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 "מבע( 2012) יםתמלוג דלק

 ברה"(חה)" 

 

 להשלמה תשקיף

  לציבור ראשונה הצעה

 של

"(. המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות המניותשל החברה )להלן: " ,רשומות על שםש"ח ע.נ. כ"א,  1בנות רגילות עד _______ מניות 
 .לתשקיף זה 4למניות החברה מפורטות בפרק הרגילות הקיימות בהון החברה. הזכויות הנלוות 

 ושל

___ תשלומים לא שווים, -תעמודנה לפרעון ב, אשר ש"ח ע.נ. כל אחת 1בנות רשומות על שם אגרות חוב )סדרה א'( ע.נ. ש"ח  ________עד 
על פי התשקיף תישאנה ריבית  אגרות החוב )סדרה א'( המוצעות"(. אגרות החוב)להלן : "לתשקיף  2בהתאם ללוח הסילוקין המפורט בפרק 

. ריבית אגרות שנתית בשיעור קבוע שייקבע במכרז ושלא יעלה על %__, או שיעור מירבי אחר שיפורט בהודעה המשלימה )כהגדרתה להלן(
___ ועד -___ של כל אחת מהשנים ___ ועד ___ )כולל(, החל מיום __ ב-___ וביום __ ב-תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום __ בהחוב 

___ )כולל(. הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( צמודות לדולר ארה"ב, כמפורט בשטר הנאמנות לאגרות החוב, המצורף -ליום __ ב
 (. שטר הנאמנות"לתשקיף )להלן: " 2כנספח לפרק 

 ותמשלימ ות"( והודעהתשקיףלהלן: "פי תשקיף להשלמה זה )-"( יוצעו לציבור עלניירות הערךהמוצעות )להלן: "והמניות אגרות החוב 
לכלול שינויים  עשויה המשלימה ההודעה. 2007-בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"זהחברה שתפרסם 

 ממועד פרסומם, ייחשבו הפרטים שייכללו בהודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה. לעניין ניירות הערך המוצעים. 

 2007-התשס"ז (כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבורלציבור בדרך של הצעה אחידה, ניירות הערך יוצעו 
  "(.תקנות ההצעה)להלן: "

ח ע.נ. אגרות ש" 1,000יחידות, הכוללות כל אחת  _______ -הצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ההצעה באגרות החוב תוצענה לציבור בדרך של 
מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא ש"ח ליחידה, בדרך של  1,000חוב במחיר של 

 .יעלה על %___, או שיעור מירבי אחר שייקבע בהודעה המשלימה

מכרז על בדרך של  ,, הכוללות כל אחת ___ מניות רגילותיחידות ___ -בההצעה תקנות בכאמור המניות תוצענה לציבור בדרך של הצעה אחידה 
  .ש"ח, או מחיר מזערי אחר שייקבע בהודעה המשלימה ___ -לא יפחת משייקבע במכרז מחיר היחידה כאשר המחיר ליחידה, 

 ותהודעטו במסגרת היפור, אשר מובהר כי מכרז המניות ומכרז אגרות החוב הינם מכרזים נפרדים, אשר ייערכו במועדים שונים
 לתשקיף. 2פרק או ברלפרטים נוספים בדבר אופן הצעת ניירות הערך . ותהמשלימ

מהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה המשלימה, תפנה החברה למשקיעים מסווגים, כהגדרתם ב
 .תשקיףל 2.2.9סעיף , כמפורט בניירות הערך המוצעיםלתקנות ההצעה, במטרה לקבל מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת  1בסעיף 

לפחות מכמות המניות המוצעות או במקרה שתמורת ההנפקה )ברוטו( של אגרות  60%כישת במקרה שלא תתקבלנה מהציבור הזמנות לר
 לתשקיף(. 2.2.7החוב תפחת מסך של ___ אלפי ש"ח, אזי תתבטל ההנפקה של ניירות הערך המוצעים )ראו סעיף 

החברה התקשרה בחודש __ "(. אנרגיה דלקבע"מ )להלן: "מערכות אנרגיה ידי דלק -נכון למועד התשקיף כל מניות החברה מוחזקות על
תמר ו"( דלק קידוחים)להלן: "שותפות מוגבלת  –קידוחים  דלק של מחלקן תמלוגיםבהסכם מותנה לרכישת זכות לאנרגיה עם דלק  2018

 (I/12" )תמר"חזקת נכסי הנפט מ וינוצלו ו, שיופקאחרים ערךגז ו/או בחומרים בעלי בו/או  בנפט"( תמר פטרוליום)להלן: "פטרוליום בע"מ 
תמורת ההנפקה של ניירות הערך . לתשקיף 6, כמפורט בפרק (", בהתאמההחזקות" -ו "תמלוגיםלזכות ה( )להלן: "I/13"דלית" ) וחזקת

נוספים בדבר הזכות לתמלוגים, לפרטים . אנרגיה דלקל תמלוגיםלזכות המיועדת בעיקרה לתשלום התמורה עבור על פי התשקיף המוצעים 
  לתשקיף. 6בגינה, ראו בפרק שתשולם תמלוגים והתמורה העברת הההסכם ל

ניירות הערך המוצעים ורישומם למסחר לאחר השלמת ההנפקה של החברה לציבור. ניירות הערך של הצעה זו הינה הצעה ראשונה של 
וחברה  1968-לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח, תהפוך החברה "(הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " בבורסה

  .1999-ציבורית, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט

 
 

 2.11 סעיף ראו נוספים לפרטים. .יציבבאופק דירוג  A1.il(P) מותנה ראשוניבדירוג  מידרוג בע"מ ידי-עלדורגו )סדרה א'( אגרות החוב 
בסעיף כאמור  ,זכות התמלוגים שעבוד שלהעל ההנחה כי יירשם לטובת הנאמן  , בין היתר,מבוססכאמור אגרות החוב מובהר כי דירוג  .לתשקיף

להשפיע הדבר צפוי  ,למסחר החוב אגרות רישום ממועד ימים 120 בתוך ,השעבוד האמורלא יירשם במקרה ש ,לפיכך .לשטר הנאמנות 5.8.1
 אגרות החוב.לרעה על דירוג 

פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות -להבטחת הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על
הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב( בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום, את הנכסים החוב, תשעבד החברה לטובת 

מין וסוג  כלשל החברה, מ יהזכויות( 2; ), כמפורט בשטר הנאמנותתמלוגיםזכות ל( כל זכויותיה של החברה ב1) והזכויות המפורטים להלן:
לרבות בכספים, בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו  ,כהגדרתו בשטר הנאמנות ,לותשהם, הקיימים עתה ושיהיו קיימים בעתיד בחשבון הפעי

של  יה( זכויות3; )בדרגה ראשון שוטףיחיד  בשעבוד בנוסף תשועבדנה אלה זכויות. בו, ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה
לרבות בכספים,  , כהגדרתו בשטר הנאמנות,טחוןיבחשבון כרית הב ,בעתיד ותקיימושתהיינה עתה  ות, הקיימואהחברה, מכל מין וסוג שה
 תשועבדנה אלה זכויות. בשטר הנאמנות פורטכמ ,, ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלהשיהיו בובפיקדונות ובניירות ערך 

 .בדרגה ראשון שוטףיחיד  בשעבוד בנוסף

 ממועד ימים 120 בתוך( לעיל 1יירשם השעבוד של הזכות לתמלוגים כאמור בס"ק )על אף האמור לעיל, בשטר הנאמנות נקבע כי אם לא 
 ,ריביתבמקרה כזה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לתוספת הפרה של שטר הנאמנות, אולם לא יהווה הדבר  ,למסחר החוב אגרות רישום

  לשטר הנאמנות. 5.8.3בסעיף  מפורטכ

 ניירות לרכוש להתחייב או לרכוש ואין, פיו על ערך ניירות של והנפקה ולהצעה זה תשקיף לפרסום ערך ניירות רשות היתר ניתן טרם
 .זו תשקיף בטיוטת הנכללים בפרטים שינויים ייתכנו כי יצוין. זו טיוטה פי-על ערך
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 ותשקיף מדף

א)ו( לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות 23, בהתאם להוראות סעיף רגילות של החברה ו/או ניירות ערך אחרים של החברהמניות אשר לפיו, ניתן להציע 
המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל , באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים 2005-ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

 פי שיהיו באותה העת.דין ובהתאם להוראות הבורסה כ

 

פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה בקשר ללא נרכש ביטוח לכיסוי אובדן תמלוגים בקרות אירוע מסוים העלול להתרחש כי יצוין 
  בפרויקטים.

 לתשלום השותפות התחייבות את המבטיח, תמר בחזקת קידוחים דלק של זכויותיה על שעבוד אנרגיה דלק לטובת רשום התשקיף במועד
. החברה לטובת האמור השעבוד גם יועבר החברה שם על הנפט בפנקס התמלוגים זכות העברת בעת. תמר בחזקת חלקה בגין תמלוגים

בחזקות אינן משועבדות לטובת דלק אנרגיה להבטחת זכות התמלוגים. בהקשר זה יצוין, כי להבטחת  פטרוליום, כי זכויותיה של תמר יובהר
לטובת מחזיקי אגרות החוב, בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה,  פטרוליום, שעבדה תמר פטרוליוםאגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה תמר 

הגבלה בסכום, את, בין היתר, זכויותיה בחזקת תמר. עוד יצוין, כי בתנאי השעבוד האמור נקבע כי הוא כפוף לזכויות תמלוגים של וללא 
 .לתשקיף( 6.18.4)לפרטים ראו סעיף  פטרוליוםהמדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מתמר 

במהלך השנים  , ככל שתהיינה,חברהמניות הבאחזקותיה  הינה לנסות ולממש אתאנרגיה נכון למועד התשקיף, האסטרטגיה של דלק 
ככל בנוסף, הקרובות, וזאת בכפוף לתנאי השוק כפי שישררו והאפשרות לממש את האחזקות במחיר שיהיה מתאים לפי שיקול דעתה. 

"אדם קשור" לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז, וככל שבמועד זה תחזיק דלק אנרגיה תהיה דלק אנרגיה  17.12.2021שביום 
לרבות הוראות  לתשקיף. 6.21.3בסעיף על דלק אנרגיה הוראות מתווה הגז, כמפורט תחולנה או יותר, הרי ש 5%במניות החברה בשיעור של 

הגז, אשר יפעל למכירתן בהתאם להוראות מתווה הגז, כהגדרתו במתווה יד דלק אנרגיה לנאמן, -לעניין העברת מניות החברה שתוחזקנה על
 לתשקיף.  6.21.1כמפורט בסעיף 

 ככלפיו -לחברה כתב ויתור בלתי חוזר אשר ייכנס לתוקפו עם השלמת הנפקת המניות, עלדלק אנרגיה  עובר למועד פרסום התשקיף המציאה
היא מוותרת באופן בלתי חוזר על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות במניות החברה לאחר השלמת ההנפקה,  תחזיק שהיא

לאחר השלמת "( העודפות המניות)להלן: "ק והנפרע של החברה מהון המניות המונפ 12%עד ידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה ל-על
 אנרגיהידי דלק -על המוחזקותכי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות  הובהרלמען הסר ספק, . ידה-על מוחזקות הן עוד כלהמניות  תהנפק

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל  אנרגיהמדלק  העודפותמניות ה של העברתן או ןעם מכירת. תישארנה בתוקפן המלא
 לרוכש תקנינה, מכירתן לאחר)אשר  העודפות המניות את תחילה למכור מתחייבת אנרגיההזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה. דלק 

 היא העודפות המניות את מכרה לא עוד כל כי מתחייבת היא וכן(, לעיל כאמור והון הצבעה זכויות לרבות להן הצמודות הזכויות מלוא את
 .החברה של נוספות מניות תרכוש לא

על זכויות הצבעה הצמודות למניות שתחזיק בשיעור העולה על  דלק אנרגיההאמור של  הויתורהחברה נקבעו הוראות המעגנות את  בתקנון
או יותר  25%בשיעור העולה על  אנרגיהכן נקבעו מספר הוראות שיחולו כל עוד תחזיק דלק  (.לתשקיף 4.2.2ף מההון המונפק )ראו סעי 12%
המניות המונפק והנפרע, ובין היתר: הוראות לעניין ועדת מינויים שתוקם ככל שהחברה תבקש להציע לאסיפת בעלי המניות, מועמדים  מהון

אנרגיה; הן כלל הדירקטורים פרט לאחד לא יהיה בעלי זיקה לדלק לכהונה כדירקטורים בחברה; מגבלות על כשירות דירקטורים לפי
 -)ג( ו7.6.1)ב(, 7.6.1, 4.4.8 סעיפים ראו נוספים לפרטים ומגבלות על אופן אישור עסקאות חריגות עם קבוצת דלק בע"מ ותאגיד בשליטתה.

 )ו( לתשקיף.7.6.1

לא תיחשב לבעלת  אנרגיהשליטה ודלק  לדבוקתרה לא תיחשבנה בחב דלק אנרגיהשל  החזקותיהעל כן, לאחר השלמת הנפקת המניות 
. 1968-ו"שליטה" כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1999-שליטה" כמשמעה בחוק החברות, התשנ"ט דבוקתזה " לעניןשליטה בחברה. 

 .לתשקיף 3.7לפרטים נוספים ראו סעיף 

אין אין ביכולתה להבטיח כי תנאי החזקות לא יופרו ו ,נכסי הנפט אופן ניהולהשפעה על כל אין  יםתמלוגלזכות  כבעלתחברה ליודגש כי 
יודגש, כי אובדן  .התפעול המשותף םעקב הפרת תנאיהם כאמור ו/או עקב הפרת הסכשל נכסי הנפט ביטול ו/או חילוט למנוע ביכולתה 

  .שתרכוש החברה כאמור יוביל גם לפקיעת הזכות לתמלוגים פטרוליוםותמר זכויותיהן של דלק קידוחים 

פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה -סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על
 פי תשקיף זה יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.-עבור כל ניירות הערך המוצעים על

 
 "מ.בע( 1992) לנאמנות חברה, לזר שטראוס: ובהנאמן לאגרות הח
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 מבוא 1.1

כחברה פרטית מוגבלת  6.11.2012 התאגדה בישראל ביום "(החברה)להלן: " בע"מ (2012ים )דלק תמלוג 

ידי דלק -, כל מניות החברה מוחזקות על"(התשקיףלהשלמה )להלן: " נכון למועד התשקיףבמניות. 

 "(.אנרגיה דלק)להלן: "בע"מ מערכות אנרגיה 

נכסי מ תמלוגיםלבהסכם מותנה לרכישת זכות אנרגיה התקשרה החברה עם דלק  2018ב___ ביום __  

(, ", בהתאמהזכות התמלוגים" -ו "החזקות: ")להלן (I/13"דלית" ) וחזקת (I/12" )תמר"חזקת הנפט 

תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה מיועדת בעיקרה לתשקיף.  6כמתואר בפרק 

 עבור זכות התמלוגים. אנרגיה לדלק התמורה לתשלום 

הינה הצעה "( המוצעיםרות הערך נייפי תשקיף זה )להלן: "-המניות ואגרות החוב של החברה עלהצעת  

פי תשקיף להשלמה -עליוצעו לציבור המוצעים ניירות הערך ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה. 

( תשקיף לטיוטת משלימה)הודעה  ערך ניירות תקנותשתפרסם החברה בהתאם ל ותמשלימ ותזה והודע

 "(.ותהמשלימ ותההודע)להלן: "לתשקיף  2פרק כמפורט ב, 2007-"זהתשס

למסחר בבורסה לניירות ערך  ורישומםפי התשקיף -עלהשלמת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים  לאחר 

-בחוק החברות, התשנ"טכהגדרתה ציבורית ה חברהחברה ל"(, תהפוך הבורסהבתל אביב בע"מ )להלן: "

חוק )להלן: " 1968-לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חו"( חוק החברות)להלן: " 1999

ותהיה כפופה לחובות דיווח שוטף לפי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובכלל , "(ניירות ערך

, כפי שתהיינה מעת בזכות לתמלוגים מנכסי נפטבגין החזקה על תאגיד מדווח זאת הוראות הגילוי החלות 

  ."(דרישות הגילוילעת )להלן: "

באופן שוטף את המידע הנדרש לה לצורך עמידה בדרישות הגילוי  לחברה ירעבלההתחייבה אנרגיה דלק 

. מאחר אנרגיה גם על דלקלגבי הזכות לתמלוגים, ככל שיידרש וכל עוד תחולנה דרישות הגילוי האמורות 

שלחברה אין זכויות ישירות בחזקות, יתכן שדרישות הגילוי שתחולנה על החברה תכלולנה, בין היתר, 

על החברה דרישות גילוי בעתיד פרטים אשר לא יהיו בידיעת החברה ממקור ראשון. אם וככל שתחולנה 

ק לחברה את המידע האמור, תעשה לא תהיה עוד כפופה לדרישות אלו ולא תספאנרגיה כאמור, ודלק 

החברה את כל הפעולות הנדרשות על מנת לקיים את דרישות הגילוי שתחולנה עליה, ובכלל זאת, במידת 

הצורך ולפי העניין, תפעל החברה במטרה להתקשר עם מי מהשותפים בחזקות לצורך קבלת המידע ו/או 

פט והגז המקומית ו/או תפעל להשגת תתקשר עם יועצים ומומחים מקצועיים הבקיאים בתעשיית הנ

המידע הנדרש מדיווחים רשמיים שיפרסמו השותפים בחזקות )שחלקם הינם תאגידים מדווחים( ו/או 

תמר פטרוליום בע"מ שותפות מוגבלת ו –דלק קידוחים מתפנה בדרישה לקבלת מידע אודות החזקות 

תיד(. יצוין לענין זה כי לפי ייעוץ משפטי עליהן חלה חובת תשלום התמלוגים )או כל מי שיבוא במקומן בע

שקיבלה החברה, קיימת לחברה זכות, מכוח הוראות הסכם ודין, לקבלת מידע אודות נכסי הנפט 

 מהגופים המחוייבים בתשלום תמלוגים בגין הנכסים האמורים. 

 

 

 : מבוא1פרק 
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 על פי התשקיף להשלמה ערךהניירות ת להצע היתרים ואישורים 1.2

פי דין להצעת ניירות -עלשיונות הדרושים יההיתרים, האישורים והראת כל  הקיבלהחברה  1.2.1

 .תשקיףהולפרסום  , להנפקתםהזלהשלמה  פי תשקיף-הערך על

תשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או האין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את 

 יםוצעהמך אישור למהימנותם או לשלמותם ואין משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הער

 .זה על פי תשקיף

. תשקיףפי ה-עללרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים  העקרוניה אישוראת נתנה  הבורסה 1.2.2

 פי-על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום אישור מהווה אינועקרוני כאמור  אישור מתן

 הודעהה פי-על למסחר ערך ניירות לרישום אישור לקבלת כפוף יהיה שלהם והרישום זה תשקיף

 . משלימהה

 ודעההה של פרסומה טרם יינתןניירות הערך המוצעים  של למסחר לרישום הבורסה אישור

 הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו-על וההנחיות הבורסה תקנון הוראותלגביו  יחולוו משלימהה

 חזקותמזערי של ה שוויו מזערי פיזור קיום עם בקשר לרבות ,כאמורקבלת אישור ל הבקשה

 . תשקיףל 2.5ניירות הערך המוצעים, כמפורט בסעיף ב ציבורה

אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיף או כי האמור נקבע הבורסה  באישור

למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

 .יםוצעמהמוצעים בתשקיף זה או על המחיר בו הם 

 ולהצעת ניירות ערך על פיו מדף תשקיףפרסום ל ואישורים היתרים 1.3

 פי-על הערך ניירות להצעת דין פי-על הדרושים והרישיונות האישורים, ההיתרים כל ניתנו 1.3.1

 תשקיף במסגרת אלא, זה במועד שלא, ערך ניירות הצעת. המדף תשקיף ולפרסום המדף תשקיף

 בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח פי על תעשה ערך ניירות לחוק( ו)א23 בסעיף כאמור מדף

: להלן) 2005-ו"התשס(, ערך ניירות של מדף הצעת) ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק

 הצעת דוח: "להלן) הצעה לאותה המיוחדים הפרטים יושלמו בו ואשר"( מדף הצעת תקנות"

 "(.מדף

 בו המובאים הפרטים אימות משום המדף תשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של בהיתר אין 1.3.2

שיוצעו  הערך ניירות של טיבם על דעה הבעת משום בו ואין שלמותם או מהימנותם אישור או

 .מדףה תשקיף פי-על

. מדףה תשקיף פי-על יוצעו אשר הערך ניירות של לרישומם העקרוני אישורה את נתנה הבורסה 1.3.3

 או למהימנותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישור בו לראות אין כי נקבע האמור באישור

 בו המחיר על או הערך ניירות של טיבם על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם

 .  מדף בהצעת יוצעו הם

שיוצעו  הערך ניירות של למסחר לרישום אישור מהווה אינושל הבורסה  עקרוניה אישורה מתן 1.3.4

 אישור לקבלת כפוף יהיה האמורים הערך ניירות של למסחר והרישום, על פי תשקיף המדף

 ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח פי-על למסחר הערך ניירות לרישום הבורסה

 .מדף הצעת ותקנות ערך
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למסחר של  לרישום אישור למתן התחייבות משום הבורסהשל  עקרוניה אישורה במתן אין 1.3.5

 פי-על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור על. מדף הצעת דוח פי-עלשיוצעו  הערך ניירות

 הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו-על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו מדף הצעת דוח

 .המדף הצעת דוח פי-על הערך ניירות לרישום הבקשה

מניות רגילות, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות  של למסחר לרישום אישור כי יובהר 1.3.6

להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים חוב הניתנות 

 כפוף ,מדף הצעת דוחות פי על בעתידשיוצעו  ככל ,לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים למימוש

ניירות ערך כאמור  של למסחר רישום לעניין הבורסה והנחיות הבורסה תקנון בדרישות לעמידה

 .רישום ודמי בדיקה דמי ,לרישום בקשה הגשת נוהל ולעניין

 הון החברה 1.4

  :בשקלים חדשים(ע.נ. ) התשקיף לתאריךשל החברה הון המניות  1.4.1

 נפרעו מונפקהון  רשוםהון  סוג המניות

 

 1,000 1,000 ח ע.נ. כ.א "ש 1מניות רגילות בנות 

 

 החברה.נכון למועד התשקיף, אין לחברה ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות  1.4.2

  .ש"ח 1,000הינו  31.12.2017ליום נכון של החברה ההון העצמי  1.4.3
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 ניירות הערך המוצעים 2.1

 כללי 2.1.1

 1אגרות חוב )סדרה א'( רשומות על שם בנות ]______[   עד לציבור תוצענהעל פי תשקיף זה 

ש"ח ע.נ. כ"א  1בנות  רגילות רשומות על שם מניות]______[   עדוש"ח ע.נ. כ"א של החברה, 

 "(. המוצעים ניירות הערך, וביחד: ", בהתאמה"המניות" -ו ",אגרות החובהחברה )להלן: " של

פרק ב' לתקנות ניירות כאמור ב ,בדרך של הצעה אחידהלציבור תוצענה אגרות החוב והמניות 

  "(.תקנות ההצעה)להלן: " 2007-ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( התשס"ז

אגרות החוב )כהגדרתו להלן( והמניות תוצענה לציבור במכרז אגרות החוב תוצענה לציבור 

הינם מכרזים ומכרז המניות אגרות החוב מובהר כי מכרז במכרז המניות )כהגדרתו להלן(. 

שייקבע בהודעה  כפיהכל , שונים מועדיםשני או ב ,אותו יוםערכו בייכול ויאשר נפרדים, 

בהתאם לתקנות שתפרסם החברה  לפי העניין, ,או בשתי הודעות משלימות נפרדות ,משלימה

, "תקנות הודעה משלימה")להלן:  2007-ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז

 . "( ההודעה המשלימה" -ו

 ".התשקיף" –יכונה להלן  ,ההמשלימ הביחד עם ההודע ,תשקיף להשלמה זה

 המוצעות אגרות החוב 2.1.2

קבע יבשיעור שינושאות ריבית שנתית קבועה על פי התשקיף אגרות חוב המוצעות  (א)

או שיעור ריבית מירבי אחר שייקבע בהודעה  [__%]אגרות החוב, שלא יעלה על במכרז 

להתאמות ריבית אגרות החוב כפוף שיעור "(. שיעור הריבית המירבי)להלן: " המשלימה

 10בסעיף מפורט כ ,זכאות לריבית פיגוריםובדירוג אגרות החוב במקרה של שינוי 

)להלן:  המצורפים לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות תנאים הרשומים מעבר לדףל

  ."(התנאים הרשומים מעבר לדף"

 :להלןבלוח הסילוקין שכמפורט תשלומים  21 -ב )קרן(אגרות החוב תעמודנה לפירעון  (ב)

 # מועד פרעון נפרעהקרן השיעור 

3.93% 30/08/2018 1.  

4.01% 28/02/2019 2.  

4.28% 30/08/2019 3.  

4.37% 29/02/2020 4.  

3.87% 30/08/2020 5.  

3.95% 28/02/2021 6.  

2.81% 30/08/2021 7.  

2.87% 28/02/2022 8.  

2.39% 30/08/2022 9.  

2.44% 28/02/2023 10.  

2.10% 30/08/2023 11.  

2.15% 29/02/2024 12.  

2.10% 30/08/2024 13.  

 לציבור פרטי הצעת ניירות הערך.2
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2.15% 28/02/2025 14.  

2.23% 30/08/2025 15.  

2.27% 28/02/2026 16.  

2.36% 30/08/2026 17.  

2.41% 28/02/2027 18.  

2.50% 30/08/2027 19.  

2.55% 29/02/2028 20.  

42.26% 30/08/2028 21.  

 סה"כ 100.00%

 

של כל אחת בפברואר  28ביום , שנתיים חציהריבית בגין אגרות החוב תשולם בתשלומים  (ג)

 2028 עד 2018 של כל אחת מהשניםבאוגוסט  30וביום )כולל(  2028 עד 2019 מהשנים

התשלום )להלן: הקודם למועד חודשים שנסתיימה ביום  שישהבעד התקופה של )כולל( 

 30ביום פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שיעשה , (״תקופת הריבית״

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון  הריבית תשולם , לגביו2018 באוגוסט

שלאחר יום מכרז אגרות החוב והמסתיימת ביום האחרון שלפני התשלום הראשון של 

 ."(תקופת הריבית הראשונה)להלן: " 2018 אוגוסטב 29 היינו ביום, הריבית

תחושב ריבית אגרות החוב שתשולם בכל מועד תשלום, למעט תשלום הריבית הראשון,  (ד)

פי שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק לשניים )מספר התשלומים בשנה(. הריבית -על

ימים בשנה, לפי מספר הימים  365בגין תקופת הריבית הראשונה תחושב על בסיס 

בתקופה זו. שיעור הריבית השנתית, שיעור הריבית החצי שנתית ושיעור הריבית בגין 

חוב, יפורטו במסגרת הדיווח המיידי שתפרסם תקופת הריבית הראשונה של אגרות ה

 החברה בדבר תוצאות ההנפקה.

הקרן והריבית של אגרות החוב תהיינה צמודות לשער הדולר ארה"ב, באופן שאם יתברר  (ה)

השער במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער התשלום גבוה או נמוך מ

ל קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל או , כי אז תשלם החברה את אותו תשלום שהיסודי

מוקטן, לפי העניין, באופן יחסי לשיעור עליית או ירידת שער התשלום לעומת השער 

היסודי. למונחים "שער הדולר", "השער היסודי" ו"שער התשלום" תהא המשמעות 

 .תנאים הרשומים מעבר לדףבלהם שניתנה 

ישולמו למי שיחזיק באגרות החוב  של אגרות החובוהריבית התשלומים על חשבון הקרן  (ו)

באוגוסט בכל אחת  24וביום )כולל(  2028עד  2019בכל אחת מהשנים  בפברואר 22ביום 

אשר קדמו למועד פירעונו של התשלום הרלוונטי, למעט )כולל(  2028עד  2018מהשנים 

לאנשים ישולם ש 2028באוגוסט  30ביום  של הקרן והריבית שיחול התשלום האחרון

 אגרות של הקובע היום)להלן: " התשלום אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום

כנגד מסירת תעודות אגרות החוב  ייעשההתשלום האחרון של הקרן והריבית "(. החוב

ליו תודיע לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר ע

( ימי עסקים לפני מועד 5החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 התשלום האחרון. 
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מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם לאגרות החוב ביום הקובע של אגרות החוב, לא יהיה  (ז)

 זכאי לתשלום בגין התקופה שהתחילה לפני אותו מועד.

חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום  בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על (ח)

עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, 

 והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

 להלן.  2.10שטר הנאמנות, הנאמן ותנאי אגרות החוב ראו בסעיף לפרטים נוספים בדבר  (ט)

 המניות המוצעות 2.1.3

 .תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה פי התשקיף-המוצעות עלמניות ה

  לתשקיף זה. 4הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק 

 אופן הצעת ניירות הערך לציבור 2.2

כמשמעותה  לציבור בדרך של הצעה אחידה תוצענהעד ___ ש"ח ע.נ. אגרות החוב )סדרה א'(  2.2.1

 1,000ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר של  1,000יחידות, הכוללות כל אחת  ____ -, בבתקנות ההצעה

שתישאנה  של מכרז על שיעור הריבית השנתית"(, בדרך יחידות אגרות החובש"ח ליחידה )להלן: "

מכרז )להלן: "אחר שייקבע בהודעה המשלימה  שיעור מירבי%_, או שלא יעלה על  אגרות החוב

, היינו מונפקות בערכן הנקובאגרות החוב  ", בהתאמה(.שיעור הריבית המירבי" -" ואגרות החוב

  ניכיון.ללא 

 -בההצעה תקנות משמעותה בכ בדרך של הצעה אחידהלציבור  תוצענהשל החברה מניות עד __  2.2.2

"(, בדרך של מכרז על יחידות המניות___ יחידות, הכוללות כל אחת ___ מניות רגילות )להלן: "

___ ש"ח, או מחיר מזערי אחר  -המחיר ליחידה, כאשר מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ

 .(, בהתאמה"המזעריהמחיר " -ו "מכרז המניות)להלן: "שייקבע בהודעה המשלימה 

 להקשר הדברים. ", בהתאםמכרזה", או "מכרזיםה" –מכרז אגרות החוב ומכרז המניות יכונו להלן 

 ניירות הערך הגשת הבקשות לרכישת יחידות 2.2.3

יש "( היחידותהמניות ויחידות אגרות החוב )להלן ביחד: "יחידות את הבקשות לרכישת  .א

 ( בע"מ[1993]לידר הנפקות ) להגיש לחברה על גבי טפסים הנהוגים למטרה זו באמצעות

בבורסה אחרים חברים אמצעות באו באמצעות בנקים או במישרין "(, ההנפקהרכז )להלן: "

 . ההמשלימ הבמועדים שיקבעו בהודע"(, המורשים לקבלת בקשות)להלן: "

תחשב כמוגשת באותו יום אם  מכרזהשתוגש למורשים לקבלת בקשות ביום ל בקשה כ .ב

, ובתנאי בהודעה המשלימהלשעה שתיקבע לקבלת בקשות עד  ידי המורשים-תתקבל על

ידי רכז ההנפקה -לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל עלידי המורשים -שתועבר על

 .בהודעה המשלימהשעה שתיקבע עד ל

 אגרות החובלרכישת יחידות בקשות ה .ג

אשר  בשיעורי ריבית שונים בקשותרשאי להגיש עד שלוש מזמין אגרות החוב, כל  במכרז .1

יהיה  ידי המבקש-, ובלבד ששיעור הריבית המוצע עלעל שיעור הריבית המירבי ולא יעל
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בשיעור הריבית  בקשותדהיינו, ניתן יהיה להגיש . 0.01%נקוב באחוזים במרווחים של 

. בקשה שלא תנקוב במרווחים 0.01%המירבי ובשיעורים הנמוכים ממנו במרווחים של 

 כאמור לעיל, תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה. 

כבקשה בה נקבע שיעור הריבית בקשה שלא נקבע בה שיעור ריבית כלשהו יראוה  .2

בקשה שהוצע בה שיעור ריבית גבוה משיעור הריבית המירבי יראוה כבקשה המירבי. 

 .שלא הוגשה

 מניותהבקשות לרכישת יחידות  .ד

, אשר לא יפחתו שוניםבמחירים  בקשותשלוש רשאי להגיש עד במכרז המניות, כל מזמין  .1

או כפולות  ,יהיו בסכום של __ ש"חהנקובים המחיר מרווחי מהמחיר המזערי, ובלבד ש

מדרגה בקשה שתוגש במרווחים שאינם כפולה שלמה של __ ש"ח תעוגל ל .של סכום זה

 .הקרובה ביותר כלפי מטה

בקשה בקשה שלא נקבע בה מחיר כלשהו יראוה כבקשה בה נקבע המחיר המזערי.  .2

 .יראוה כבקשה שלא הוגשהמחיר נמוך מהמחיר המזערי שהוצע בה 

 יציין המבקש את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש.שתוגש בכל בקשה   .ה

. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד ניתן .ו

יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה 

בקשה שמספר היחידות הנקוב בה תחילה. הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכ

מוזמנת הגבוהה מהכמות יחידות בקשה שצוינה בה כמות  פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

 של היחידות. , יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת של היחידותהמוצעת 

ידי -במכרז הינן בלתי חוזרות. הגשת הבקשות על יחידותלרכישת ה הבקשותבכפוף לכל דין,  .ז

לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצדם להיות  המורשים

אחראים לרכוש את ניירות הערך שיוקצו ללקוחותיהם כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית 

לבקשות שהוגשו באמצעותם בהתאם לתנאי תשקיף זה, ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את 

 .המחיר המלא על פי תנאי תשקיף זה

לרבות בן משפחת הגר עימו וכן משקיע מסווג המבקש יחידות על  -זה  סעיף לענין״ קשמב״ .ח

 .לתשקיף 2.2.9 סעיףפי 

 הליכי המכרז 2.2.4

ידי שידור -עללרכז ההנפקה ביום המכרז  בקשות לקבלת המורשים ידי-עלהבקשות תועברנה 

מעטפות סגורות. ביום המכרז או באמצעות  אופן דיגיטלי באמצעות כספת וירטואליתבהבקשות 

, בנוכחות נציג שהתקבלו כאמור לעיליוצגו הבקשות ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז 

יכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הל

 . , כמפורט להלןויעובדו תוצאות המכרז

די לרשות ניירות ערך יייום המכרז, תודיע החברה בדו״ח מהמסחר הראשון שלאחר  עד תום יום

 .ולבורסה את תוצאות המכרז
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 ןהקצאתאופן ואגרות החוב במכרז אגרות החוב שיעור ריבית קביעת  2.2.5

תונפקנה בשיעור ריבית  תענינה,לרכישתן שבקשות  אגרות החוב ביחידותהכלולות  אגרות החובכל 

ביותר שיעור הריבית הנמוך "( אשר יהיה שיעור הריבית האחיד)להלן: " ת אגרות חובאחיד ליחיד

שנקבו בו כשיעור הריבית, ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי אגרות חוב  יחידותלאשר הבקשות 

יחידות אגרות הקצאת  .המוצעותאגרות החוב  הקצאת כל יחידות, יספיקו לריבית נמוכים יותר

 תיעשה כמפורט להלן: החוב

 )לרבות יחידותשתתקבלנה הכלולות בבקשות אגרות החוב הכולל של יחידות היה והמספר  .א

יפחת  (על פי התחייבות מוקדמתשקיעים מסווגים מלרכישתן התקבלו משבקשות  אגרות חוב

במקרה , ותענינה כל הבקשות במלואן -המוצעות גרות החוב אמהמספר הכולל של יחידות 

  .שיעור הריבית המירבייהיה אגרות החוב שיעור ריבית כזה, 

 יחידותלרבות )הכלולות בבקשות שתתקבלנה אגרות החוב מספר הכולל של יחידות ה אם .ב

יהיה  להלן( 2.2.9מסווגים כאמור בסעיף המשקיעים ה הכלולות בבקשות של אגרות החוב

תיעננה הבקשות  –המוצעות לציבור אגרות החוב יחידות הכולל של מספר השווה או יעלה על 

 :כדלקמן

 לא תענינה. -בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד בקשות הנוקבות  .1

 .תענינה במלואן -האחיד  משיעור הריבית בשיעור ריבית הנמוךבקשות הנוקבות  .2

תענינה באופן יחסי כך  -ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד  בשיעורהנוקבות  בקשות .3

ענות לבקשות ייוותר לחלוקה לאחר הישכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות ש

ניכוי ההיענות לבקשותיהם של ו ,בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחידהנוקבות 

, חלק האחיד הריבית בשיעור יחידות לרכישת התחייבוהמשקיעים המסווגים אשר 

האחיד  הריבית בשיעורהשווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב 

 הריבית שיעורכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב לבין המספר הכולל של היחידות ה

 .בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים כאמור ,האחיד

 כפי שיפורט בהודעה המשלימה.עשה יהקצאת יחידות למשקיעים מסווגים ת .4

הנדרש  באגרות החובזערי מהפיזור ה יושגלעיל, לא  'ב"ק אם בעקבות ההקצאה כאמור בס .ג

תבוטל , אזי "(באגרות החוב דרישות הפיזור המזערי: "בסעיף זה )להלן לפי הנחיות הבורסה

ההקצאה של ו, כאמור לעיללמשקיעים מסווגים  יחידות אגרות החובשל  העדיפות ההקצא

 ן:קמתיעשה כדל ותהמוצעאגרות החוב יחידות 

 .לא תענינה -האחיד בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית קשות הנוקבות ב .1

 .תענינה במלואן - האחיד הנמוך משיעור הריבית בשיעור ריבית בקשות .2

תענינה באופן יחסי כך  -ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד  בשיעורבקשות הנוקבות  .3

ענות יוותר לחלוקה לאחר הישכל מבקש, יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שי

לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין 

יחידות הלבין המספר הכולל של  האחיד הריבית בשיעורמספר היחידות שהזמין 

בקשות שיעור הריבית האחיד )כולל יחידות ששבהן ננקב בקשות בכל ההכלולות 

 .(חייבותם המוקדמתבהתאם להת משקיעים מסווגיםמתקבלו נלרכישתן 
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באגרות  זערימהפיזור דרישות התתקיימנה לעיל לא  'גההקצאה כאמור בסעיף פי -עלאם  .ד

 האחיד כדלקמן:בשיעור הריבית תבוצע ההקצאה , אזי החוב

 לא תענינה. –הנוקבות בשיעור גבוה משיעור הריבית האחידבקשות  .1

באופן תענינה הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו בקשות  .2

כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך אגרות חוב מספר יחידות יקבל  מבקשיחסי כך שכל 

אגרות שווה ליחס שבין מספר יחידות המוצעות לציבור יהיה  אגרות החוב כל יחידות

האחיד ו/או בשיעור הריבית שבקשות אגרות החוב יחידות סך כל לבין  ,שביקשהחוב 

תקבלו נלרכישתן בקשות שליחידה הוגשו לחברה )כולל יחידות שיעור ריבית נמוך ממנו ב

 .(בהתאם להתחייבותם המוקדמת משקיעים מסווגיםמ

דרישות תתקיימנה לעיל לא ' דכאמור בסעיף אגרות החוב  יחידותבעקבות הקצאת אם גם  .ה

 שיעור ריבית אחידאזי תבוצע ההקצאה מחדש לצורך קביעת , גרות החובבא מזעריהפיזור ה

ביותר שבו ניתן  השיעור הנמוךואשר יהיה  על שיעור הריבית המירבי יעלהאשר לא חדש 

באופן שיתקיימו דרישות אגרות החוב יחידות באגרות החוב הכלולות יהיה להקצות את 

במספר גבוה אגרות חוב יחידות  תוקצינהלא  מבקשובלבד של, באגרות החוב הפיזור המזערי

האחיד  שיעור הריביתיותר מזה שנקב בבקשתו )להלן: ״ בשיעור ריבית נמוךמזה שהזמין או 

 עיףבס, תיעשה ההקצאה כאמור של אגרות החוב החדש האחידשיעור הריבית נקבע  ״(.החדש

האחיד ר הריבית שיעוהאחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית דלעיל ובמקום " 'ד

 החדש".

גם באופן ההקצאה המתואר בסעיף  יתקיימו דרישות הפיזור המזערי באגרות החוב,אם לא  .ו

ולא  תוקצינה אגרות החוב, לא הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיףלעיל, תבוטל  'ה

 ן.יגבו כספים מהמבקשים בגינ

, הם יעוגלו, ככל הניתן, אגרות חוב יחידות שברי יווצרויאם כתוצאה מהקצאה כאמור לעיל  .ז

שיוותרו כתוצאה העיגול אגרות חוב ביותר. עודפים של יחידות  ההקרוב מההשל יחידהל

ויישאו את שיעור הריבית  ת אגרות חובבמחיר ליחיד ידי רכז ההנפקה-עלכאמור, יירכשו 

 . שנקבע במכרז

לו  ווקצישגרות החוב אכל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל יחידות 

 תוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.כ

 אופן הקצאתןוהמניות ת המניות במכרז וקביעת המחיר ליחיד 2.2.6

מחיר הבמחיר אחיד ליחידה )להלן: " תוקצנה תענינה,שבקשות לרכישתן המניות כל יחידות 

שנקבו בו מניות  לרכישת יחידות הזמנותיהיה המחיר הגבוה ביותר אשר  אחידהמחיר ה"(. האחיד

יקיימו את התנאים הדרושים , יותרבמחירים גבוהים נקבו שהזמנות יחד עם כמחיר היחידה ב

 הקצאת יחידות המניות תיעשה כמפורט להלן: .המוצעותהמניות  יחידותלהקצאת 

 מניות )לרבות יחידותשתתקבלנה בהזמנות הכלולות המניות המספר הכולל של יחידות היה ו .א

יפחת מהמספר ( על פי התחייבות מוקדמתשבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים 

המחיר במקרה כזה, , ותענינה כל הבקשות במלואן -המוצעות המניות הכולל של יחידות 

 . המחיר המזעריהאחיד יהיה 
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הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה המניות המספר הכולל של יחידות היה ו .ב

 הקצאת יחידות המניות תיעשה כדלקמן: ,המוצעותהמניות יחידות הכולל של מספר העל 

 לא תענינה. – הנמוך מהמחיר האחיד יחידת מניותבמחיר לבקשות הנוקבות  .1

  תענינה במלואן. -הגבוה מהמחיר האחיד  ידת מניותבמחיר ליחבקשות הנוקבות  .2

באופן יחסי כך תענינה  -השווה למחיר האחיד  ת מניותבקשות הנוקבות במחיר ליחיד .3

המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר הענות  יחידות המניותמתוך סך יקבל  מבקששכל 

ההיענות לבקשותיהם של וניכוי  הגבוה מהמחיר האחיד, ת מניותלבקשות במחיר ליחיד

חלק השווה ליחס מחיר האחיד, ב יחידות לרכישת התחייבוהמשקיעים המסווגים אשר 

מחיר האחיד לבין המספר הכולל יחידות המניות שנכללו בבקשה שבה נקב בשבין מספר 

בניכוי חלקם של  ,שבהן ננקב המחיר האחידהבקשות כל בשל יחידות המניות הכלולות 

 .המשקיעים המסווגים כאמור

במניות פיזור מזערי לדרישות ה התתקיימנלעיל, לא  'ב עיףאם בעקבות ההקצאה כאמור בס .ג

תבוטל , אזי "(במניות דרישות הפיזור המזערי)להלן בסעיף זה: "לפי הנחיות הבורסה 

 ההקצאה של יחידות, וכאמור לעיללמשקיעים מסווגים  של יחידות מניות עדיפות ההקצאה

 קמן:תיעשה כדל המניות

 לא תענינה. –הנקוב בהן נמוך מהמחיר האחיד  ת מניותבקשות שהמחיר ליחיד .1

 תענינה במלואן. – הגבוה מהמחיר האחיד ת מניותבקשות במחיר ליחיד .2

מניות מספר יחידות יקבל  מבקשכך שכל  ,באופן יחסיתענינה  בקשות במחיר האחיד .3

שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת  יחידות המניותכזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל 

יהיה , שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות במחיר גבוה מהמחיר האחידמניות יחידות ה

יחידות סך כל , לבין שביקש במחיר האחידיחידות המניות שווה ליחס שבין מספר 

בקשות כולל יחידות ש) במחיר האחיד יחידות מניות בקשות לרכישתנכללו בש המניות

 .(בהתאם להתחייבותם המוקדמת משקיעים מסווגיםמתקבלו נלרכישתן 

, במניות מזעריהפיזור דרישות התתקיימנה לעיל, לא  'גההקצאה כאמור בסעיף פי -עלאם  .ד

 תבוצע ההקצאה במחיר האחיד כדלקמן:אזי 

 לא תענינה. –הנקוב בהן היה נמוך מהמחיר האחיד  ת מניותבקשות שהמחיר ליחיד .1

הנקוב בהן היה שווה ו/או גבוה מהמחיר האחיד תענינה  ת מניותבקשות שהמחיר ליחיד .2

כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך מניות מספר יחידות יקבל  מבקשבאופן יחסי כך שכל 

לבין שביקש, יחידות המניות שווה ליחס שבין מספר המוצעות יהיה יחידות המניות כל 

גבוה  ת מניותחיר ליחידבמחיר האחיד ו/או במלרכישתן שבקשות יחידות המניות סך כל 

 משקיעים מסווגיםמתקבלו נלרכישתן בקשות כולל יחידות ש)ממנו הוגשו לחברה 

 .(בהתאם להתחייבותם המוקדמת

, במניותלעיל לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי  'דקצאה לפי סעיף ההגם בעקבות אם  .ה

המחיר יפחת מאחיד חדש אשר לא מחיר לצורך קביעת במכרז תבוצע ההקצאה מחדש אזי 

המניות הכלולות ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את המחיר הגבוה ואשר יהיה  המזערי

מניות יחידות  יוקצולא שלמבקש ובלבד  מזערי,הביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור 
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ן: שנקב בבקשתו )להל גבוה יותר מזה ת מניותבמחיר ליחידבמספר גבוה מזה שהזמין או 

 ד' סעיףבהחדש, תיעשה ההקצאה כאמור  המחיר האחידנקבע "(. האחיד החדשהמחיר "

 האחיד החדש".המחיר האחיד" ייראו כאילו נאמר "המחיר דלעיל ובמקום "

פי סעיף -ההקצאה על לא ניתן יהיה לעמוד בדרישות הפיזור המזערי במניות גם באופןאם  .ו

בגינם ולא ייגבו תוקצנה יחידות המניות , לא תהמניו ת יחידותתבוטל הנפק, לעיל 'הקטן 

במקרה כזה, מובהר כי אין בביטול הנפקת יחידות המניות כדי לגרום  .מהמזמינים כספים

 לביטול הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה.

, הם יעוגלו, ככל הניתן, מניות יחידות שברי ווצרוייאם כתוצאה מהקצאה כאמור לעיל  .ז

שיוותרו כתוצאה העיגול כאמור, מניות ביותר. עודפים של יחידות  ההקרוב מההשל יחידהל

 . ידי רכז ההנפקה-יירכשו על

תוצאה כלו  ווקצישהמניות כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל יחידות  .ח

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 המוצעותהמניות להנפקת  מוקדמיםתנאים  2.2.7

לתשקיף, תמורת ההנפקה מיועדת בעיקרה למימון רכישת זכות  6 -ו 5כמפורט בפרקים  .א

שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ בנפט ו/או בגז  –מחלקן של דלק קידוחים  יםלתמלוג

( וחזקת I/12ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת "תמר" )

העברת התמלוגים המתואר , בהתאם להסכם ל"(יםתמלוגלזכות ה( )להלן: "I/13"דלית" )

  .לתשקיף 6.7.5בסעיף 

למסחר מותנית, בין היתר, בתנאים הבאים  ןורישומ על פי התשקיף שתוצענההמניות הנפקת  .ב

 "(: ת המניותלהנפק התנאים המוקדמים)להלן: "

  ;המניות המוצעותכמות מלפחות  60%תתקבלנה מהציבור הזמנות לרכישת  .1

 ת לתמלוגים תירשם על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט.זכוה .2

בתוך ]_[ ימי עסקים לאחר  מניותהת להנפקיתקיימו כל התנאים המוקדמים במקרה שלא  .ג

ככל שאגרות החוב ו. במקרה כאמור, תבוטל הנפקת המניות אזי, המניותמועד מכרז 

, בהתאם אגרות החובתבצע החברה פדיון מוקדם כפוי של אזי לפני כן, הונפקו המוצעות 

 .לשטר הנאמנות 6.4סעיף  להוראות

 והקצאת ניירות הערך המוצעים מיוחדהחשבון ה 2.2.8

תאגיד ב יפתח רכז ההנפקה לפי העניין, ויום מכרז המניות, אגרות החוב מכרזסמוך לפני יום  .א

וימסור  "(החשבון המיוחד)להלן: "שם החברה -עלנושא פירות מיוחד  בנקאי חשבון נאמנות

ידי רכז ההנפקה בשם -על. החשבון המיוחד ינוהל בלעדית למורשים לקבלת בקשות את פרטיו

 "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-, התשכ"חבהתאם להוראות חוק ניירות ערךועבורה  החברה

שהבקשות לרכישתן נענו באמצעות רכז ההנפקה  יחידותהשולמו בגין יויופקדו בו הסכומים ש

ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי  ובאמצעות חברים אחרים בבורסה על פי תנאי התשקיף

כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו בפיקדונות  .חוק ניירות ערך ועל פי תנאי התשקיף

 נזילים שקליים לא צמודים ונושאי ריבית על בסיס יומי.
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בבוקר, ימסור רכז ההנפקה  10:00 מכרז, עד השעההביום המסחר הראשון שלאחר יום  .ב

ל שו הבקשות, הודעה עמורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם הוגלמבקשים, באמצעות ה

אגרות החוב ו/או  שנקבע במכרז שיעור הריביתמידת ההיענות לבקשתם. ההודעה תכלול את 

ואת  תוקצינה למבקשש יחידותאת כמות הלפי העניין,  המחיר שנקבע במכרז המניות,

בצהריים, יעבירו  12:00 עד השעה התמורה שעליו לשלם עבורן. עם קבלת ההודעה באותו יום,

נענו, כולן או חלקן, לרכז ההנפקה, באמצעות  יחידותרכישת אשר בקשותיהם ל המבקשים

 .בקשות לגביהן נענוהש יחידותהמורשים לקבלת בקשות, את התמורה שיש לשלמה עבור ה

למסחר  אגרות החובהתנאים הקבועים בתקנון והנחיות הבורסה לרישום במקרה שיתקיימו  .ג

שבקשות  אגרות החובתקצה את אזי: )א( החברה  להלן,  2.5.3כמפורט בסעיף בבורסה, 

החברה לחברה לרישומים של ]____[ בע"מ )להלן: " תעביר ; )ב( החברהלרכישתן נענו

ותפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר  אגרות החוב האמורותבגין  התעוד"( לרישומים

אגרות החוב אשר בחשבון תמורת ההנפקה של את יעביר רכז ההנפקה ( ג) -ו ;אגרות החובאת 

לתנאי בהתאם הנאמן פתח ישנאמנות החשבון המיוחד, בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת, ל

 ., כנגד זיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה באגרות החוב המוקצותשטר הנאמנות

במקרה שיתקיימו התנאים המוקדמים להנפקת המניות וכן יתקיימו התנאים קבועים  .ד

אזי:  להלן,  2.5.4בתקנון והנחיות הבורסה לרישום המניות למסחר בבורסה, כמפורט בסעיף 

לחברה לרישומים  קצה את המניות שבקשות לרכישתן נענו; )ב( החברה תעבירת)א( החברה 

 (ג) -; ותעודה בגין המניות האמורות ותפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות

עמלות , בניכוי בחשבון המיוחדאשר תמורת ההנפקה של המניות את יעביר רכז ההנפקה 

כנגד זיכוי חבר הבורסה על פי הוראות , החברההתחייבות מוקדמת, לחשבון  עמלתהמפיצים ו

  .רכז ההנפקה במניות המוקצות

 משקיעים מסווגים 2.2.9

התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה המשלימה,  פרסום במועד שתחילתה במהלך התקופה .א

, במטרה לקבל מהם 1לתקנות ההצעה 1תפנה החברה למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 

פי תשקיף זה. כל התחייבויות -על ניירות הערך המוצעיםהתחייבויות מוקדמות לרכישת 

נפקה ותנקובנה המשקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי טפסי הזמנה באמצעות רכז הה

במספר יחידות המניות ו/או אגרות החוב המבוקשות ובשיעור הריבית במספר יחידות 

 :, כמפורט להלןמחיר המבוקשהמבוקשות וב

 :בסעיף זה

, בשיעור הריבית המוזמנת היחידותהיחס שבין כמות    – "חתימת יתר"

ליחידת אגרות חוב שיקבע במכרז או במחיר ליחידת 

לבין הכמות שנותרה מניות שיקבע במכרז, לפי העניין, 

 לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.

שהוצעה במכרז, לאחר שנוכתה ממנה היחידות כמות    – "הכמות שנותרה לחלוקה"

בית בשיעור רי ,הזמנות ןשהוגשו לגביההיחידות כמות 

                                                 

  .לפחות"ח ש 800,000 של בהיקף ערך ניירות לרכוש להתחייב מסווג משקיע עלכמו כן,    1
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ת אגרות חוב או הנמוך משיעור הריבית שיקבע ליחיד

  .במחיר גבוה מהמחיר שיקבע ליחידת מניות, לפי העניין

 סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות ההצעה.  .ב

 אגרות החוב בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים, כמות יחידות .ג

 התחייב כל אחד להזמין במסגרת מכרז אגרות החוב ושיעור הריבית בה נקב במכרזאותן 

ו/או כמות יחידות המניות אותן התחייב כל אחד להזמין במסגרת מכרז המניות והמחיר בו 

 . , לפי הענייןנקב

  :כדלקמן תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים במקרה של חתימת יתר .ד

 100%שהוצעה, תוקצה לכל משקיע מסווג  יחידותהמכמות  5תה חתימת היתר עד פי יהי .1

 מהכמות שהתחייב לרכוש;

שהוצעה, תוקצה לכל משקיע מסווג  היחידותמכמות  5יתה חתימת היתר יותר מפי יה .2

 מהכמות שהתחייב לרכוש; 50%

שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור  המוצעות היחידותבמקרה שכמות  .3

יע המסווג תהיה על בסיס יחס שווה לבקשות לעיל, אזי הכמות שתוקצה למשק

 .או במחיר המניה שנקבע המשקיעים המסווגים בשיעור הריבית שנקבע

ידי -ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על מכרזהבקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת  .ה

 2.2.5 יפיםובהתאם לאמור בסעאו קביעת מחיר המניה  הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית

יחשבו כהזמנות  המסווגים המשקיעים . במקרה ולא תהיה חתימת יתר, הזמנותלעיל 2.2.6 -ו

למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית  תימכרנה היחידותו, היחידותהציבור לעניין הקצאת 

יחידות אגרות החוב ובמחיר זהה למחיר שנקבע במכרז  שיקבע במכרז זהה לשיעור הריבית

 ., לפי הענייןיחידות המניות

 ייעשו, ההודעה המשלימהערב פרסום  קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים .ו

 פי העקרונות הקבועים בתקנות ההצעה.-על

בכמות העולה על זו הנקובה  יחידותהמשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש  .ז

לא ייחשבו כהזמנות  ויירכשושיוזמנו  יחידות עודפותבהתחייבותם המוקדמת ואולם 

 ידי הציבור לכל דבר ועניין.-הוגשו עלמשקיעים מסווגים לעניין התשקיף, אלא כבקשות ש

ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי -התמורה שתשולם על .ח

ידיו -בצהריים, ותופקד על 12:00עד השעה המכרז הבורסה, יום מסחר אחד לאחר יום 

 לעיל. 2.2.7בחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

שיפורסם בהודעה למשקיעים מסווגים עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור תשלם  החברה .ט

שתירכשנה על ידם בפועל בהתאם לבקשות שתוגשנה לפי  המשלימה, בגין היחידות

 .התחייבותם המוקדמת

בו ליחידת אגרות חוב  ביתיהריום המכרז, להוריד את שיעור משקיע מסווג יהיה רשאי, ב .י

ידי מסירת הודעה בכתב -, על0.01%במדרגות של  ,נקב בהתחייבות המוקדמת, כאמור לעיל

, עד לשעה שתיקבע בהודעה לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה ביום המכרז

 המשלימה.
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בו נקב  מניותאת המחיר ליחידת  העלותמשקיע מסווג יהיה רשאי, ביום המכרז, ל .יא

ידי מסירת הודעה בכתב -על, ש"ח [__]בהתחייבות המוקדמת, כאמור לעיל, במדרגות של 

, עד לשעה שתיקבע בהודעה לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה ביום המכרז

 המשלימה. 

 המשלימה הההודע 2.3

, או שתי הודעות משלימות הודעה משלימה החברהתפרסם  ,זהלהשלמה פרסומו של תשקיף לאחר  2.3.1

 .לחוק ניירות ערך( 2()1)א16 בהתאם לסעיף, והמניותלהצעת אגרת החוב  לפי העניין, נפרדות,

כל פרט שניתן לכלול ב ,זהלהשלמה תשקיף יושלמו ו/או יעודכנו פרטי  הודעה המשלימהה במסגרת

 הבאים: נתוניםה ,ובכלל זאת, הודעה משלימהתקנות בהודעה משלימה לפי 

 ;התקופה להגשת הזמנותויום המכרז קביעת  .א

 ;פי תשקיף זה-עלניירות הערך המוצעים אישור הבורסה לרישום למסחר של  .ב

שינוי בכמות יחידות אגרות החוב המוצעות, ו/או  יחידות המניות המוצעותשינוי בכמות  .ג

יחידות אגרות החוב ו/או שינוי במחיר המזערי של יחידות המירבי של בשיעור הריבית 

שיעור הריבית  היחידות, . כמות2בכפוף למגבלות הקבועות בתקנות הודעה משלימההמניות, 

 ; יפורטו בהודעה המשלימההמירבי והמחיר המזערי של המניות המוצעות 

כהגדרתם פירוט סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים  .ד

ו/או כמות יחידות המניות  הריבית ישיעוראגרות החוב ו יחידותוכן כמות  בתקנות ההצעה

 ; , להם התחייבו המשקיעים המסווגיםוהמחיר

התחייבות מוקדמת, פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם, לרבות עמלות עבור  .ה

 ;ריכוז והפצה

כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל, לרבות  .ו

 וייעודה; תמורת ניירות הערך המוצעים ,הוצאות ההנפקה

לא לפני תום שבע שעות ומתוכן תסתיים ניירות הערך המוצעים  התקופה להגשת הזמנות לרכישת 2.3.2

ימים מיום פרסום  75 -יאוחר מ ות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולאחמש שעות מסחר לפח

ככל שבהודעה  ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם. 45או  תשקיף להשלמה זה

( לתקנות 3( עד )1א)1המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 

                                                 

המירבי בשיעור הריבית בכמות יחידות אגרות החוב, שינוי ו/או יחידות המניות בכמות לכלול שינוי ניתן יהיה הודעה משלימה ב  2
 20%פי תשקיף זה בשיעור שלא יעלה על -על ותהמוצע של יחידות אגרות החוב ו/או שינוי במחיר המזערי של יחידות המניות

יחידות , בכפוף לכך שמכפלת כמות שצוינו בתשקיף להשלמה זהו מהמחיר המזערי ו/א המירבימהכמות ו/או משיעור הריבית 
 -לא תשונה ביותר מאו מכפלת כמות יחידות המניות המוצעות במחיר המזערי  שיעור הריבית המירביהמוצעות ב אגרות החוב

, לפי שצוינו בתשקיףיות המזערי או ממחיר המנשיעור הריבית המירבי ומחיר אגרות החוב מהמכפלה האמורה, הנגזרת מן  30%
ו/או במחיר אגרות החוב יחידות של המירבי ו/או בשיעור הריבית היחידות שינוי בכמות על אף האמור, ניתן יהיה לבצע . העניין

תשקיף בשיעור העולה על השיעור הנקוב לעיל, ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין הפי -עלהמוצעות המזערי של יחידות המניות 
שיעור הריבית המירבי ו יחידות אגרות החוב מן כמות 50% -ביותר מאו המחיר המזערי או שיעור הריבית המירבי היחידות  כמות

בשיעור הריבית יחידות אגרות החוב שצוינו בתשקיף זה, לפי העניין, ומכפלת כמות או כמות יחידות המניות והמחיר המזערי 
מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות  50% -לא תשונה ביותר מאו מכפלת כמות יחידות המניות במחיר המניות המזערי המירבי 

( 3ב)2התקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה שצוינו בתשקיף, ובלבד שבמקרה זה או המחיר המזערי שיעור הריבית המירבי ו
  .2005-ערך המוצעים בתשקיף(, התשס"ולתקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות 
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הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים לא לפני חלוף הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת 

 ה.ההודעה המשלימ שני ימי מסחר ממועד פרסום

תשקיף  ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם 2.3.3

נפרד  בלתי, ממועד פרסומם, לחלק ייכללו בהודעה המשלימה ייחשבופרטים שהזה. להשלמה 

  מהתשקיף.

יינתן  ,תשקיף להשלמה זה על פיניירות הערך המוצעים אישור הבורסה לרישום למסחר בה של  2.3.4

 כמפורט לעיל. ,תשקיף להשלמה זה טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על פי

 בגין ניירות הערך המוצעים תעודות 2.4

תהיינה ניתנות לפיצול  בגין ניירות הערך שיונפקו על פי התשקיףאו תעודות המניה ו/תעודות אגרות חוב 

למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור, לפי העניין ומסירתו או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף 

ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה -בצירוף התעודות האמורות, לחברה, ובכפוף לתשלום על

 הכרוכים בכך.

 בבורסהלמסחר רישום  2.5

רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות  2.5.1

הדרישות לרישום : "ביחד )להלן להלן 2.5.4 ובסעיף 2.5.3בסעיף לרישום למסחר כמפורט הבורסה 

 "(. למסחר

פי תשקיף זה עומדים בתנאים -עלניירות הערך המוצעים כך שלהעקרוני  הבורסה נתנה את אישורה 2.5.2

לפני פרסום ההודעה המשלימה תפנה החברה לבורסה  .הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו

זה וההודעה  פי תשקיף-לציבור על ניירות הערך המוצעיםבבקשה לרשום בה למסחר את 

  .שתפורסם בהמשך המשלימה

 המוצעותאגרות החוב לרישום למסחר של דרישות ה 2.5.3

מחזיקים לפחות, כשכל אחד מהם  35הפיזור המזערי של החזקות הציבור באגרות החוב הינו  .א

 ש"ח לפחות.  200,000מחזיק בשווי החזקות מזערי של 

 מיליון ש"ח. 36-שווי החזקות הציבור באגרות החוב, לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ .ב

רישום ה לא חלות על ]__[דירוג לפי תקנון והנחיות הבורסה, הואיל ואגרות החוב מדורגות ב .ג

לפרטים אודות  הון עצמי מינימלי.יומו של קדרישות ללמסחר של אגרות החוב המוצעות ה

  להלן. 2.11סעיף בראו אגרות החוב דירוג 

 הדרישות לרישום למסחר של המניות המוצעות 2.5.4

מחזיקים לפחות, כשכל אחד מהם  100הפיזור המזערי של החזקות הציבור במניות הינו  .א

 ש"ח לפחות.  16,000מחזיק בשווי החזקות מזערי של 

מיליון ש"ח  80הנובע מהנפקת המניות על פי התשקיף הינו  ותשווי החזקות הציבור במני .ב

 לפחות. 

 לפחות. ש"חמיליון  200שווי מניות החברה הינו  .ג
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מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה  –משמעו  "מחזיק"לעיל  2.5.4 -ו 2.5.3 פיםבסעי 2.5.5

חזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי , או מכאמורמזערי למחזיק 

 ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

 הוראות לגבי ביטול ההנפקה 2.5.6

או במקרה  ,לעיל 2.2.7כאמור בסעיף  ת המניותלהנפקיתקיימו התנאים המוקדמים  במקרה שלא

ו/או של אגרות החוב בבורסה של לרישום למסחר המפורטות לעיל תתקיימנה הדרישות  שלא

יוחזרו למזמינים הסכומים ו, האמוריםניירות הערך תבוטל ההנפקה של המניות המוצעות, אזי 

בגין ניירות הערך שהנפקתם בוטלה, בצירוף הפירות שנצברו, אם וככל שנצברו, בניכוי ששילמו 

החברה תודיע על כך בדיווח מיידי ותפרסם הודעה על כך תוך יומיים ממועד ו מס כדין )אם יחול(

  הביטול בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

 הימנעות מעשיית הסדרים 2.6

מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלעשות הסדרים שאינם  שלה יםהדירקטורו החברה 2.6.1

כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע 

פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט -ניק זכות לרוכשי ניירות ערך עלמלהע

  בתשקיף.

מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על כל ה שלהדירקטורים ו החברה 2.6.2

 לעיל.  2.6.1 הסותר את ההתחייבויות כאמור בס"ק שלישיהסדר הידוע להם עם צד 

בקשר מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר  שלה הדירקטוריםו החברה 2.6.3

ערך ובדיקתם כלשהו שלפי מיטב ידיעתם  שלישיעם צד פי תשקיף זה -לניירות הערך המוצעים על

 לעיל. 2.6.1הסדרים בניגוד לאמור בס"ק 

תחייב בכתב לנהוג השלא ממפיץ הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו  וקבלילא הדירקטורים ו החברה 2.6.4

התחייבות של המסמכי מבהתאם להוראות סעיף זה. החברה תעביר לרשות ניירות ערך העתק 

  .כאמורהמפיצים 

המציאה לרשות ניירות ערך, במועד פרסום תשקיף זה, התחייבות חתומה על ידי דלק  החברה 2.6.5

, אשר הינם בעלי ומר יצחק שרון )תשובה( )בשמו ובשם כל חברה בשליטתו(אנרגיה, קבוצת דלק 

שליטה בחברה שאינם חתומים על התשקיף, לפיה התחייבו אותם בעלי שליטה לנהוג על פי האמור 

 לעיל.  2.6.6עד  2.6.1בסעיפים 

הן בתפקידם התחייבות הדירקטורים כאמור תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכ 2.6.6

בחברה . ככל שבמועד פרסום ההודעה המשלימה, ככל ותהיה, יכהנו בחברה כדירקטורים

לרשות לניירות ערך, בסמוך לפרסום  החברהמציא תדירקטורים שאינם חתומים על תשקיף זה, 

  דירקטורים.אותם חתומה של כאמור ההודעה המשלימה, התחייבות 

 הימנעות מדילול הון 2.7

פי תשקיף זה, לא תעשה החברה -על הקצאת ניירות הערךמתאריך פרסום התשקיף ועד  החלהבתקופה 

כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות ניירות הערך )פרטי התשקיף, מבנהו וצורתו(, 

 .1969 -תשכ"ט 
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 פי תשקיף מדף-פרטי הצעת ניירות ערך לציבור על 2.8

, ביחד שוניםניירות ערך מניות ובור, באמצעות דוחות הצעת מדף, פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לצי-על

ותקנות ניירות ערך )הצעת  1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23או בנפרד, בהתאם להוראות סעיף 

 .2005-מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

מבנה וצורה(,  –א)א( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

"(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעות ניירות ערך, תקנות פרטי התשקיף)להלן: " 1968-התשכ"ח

יוצעו ניירות ערך  ופי-הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יבואו במסגרת דוח הצעת מדף על

ראות כל דין ובהתאם פי דוח כאמור, והכל בהתאם להו-לציבור, בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על

 .ובכפוף להוראות תקנון החברה לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת

 השלכות מיסוי 2.9

הסדרי המס המתוארים  תשקיף זהפי -לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על

 בתמצית להלן.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה 

בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות 

במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף, ואינן באות 

 מיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.ה

המשקיעים המבקשים לרכוש ניירות ערך או אגרות חוב בהתאם לתשקיף זה, צריכים להתייעץ עם יועצי 

המס שלהם בנוגע ליישום חוקי מס הכנסה ישראליים למקרים הרלוונטיים אליהם, וכן על כל השלכות 

 לפי אמנת מס רלוונטית.המס הנובעות מכל סמכות שיפוט לא ישראלית או 

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה 

הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, 

הערך המוצעים  ייתכנו שינויים תחיקתיים במשטר המס החל במועד התשקיף על החברה, ניירות

והמשקיעים בניירות הערך האמורים. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים 

  האמורים.

 -יובהר, כי התיאור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל וכי ביחס ליחיד שהיה ל

 -מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  'תושב חוזר ותיק' כהגדרתם בפקודת -'תושב ישראל לראשונה' ו

"(, עשויות לחול הוראות והשלכות מס שונות שמוצע פקודת מס הכנסה" או "הפקודה)להלן: " 1961

 לבחון בנפרד.

פי תשקיף זה, בין היתר, הסדרי המס -לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על

ת בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות הכלולו ההוראות המתוארים בתמצית להלן.

פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים 

 המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

פים לפרטים נוספים בדבר הסדרי המס החלים על החברה ראו ביאורים לדוחות הכספיים המצור

 לתשקיף.

 לציבור הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן: יםהמוצעניירות הערך לפי הדין הקיים כיום חלים על 
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 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.9.1

ידי יחיד תושב ישראל -, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך עלהלפקוד 91בהתאם לסעיף  .א

 121חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף שאינו בעל מניות מהותי 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 

ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" -הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

לפחות באחד  10%-, ב3או יחד עם אחר קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו - בחברה

במועד מכירת ניירות הערך או במועד   4אמצעי השליטה בחברהמסוג כלשהו של או יותר 

החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה  12-כלשהו ב

, רווח הון בידי על אף האמור לעיל ."(בעל מניות מהותי)להלן: " 30%בשיעור שלא יעלה על 

)או שאינה נקובה  5במכירת אגרת חוב, אשר אינה צמודה למדדשאינו בעל מניות מהותי יחיד 

על או  15%יחויב במס בשיעור שלא יעלה על במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ( 

רווח לעניין חישוב לעניין בעל מניות מהותי, ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי.  20%

ידי יחיד שערכה צמוד למטבע חוץ או נקוב במטבע חוץ, -הון ריאלי במכירת אגרת חוב על

כמו כן, לגבי יחיד שתבע  יראו לצורך חישוב הסכום האינפלציוני את שער מטבע החוץ כמדד.

הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות 

, עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי 30%הערך במס בשיעור של 

לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד  א)ב(101-ו( 9א)א()101סעיף 

סעיף שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״, בהתאם להוראות 

 .לפקודה 121במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף , לפקודה (1)2

  חברותהמס חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור  .ב

 .2018החל משנת המס  23%קרי  קודה,)א( לפ126הקבוע בסעיף 

פטור ממס על רווחי הון במכירת )יחיד או חברה(, כמשמעותו בפקודה, ככלל, תושב חוץ  .ג

( לפקודה )למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר 2)ב97מכוח סעיף ניירות ערך הנסחרים בבורסה 

תאם אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובה לפקודה(, 186בהתאם לתיקון 

היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו לפקודה.  (2)ב97לתנאים ולמגבלות של סעיף 

( לפקודה, 3)ב97למסחר בבורסה ולא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 

יחוייב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר 

( 2)ב97יותר מרווח ההון במועד המכירה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף בבורסה )אך לא 

אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה . האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ לפקודה(

או יותר מההכנסות או מהרווחים, של חבר בני האדם  25%-בה, או הנהנים או הזכאים ל

א לפקודה. 68יחד עם אחר, כאמור לפי סעיף תושב החוץ במישרין או בעקיפין, לבד או ב

אמנת המס )אם קיימת( בין פטור של יחולו הוראות אפשר שבמקרה שפטור כאמור אינו חל, 

 מרשות מתאים אישור של מראש להמצאה בכפוף, ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ

  .המסים

                                                 

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  3
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  4
 לפקודה. 91כהגדרת מונח זה בסעיף  5
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( לפקודה, פטורים 2)9סעיף קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי  .ד

. בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור ממס בגין

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו 

ן או ״משלח יד״ בידיו, אלא אם כ של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק"

. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור בדין נקבע מפורשות אחרת

 .לפקודה 121המרבי הקבוע בסעיף 

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים לפקודה,  92בהתאם לסעיף  .ה

רווחי הון ושבח בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד 

)למעט רווח  מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר

ודיבידנד כנגד ריבית יקוזזו כן, כמו  (.3.5-ל 1הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

בית בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריששולמו 

אם הוא חברה  2018 המס בשנת 23% – או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות

(, באותה שנת מס. ג)ב( לפי העניין, אם הוא יחיד125( או 1ב)125ועל השיעור הקבוע בסעיפים 

קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או 

 .מדיבידנד כאמור

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזזו בשנת המס כאמור, יהיה ניתן לקיזוז בשנות המס  .ו

)ב( לפקודה 92הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה בה נוצר ההפסד, כנגד רווח הון כאמור בסעיף 

 ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי  .ז

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון לפקודה ול 164-243סעיפים ל

, חייב 2002-במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

אשר כ המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות ערך)כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( 

ובנייר ערך שאינו צמוד מרווח ההון הריאלי  25%, ינכה מס בשיעור של המוכר הוא יחיד

חברות המס מרווח ההון, ובאשר המוכר הוא חברה, בהתאם לשיעור  15%למדד בשיעור של 

כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף בזאת, ( 2018בשנת  23%)

במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, המנכה  שרשאילקיזוז הפסדים 

קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. יצוין, כי באם במועד 

)ד( לפקודה 91המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

 בגין מכירה כאמור.ידי המוכר -על וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה

ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור  .ח

( מהתמורה, כל עוד לא 30%שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים )

ר מניכוי הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטו

 מס במקור(.

פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים )יחיד וחבר בני אדם( ככלל, תושב חוץ  .ט

 186( לפקודה )למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר בהתאם לתיקון 2)ב97מכוח סעיף  בבורסה

ובהתאם לתנאים ולמגבלות של  , אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראללפקודה(

היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא לפקודה.  (2)ב97ף סעי
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( לפקודה, יחוייב חלק רווח ההון 3)ב97היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 

שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה )אך לא יותר מרווח 

האמור לעיל לא  .( לפקודה(2)ב97רה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ההון במועד המכי

א 68המוחזק בידי תושבי ישראל בהתאם לקבוע בסעיף יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ 

אמנת המס )אם הפטור של יחולו הוראות אפשר שבמקרה שפטור כאמור אינו חל, לפקודה. 

 חוץ. קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב ה

 ריבית מאגרות החובשיעור המס שיחול על הכנסות  2.9.2

מאגרות החוב. על ריבית  25%ג)ב( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 125בהתאם לסעיף  .א

( 15%ג)ג( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים )125בהתאם לסעיף 

דמי ניכיון, ( או ( לפקודה6)ה3בסעיף לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם על ריבית )

או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, למדד,  צמודהשאינה שמקורם באגרת חוב 

 .כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד או לשער מטבע חוץ עד לפדיון

שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד  ג)ד( לפקודה125בהתאם לסעיף  .ב

( לפקודה 1)2( הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 1באים: )מהתנאים ה

( היחיד תבע 2או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; )

 – היחיד הוא בעל מניות מהותי (3בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; )

עובד בחברה הוא ( היחיד 4המשלמת את הריבית; ) בחברה – לפקודה 88כהגדרתו בסעיף 

רותים או מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים יאת הריבית או שהוא נותן לה ש המשלמת

, אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית עם החברהמיוחדים אחרים 

-; וחבר בני האדםנקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין 

( מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים אלו 5)

 לפקודה. 121יחול מס שולי בהתאם לסעיף 

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו  .ג

)ח( 3כנסתו, למעט לעניין סעיף ( לפקודה חלות בקביעת ה2)9חבר בני אדם שהוראות סעיף 

 . 2018החל משנת  23% -לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות

פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי  6ד( לפקודה, תושב חוץ15)9בהתאם להוראות סעיף  .ד

ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם 

בכפוף להוראות מפעל קבע של תושב החוץ בישראל. בראל, ובלבד שההכנסה אינה תושב יש

ובכפוף  מושבו של תושב החוץמדינת אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין 

 :הבאים במקרים יחול לא הפטור ,לאישור מרשות המסים

בחבר בני האדם המנפיק,  לפקודה 88כהגדרתו בסעיף  תושב החוץ הנו בעל מניות מהותי .1

 או

                                                 

 ( בעל מניות1מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה:  – חוץ תושב  6
לפקודה, של חבר בני האדם  88קרוב בסעיף  להגדרת  3בפסקה  נח זהומ ( קרוב כהגדרת2בחבר בני האדם המנפיק;  מהותי

מו, אלא אם י( מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים ע3המנפיק; 
יחסים כאמור; המקיומם של  ובלי שהושפעמבתום לב ו ובית או דמי הניכיון, נקבעהוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הרי

 .לפקודהא 68 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת חברה( 4
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לפקודה, של חבר בני  88( להגדרת קרוב בסעיף 3תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ) .2

 אדם המנפיק, או

נו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש יתושב החוץ ה .3

נקבעו בתום לו יחסים מיוחדים עמו )אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון 

 לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחדים(.

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .ה

)ח( לפקודה בדבר 3כפוף להוראות סעיף בממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, 

ר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אח

מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה 

 בידיו הכנסה מ"עסק" או ממשלח יד, אלא אם נקבע אחרת.

 2005-"והתשס(, מסוימים ומרווחים מדיבידנד, מריבית)ניכוי  הכנסה מסבהתאם לתקנות  .ו

 עללפקודה, שיעור המס שיש לנכות במקור  170והוראות סעיף  "(יכויתקנות הנ)להלן: "

 שאינה צמודהנסחרת בבורסה חוב  אגרתעל  המשולמת 7(הניכויריבית )כהגדרתה בתקנות 

( לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי 15%או למטבע חוץ, הינו חמישה עשר אחוזים )למדד 

לגבי יחיד שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור  .בחברה המשלמת את הריבית

או יחיד העובד בחברה המשלמת את  המשלמת את הריביתשהינו בעל מניות מהותי בחברה 

 המירבייהיה בהתאם לשיעור המס השולי  ,הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים

בסעיף החברות הקבוע שיעור מס במס  , ינוכהחבר בני אדם . לגבילפקודה 121לפי סעיף 

 . 2018החל משנת  23% – לפקודה )א(126

כפוף להוראות   ,במס כאמור לעיל שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ, ככל שהינו חייב .ז

 האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל ככל שנחתמה אמנה כאמור.

ידיה למחזיקי אגרות החוב את -עלתנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו  8החברה .ח

תשלומי המס אותם היא חייבת לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור 

במקור כאמור בכפוף להוראות כל דין. במועדי פירעון קרן איגרות החוב תנכה החברה מס 

  .בגין דמי הניכיון

 מלווהר ערך הנסחר בבורסה, לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת ניי 4 בתקנה .ט

, נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת 2002-מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי 

ועד ( במ2( רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; )1הניכיון, אם התקיימו כל אלה: )

( הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב 3) -הפדיון נוצר הפסד הון; ו

מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה 

 ( לפקודה.4)2לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 

                                                 

 ודמי לפקודה( 13)9 בסעיף כהגדרתם, חלקיים הצמדה הפרשי לרבות, דין כל פי-על פטורים שאינם הצמדה הפרשי, ריבית - ריבית 7
 .ניכיון

 .לעת מעת שיהיו כפי המיסים רשות והוראות העניין לפי, הבורסה חברי באמצעות או במישרין  8
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במקור, פטור מס  נוכהבישראל, ממנו  או נצמחה שהופקהמריבית  לו הכנסהאשר  חוץתושב  .י

 שהכנסה זו לא נבעהמס בישראל בגין הכנסה כאמור, ובלבד  דוחותבדרך כלל מהחובה להגיש 

 אותו תושב.בישראל על ידי  שנוהלמעסק 

 שיעור המס שיחול על הכנסות דיבידנד מניירות הערך 2.9.3

דיבידנד שמקורו ב' לפקודה, יחיד תושב ישראל, יהא חייב במס בגין 125התאם לסעיף ב .א

, למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד 25%בשיעור של   במניות החברה

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה  12-קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

)ובלבד  0%חברות תושבות ישראל יהיה ככלל בשיעור של  . המס לגבי דיבידנד בידי30%

שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו 

( )א( לפקודה126שיעור מס החברות כקבוע בסעיף הינו בגינו מחוץ לישראל שאז שיעור המס 

ואולם אם היה חבר בני האדם במועד   -בידי חבר בני אדם תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי

החודשים שקדמו לו בעל מניות מהותי כהגדרתו  12 -קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

ובכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל ובידי קרן נאמנות חייבת  30% – 88בסעיף 

 בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד.–

( 2)9וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל  .ב

דיבידנד שאינו פטור ממס בידי מוסד ציבורי  לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור.

 .25%( לפקודה( יחויב בשיעור מס של 2)9ו/או קופת גמל )כהגדרתם בסעיף 

)ניכוי החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד,  בהתאם לתקנות מס הכנסה  .ג

"(. בהתאם לתקנות תקנות הניכוי)" 2005-מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

האמורות, ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה לבעל מניות מהותי בחברה 

 30%החודשים שקדמו לו, יהיה בשיעור של  12-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

לעיל שעור המס כאמור  (;25%ינוכה מס בשיעור  –נו מהווה בעל מניות מהותי )ליחיד אשר אי

שהיה בעל מניות מהותי באותו חבר בני אדם, במועד קבלת לגבי תושבי חוץ רלוונטי גם 

(; שולם הדיבידנד לתושב חוץ 30%החודשים שקדמו לחלוקה )כאמור  12-הדיבידנד ו/או ב

על אף האמור חבר בני אדם שמניותיו  .25%שיעור ינוכה מס ב -שאינו בעל מניות מהותי

רשומות למסחר בבורסה ינכה מס מדיבידנד ששולם לבעל מניות מהותי בשל מניות הרשומות 

 .25%ומוחזקות בחברת רישומים בשיעור של 

כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין האמור בסעיף קטן )ג( לעיל יהא ב .ד

מדינת מושבו של תושב החוץ. על פי תקנות אלו, שולם דיבידנד ליחיד  מדינת ישראל לבין

 תושב ישראל לגביו נקבע שיעור במס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

 מס על הכנסות גבוהות 2.9.4

התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  29.12.2016ביום 

עולה על בשנת המס , ולפיו נקבע, כי יחיד שהכנסתו החייבת 2016-(,תשע"ז2017-2018לשנת 

, ש"ח 640,000על חלק מהכנסתו החייבת העולה על סך של נוסף , יהא חייב במס ש"ח  640,000

הוראות התיקון חלות בין היתר, על רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב  .3%של בשיעור נוסף 

 .רווח ההון האינפלציוני, ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות
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 הנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה 2.9.5

נוספות, במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור )סדרה א'( בעתיד אגרות חוב  החברה נפיקתבו  במקרה

לרשות המסים בסמוך  החברה פנהת 9עדר ניכיון(יסדרה )לרבות הליון השונה משיעור הניכיון ניכ

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין -לפני הגדלת הסדרה על

 הניכיון שיעורי את המשקללת נוסחה לפי אחיד ניכיון שיעוראגרות החוב, ייקבע לאגרות החוב 

 אישור קבלת של במקרה"(. המשוקלל הניכיון שיעור)להלן: " שיהיו ככל, סדרה באותה השונים

 אגרות כל בגין המשוקלל הניכיון שיעור את הסדרה הגדלת לפני בסמוך חשבת החברה, כאמור

 שיעור את ודיעתדי לפני הגדלת הסדרה בו ידוח מי גישתו אישור לאותו בהתאם)סדרה א'(  החוב

לפי שיעור הניכיון  החוב אגרות של הפדיון במועדי מס נכהתו הסדרה לכל המשוקלל הניכיון

המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות 

מס במקור מדמי  החברה נכהתלמיסוי דמי ניכיון. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, 

סדרה. הבהתאם לשיעור הניכיון הגבוה יותר שנוצר בגין )סדרה א'( חוב הניכיון לגבי אגרות ה

 שנקבע הניכיון שיעור את ודיעתידי לפני הרחבת הסדרה בו ידיווח מ החברה גישתבמקרה זה 

 פדיון בעת במקור מס נכהת החברה. ניכיון דמי למיסוי הנוגעות הדין הוראות יתר כל ויחולו כאמור

 .כאמור שידווח לשיעור בהתאם, הרלוונטית הסדרה

 חוב אגרות הנפקת במסגרת שייקבע הניכיון שיעוראם , החוב אגרות סדרת הרחבת של מקרה בכל

עדר ניכיון(, יתכנו ייהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה )לרבות ה)סדרה א'( 

הניכיון שנקבעו למי מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי  החברה נכהתמקרים בהם 

 בין וזאת"(, העודפים הניכיון דמיטרם הגדלת הסדרה )להלן: ")סדרה א'( שהחזיק באגרות החוב 

 את שהחזיק נישום. לאו אם ובין אחיד ניכיון שיעור לקביעת המסים מרשות אישור התקבל אם

 להגיש זכאי יהיהידו, -על המוחזקות החוב אגרות לפירעון ועד הסדרה הרחבת לפני החוב אגרות

 שהינו ככל, העודפים הניכיון מדמי שנוכה המס בגובה מס החזר ולקבל המסים לרשות מס דוח

 .דיןפי -על כאמור להחזר זכאי

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות -התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על 
פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ -ניירות ערך עלהייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש 

 .מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות-מקצועי על

  הנאמן ושטר הנאמנות לאגרות החוב 2.10

 "מבע( 1992) לנאמנות חברה, לזר שטראוסלאגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה הוא  הנאמן 2.10.1

 בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות "(. הנאמן הינו חברה הרשומההנאמן)להלן: "

הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות  .הקבועות בחוק ניירות ערךתעודות התחייבות נאמן לשל הכשירות 

כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך 

הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב וכל דין אחר וכי 

 .נשוא תשקיף זה

                                                 

 מונפקות בערכן הנקוב ולפיכך לא יחול ניכיון בהנפקה זו.אגרות החוב   9
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 חברה, לזר שטראוס הינם כדלקמן:, לחברהכפי שנמסרו פרטי הנאמן נכון למועד התשקיף,  2.10.2

רו"ח )עו"ד( אורי קשר:  איש ;03-5613824; פקס: 03-6237777טלפון:  ;"מבע( 1992) לנאמנות

  .ori@slcpa.co.ilדואר אלקטרוני:  אביב;-, תל17: יצחק שדה כתובתלזר; 

מתנהלים  לא זה תשקיף למועד נכון, הנאמןעל ידי מסר לה נמידע שעל בסיס , חברהה ידיעת למיטב 2.10.3

 . הנוגעים למילוי תפקידו כנאמןהליכים משפטיים כנגד הנאמן 

בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  איןמובהר כי  2.10.4

 המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

 שטר הנאמנות 2.10.5

נחתם ביום _____. נוסחו המלא של שטר הנאמנות,  (שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א' .א

 לפרק זה.  'אנספח על כל נספחיו מצורף כ

, ראו והפרשי ההצמדה לשער הדולר של אגרות החובהריבית  ,הקרן מיתשלולפרטים בדבר  .ב

 שטר הנאמנות.ב "תנאים הרשומים מעבר לדףל" 2-5בסעיפים 

לפרטים בדבר זכות החברה להנפיק אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בדרך של הרחבת סדרה,  .ג

ם מסוימים, ראו וזכותה להנפיק אגרות חוב מסדרות אחרות וחוב נוסף אחר, בכפוף לתנאי

 טר הנאמנות. לש 2.2בסעיף 

, ראו בסעיף והתנאים שנקבעו לענין זה לפרטים בדבר העברת כספי תמורת ההנפקה לחברה .ד

 לשטר הנאמנות. 6

לפרטים בדבר הבטוחות שניתנו לנאמן להבטחת התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות,  .ה

 לשטר הנאמנות.  5.8ראו סעיף 

ידי החברה, ובכלל זאת, הוראות ומגבלות לגבי תחום -יות שניתנו עללפרטים בדבר התחייבו .ו

 לשטר הנאמנות.  5פעילות החברה, חלוקה, דירוג וייעוד תמורת ההנפקה ראו בסעיף 

של אגרות החוב, מלא או חלקי, ביוזמת הבורסה או  לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם .ז

אשר בהתקיימן יבוצע פדיון מוקדם חובה  ביוזמת החברה לפי שיקול דעתה, וכן בדבר נסיבות

 לשטר הנאמנות.  9של אגרות החוב, מלא או חלקי, ראו בסעיף 

לפרטים בדבר העילות והתנאים להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ולמימוש הבטוחות  .ח

לשטר  10שניתנו להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, ראו בסעיף 

 הנאמנות.

בדבר אפשרות להתאמת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב במקרה של שינוי לפרטים  .ט

 לשטר הנאמנות. נספח א'הדירוג של אגרות החוב, ראו ב

מודגש כי תיאור שטר הנאמנות בפרקי התשקיף השונים אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של 

 השטר המצורף כנספח לפרק זה.

 אגרות החוב דירוג 2.11

יציב לאגרות חוב דירוג באופק  A1.il(P)מותנה ראשוני דירוג על  מידרוג בע"מהודיעה  22.4.2018ביום 

 חליפין שער לפי.נ., ע דולר מיליון 132 עד) .ש"ח ע.נ ונימילי 475)סדרה א'( שתנפיק החברה בסך של עד 

ומכתב הסכמה של מידרוג  הדירוג דוח ., לפי שער החליפין שיהיה במועד הגיוס(3.60של  שקל/דולר
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מובהר כי דירוג אגרות החוב כאמור מבוסס,  .זה לפרק 'ב נספחכ"ב מצ זה לתשקיף הדירוג דוח לצירוף

לשטר  5.8.1בסעיף בין היתר, על ההנחה כי יירשם לטובת הנאמן השעבוד של זכות התמלוגים, כאמור 

ימים ממועד רישום אגרות החוב  120הנאמנות. לפיכך, במקרה שלא יירשם השעבוד האמור, בתוך 

 למסחר, צפוי הדבר להשפיע לרעה על דירוג אגרות החוב.

יצוין כי דוח הדירוג כולל, בין היתר, הנחות מסוימות של החברה, אשר מהוות מידע צופה פני עתיד, 

רות ערך. הנחות אלו מבוססות על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה והן עשויות כהגדרתו בחוק ניי

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה באופן שעלול להשפיע 

על הדירוג העתידי של אגרות החוב. התממשות או אי התממשות ההנחות האמורות מושפעת, בין היתר, 

הגז הטבעי, תנאים מסחריים, ביצועים בפועל  יים וטכניים, תנאי היצע וביקוש בשוקמתנאים תפעול

של המאגר ו/או מידע חדש שיתקבל אצל החברה ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים 

לתשקיף. אין בהנחות האמורות לעיל כדי לחייב את החברה לפעול על פיהן והחברה עשויה  6בפרק 

 שונה מהותית כתוצאה, בין היתר, משינויים באחד או יותר מהגורמים המצוינים לעיל. לפעול באופן
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 22.4.2018מיום טיוטה 

 בע״מ (2012תמלוגים )דלק 

 ('סדרה א)לאגרות חוב  נאמנות שטר

  תוכן העניינים

 עמוד נושא סעיף

 4 מבוא, פרשנות והגדרות 1

 9 הנפקת אגרות החוב 2

 12 סמכויות הנאמןמינוי הנאמן; תפקידי הנאמן;  3

 12 ידי החברה ו/או מחזיק קשור-רכישת אגרות חוב על 4

 13 התחייבויות החברה 5

 24 העברת תמורת ההנפקה לחשבון הנאמנות והתנאים לשחרורה 6

 28 משיכת כספים מחשבון הפעילות 7

 30 כרית בטחון לתשלום הקרן 8

 31 פדיון מוקדם 9

 35 פירעון מיידי 10

 41 תביעות והליכים בידי הנאמן 11

 42 נאמנות על התקבולים 12

 43 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן 13

 43 סמכות לעכב חלוקת כספים 14

 44 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן 15

 44 ברהנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחהימ 16

 45 הנאמןקבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת  17

18 
 חלקי במקרה חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלוםהצגת אגרות 

 אינן נסחרות בבורסה שאגרות החוב
45 

 46 השקעת כספים 19

 46 התחייבויות החברה כלפי הנאמן 20

 49 התחייבויות נוספות 21

 49 באי כוח 22

 49 הליכים ומימוש 23

 50 ידי הנאמן-דיווח על 24

 51 מיוחדותסמכויות  25

 52 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים 26

 52 שיפוי הנאמן 27

 55 הודעות 28

 57 ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות 29

 58 שחרור 30

 58 מרשם מחזיקי אגרות החוב 31

 58 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב ונציגות דחופה 32

 58 שכר הנאמן 33
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 עמוד נושא סעיף

 59 ייחודיתתחולת הדין וסמכות  34

 59 כללי 35

 59 מענים 36

 59 אחריות הנאמן 37

 60 הסכמים אחרים 38

 60 הסמכה למגנ"א 39

 נספחים

 61 התאמת שיעור הריבית במקרה של שינוי דירוג –נספח א'  

 64 שכר הנאמן –נספח ב'  

 66 כתב סודיות –נספח ג'  

 תוספת ראשונה לשטר הנאמנות

 69 כללי 1

 69 אגרות החוב )סדרה א'(קרן  2

 70 הריבית של אגרות החוב )סדרה א'( 3

 70 הצמדת הקרן והריבית לדולר ארה"ב 4

 70 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב )סדרה א'( 5

 71 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה 6

 71 תעודות אגרות החוב ופיצולן 7

 71 העברת אגרות החוב 8

 72 מוקדם פדיון 9

 72 פרעון מיידי וריבית פיגורים 10

 72 שינויים בתנאי אגרת החוב 11

 72 קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב 12

 73 החלפת תעודת אגרת החוב 13

 73 הדין החל וסמכות השיפוט 14

 73 הודעות 15

 73 מרשם מחזיקי אגרות החוב 16

כלליות של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( אסיפות –תוספת שניה   

נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( –תוספת שלישית   

 81 שעבודיםה לרישוםחוב הת ואגר –ז' ', נספחים ד', ו 

 100 לוח סילוקין –נספח ח'  
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 שטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(
 _______ יוםב נערך ונחתםש

 
 

 מ"בע (2012תמלוגים )דלק   :בין
  514837111 חברותמס' ברשם ה 
 4612001 , הרצליה19אבא אבן  'רחמ 
 "(החברה"להלן: ) 

 ;מצד אחד

 

 
 בע"מ( 1992)חברה לנאמנות   , לזרשטראוס  לבין :

 511742066 מס' ברשם החברות 
 תל אביב, 17יצחק שדה  מרחוב 
 03-5613824פקס: ; 03-6237777טלפון:  
 "(הנאמן)להלן: " 

 ;מצד שני

 

פי -על )סדרה א'( לאשר הנפקה של אגרות חוב חברהההחליט דירקטוריון ______ ביום ו :הואיל

, אשר תירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף לתנאים המפורטים התשקיף )כהגדרתו להלן(

 בשטר זה;

 ; ('סדרה א)אגרות החוב ל____ דירוג הודיעה על מתן"( החברה המדרגת)להלן: "מידרוג ו והואיל:

פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, והנאמן הסכים  חברהוה : והואיל

 לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

, 1999-והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ"ט  והואיל:

 אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנות;

או כל דין אחר,  ,1968-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-אין כל מניעה עלוהנאמן הצהיר כי   והואיל:

וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות  ,פי שטר נאמנות זה-על חברהלהתקשרותו עם ה

אין  חברה, ולהקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה

 ;ברהחב עניין כל אין ולנאמןעניין אישי בנאמן 

פי כל דין ו/או הסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב -מצהירה כי אין כל מניעה על חברהוה והואיל:

 ('סדרה א)במועד הנפקת אגרות החוב וכי  פי שטר נאמנות זה-ו/או להתקשר עם הנאמן על

וככל שלא  לשם ביצוע ההנפקהלפי כל דין ו/או הסכם  הנדרשיםתקבלו כל האישורים י

 ;לא תבוצע ההנפקההאמורים יתקבל איזה מהאישורים 

 

 

 

 

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד המצורפים והתוספות הנספחים  ,המבוא לשטר נאמנות זה 1.1

 הימנו. 

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי  1.2

 מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות. 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין  1.3

בשטר זה הוראה נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין 

 אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת. 

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי דומה לכך( הכוונה היא בכפוף לכל  1.4

 לכל דין שאינו להתניה.  ותכל הוראות שטר זה כפופ דין שאינו ניתן להתניה.

אלא אם  ,אגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדםדת תעובשטר נאמנות זה ו 1.5

 :משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם

"אגרות החוב" או 
)סדרה  "אגרות החוב

 "('א

שם, -, רשומות על('סדרה א)אגרות חוב  -
שתנאיהן הינם בהתאם לתעודת אגרות החוב, 

 ;חברהידי ה-אשר תונפקנה מעת לעת על

 ;מיליארד מטר מעוקב -          "(BCM) בי.סי.אמ"

 ;כהגדרתו בחוק ניירות ערך -           "בעל שליטה"

 ;(USD)דולר ארה"ב  - "דולר"

 דלק מערכות אנרגיה בע"מ; - "דלק אנרגיה"

 שותפות מוגבלת; -דלק קידוחים  - "דלק קידוחים"

 אביב בע"מ;-הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה" 

בהתאם ההודעה המשלימה שתפרסם החברה  - "ההודעה המשלימה"
לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת 

 ;2007-תשקיף(, תשס"ז

 להלן; 5.10.2 כאמור בסעיף  "הון עצמי כלכלי"

 להלן; 5.10.1כאמור בסעיף  - "הון עצמי מזערי"

אותה מעבירה דלק אנרגיה תמלוגים לזכות  - "הזכויות הנרכשות"
מחלקן של דלק זכות הינה לחברה ואשר 

)או כל מי של תמר פטרוליום וקידוחים 
בנפט האמורות(  זכויותיהם שירכוש מהם את

ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו 
הכל כמפורט  ,וינוצלו מחזקת תמר ודלית

  לתשקיף. 6.7.5בסעיף 

 אובע"מ _________של  החברה לרישומים - "החברה לרישומים" 
פי שיקול -על בנעליה שתבוא לרישומים חברה

 , ובכפוף לכל דין;החברהדעתה הבלעדי של 
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החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות  - "החלטה מיוחדת" 
ידי -החוב )סדרה א'(, בה נכחו, בעצמם או על

כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים -באי
( מיתרת הערך הנקוב של אגרות 50%אחוזים )

החוב )סדרה א'( שבמחזור במועד הקובע 
לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו, 

כוחם, -ידי באי-או עלשנכחו בה, בעצמם 
( מן 20%מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים )

היתרה האמורה, ואשר נתקבלה )בין באסיפה 
המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של 

( מכל 75%לפחות שבעים וחמישה אחוזים )
הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט 

 ;הנמנעים

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות  - " רגילה"החלטה 
)א( 14יב35-ו 13יב35לפי ס'  שהתכנסההחוב, 

, ואשר נתקבלה )בין באסיפה ניירות ערך לחוק
המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של 

( מכל הקולות 50%אחוזים ) יםלפחות חמיש
 ;של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים

"הממונה על ענייני 

 הנפט"

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

"הסכם העברת 

 הזכויות"

דלק אנרגיה הסכם מותנה בין החברה לבין          -            
 הזכויות הנרכשות מדלק אנרגיהלפיו תועברנה 
 לידי החברה;

 או ,בע"מ (1992)שטראוס, לזר חברה לנאמנות  - "הנאמן" 
כל נאמן שיבוא במקומו בהתאם לתנאי שטר 

 ולהוראות החוק;זה 

הצפוי שיפורסם על ידי תזרים התמלוגים  - "התזרים המהוון"
החברה במסגרת דוחותיה שיתבסס על 

ו/או של  proved+probable P2מסוג העתודות 
( של פרויקט C2המשאבים המותנים הצפויים )

  (;DCFתמר )

מדרגת" או "חברה 
 "חברת דירוג"

ידי הממונה על -חברה מדרגת אשר אושרה על -
 שוק ההון במשרד האוצר;

והתקנות לפיו,  1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות"
 כפי שיהיו מעת לעת;

והתקנות  1968-תשכ"חהחוק ניירות ערך,  - "חוק ניירות ערך" 
 לפיו, כפי שיהיו מעת לעת; 

 - "חזקת דלית"
ידי הממונה -, אשר הוענקה עלדלית I/13חזקת 

 ;2.12.2009על ענייני הנפט ביום 

 - "חזקת תמר"
ידי הממונה -תמר, אשר הוענקה על I/12חזקת 

 ;2.12.2009על ענייני הנפט ביום 

 כמשמעותה בחוק החברות; - "חלוקה"
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ידי -על ושייפתחאו מספר חשבונות חשבון  - "חשבון הנאמנות"
, בנאמנות עבור מחזיקי אגרות ועל שמו הנאמן
באחד מחמשת הבנקים הגדולים  ,החוב

תהיינה  הםאשר זכויות החתימה ב ,בישראל
 נותחשבו , ואשר יהיושל הנאמן בלבד

מסגרות  הםלא יוקצו בשבלבד,  םקרדיטורי
פנקסי שיקים או לגביהם יונפקו  לאאשראי ו

 ם, ניהולםכל עלויות פתיחת, וכרטיסי אשראי
, לרבות עמלות בקשר להמרת םגירתוס

. הנאמן יתן תחולנה על החברה ,המט"ח
לחברה הרשאה לביצוע פעולות של המרת 

ח בחשבונות ללא צורך באישור הנאמן "מט
והיא תפעל להמרת הכספים שיתקבלו בחשבון 
הנאמנות לדולרים. זכויות החברה בחשבונות 

קבוע ושוטף יחיד הנאמנות תשועבדנה בשעבוד 
בדרגה לטובת הנאמן על פי נוסח אגרת  ראשון

 לשטר נאמנות זה;  כנספח ד'החוב הרצ"ב 

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד  - "חשבון הפעילות"
מחמשת הבנקים הגדולים בישראל ואשר בו 

מתמלוגים  יופקדו כל הכנסות החברה 
וכל תקבול שיתקבלו  בגין הזכויות הנרכשות  

זה יש להפקידו בחשבון אחר אשר על פי שטר 
  זה;

 יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה; - "יום מסחר" 

"יום עסקים" או "יום 
 עסקים בנקאי" 

יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע  -
 עסקאות;

 "יחס כיסוי לשירות 

 החוב הצפוי"

 להלן;5.10.1 כמפורט בסעיף            -          

 מאגר גז טבעי המצוי בשטח חזקת תמר;          -            "מאגר תמר"

"מחזיק באגרות החוב" 
 או "מחזיק" 

 בחוק ניירות ערך;זה כהגדרת מונח  -

קשור של תאגיד או /ותאגיד בשליטת החברה  - קשור" מחזיק"
או בעל /והחברה כלול של  תאגיד, ו/או החברה

)במישרין ו/או בעקיפין( ו/או בן חברה שליטה ב
, הורהמשפחתו )בן זוג וכן אח, הורה, הורה 

 כל של זוגו בן או, הזוג בן של צאצא או צאצא
( ו/או תאגיד בשליטת אחד מהם מאלה אחד

 (;עצמההחברה )למעט 

 31מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  - "מרשם" 
 לשטר זה;

"סכום כרית הבטחון 
 הנדרש"

סכום השווה בכל עת  31.12.2021עד ליום  -
למחצית סכום תשלום הקרן ו/או הריבית 
הצפויים להיפרע למחזיקי אגרות החוב במועד 
תשלום הקרן ו/או הריבית הבאים הקרובים 
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ביותר, למעט ביחס למועד תשלום הריבית 
הראשון הצפוי לגביו סכום כרית הבטחון 
 הנדרש שיהיה שווה למחצית סכום הריבית

הראשונה בלבד )ללא סכום קרן(. החל מיום 
סכום השווה לסכום תשלום הקרן  1.1.2022

ו/או הריבית הצפויים להיפרע למחזיקי אגרות 
החוב במועד תשלום הקרן ו/או הריבית הבאים 
הקרובים ביותר, ולמעט לגבי תשלום הקרן 
והריבית האחרונים הצפויים ואשר לגביהם 

יה שווה לסכום סכום כרית הבטחון הנדרש יה
 תשלום הריבית בלבד )ללא סכום קרן(;  

ירידה בדירוג אגרות החוב )מובהר בזאת כי           -            "ירידה בדירוג"
שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב ו/או 
הכנסת סדרת אגרות החוב לרשימת מעקב 

(credit watch על ידי החברה המדרגת אינם )
 נחשבים כירידה בדירוג של אגרות החוב(;  

)א( תאגיד בשליטת החברה; )ב( בעל השליטה            -           "צד קשור"
בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי 

 (;  מהם )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך

רות החוב של אגשטרם נפרע סך הערך הנקוב  - "קרן" 
 )סדרה א'(;

"שטר זה" או "שטר 
 או "השטר"הנאמנות" 

והתוספות שטר נאמנות זה לרבות הנספחים  -
המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד 

 הימנו;

 כמשמעותה בחוק ניירות ערך; - "שליטה"

 כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך; - "תאגיד מדווח"

אשר נוסחה )סדרה א'( ת חוב ואגרתעודת  - ת החוב" ו"תעודת אגר
 ;ראשונה לשטר זההמצורף כתוספת 

 תמר פטרוליום בע"מ; - "תמר פטרוליום"

החברה, להשלמה ותשקיף המדף של תשקיף ה - "התשקיף"
, לרבות 2018____  העומד להתפרסם בחודש

ההודעה המשלימה, על פיו תוצענה לציבור 
 .אגרות החוב )סדרה א'(

 לביטוי כלשהו הגדרה כאמור לעיל, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתשקיף.ככל שלא קיימת 

אגרות החוב המשמעות המפורטת של תהיה לדירוג  בשטר הנאמנות ובתעודת אגרות החוב 1.6

 להלן:

"ilAA-" - ilAA-  בדירוג מעלות אוAa3  דירוג מקביל לדירוגים אלה בדירוג מידרוג, או
 המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת 

"ilA+" - ilA+  בדירוג מעלות אוA1  דירוג מקביל לדירוגים אלה בדירוג מידרוג, או
 אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;
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"ilA" - ilA  בדירוג מעלות אוA2  דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר בדירוג מידרוג, או
 על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב; ייקבע

"ilA-" - ilA-  בדירוג מעלות אוA3 דירוג מקביל לדירוגים אלה או  ,בדירוג מידרוג
 אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב;

"ilBBB+" - ilBBB+  בדירוג מעלות אוBaa1 דירוג מקביל לדירוגים או  ,בדירוג מידרוג
אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות 

 החוב;

"ilBBB" - ilBBB  בדירוג מעלות אוBaa2  דירוג מקביל לדירוגים בדירוג מידרוג, או
אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות 

 החוב;

"ilBBB-" - ilBBB-  בדירוג מעלות אוBaa3  דירוג מקביל לדירוגים בדירוג מידרוג, או
אלה אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות 

 ;החוב

"ilBB+" - ilBB+  בדירוג מעלות אוBa1  דירוג מקביל לדירוגים אלה בדירוג מידרוג, או
 שתדרג את אגרות החוב.אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או 

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות.  1.7

 בקשר לשטר זה ו/או אגרות החובתשקיף בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות ב

בכל מקום בו תקנון והנחיות הבורסה  .ברו הוראות שטר זהגי ו/או הוראות שטר הנאמנות

חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, ובמידה שלא ניתן להתנות עליהם, 

תהא להם עדיפות על האמור בשטר נאמנות זה, ומועדי הפעולה כאמור יקבעו בהתאם לתקנון 

 והנחיות הבורסה.

הישראלי שאינו בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין  1.8

 לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. תן להתניה, ני

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים  1.9

 או כדאיות ההשקעה בהם.

 הנפקת אגרות החוב .2

פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת -הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו על 2.1

 אגרות חוב, אלא אם כן נאמר אחרת. מחזיק בלעת, על כל 

תנאי אגרות החוב, יהיו כמפורט בתעודת אגרות החוב ובתנאים שמעבר לדף, המצורפים 

 . ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו לשטר זה

ולכל התנאים האמורים בתשקיף  כל התנאים לרישום למסחר בבורסהת התקיימובכפוף ל

בצורה והחברה תפעל  רשמנה אגרות החוב למסחר בבורסהית ,הנפקת אגרות החובעם בקשר 

ככל שלא יתקבל  .הסופי ןמועד פירעונלעל מנת שאגרות החוב ייסחרו בבורסה עד מיטבית 

 אישור הבורסה, לא תבוצע ההנפקה על פי שטר זה.

 חוב כספי נוסף ונטילתנוספות  סדרות הנפקת ,סדרה הרחבת 2.2

ובכפוף להוראות סעיף  ,לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר )ככל שיידרש( בכפוף 2.2.1

תהיה רשאית, מעת לעת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן  חברהה להלן, 2.2.5
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באותה עת,  (סדרה א')ו/או מהמחזיקים באגרות החוב  (סדרה א')החוב  אגרותל

)בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף ובין  (סדרה א')ת אגרות החוב אלהרחיב 

, בכל מחיר ובכל אופן שייראו קשור בדרך של הצעה למחזיקלרבות  דרך אחרת(,כל ב

, לרבות בשיעור ניכיון או פרמיה )לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה( שונים חברהל

ות אחרות שבוצעו מאותה סדרה, ובלבד שתמסור על מאלו שהיו )אם בכלל( בהנפק

 מחזיקיהנאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור  כך הודעה לנאמן.

, כפי שתהיינה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת (סדרה א')אגרות החוב 

 סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. 

שתהיינה במחזור ואגרות חוב נוספות מאותה סדרה אשר  (סדרה א')ב אגרות החו 2.2.2

לעיל, תהווינה )ממועד הנפקתן( סדרה אחת  2.2.1כאמור בסעיף  ,תונפקנה )אם בכלל(

נוספות. ה (סדרה א')חוב ה, יחול גם לגבי כל אגרות זהלכל דבר ועניין, ושטר נאמנות 

הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום ריבית בגין אגרות החוב  (סדרה א')אגרות החוב 

 חל קודם למועד הנפקתן.  שלושהמועד הקובע  (סדרה א')

בשל הגדלת הסדרה יהיה  (סדרה א')חוב ההיה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות  2.2.3

הקיימות במחזור באותה עת, תפנה  (סדרה א')שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב 

נת לקבל , לרשות המסים על מ(סדרה א') החוב אגרות רחבת סדרתלפני ה ,חברהה

את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, 

ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי 

 חברההככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור,  ,סדרה א'הניכיון השונים ב

ור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב תחשב לפני מועד הגדלת הסדרה את שיע

עם תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון  ביחד, ותפרסם בדיווח מיידי (סדרה א')

סדרה )מס במועדי הפירעון של אגרות החוב  וינוכה ,המשוקלל האחיד לכל הסדרה

לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל  (א'

תודיע בדיווח מיידי של תוצאות ההנפקה על אי קבלת אישור  חברההאישור כאמור, 

כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין 

מס במקור בעת פרעון אגרות החוב  ונכי הבורסה חברי. (סדרה א')אגרות החוב 

 ינוכה , בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם(סדרה א')

אגרות במס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק 

טרם הגדלת הסדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב  (סדרה א')חוב ה

רעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס ילפני הגדלת הסדרה ועד לפ (א' סדרה)

לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר 

 פי דין.-כאמור על

שומרת  מבלי לגרוע מן הזכות להרחבת סדרת אגרות החוב כאמור לעיל, החברה 2.2.4

ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת  לעצמה את הזכות, בכל עת ומעת לעת,

התחייבויות פיננסיות נוספות ו/או ליטול מימון  ליצורלהלן מחזיקי אגרות החוב, 

פי תשקיף או -נוסף מכל סוג שהוא ו/או להנפיק בהנפקה לציבור עלו/או חוב כספי 

דרך אחרת,  בכל או ,הדין להוראות בכפוף קשור, למחזיק ולרבות בהנפקה פרטית,

או ניירות ערך אחרים מכל מין  (,סדרה א'משאינן )של אגרות חוב  חדשותסדרות 
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 תמצא לנכוןשהחברה וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה ותנאים אחרים כפי 

החברה  רעון המוטלת עלי"(, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפהנוספות הסדרות)להלן: "

שלאגרות חוב מסדרות נוספות כאמור  , ובלבד)סדרה א'( החוב אגרותמחזיקי  כלפי

)ואולם אין באמור למנוע  ('לא תהיה בפירוק עדיפות על פני אגרות החוב )סדרה א

מהחברה להנפיק אגרות חוב או ליטול חוב פיננסי אשר יהיה מגובה בבטחונות מכל 

  .(סוג שהוא

 נוספות על דרך של הרחבת סדרה ('סדרה א)על אף האמור לעיל, הנפקת אגרות חוב  2.2.5

כל להתקיימות כפופות תהיינה  ,"(החוב הנוסף)להלן: " ,לעיל 2.2.1כאמור בסעיף 

  :התנאים הבאים

לא מתקיימת עילה ובעקבות נטילת החוב הנוסף נטילת החוב הנוסף  מועדב .א

לקיומה של עילה סביר וכן אין חשש לפרעון מיידי של אגרות החוב )סדרה א'( 

  .כאמור

לא תביא להפרת אמות המידה הפיננסיות שלקחה על לקיחת החוב הנוסף  .ב

לא ילקחו בחשבון בלבד )לצורך בחינת סעיף זה  עצמה החברה לפי שטר זה

  .תקופות הריפוי של שני רבעונים(

בדירוג אגרות החוב לעומת הדירוג תגרום לירידה לא החוב הנוסף  לקיחת .ג

  .החוב הנוסףלקיחת שהיה לאגרות החוב ערב 

הרחבת אגרות החוב )סדרה א'( תהיה אפשרית בכפוף לתנאים המפורטים  .ד

 ( לעיל וכן להתקיימות כל התנאים הנוספים הבאים:גבפסקאות )א( עד )

ישמשו אך ורק לרכישת זכויות של אגרות החוב הנוספות כספי ההנפקה  .א

דומים לתנאי התמלוגים על פי  הםינוספות לתמלוגים מחזקת תמר שתנא

       הזכויות הנרכשות.  

הזכויות הנרכשות שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב ישועבדו שככל  .ב

 בשעבוד דומה שווה בדרגה גם הזכויות שתרכשנה מכספי הרחבת הסדרה. 

 2-יאוחר מ לא לנאמן, חברהכאמור לעיל, תעביר ה חוב נוסף לקיחת בכל מקרה של 2.2.6

ימים לפחות לפני  2)ובמקרה של קיום מכרז מוסדי  החוב הנוסףלקיחת טרם  ימים

 :קיום המכרז המוסדי(

 א( :לפיו ,חברהידי נושא המשרה הבכירה בתחום הכספים ב-אישור חתום על .א

לא מתקיימת עילה ובעקבות נטילת החוב הנוסף החוב הנוסף  לקיחתמועד ב

לקיחת החוב הנוסף לא תביא  ב( ;מיידי של אגרות החוב )סדרה א'(לפרעון 

להפרת אמות המידה הפיננסיות שלקחה על עצמה החברה לפי שטר זה לרבות 

לא ילקחו בלבד החישוב שבוצע בקובץ אקסל פעיל )לצורך בחינת סעיף זה 

ג( החברה עומדת בהתחייבויותיה  ;בחשבון תקופות הריפוי של שני רבעונים(

קיים לא  (הותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה; דהמ

חשש סביר שנטילת החוב הנוסף תמנע מן חברה את היכולת לעמוד 

 בחבוייותיה לפרעון אגרות החוב. 
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כדי לגרום להורדת החוב הנוסף  לקיחתאישור בכתב מחברת הדירוג כי אין ב .ב

סעיף זה,  לעניין. הנוסף החובלקיחת ערב  ןדירוגמתחת לדירוג אגרות החוב 

 המדרגת החברה אישור כהמצאתהחברה המדרגת ייחשב אישור פרסום 

 ('סדרה א)לעניין סעיף זה יובהר כי כל עוד אגרות החוב  .כאמור לנאמן

מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך סעיף זה 

 .מביניהם גבוההתיעשה, בכל עת, על פי הדירוג 

לא לבצע בדיקה נוספת י איהיה רשעל אישורים כאמור ו יסתמך מובהר כי הנאמן

    מטעמו.

כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי חוב נוסף  קחתל של החברה האין בזכות 2.3

אגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב כאמור 

 ות כל דין.בשטר זה ובהתאם להורא

 2.2)לרבות כאלו שתונפקנה במסגרת הרחבת סדרה כאמור בסעיף  (סדרה א')אגרות החוב  2.4

פי -על חברהה, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות (פרי פסו)תעמודנה בדרגה שווה לעיל( 

 בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.ואיגרות החוב, 

ותחולתו תהא  חברההידי -שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על 2.5

מכל סיבה שהיא,  ,אגרות החוב. במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב הנפקתלמפרע מיום 

 יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

 מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן .3

מכח הוראות  ('סדרה א)ר מחזיקי אגרות החוב ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבו חברהה 3.1

 ב לחוק ניירות ערך.35סעיף 

 פי כל דין ושטר זה.-ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה, תפקידי הנאמן יהיו על 3.2

לחוק ניירות ערך גם עבור מחזיקי אגרות החוב  1הנאמן יכהן כנאמן מכח הוראות פרק ה' 3.3

 אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם. שהינם זכאים לתשלומים מכח

של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם הראשונה תקופת מינויו  3.4

 ( לחוק ניירות ערך.1ב)א35להוראות סעיף 

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה,  3.5

לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה או מי מטעמה, , חברהמהלשמור בסודיות כל מידע שניתן לו 

בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, 

חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח  , או לפי צו של בית משפט.לפי שטר הנאמנות

יועץ כאמור על כתב השלוח או ה, בכפוף לחתימת של הנאמן )לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה(

 .זה לשטר 'ג נספחהמצורף כ בנוסח חברהסודיות כלפי ה

 ,לעיל כאמור לסודיות התחייבות של הפרה מהווה אינה החוב אגרות למחזיקי מידע העברת

 לעמוד כדי הנדרשים המינימאליים וההיקף למידה יצומצם כאמור מידע שגילוי ובלבד

, הגילוי ועיתוי תוכן את, ומותר שניתן ככל, מראש חברהה עם יתאם הנאמן וכי הדין בדרישות
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 ,כאמור המידע העברת את ולמנוע לערכאות לפנות סבירה שהות חברהה בידי להותיר מנת על

  .בלבד ההכרחי המידע, שימסר ככל, ימסר מקרה ובכל

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  3.6

בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

 הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות בכפוף להוראות  3.7

לעמוד  חברהו/או בקשר ליכולתה של ה חברהזה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על ה

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

הנאמן לא יתערב באיזו צורה הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה.  3.8

. אין באמור בסעיף זה ידיואו ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפק חברהשהיא בהנהלת עסקי ה

 כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע בהתאם להוראות שטר זה.

 מחזיק קשורו/או  חברהידי ה-אגרות חוב על תרכיש .4

, בכפיפות לכל ההוראות שבדין, את הזכות לרכוש )בין בבורסה ובין לעצמהשומרת  חברהה 4.1

)וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה  להשיראה ותנאים בכל מחיר ומחוצה לה( בכל עת 

, שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי (סדרה א'), אגרות חוב וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים(

)סדרה א'( אגרות חוב  .המוטלת עליהא'(  )סדרהשל אגרות החוב  רעוןילפגוע בחובת הפ

לא  חברהוה ,ותמחקנה מהמסחר בבורסה באופן אוטומטיתתבטלנה  חברההידי -על נרכשוש

המסחר  במסגרתתירכשנה )סדרה א'( אגרות החוב  בולהנפיקן מחדש. במקרה  רשאית תהיה

למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת באמצעות החברה לרישומים  תפנה חברההבבורסה, 

ידה -תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב, שבוצעה על חברההתעודות אגרות החוב. 

לפדות בפדיון  חברההפי דין. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות -כאמור, ככל שנדרש על

 כאמור בשטר זה. )סדרה א'( מוקדם את אגרות החוב 

רשאי לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה  יהקשור יה מחזיקדין,  לכל בכפוף 4.2

בכל ו ופי שיקול דעת-על ('סדרה א) , אגרות חובחברההידי -הנפקה על במסגרתלה, לרבות 

קשור תיחשבנה כנכס  מחזיקידי -. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור עלומחיר שייראה ל

הקשור, הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה והן תהיינה ניתנות להעברה כיתר  מחזיקשל ה

אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות מחזיק קשור הן לא יקנו לו זכויות הצבעה 

המניין קיומו של באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב והן לא תימננה לצורך קביעת 

א תיכללנה ב"יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב אסיפות אלה ולהדרוש לפתיחת החוקי 

  שבמחזור" בקשר להצבעות ולמניין הנוכחים והקולות באסיפות.

ו/או  קשור ו/או מחזיק חברהה את לחייב כדי, כשלעצמם לעיל 4.2 -ו 4.1 ק"בס באמור אין 4.3

 .שבידיהם החוב אגרות את למכור או חוב אגרות לרכושאת מחזיקי אגרות החוב 

 חברהההתחייבויות  .5

 כדלקמן:מצהירה ומתחייבת  חברהה

מתחייבת לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן והריבית )לרבות ריבית  חברהה 5.1
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ולמלא אחר כל התנאים  פי תנאי אגרות החוב-עלשיש לשלמם הפיגורים, ככל שתחול( 

 . אגרות החוב ועל פי שטר זה תנאיעל פי  הוההתחייבויות האחרים המוטלים עלי

 כנדרש על פי דין. חברהההנפקת אגרות החוב וההתקשרות בשטר הנאמנות, אושרו ע"י  5.2

ו/או בהתחייבות אחרת העומדים בסתירה  האו התחייבו/בהסכם אחר  ההתקשרלא  חברהה 5.3

 .  פי שטר זהל ההתחייבויותימלאחת או יותר מנוגדים 

בקשה למינוי כונס ו/או מפרק  חברהי הו/או על יד חברהה נגדכבמועד שטר זה לא הוגשה  5.4

לא עומדת להיות  חברההולא ניתן צו בעניין מעניינים אלו ולמיטב ידיעת  בעל תפקיד ו/או

 כמו כן לא קיים כנגד החברה הליך פלילי ו/או מינהלי. מוגשת בקשה למינוי או צו כאמור.

 פעילותהתחום  5.5
 ,כמפורט להלן עיסוקה הבלעדיתחום לא תשנה את  )לרבות באמצעות חברות בנות( החברה

כדי העיסוק לפיו אין בשינוי תחום  ,אלא אם כן קיבלה מראש ובכתב את אישור חברת הדירוג

תקבל, יאת אישורם של מחזיקי אגרות החוב שמראש , וכן קיבלה לגרום להורדת דירוג החברה

  .בהחלטה רגילה באסיפת מחזיקים ,תקבליככל ש

   .החזקה בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז :הינותחום עיסוקה של החברה 

 חלוקהמגבלת  5.6

הבאים  תקיימו כל התנאיםיורק אם  החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה, אם 5.6.1

של עילה לפרעון מיידי מתקיימת לא ובעקבות החלוקה מועד החלוקה ב( 1: במצטבר

 יום"ה (2 ;לקיומה של עילה כאמורסביר וכי אין חשש  אגרות החוב )סדרה א'(

הנחיות כפי שנקבע על ידי החברה בהתאם ל קביעת הזכאים לחלוקההקובע" ל

בוצע תשלום קרן ימים מהמועד שבו  60 -במועד שלא יהיה מאוחר מ יחול ,הבורסה

ל אף האמור ככל שהחלוקה תעשה לפי אישור ע. ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב

"היום הקובע" כאמור יחול במועד שלא  ,לחוק החברות 303בית משפט לפי סעיף 

ככל  ימים מהמועד שבו אושרה החלוקה על ידי בית המשפט, 60-יהיה מאוחר מ

ימים מהמועד  60ובלבד שהחברה הגישה את הבקשה לבית המשפט בתוך  שאושרה

ביצוע החלוקה ( לפני 3 ;שבו בוצע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב

להלן ואשר  ד5.10.1 בסעיףהומצא לנאמן על ידי החברה מסמך התחזית כהגדרתו 

, להלן א5.10.1 בסעיףכמפורט הצפוי החוב לשירות ביחס כיסוי החברה עומדת לפיו 

בלפחות אחד יחס הכיסוי ההסטורי עומדת בהחברה  ווכן מסמך בדיקה אשר לפי

מהחלוקה ( כתוצאה 4; להלן ו5.10.1 כאמור בסעיףמשני מועדי הבדיקה האחרונים 

ובהתבסס על דוחות כספיים )רבעונים או שנתיים( אחרונים שפורסמו לא תפר 

 (5; להלן 5.10.2 לשמירת הון עצמי כלכלי כאמור בסעיףהחברה את התחייבותיה 

להלן הינו לפחות סכום כרית  8 הסכום המופקד בכרית הבטחון האמורה בסעיף

 דלק אנרגיהנפרעה ההלוואה שתעמיד ( 6 ;הנאמנותעל פי תנאי שטר  הבטחון הנדרש

החלוקה דירקטוריון החברה בחן וקבע כי  (7 ;בתשקיף 5לחברה כאמור בפרק 

לחוק  302מקיימת את מבחן הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון, כמשמעם בסעיף 

ידי בית המשפט המוסמך, בהתאם -החברות )כפי שיתוקן מעת לעת(, או אושרה על
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( החברה עומדת בהתחייבויותיה המהותיות 8; לחוק החברות 303להוראות סעיף 

לא קיים חשש סביר שהחלוקה ( 9 תאם להוראות שטר זה;הלמחזיקי אגרות החוב ב

   .תמנע מן חברה את היכולת לעמוד בחבויותיה לפרעון אגרות החוב

ידי נושא המשרה -החברה מתחייבת להמציא לנאמן אישור מהחברה, חתום על 5.6.2

הבכיר ביותר בתחום הכספים לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר אישור דירקטוריון 

. לעיל 5.6.1ם לחלוקה כאמור בסעיף מתקיימים התנאי החברה את החלוקה, לפיו

קובץ בלאישור יצורף התחשיב הרלבנטי לעניין עמידה באמות המידה הפיננסיות 

 אקסל פעיל.

מובהר בזאת כי נכון למועד חתימת שטר זה לא חלה על החברה כל מגבלה ביחס  5.6.3

 .בשטר זהדנד למעט כמפורט ילחלוקת דיב

 דירוג 5.7

תהיינה אגרות החוב  ,בשליטתהיהיה ככל שהדבר  כילכך,  לפעול מתחייבת חברהה 5.7.1

ידי הממונה על שוק ההון -המאושרת על ידי חברה מדרגת אחת לפחות-עלמדורגות 

 הסילוק למועד ועדלציבור  החל מהמועד בו יונפקו אגרות החובש התקופהבמשך כל 

 חברהכך ה ולצורך ,החוב אגרות תנאיפי -על, החוב של והמדויק הסופי, המלא

לשלם לחברה המדרגת, כפי שתהיה באותה עת, את התשלומים  , בין היתר,מתחייבת

אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ולמסור לחברת הדירוג את הדיווחים והמידע 

לבין חברת הדירוג. לעניין זה יראו,  חברההנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין ה

לשלם לחברה המדרגת ואת  חברהה, את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה היתר בין

אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות 

. לעניין זה חברהשהינן בשליטת ה בותלחברה המדרגת, כסיבות ונסי חברהבין ה

מובהר, כי הפסקת דירוג אגרות החוב עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטת 

ידי -שאגרות החוב תדורגנה על . יובהר כי ככלדירוג תכהפסק ייחשבו לא, חברהה

ידי מי מחברות -על רשאית להפסיק את דירוגן חברההמספר חברות דירוג, תהא 

החוב תהא  הדירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שלנאמן ו/או למחזיקי אגרות

אחת  דירוגידי חברת -טענה בקשר לכך, ובלבד שבאותו מועד אגרות החוב מדורגות על

 חיי כל לאורך המדרגת החברה את להחליף שלא מתחייבת אינה חברההלפחות. 

וכן שלא לסיים התקשרות עם החברה המדרגת במשך תקופת אגרות  החוב אגרות

או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מקרה של החלפת חברת הדירוג כל ב .החוב

במועד הנדרש על פי דין ובו תפרט את  דוח מיידי חברההתפרסם על ידי חברת דירוג, 

מובהר, כי אין באמור נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, לפי הענין. 

להחליף בכל עת חברה מדרגת, לפי שיקול דעתה  חברההלעיל כדי לגרוע מזכותה של 

 חברהבמקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר ה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.

לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג 

 של חברת הדירוג החדשה. 

 ראו דירוג שינוי של במקרה החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעור שינוי מנגנון לעניין 5.7.2

 לשטר זה. 'א נספחב
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 ביטחונות 5.8

פי תנאי אגרות החוב, ומילוי -להבטחת הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על 5.8.1

כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, תשעבד החברה לטובת 

קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה יחיד הנאמן )כנאמן למחזיקי אגרות החוב( בשעבוד 

 : להלן( 5.8.3כפוף לאמור בסעיף )וב להלן בסכום, את הנכסים והזכויות המפורטים 

לתמלוגים  המתייחסות הנרכשות בזכויותהחברה  זכויותיה שלכל  5.8.1.1

 .שיתקבלו מחזקת תמר

זכויות של החברה, מכל מין וסוג שהם, הקיימים עתה ושיהיו קיימים  5.8.1.2

שיהיו  בעתיד בחשבון הפעילות לרבות בכספים, בפיקדונות ובניירות ערך

. זכויות אלה מכספים או זכויות אלה, ואת כל הפירות שינבעו בו

)למען הסר ספק  שוטף ראשון בדרגהיחיד תשועבדנה בנוסף בשעבוד 

להלן לא  7.3 מובהר כי זכויות החברה בחשבון החלוקה כהגדרתו בסעיף 

 .  (תשועבדנה

 תוקיימתהיינה עתה וש ות, הקיימואזכויות של החברה, מכל מין וסוג שה 5.8.1.3

לרבות בכספים, בפיקדונות לתשלום הקרן  כרית הבטחוןבעתיד בחשבון 

ובניירות ערך האמורים, ואת כל הפירות שינבעו מכספים או זכויות אלה. 

 שוטף ראשון בדרגה.יחיד זכויות אלה תשועבדנה בנוסף בשעבוד 

לעיל יקראו להלן יחד:  5.8.1.3 – 5.8.1.1)הנכסים והזכויות המפורטים בסעיפים 

 "(.כסיםהנ" או ""הנכסים המשועבדים

בהתאם לנוסח לעיל יעשה  5.8.1.3-ו 5.8.1.2פים רישום השעבודים האמורים בסעי 5.8.2

בהקדם הניתן לפי ההסדרים האמורים לשטר זה  'ו כנספחאגרות החוב המצורפות 

 להלן(. 6)לענין הסדרים בקשר עם שחרור תמורת ההנפקה ראה סעיף  להלן 6בסעיף 

כפוף לקבלת אישור , עשוי להיות לעיל 5.8.1.1ף ישבסעהואיל ורישום השעבוד  5.8.3

כמיטב  החברה תפעל"(, לאישור ףהשעבוד הכפו" :)להלן לענייני הנפט הממונה

לאישור השעבוד הכפוף רישום שנה באופן והממ אישורלקבל את על מנת יכולתה 

 ףרישום השעבוד הכפוימים ממועד רישום אגרות החוב למסחר.  120בתוך  יעשה

מובהר בזאת לשטר זה.  'זכנספח לאישור יעשה בהתאם לנוסח אגרת החוב הרצ"ב 

ימים לא יהווה הדבר משום בחינה הפרת  120ולא התבצע רישום כאמור בתוך כי ככל 

ואולם כל עוד לא  ,התחייבות כלשהי של החברה למחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן

ימים ממועד רישום אגרות החוב  120, החל מתום אזילאישור  עבוד הכפוףשה םנרש

שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות יעלה  למסחר,

 ."(הריבית הנוספת" –)להלן  0.5% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כךהחוב 

 [,__]מתחת לדירוג אגרות החוב ככל שעקב אי רישום השעבודים ירד דירוג  בנוסף,

דרגה הורדת בגין כל  0.25%וסף לריבית הנוספת ריבית בשיעור נוסף של ותתאזי 

(notch) ממועד החל מובהר כי  ."(הריבת המוגברת" –)להלן  [__] מתחת לדירוג

תתבטלנה הריבית הנוספת והריבית המוגברת הרישום של השעבוד הכפוף לאישור 
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  במלואן.

 עה החברה לנאמן כייהוד המועד שבומועד רישום השעבודים לפי ס"ק זה הינו 

( 1: המסמכים הבאים שניאת  והמציאה לוו/או הוגש לרישום  םנרש השעבוד הכפוף 

ת וטופס "פרטי משכנתאמקור של  (2בספר הנפט;  אישור על רישום השעבוד

הוגש ואשר מוטבעת עליהם חותמת "לרשם החברות ושעבודים" אשר הוגשו לרישום 

.ימים מחתימת המסמכים( 21)לתאריך שלא עולה על " של רשם החברות לבדיקה

  

זכרים לעיל תמציא החברה לנאמן נימים מיום המצאת המסמכים ה 30בנוסף, בתוך 

( תדפיס של רשם 2 ( מקור תעודת רישום של השעבוד;1את המסמכים הבאים: 

( 3לטובת הנאמן;  השעבודשל החברות המעיד , בין השאר, על רישום נכון ומדויק 

לפיו רישום השעבוד בחברה, מאושר על ידי עורך דין, נושא משרה מקורי של יר תצה

( חוות 4אינו עומד בסתירה או בניגוד להתחייבויות אחרות של החברה ו/או כל דין; 

 ו, חוקיותו, דרגת נשייתמואופן רישודעת עו"ד החברה המאשרת את רישום השעבוד, 

  בישראל והכל בנוסח שיסוכם עם הנאמן.  , על פי הדיןחברהבר אכיפה כנגד ה ווהיות

יחולו בשינויים  , ככל שידרש,לעניין אופן ביצוע התוספת או הפחתת הריבית

 לנספח א'.  1.4 – 1.2המחוייבים הוראות סעיפים 

על הזכויות לעיל  5.8.3המנויים בסעיף הנאמן מכיר ומאשר בזה כי אכיפת השעבודים  5.8.4

לחוק  76המשועבדות ומימושם כפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט כאמור בסעיף 

 הנפט. 

 בלבד ההחברידי -מוחזק על הרכוש המשועבד ימשיך להיותמובהר בזאת כי  5.8.5

בכפוף לרישום הבטוחות והשעבודים  שם הנאמן-על םובבעלותה הבלעדית ולא ירש

 . אשר יש חובה לרושמם על פי שטר הנאמנות

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן,  5.8.6

את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא 

( כלכלית, Due Diligenceנתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )

למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה,  חשבונאית או משפטית באשר

ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, 

באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי 

פי כל דין ו/או שטר -מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על

נאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן ה

פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש  על

בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי 

 אגרות החוב.

החברה מתחייבת כי תפעל ותבצע כל פעולה סבירה שתידרש לצורך רישום השיעבוד  5.8.7

, סמוך ככל הניתן לאחר עילל 5.8.1של זכויות התמלוגים הנרכשות כאמור בסעיף 

בספר הנפט הנ"ל עד למועד בו יירשם השעבוד  השלמת ההנפקה של אגרות החוב.

ולא תיקח על עצמה התחייבות  נוסף כלשהופיננסי החברה מתחייבת כי לא תגייס חוב 
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 שאינה נזכרת בטיוטת התשקיף, אלא אם יתקבל מראש אישורכלשהי מהותית חדשה 

  לכך שפעולה כאמור לא תגרום לפגיעה בדירוג של אגרות החוב. חברת הדירוג

 העברה ושעבוד של נכסי החברה  5.9

למכור, להחכיר, לעת,  תהחברה תהיה רשאית, מעלהלן  5.9.2בכפוף לאמור בסעיף  5.9.1

תוכל כן ו ,לצדדים שלישים את נכסיהלהמחות למסור או להעביר בכל דרך אחרת 

 .וללא צורך בהסכמת הנאמןבסכום ללא הגבלה בכל דרגה שהיא לשעבדם 

הנכסים הכלולים לשעבד את תוכל לא החברה לעיל,  5.9.1 בסעיףעל אף האמור  5.9.2

למען הסר ספק מובהר כי אין  .לטובת צדדים שלישיםבמסגרת הנכסים המשועבדים 

לגרוע מזכות החברה לבצע הרחבת סדרה כאשר השעבודים יבטיחו את מילוי  באמור

ככל התחייבות החברה כלפי כל בעלי אגרות החוב הכלולים בסדרה המורחבת. 

צד )למעט ל שהחברה תחפוץ למכור ו/או להעביר נכס מבין הנכסים המשועבדים

ת בשליטתה של וו/או לחברו/או דלק אנרגיה ולמעט לקבוצת דלק בע"מ קשור 

אותו , ובלבד שמת הנאמןהיא תוכל לעשות כן ללא צורך בהסכקבוצת דלק בע"מ( 

בגובה סכום הפידיון המוקדם שיש לבצע בגין המכירה תמורת המכירה חלק מ

וישמש לצורך פדיון על שם הנאמן יופקד בחשבון מיוחד שיפתח לצורך זה האמורה, 

זכויות החברה בחשבון להלן.  9.3 ףמוקדם של אגרות החוב בהתאם להוראות סעי

הנאמן מתחייב כי וראשון לטובת הנאמן. שוטף תשועבדנה בשעבוד יחיד קבוע 

במעמד וכנגד הפקדת תמורת המכירה בחשבון המיוחד יחתום על כל המסמכים 

וישתף פעולה תו על הנכסים הנמכרים בלטוהנדרשים להסרת השעבודים הקיימים 

 .באופן מיידי באופן מלא לצורך הסדרת מחיקת השעבוד

  פיננסיותאמות מידה  5.10

 ההיסטוריו יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי 5.10.1

תנאי לביצוע חלוקה על ידי החברה , חובלא נפרעו אגרות ה עוד כל כי מובהר .א

 החובלשירות  כיסוי יחסעמידה ב( 1קיום שני התנאים הבאים במצטבר: הינו 

: של מיחס שלפני החלוקה האחרונהבתקופת הבדיקה  יפחתשלא  הצפוי

עמידה - 31.12.2018החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים ליום ( 2; 1.20:1

 1.20:1-להלן שלא יפחת מ בס"ק ו' כהגדרתה הכיסוי ההיסטורי ביחס 

. מובהר כי רק אי עמידה ביחס בלפחות אחד משני מועדי הבדיקה האחרונים

עמדה . תחשב כאי עמידה בתנאישני מועדי בדיקה רצופים בההיסטורי הכיסוי 

 מבלי) חלוקה לבצע רשאית החברה תהאהחברה בשני התנאים כאמור לעיל 

 לביצוע בקשר דין פי על או השטר פי על הקיימות האחרות מחובותיה לגרוע

 ק"בס האמור הכיסוי ביחס עמידה אי כי מובהר ספק הסר למען. (חלוקה

 להעמדה עילה מהווה ואינו הנאמנות שטר של הפרה מהווה אינו זה 'א5.10.2

 לבצע האיסור הינה בגינו היחידה והסנקציה החוב אגרות של מיידי לפרעון

  .חלוקה

 31.12.2018ליום  למען הסר ספק מובהר כי עד ליום פרסום הדוחות הכספיים

 לעיל.   1לאמת המידה שבס"ק רק התנאי לביצוע חלוקה יתייחס 
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 החובלשירות  כיסוי יחסעוד לא נפרעו אגרות החוב  כל כי מתחייבת החברה .ב

 .  1.05:1: של מיחס יפחת לאתקופת הבדיקה ב הצפוי

 בסעיף זה: .ג

 היחס שבין: - לכל תקופת בדיקה, משמעו ",החוב הצפוילשירות יחס כיסוי "

 סך כל לבין ,הבתקופת הבדיקהפנוי לשירות החוב תזרים המזומנים הצפוי 

הצפויים בתקופת הבדיקה הקרן ( תשלומי פירעון 1הסכומים הבאים: 

( תשלומי ריבית 2; )למעט תשלום הקרן האחרון( למחזיקי אגרות החוב

( כל חוב 3 קופת הבדיקה למחזיקי אגרות החובהצפויים להשתלם במהלך ת

הצפוי להפרע במהלך ( בגינו ריביתתשלומי )לרבות אחר של החברה פיננסי 

 limited)לחברה  ריקורס שהם לימיטדתקופת הבדיקה )ולמעט חובות 

recourse)  דהיינו שזכות בעל החוב הינה להפרע מהנכס המשועבד בלבד ללא

שהינם חובות ולמעט חובות  ,יכולת חזרה אל החברה מעבר למימוש הנכס(

    .למחזיקי אגרות החוב(לחובות  נחותים

כל ההכנסות  -" משמעו הפנוי לשירות החוב מנים הצפויותזרים המז"

)ובתוספת כל סכום עודף שיהיה  בתקופת הבדיקה הצפויות של החברה

מעבר לסכום כרית הבטחון  להלן 8בחשבון כרית הביטחון האמור בסעיף 

 בתקופת הבדיקה. בניכוי ההוצאות הצפויות של החברה, (הנדרש

 ואחרותוכלליות  ,הנהלההוצאות  ןמשמע - ההוצאות הצפויות של החברה"

  .הנדרשות לפעילותהשל החברה 

  אופן חישוב ההכנסות

תזרים המהוון יהיה ה על פימוסכם כי חישוב ההכנסות הצפויות של החברה 

ובתוספת  0%בהתאם למפורט בתזרים המהוון כשהוא מהוון בשיעור של 

הכנסות אחרות אשר יש לכלול בחישוב ככל שתהיינה צפויות ואשר אינן 

 )מובהר כי הכנסות כתוצאה ממכירת זכויות החברה  כלולות בתזרים המהוון

 .לא יכללו בחישוב( בתמלוג

לגביה יתבסס החישוב על  בינואר 1 -בכל בדיקה )למעט הבדיקה המתחילה ב

( יעשה החישוב מלאה לפי התזרים המהוון התזרים המהוון לשנה קלנדארית

הצפויות בשנה בה מתבצע החיוב לפי התזרים  באופן שילקחו חלק מההכנסות

המהוון וחלק מההכנסות הצפויות בשנה שלאחר מכן על פי התזרים המהוון. 

החלק בהכנסות שילקח בכל שנה יקבע על פי החלק היחסי של מספר החודשים 

 יקה.בכל שנה אליהם תתייחס הבד

 לדוגמא: 

 -ומסתיימת ב 2018באפריל  1-לגבי הבדיקה המתייחסת לתקופה המתחילה ב

מההכנסות בשנת  25% –ו  2018מההכנסות משנת  75%ילקחו  2019במרס  30

2019. 
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ומסתיימת  2018באוקטובר  1-הבדיקה המתייחסת לתקופה המתחילה ב לגבי

מההכנסות  75% –ו  2018מההכנסות משנת  25%ילקחו  2019בספטמבר  30 -ב

    .2019בשנת 

 החוב הצפוילשירות בדיקת עמידה ביחס כיסוי  .ד

פרסום דו"ח כספי )שנתי או לאחר  ימי עסקים 10 בתוךהחברה תגיש לנאמן 

החוב הצפוי הכיסוי לשירות מסמך המפרט את אופן חישוב יחס רבעוני( 

חודשים החל מתחילת הרבעון שלאחר מועד הגשת  12של לתקופת הבדיקה 

יחס הכיסוי את החברה תהא רשאית לכלול  "(.מסמך התחזית" :)להלןהדו"ח 

היחס פירוט נכלל  הרבעניים או השנתיים. העולה ממסמך התחזית בדוחותיה

ימי עסקים לאחר  10כאמור בדו"ח הדירקטוריון תמציא החברה לנאמן בתוך 

חשבון. נכלל  הידי רוא התחזית כאשר החישוב מאושר גם עלמכן את מסמך 

במסגרת המצאת חישוב כאמור במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים לא ידרש 

 ויספיק מסמך מאושר על ידי החברה בלבד.אישור רואה חשבון הפירוט לנאמן 

ככל ולא נכלל חישוב בדוחות הכספיים תמציא החברה לנאמן את מסמך 

 ידה בצירוף אישור רואה חשבון.   התחזית חתום על

סוגי וסכומי ; תקופת הבדיקהבאת סכומי התקבולים  מסמך התחזית יכלול:

סכומי הקרן והריבית הצפויים להשתלם ; תקופת הבדיקהבההוצאות 

יחס הכיסוי לשירות החוב ; למחזיקי אגרות החוב במהלך תקופת הבדיקה

 הצפוי.

לגבי מסמך תחזית אשר הנתונים בו יתבססו על תזרים מהוון שפורסם על ידי  .ה

ימים לפני פרסום מסמך התחזית תצרף  120החברה לציבור במועד העולה על 

ידי נושא המשרה הבכיר ביותר -חתום עלהחברה למסמך התחזית אישור של 

כבסיס לפיו לא חלו שינויים מהותיים לרעה בנתונים ששימוש  בתחום הכספים

אשר יש בהם כדי לשנות את היחס באופן שלא יאפשר חלוקה לתזרים המהוון 

ככל שחלו שינויים מהותיים לרעה יפרט  ,או לחלופיןו/או יהווה הפרה, 

המעודכן את השינויים שחלו וכן ימציא את יחס כיסוי לשירות החוב האישור 

  .  םלנוכח השינויי

  בדיקת יחס הכיסוי ההיסטורי .ו

ימי עסקים לאחר פרסום כל דו"ח כספי ליום  10החברה תגיש לנאמן בתוך 

תוצאות בדיקה של עמידה בפועל , 31.12.18, החל מהדו"ח ליום 31.12-ו 30.6

לגביו נערכו הדוחות מועד הביחסי הכיסוי לתקופה של שנה אחת אחורה מ

  "(.יחס הכיסוי ההסטורי" :)להלן הכספיים

ההסטורי יכלול: את סכומי התקבולים בתקופת מסמך בדיקת יחס הכיסוי 

הבדיקה; סוגי וסכומי ההוצאות בתקופת הבדיקה; סכומי הקרן והריבית 

ששולמו למחזיקי אגרות החוב במהלך תקופת הבדיקה; יחס הכיסוי לשירות 

אופן  החוב בפועל )כאשר בסכומי הקרן והריבית לא יכללו פרעונות מוקדמים(.

ת ואופן ביצוע הבדיקה יתבצע בהתאם לאופן בו חישוב ההוצאות וההכנסו

 כמפורט לעיל. לשירות החוב הצפוימתבצעת בדיקת יחס הכיסוי 
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אופן ההמצאה לנאמן ופרסום יחס הכיסוי ההיסטורי יעשה באופן דומה לאופן 

 . כמפורט לעיל בשינויים המחוייבים שנעשה לגבי יחס הכיסוי לשירות החוב

  הון עצמי כלכלי 5.10.2

מיליון  51של החברה לא יפחת מסך של ההון העצמי הכלכלי כי החברה מתחייבת 

"( במשך שני רבעונים עוקבים. ככל המזערי ההון העצמי הכלכלי": דולר )להלן

ובמשך שני רבעונים עוקבים ועד למועד ההחלטה על העמדה לפירעון מיידי, ככל 

מההון שלא יפחת ך כההון העצמי הכלכלי שיפרה החברה את סך שתתקבל, לא 

תזרים מזערי לרבות, מבלי לגרוע בכל דרך אחרת, על ידי פרסום העצמי הכלכלי ה

 ההון העצמי הכלכלישל החברה שווה או עולה על ההון העצמי הכלכלי מהוון לפיו 

 .די של אגרות החוביעילה להעמדה לפירעון מי יהווה הדבר ,המזערי

הממוצע הנובע משני המחושב לפי התזרים המהוון  סך -" הון עצמי כלכלי"

.יתרת קרן ההלוואה נטופחות הקיימים בתזרים המהוון  10% –ו  5%החישובים של 

  

מזומנים ושווי מוזמנים,  פחותההלוואה יתרת קרן  –"יתרת קרן הלוואה נטו" 

וכריות  פקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים הנמצאים בחשבונות החברה

  .הבטחון

 .2017 הרביעיבדיקה ראשונה של אמת מידה פיננסית זו תעשה ביחס לדוחות הרבעון 

החברה תפרסם במסגרת דוח הדירקטוריון בכל מועד פרסום דוח כספי מהו ההון 

ימים ממועד פרסום  7הכלכלי שלה על פי האמור לעיל ותמציא לנאמן בתוך העצמי 

שהאמור נכלל בביאורים לדוחות  )וככל הדוח הכספי אישור רואה חשבון לגבי האמור

  הכספיים לא ידרש אישור נוסף(.

  הפקדת כספים במקרה של "מכירה מוגברת" 5.11

 :)להלן בס"ק זה BCM 130כמות העולה על בממאגר תמר גז ימכר החל מהמועד שבו  5.11.1

החברה  תפקיד [1.1.2018] -אשר תספר בגין מכירות החל מ"( הכמות המקסימלית"

התמלוגים בגינו  תקבולישנמכר מעל הכמות המקסימלית ואשר  BCM 1בגין כל 

בחשבון כרית הבטחון או דולר  352,000 סך שלעל ידי החברה התקבלו במלואם 

 , ושוטףיחיד קבועבד בשעבוד עבחשבון מיוחד שיפתח למטרה זו על ידי החברה וישו

החתימה בחשבון זכויות . "(החשבון המיוחד" :)להלן ראשון בדרגה לטובת הנאמן

הוראות  ןהמיוחד תהיינה של הנאמן בלבד ולעניין השקעות כספים תחולנה לגביו אות

 החלות לגבי חשבון כרית הבטחון.

במרץ  31לעיל תבוצע עד ליום  5.11.1הפקדת הכספים בחשבון המיוחד כאמור בסעיף  5.11.2

 לכל שנה בגין השנה הקלנדארית הקודמת. 

להורות כי הכספים שבחשבון המיוחד ישמשו  החברה תהיה רשאית לשיקול דעתה 5.11.3

 9.3.3 –ו  9.3.2לפדיון מוקדם של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיפים 

יחשב המועד שבו הודיעה החברה על הפידיון  להלן כאשר "מועד קרות האירוע"

 המוקדם. 
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 העברת תמורת ההנפקה לחשבון נאמנות והתנאים לשחרורה  .6

תמורת ההנפקה שתתקבל בגין הנפקת אגרות החוב )סדרה א'(, בניכוי  אתיעביר רכז ההנפקה  6.1

הרשאה לביצוע תהיה לחברה מובהר כי עמלת ההתחייבות המוקדמת, לחשבון הנאמנות. 

 .הנאמנות ללא צורך באישור הנאמן ןפעולות של המרת מט"ח בחשבו

בחשבון הנאמנות וב של אגרות החימים לאחר שנתקבלה תמורת ההנפקה  30אם עד לתום  6.2

הזמנות תשלים החברה את הנפקת המניות המוצעות על פי התשקיף, באופן שתתקבלנה לא 

הזכויות הנרכשות , או לא תירשמנה לפחות מכמות המניות שתוצענה לציבור 60%לרכישת 

, אזי תבצע החברה פדיון מוקדם "(התנאים המוקדמים)להלן: " בספר הנפט על שם החברה

 . "(כפויהמוקדם הפדיון ה)להלן: " להלן 6.4סעיף בהתאם להוראות  אגרות החובכפוי של 

  נותמחשבון הנאמלחברה שחרור כספי ההנפקה  6.3

של  עותקתפקיד החברה בידי הנאמן קבלת כספי ההנפקה בחשבון הנאמנות  לפני 6.3.1

אשר  ואגרת חוב לשעבוד חשבון הנאמנות טופס "פרטי משכנתאות ושעבודים"

ואשר מוטבעת עליהם חותמת "הוגש לבדיקה" של לרשם החברות הוגשו לרישום 

ימים  30בתוך ימים מחתימת המסמכים(;  21רשם החברות )לתאריך שלא עולה על 

( מקור של תעודת 1 לנאמן חברות תמציא החברהממועד הגשת המסמכים לרשם ה

, בין השאר, על רישום נכון ומדויק תדפיס של רשם החברות המעיד (2 רישום שעבוד

( תצהיר מקורי של נושא משרה בחברה, מאושר על 3של השעבוד לטובת הנאמן; 

ידי עורך דין, לפיו רישום השעבוד אינו עומד בסתירה או בניגוד להתחייבויות 

( חוות דעת עו"ד החברה המאשרת את רישום 4ת של החברה ו/או כל דין; אחרו

השעבודים, אופן רישומם, דרגת נשייתם, חוקיותם והיותם ברי אכיפה כנגד 

 .החברה, על פי הדין בישראל והכל בנוסח שיסוכם עם הנאמן

הנאמן ישחרר לחברה את כל כספי , ולאחר התקיימות התנאים המוקדמים בכפוף 6.3.2

הפירות שנצברו עליהם לא בצירוף המופקדים בחשבון הנאמנות הנפקה תמורת ה

של אגרת  עותקבו תמציא החברה לנאמן מועד הלאחר יאוחר מיום עסקים אחד 

ים ביחס לשעבוד ,חתומים על ידה ,"החוב וטופס "פרטי משכנתאות ושעבודים

החברות אשר הוגשו לרישום לרשם לעיל,  5.8.1.3 -ו 5.8.1.2סעיפים הנזכרים ב

ואשר מוטבעת עליהם חותמת "הוגש לבדיקה" של רשם החברות )לתאריך שלא 

 .ימים מחתימת המסמכים( 21עולה על 

 בסעיף הנזכריםשל כל אחד מהשעבודים  ,ימים ממועד הגשת המסמכים 30בתוך  6.3.3

( מקור של תעודת רישום 1 :תמציא החברה לנאמן ,החברות , לרשםלעיל 6.3.2

, בין השאר, על רישום נכון ומדויק של תדפיס של רשם החברות המעיד (2 ;שעבוד

ר על ידי ( תצהיר מקורי של נושא משרה בחברה, מאוש3השעבוד לטובת הנאמן; 

עורך דין, לפיו רישום השעבוד אינו עומד בסתירה או בניגוד להתחייבויות אחרות 

( חוות דעת עו"ד החברה המאשרת את רישום השעבודים, 4של החברה ו/או כל דין; 

אופן רישומם, דרגת נשייתם, חוקיותם והיותם ברי אכיפה כנגד החברה, על פי הדין 

 .נאמןבישראל והכל בנוסח שיסוכם עם ה
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אינם מתייחסים לעיל  6.3.2בסעיף המסמכים הנזכרים מובהר ומודגש בזאת, כי  6.3.4

ימים  120בתוך הכפוף לאישור שעבוד ה םככל שלא יירש. הכפוף לאישורלשעבוד 

ממועד רישום אגרות החוב למסחר לא יהווה הדבר הפרה של שטר הנאמנות אולם 

 לשטר הנאמנות.  5.8כאמור בסעיף  ,תשולם תוספת ריבית

על עלה י על פי התשקיףשתונפקנה אגרות החוב סך קרן שככל מוסכם בזאת כי  6.3.5

מליון דולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום  132 ה שללמכפלהשווה כום ס

 הגיוסקרן )להלן: " של אגרות החוב המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי

סכום השווה לקרן הגיוס העודף החברה תעביר )א( תנהג החברה כדלקמן:  ,"(ףהעוד

קבוע יחיד לחשבון נפרד שיפתח על ידי החברה על שמה ואשר ישועבד בשעבוד 

בכל מועד של פרעון )ב(  ;"(החשבון הנפרד)להלן: " וראשון בדרגה לטובת הנאמן

חלק יחסי הנפרד החברה חייבת לשלם מתוך החשבון אגרות החוב תהיה קרן 

בכל  של אגרות החוב; )ג( הסילוקין לוחקד בחשבון האמור בהתאם לפמהסכום המו

חלק בת לשלם מתוך החשבון הנפרד תהיה החברה חיימקרה של פידיון מוקדם 

השווה ליחס שבין הסכום שהופקד בחשבון בפדיון מוקדם יחסי מהסכום שיפרע 

ה של אגרות החוב על הנפקה סך תמורתלבין על פי התשקיף במועד ההנפקה הנפרד 

שיקול דעתה, להשתמש בכספים פי רשאית, לתהיה החברה )ד(  -פי התשקיף; ו

לא המפורטות לעיל לבד ביצוע פעולות מחוב. הלרכישת אגרות הנפרד שבחשבון 

אלא באישור הנאמן בכתב הנפרד תהיה החברה רשאית להעביר כספים מהחשבון 

. החברה רכישה של מלוא קרן הגיוס העודף, או לאחר שביצעה פדיון או ומראש

בפקדונות )לרבות צמודי דולר( הנפרד תהיה רשאית להשקיע את הכספים שבחשבון 

  .ו/או אגרות חוב ממשלתיות

 כפויפדיון מוקדם  6.4

שנתקבלה תמורת ההנפקה של ימים לאחר  30באם לא התקיימו התנאים המוקדמים בתוך 

 :לעיל, תפעל החברה כדלקמן 6.2כאמור בסעיף אגרות החוב בחשבון הנאמנות 

שיקול פי , או במועד מוקדם יותר לתום תקופת הבינייםעסקים אחד לאחר  יום 6.4.1

ובו "( הדיווח המיידי)להלן: "החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן תפרסם דעתה, 

תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ומועדו. מועד הפדיון המוקדם הכפוי 

ימים לאחר ( 45)ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( 17)יהא לא פחות משבעה עשר 

יפרע בפדיון יסכום הקרן שמסגרת הדיווח המיידי יפורטו ב. פרסום הדיווח המיידי

רה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם מוקדם וכן הריבית שנצב

 הכפוי.

יהיה שווה  כפוי במקרה של פדיון מוקדם הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב 6.4.2

אגרות קרן אגרות החוב, בצירוף ריבית שנתית בשיעור הריבית שנקבעה במכרז ל

פורט המוקדם, כשהם צמודים לשער הדולר כמ הפדיוןעד למועד שנצברה כפי החוב 

 בניכוי מס כדין., תנאים הרשומים מעבר לדףב
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 ,לחשבון הנאמנותעביר להדלק אנרגיה  התחייבההסכם העברת הזכויות במסגרת  6.4.3

ימי עסקים לפני מועד תשלום הפדיון המוקדם הכפוי, סכום  שלושהלא יאוחר מ

לבין סך  הפדיון המוקדם הכפויהנדרש לצורך ביצוע השווה להפרש בין הסכום 

 .המופקדים בחשבון הנאמנות באותו מועד הכספים

החברה תהיה אחראית לבצע את כל הנדרש על פי דין לשם ביצוע הפדיון המוקדם  6.4.4

לרבות מול מסלקת הבורסה, ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור  הכפוי,

 הנדרשים לו לשם השלמת המהלך. 

המחוייבים לגבי הפידיון יחולו בשינויים לשטר  9.2.6 - 9.2.4 הוראות סעיפים 6.4.5

המוקדם שלפי סעיף זה. למען הסר ספק בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי 

לא תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבודים כלשהם 

שטר הנאמנות זה יפקע ו ,וככל שנרשמו יבוטלו )והנאמן ישתף פעולה בביטולם(

 .ויהא חסר כל תוקף

 כספים מחשבון הפעילות משיכת  .7

, החברה תורה לדלק קידוחים ולתמר פטרוליום הסכם העברת הזכויותמיד לאחר השלמת  7.1

בגין הזכויות  חברהחוזרות, לשלם את כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו ל-בהוראות בלתי

השלמת הסכם החברה מתחייבת, כי בכל עת, החל ממועד . לחשבון הפעילות הנרכשות

פי תנאי אגרות החוב, -עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב עלהעברת הזכויות 

   .לחשבון הפעילות  הנרכשות הזכויות  בגין להפקיד כל הכנסה שתקבל

לעיל( על פי שטר  5.8.1מבלי לגרוע בהוראות בעניין הנכסים המשועבדים )כהגדרתם בסעיף  7.2

כל התקבולים שיופקדו בחשבון הפעילות, ישמשו אך ורק לתשלום ו/או העברת ו/או זה, 

ביצוע התשלומים אשר מועד תשלומם ) לפי סדר עדיפות כדלקמן לפירעון הסכומים הבאים

  ו מיידית בכפוף לסדר העדיפות(: חל עם קבלת הכספים יבוצע

הנהלה, וכלליות ואחרות של החברה הנדרשות  הוצאות החברה תשלם: )א( 7.2.1

 ;; )ב( תשלומים לנאמן בגין שכר טירחתולפעילותה

שולמו )או שלא היו  7.2.1לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.2

מסים ותשלומי חובה תשלם   (, החברהקיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד

 על החברה; אחרים לרשויות החלים

)או שלא היו  שולמו 7.2.2לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.3

תשלומי הריבית תשלם החברה את  קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד(

 ;שטר זה ואגרת החובלפי תנאי  חברהאשר חלים על ה

)או שלא היו שולמו  7.2.3ם לפי סעיף לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתל 7.2.4

תשלומי הקרן תשלם החברה את  קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד(

 ;תנאי שטר זה ואגרת החובלפי  חברההחלים על ה
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שולמו )או שלא היו  7.2.4לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.5

תשלומים לצורך הבאותו מועד( תשלם החברה את  קיימים תשלומים שיש לשלמם

 ;עד לסכום כרית הבטחון הנדרש)כהגדרתו להלן(  הבטחון מילוי חשבון כרית

)או שלא היו  שולמו 7.2.5לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.6

תשלומים החלים על תשלם החברה  קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד(

 ;להלן 9.3סעיף בגין פדיון מוקדם חובה של אגרות החוב לפי  שטר זהלפי  החברה

)או שלא היו שולמו  7.2.6לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.7

תשלם החברה תשלומים החלים על  קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד(

 סעיףשל אגרות החוב לפי  מת החברהזביובגין פדיון מוקדם  שטר זהלפי  החברה

 ;להלן 9.2

)או שלא היו שולמו  7.2.7לאחר שכל התשלומים הצריכים להשתלם לפי סעיף  7.2.8

תהיה החברה רשאית להעביר מתוך קיימים תשלומים שיש לשלמם באותו מועד( 

 שני התנאים הבאים:קיום בכפוף ל ,חשבון הפעילות כספים

סכום יהיו בגובה חשבון הפעילות ניתן יהיה להעביר מתוך  הסכומים אותם .א

נמשך היה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לאחר המועד בו יהכסף ש

למחזיקי  תשלום קרן ו/או ריבית מחשבון הפעילות הסכום הנדרש לצורך ביצוע

 . אגרות החוב

 30העברת כספים מתוך חשבון הפעילות תוכל לעשות רק במהלך תקופה של  .ב

 .ית למחזיקי אגרות החובימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או ריב

האמורים להתבצע לפי סעיפים לכלול במסגרת התשלומים תוכל לצורך סעיף זה, החברה  7.3

ימים שלאחר מועד ה 30-גם תשלומים מאותו הסוג הצפויים להשתלם בלעיל  7.2.7 - 7.2.1

. כספים אותם ניתן יהיה להעביר מחשבון הפעילות על ידי החברה כאמור בסעיף התשלום

לעיל יהיו ניתנים להעברה לחשבון מיוחד שתפתח החברה לצורך זה בבנק בישראל  7.2.8

"(. החברה תהיה רשאית לעשות בכספים שבחשבון החלוקה כל חשבון החלוקה" :)להלן

שימוש שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי על פי דין לרבות ביצוע חלוקות בכפוף להתקיימות 

 לעיל. 5התנאים המפורטים בסעיף 

דפי חשבון בנק של מציא לנאמן תהחברה ימי עסקים מתום כל חודש  10אחת לחודש תוך  7.4

חשבון הפעילות בחודש הקודם ובו תפרט את מהות העברות כספים שנעשו מחשבון הפעילות 

   .דולר ארה"ב 100,000מעל סכום של 

 לתשלום הקרן בטחוןכרית  .8

זכויות  .מחזיקי אגרות החוב בנאמנות עבורראל שביחשבון בנק החברה תפתח על שמה  8.1

הוראות השקעה של  .יהיו לנאמן בלבדלצורך העברת כספים מהחשבון  בחשבוןהחתימה 

 הבטחון חשבון כרית"(. הבטחון חשבון כרית)להלן: "הכספים בחשבון תינתנה על ידי החברה 

טף שווכן בשעבוד  קבוע וראשון בדרגהיחיד ישועבד על ידי החברה לטובת הנאמן בשעבוד 

 .בדרגהראשון יחיד 
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 7.2בהתאם לסדרי העדיפויות הקבועים בסעיף  הבטחון החברה תעביר כספים לחשבון כרית 8.2

  .לעיל

בהתאם לתנאי אגרות החוב ישתמש ו/או ריבית לא תפרע החברה תשלום קרן במקרה בו  8.3

 אגרות החוב. ו/או ריבית לפרעון קרן  הבטחון בכספי חשבון כריתהנאמן 

נוספות בהתאם ובכפוף לתנאי שטר זה )להלן:  בעתיד אגרות החוב )סדרה א׳(נפקנה יה ותוה 8.4

של מתוך תמורת ההנפקה , הבטחון חשבון כריתבהחברה  תפקיד, "(אגרות החוב הנוספות"

ההנפקה של אגרות תמורת יתרת לחברה מוקדם בטרם תועבר כתנאי , אגרות החוב הנוספות

 בחשבון כריתשלאחר ההפקדה האמורה על מנת  ככל שידרשנוסף סכום , הנוספותהחוב 

 . הנדרש כרית הבטחוןיהיה מופקד סכום  הבטחון

תלמים למחזיקי אגרות החוב אינם שווים כך שסכום שהואיל ותשלומי הקרן והריבית המ 8.5

ישתנה מפעם לפעם, תהא החברה רשאית, בכל עת, למשוך מחשבון הנדרש כרית הבטחון 

. הנאמן מתחייב הנדרש כל סכום עודף שיהיה בו מעבר לסכום כרית הביטחון הבטחון כרית

ימי עסקים לאחר קבלת דרישת  3לחתום על הוראות העברה הנדרשות על ידי החברה בתוך 

החברה  הנדרש יהיה נמוך מסכום כרית הבטחון הבטחון החברה. ככל שהסכום בחשבון כרית

דרש על מנת שהסכום בחשבון יהיה שווה לסכום תהיה חייבת להפקיד בחשבון את הסכום הנ

 ימי עסקים מהמועד שנדרשה לעשות כן על ידי הנאמן.  14וזאת בתוך הנדרש כרית הבטחון 

 במועד הפרעון הסופי של אגרות החוב )סדרה א'( יועברו כל הכספים המצויים בחשבון כרית 8.6

לצורך ביצוע למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן ישירות , , בניכוי הוצאות ועמלותהבטחון

הפרעון הסופי כאמור וזאת בכפוף לקבלת אישור מראש מהחברה בדבר הסכום הנדרש חלק מ

חוזרת מאת החברה  להשלמת פרעון אגרות החוב כאמור. סעיף זה ייראה כהוראה בלתי

 .למחזיקי אגרות החובלהעברת הכספים האמורים 

אופן השקעת הכספים בחשבון הנאמן יקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם  8.7

בהשקעות באגרות חוב ממשלתיות.  בפקדונות,יהיו בשטר הנאמנות ובלבד ש 19בסעיף לקבוע 

הנאמן לא יהיה רשאי להתנגד לאופן ההשקעה ולא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב 

 הפסד בשל ההשקעות שבוצעו כאמור. )סדרה א'( ו/או החברה לכל

 פדיון מוקדם .9

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה 9.1

שבמחזור  אגרות החובידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של -ויוחלט על היה

בדבר  אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בתקנון ובהנחיות הבורסהסדרת מפני ששווי 

פדיון מוקדם של אגרות החוב. במקרה  חברהמחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תבצע ה

  כדלקמן: חברההתפעל  כאמור,

מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר  ימים( 45תוך ארבעים וחמישה ) 9.1.1

על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי  חברהההמחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע 

המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח 

מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה 

 .המוקדם הפדיון תמורת סכום גם יפורט כאמור בהודעה העברית.
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ם מי( י17) עשר-שבעה, יחול לא לפני אגרות החובמועד הפדיון המוקדם ביחס ל 9.1.2

ם מהתאריך הנ"ל, מי( י45מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה )

 אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

שהמחזיקים בהן ביקשו  אגרות החובאת  חברההבמועד הפדיון המוקדם תפדה  9.1.3

 שנצברה הריבית בצירוף הנקוב הערך מסכום תפחת לא הפדיון תמורתלפדותן. 

 כקבוע, בפועל התשלום ליום עדוהפרשי הצמדה  )הערך המתואם של אגרות החוב(

 .החוב אגרות בתנאי

כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב  אגרות החובפדיון מוקדם של  9.1.4

  שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות  9.1.5

באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם 

אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר,  אמור לעיל,כ

 השלכות המס הנובעות מכך.

יובהר כי המועדים לפדיון מוקדם כמפורט לעיל הם בהתאם לתקנון הבורסה ואם  9.1.6

ישתנה תקנון הבורסה, המועדים יהיו כפי שיקבע בתקנון הבורסה במועד הפדיון 

 המוקדם.

 חברההפדיון מוקדם ביוזמת  9.2

, החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות הבלעדי לפי שיקול דעתה רשאית לבצע חברהה

והכל בכפוף להנחיות זה,  9.2 פדיון מוקדם, מלא או חלקי, כאמור בסעיף ,('סדרה א)החוב 

  רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

אגרות ימי מסחר לאחר רישום  30המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם הינו  9.2.1

 .לעיל( 6.3גוע באפשרות לפידיון מוקדם כאמור בסעיף )ומבלי לפ למסחר החוב

. נקבע פדיון מוקדם עוןלרב דאח פדיוןם לא תעלה על מיהמוקד נותתדירות הפדיו 9.2.2

חלקי או מועד  פדיוןברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית או מועד לתשלום 

סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. לעניין  פדיוןלתשלום 

 -יוני, יולי  -מרץ, אפריל  -מהתקופות הבאות: ינואר  תאח כלזה "רבעון" משמעו 

 דצמבר. -ספטמבר או אוקטובר 

מיליון ש"ח. למרות  1לא יפחת מסך של  מוקדם פדיון כל של המינימאלי הסכום 9.2.3

ית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום רשא חברהההאמור לעיל, תהיה 

האמור ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. לא ייעשה פדיון 

מיליון  3.2-מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

 ש"ח. 

, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות חברההי יד-לכל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע 9.2.4

 של אגרות החוב המוחזקות. ערכן הנקובלפי , טהאר-פרו ,('סדרה א) חובה
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ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,  בדבר דירקטוריון החברהעם קבלת החלטה של  9.2.5

( ימים ולא יותר 17) עשר-משבעהלא פחות  כךעל  תפרסם דוח מיידי חברהה

בדוח המיידי מוקדם. הפדיון הביצוע מועד ( ימים לפני 45מארבעים וחמישה )

סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן  ,מוקדםהפדיון הביצוע מועד  יפורטואמור ה

 . הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם סכום

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין  9.2.6

 לבין מועד תשלום הריבית בפועל. אגרות החוב

, חברהביוזמת ה במקרה של פדיון מוקדם אגרות החובהסכום שישולם למחזיקי  9.2.7

 ('סדרה א)( שווי שוק של יתרת אגרות החוב 1יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: )

פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות -, אשר ייקבע עלהעומדות לפירעון מוקדם

( ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת 30ים )בשלוש ('סדרה א)החוב 

( הערך ההתחייבותי של אגרות 2בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; )דירקטוריון החברה 

ם הכש העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית ('סדרה א)החוב 

עד למועד הפדיון , לתנאים שמעבר לדף( 4צמודים לשער הדולר )כמפורט בסעיף 

העומדות  ('סדרה א)( יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב 3המוקדם בפועל; )

לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי 

 (סדרה א')היוון אגרות החוב  .__ % בשיעור של ריבית)כהגדרתה להלן( בתוספת 

חושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון מהעומדות לפדיון מוקדם 

 .העומדות לפדיון מוקדם ('סדרה א)שנקבע ביחס לאגרות החוב 

על אף האמור, במקרה של פרעון מוקדם שיחול במהלך השנה האחרונה שלפני מועד 

הסופי של קרן וריבית אגרות החוב הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב  הפרעון

 זה.  9.2.7( לעיל בלבד שבסעיף 2( או )1יהיה הגבוה מבין ס"ק )

" משמעה, ממוצע התשואה )ברוטו תשואת האג"ח הממשלתי" ,זהסעיף לעניין 

לפני , בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים המשוקלל לפדיון(

של ממשלת  דולריותסדרות אגרות חוב  תימועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של ש

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך ו ,בעלות ריבית בשיעור קבוע ישראל

 . במועד הרלוונטי (')סדרה א החיים הממוצע של אגרות החוב

׳( א)סדרה היינו, סדרה אחת בעלת המח״מ הקרוב הגבוה ממח״מ אגרות החוב 

במועד הרלבנטי, וסדרה אחת בעלת המח״מ הקרוב הנמוך למח״מ אגרות החוב 

׳( במועד הרלבנטי ואשר שקלולן ישקף את מח״מ אגרות החוב במועד א)סדרה 

 הרלבנטי.

( שנים, המח״מ של אג״ח 4לדוגמא: אם מח״מ של אג״ח ממשלתי א׳ הוא ארבע )

( שנים, 3.5וואה הוא שלוש וחצי )( ומח״מ יתרת ההל2ממשלתי ב׳ הוא שנתיים )

 תחושב התשואה כדלקמן:

3.5(=4x +2(1-x 

Xמשקל התשואה של אג״ח ממשלתי א׳= 

1-Xמשקל התשואה של אג״ח ממשלתי ב׳ = 
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פי החישוב, התשואה השנתית של אג״ח ממשלתי א׳ תשוקלל בשיעור של שבעים -על

ממשלתי ב׳ ( מ״התשואה״ ותשואה השנתית של אג״ח 75%וחמישה אחוזים )

 ( מ״התשואה".25%תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה )

 משך חיים ממוצע. -״מח״מ״ 

( שיעור 1תודיע בדוח מיידי על: ) חברהבמועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, ה 9.2.8

( שיעור הפדיון החלקי במונחי 2הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )

( שיעור 4בפדיון החלקי על החלק הנפדה; )( שיעור הריבית 3הסדרה המקורית; )

( עדכון 5הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; )

( המועד הקובע 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

( ימים לפני 6) ששהלזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 

 . ע לפדיון המוקדםהמועד שנקב

 

  פדיון מוקדם חובת 9.3

  :המשמעות שלצידם זה 9.3בסעיף למונחים שלהלן תהיה הגדרות:  9.3.1

מזכויות בשיעור  4.875%זכאות לתמלוג של שיעור  -" המינימלישיעור ההחזקה "

המוחזקות במועד התשקיף על ידי דלק  בחזקת תמר(, 100%)מתוך  31.25%של 

, או ממי שיבוא במקומן )ככל שיעבירו את (9.25%פטרוליום )( ותמר 22%קידוחים )

 ;חלקן(

מתחת בזכויות התמלוג  ההחזקהקיטון בשיעור  –" אירוע פדיון מוקדם חובה"

בזכות זכויות המהעברה, המחאה או מכירה של ינבע שלשיעור ההחזקה המינימלי 

 ;לצד שלישי התמלוג

רישום הקיטון האמור בפנקס הנפט , מועד האירוע יחול במועד  –" אירועמועד ה"

 20%או בידי תאגיד קשור, לפי העניין, לפחות  חברהאו במועד בו נתקבלה בידי ה

  ;מתמורת המכירה, לפי המוקדם מביניהם

   –" סכום הקרן שיפרע בפדיון מוקדם"

חלק יחסי מסך הערך הנקוב  -ביחס לשיעור ההחזקה המינימלי  50%עד לקיטון של 

, השווה האירועבמועד  שקיימות במחזור)סדרה א'( שטרם נפרע של אגרות החוב 

מתחת לשיעור ההחזקה המינימלי בזכויות התמלוג  בשיעורהיחסי לשיעור הקיטון 

 ההחזקהמשיעור שליש זכויות באופן שתרד בתמכור  ה)לדוגמא, במקרה שהחבר

יפרע יהיה שווה לשליש מסך הערך הנקוב שטרם נפרע שקרן ה, אזי סכום המינימלי

קיטון של  .שקיימות במחזור במועד האירוע()סדרה א'( אגרות החוב קרן של 

החברה תהיה חייבת לפרוע  –ביחס לשיעור ההחזקה המינימלי  50%-מלמעלה 

 בפרעון מוקדם כפוי את מלוא יתרת החוב של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב. 

סכום  של מוקדם פדיוןבמקרה שיתקיים אירוע פדיון מוקדם חובה, תבצע החברה 

תפרסם דוח הקרן שיפרע בפדיון מוקדם, ותוך יום עסקים אחד לאחר מועד האירוע 

לא פחות על כך, בו יצוין מועד ביצוע הפדיון המוקדם החלקי האמור, שיחול  מיידי
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אחר פרסום הדוח ( ימים ל45ה )( ימים ולא יותר מארבעים וחמיש17) עשר-משבעה

 .המיידי

-9.2.1סעיפים זה יחולו, בשינויים המחויבים,  9.3על פדיון מוקדם חובה לפי סעיף  9.3.2

  .לעיל 9.2.8

 פירעון מיידי .10

יהיו הנאמן  , וכל עוד לא בוטל או הוסר,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן 10.1

 ,אגרות החובהיתרה הבלתי מסולקת של רשאים להעמיד לפירעון מיידי את  המחזיקיםו

יהיה חייב לעשות  והנאמן, שניתנו להבטחת אגרות החוב וכן לממש בטוחות ,כולה או חלקה

כן במקרה שהתקבלה על כך החלטה כדין באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור 

 :להלן, לפי העניין. ואלה המקרים 10.2 סעיףלהלן, ויחולו ההוראות ב 10.2 בסעיף

 או החוב אגרותפי תנאי -תשלום כלשהו שיש לשלמו על פרעהלא  חברההאם  10.1.1

 לטובת שניתנה אחרת מהותית התחייבות קוימה לא או ,הנאמנות שטר הוראות

ימי עסקים מהמועד שבו  7והפרה כאמור לא תוקנה בתוך  אגרות החוב מחזיקי

  .נודע לחברה על ההפרה

 התקבלהידי בית משפט או מונה לחברה מפרק זמני או -ניתן צו פירוק זמני עלאם  10.1.2

או אם תתקבל החלטה כל החלטה שיפוטית בעלת החלטה בת תוקף לפירוק החברה 

( 45תוך ארבעים וחמישה )ב, וצו כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו אופי דומה

מתן הצו או ההחלטה, לפי העניין. על אף האמור לעיל, לא תינתן  ,ימים מיום המינוי

לבקשת ניתנו החלטה הלחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל, במקרה שבו צו או 

 .החברה או בהסכמתה

הוצאה לפועל והכל על כלשהן של אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, או יבוצעו פעולות  10.1.3

השיעבוד ר העיקול או יבוטל מימוש להלן(, ולא יוס םהחברה )כהגדרתי נכסעיקר 

( ימים לאחר שהוטל 45תוך ארבעים וחמישה )בההוצאה לפועל  תאו תבוטל פעול

. על אף האמור לעיל, פעולת ההוצאה לפועלהעיקול או מומש השעבוד או בוצעה 

לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל, במקרה שבו פעולה כאמור בוצעה 

 מתה.לבקשת החברה או בהסכ

החברה  כנגד כאמור צו יינתן אם או הליכים הקפאת לצו בקשה תגיש החברה אם 10.1.4

לחוק  350לפי סעיף  נושיהר עם להסד או לפשרה בקשה תגיש החברה אם או

 לרבות החברה במבנה שינוי או/ו אחרת חברה עם מיזוג למטרתהחברות )למעט 

או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת  (,זה שטר תנאי לפי אסורים שאינם פיצול

על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה  פשרה או הסדר כאמור,

לחוק החברות כנגד החברה )ושלא  350או אם תוגש בקשה לפי סעיף במועדן, 

ממועד  ימים (45ארבעים וחמישה )תוך בבהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה 

 הגשתה.

או  לחברה,לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( הוגשה בקשה  אם 10.1.5

אשר לא נדחו או  -, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני החברהי נכסעיקר על 
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ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או ימים ( 45ארבעים וחמישה )בוטלו בתוך 

. על אף האמור לעיל, החברהי נכסעיקר  עלאם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע  -

לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור לעיל, במקרה שבו פעולה כאמור בוצעה 

 לבקשת החברה או בהסכמתה.

או לפי  דין כל לפי םבפרסומ חייבת שהיא יםכספי ותדוח פרסמה לא חברהה 10.1.6

 .םבפרסומ חייבת היא שבו האחרון מהמועד ימים 30 בתוךהוראות שטר הנאמנות 

 . בבורסה מהמסחר נמחקו החוב אגרות 10.1.7

ת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות והבורסה השעתה את המסחר באגר אם 10.1.8

 60בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה תוך  כאמוראי בהירות, 

 .ימים

על כוונתה להפסיק את  הודיעהאם או  תשלומיההפסיקה את  חברההאם  10.1.9

 .תשלומיה

עם  מיזוגלצרכי מחיקה למעט תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא,  חברההאם  10.1.10

 חברהא התחייבויות הוהקולטת נטלה על עצמה את מל חברהבו ה אחרת חברה

  .הלןל 10.1.23 אמור בסעיףכמחזיקי אגרות החוב כלפי 

 חשש וקיים ההנפקה במועד מצבה לעומת חברהה בעסקי מהותית הרעה חלה אם 10.1.11

 .במועדן החוב אגרות את לפרוע תוכל לא חברהשה ממשי

לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי  החברהאם קיים חשש ממשי ש 10.1.12

 אגרות החוב.

 אםאם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות ובכלל זה  10.1.13

בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא,  חברההיתברר כי מצג מהותי ממצגי 

ם עסקי ימי 10בתוך ההפרה לא תוקנה  –ובמקרה שמדובר בהפרה הניתנת לתיקון 

 על דבר ההפרה מן הנאמן.בכתב ממועד קבלת הודעה 

 . לעיל 2.2.5תיה לפי סעיף התחייבויואיזו מאם החברה הנפיקה חוב נוסף בניגוד ל 10.1.14

 מעת יהיו שאלו כפי עסקיה מניהול לחדול כוונתה על הודיעה או החברה חדלהאם  10.1.15

 . לעיל 5.5בניגוד להתחייבותה לפי סעיף עיסוקה לעת, או שינתה את תחום 

 לעיל.  5.6בניגוד להתחייבותה לפי סעיף  ביצעה חלוקה חברההאם  10.1.16

לפרק זמן העולה מדרגת  הידי חבר-להיות מדורגות עלתפסקנה אם אגרות החוב  10.1.17

עקב סיבות ו/או נסיבות למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה ימים רצופים,  60על 

, בין " משמעןחברההלעניין זה, "נסיבות שבשליטת  .חברהה ה שלבשליטתשאינן 

כלפיה ואי מסירת  חברההאי ביצוע תשלומים לחברת הדירוג להם התחייבה  היתר,

לבין  חברההי חברת דירוג במסגרת ההתקשרות בין יד-עלדיווחים ומידע הנדרשים 

ידי -כי כל עוד אגרות החוב מדורגות על ,מובהר למען הסר ספק חברת הדירוג.
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ידי חברת דירוג אחרת עילה לפרעון -לא תהווה הפסקת דירוג עלחברת דירוג אחת 

 .מיידי

שלא בהתאם או העבירה אותם יצרה שעבודים על הנכסים המשועבדים אם החברה  10.1.18

 לעיל.  5.9.2להוראות סעיף 

הצפוי כאמור חוב הלשירות יחס כיסוי לשמירת אם החברה הפרה את התחייבותה  10.1.19

  .במשך שני רבעונים רצופים לעיל)ב( 5.10.1 בסעיף

אם החברה הפרה את התחייבותיה לעניין הון עצמי כלכלי )לרבות בתקופות הריפוי(  10.1.20

 לעיל.  5.10.2כאמור בסעיף 

 הבטחון לתשלום הקרןאם החברה הפרה את התחייבותה להפקדת כספים בכרית  10.1.21

 .םעסקי ימי 10ההפרה לא תוקנה בתוך ו לעיל, 8.4-ו 8.2לפי ו/או הריבית 

 9.3במועד ובתנאים המפורטים בסעיף פדיון מוקדם חובה ביצעה החברה לא  אם 10.1.22

 לעיל.

ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי  תאגיד אחרעם  חברההשל בוצע מיזוג  אם 10.1.23

כלפי מחזיקי איגרות  התאגיד הקולט, אלא אם כן הצהיר ('סדרה א) איגרות החוב

עסקים לפני מועד המיזוג, ( ימי 10נאמן, לפחות עשרה )ההחוב, לרבות באמצעות 

הקולט, לקיים התאגיד של  וכי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולת

  .מחזיקי אגרות החובאת ההתחייבויות כלפי 

 חדלה מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. חברההאם  10.1.24

שאינו החוב ) ידי החברה המדרגת של אגרות-אם יעודכן דירוג אגרות החוב על 10.1.25

כך  ,כתוצאה משינוי במתודולוגיה ו/או בסולמות הדירוג של החברה המדרגת(

-דורגו אגרות החוב על .Baa3 שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של

הנמוך ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג הקובע לצרכי פסקה זו יהא הדירוג 

 מבין הדירוגים. 

ח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים הרבעוניים או אם חוות דעת או דו 10.1.26

תכלול הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך  חברהההשנתיים של 

 .עוקבים למשך שני רבעונים כעסק חי חברהפעילותה של ה

מיידי, שלא ביוזמת החברה, סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה  לפירעון תועמד אם 10.1.27

"( או האחרתהסדרה למסחר בבורסה )להלן בסעיף זה: "החברה, אשר רשומה 

, לרבות מספר החברה של אחר חוב, החברה ביוזמת שלא, מיידי לפירעון יועמד

הרי שהם הועמדו לפירעון  –חובות במצטבר )ובלבד שאם מדובר בחובות מצטברים

 שהערךשנלקח מבנקים או מוסדות פיננסים  מיידי בד בבד או סמוך האחד לשני(,

ו/או  עולהמיידי  ירעוןבמועד ההעמדה לפו/או שלהם במצטבר שלו  ההתחייבותי

מהתחייבויות החברה )במאוחד( על פי דוחותיה  15% המהווה סך עלעולים 

לפירעון  והדרישה, מועד לאותו סמוך שפורסמו האחרונים המאוחדיםהכספיים 

לא הוסרה ו/או החברה )למעט ככל שמדובר בסדרת אג"ח( מיידי בגין החוב האחר 
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)למעט  מיידי לפירעון הועמדו בו מהמועד ימים 30 לא פרעה את החוב האחר תוך

מובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול לגבי חובות  ככל שמדובר בסדרת אג"ח(.

)דהיינו שזכות בעל החוב הינה  limited recourse))לימיטד ריקורס שהינם חובות 

 (מהנכס המשועבד בלבד ללא יכולת חזרה אל החברה מעבר למימוש הנכס להפרע

 אשר לא ימנו כחוב שהועמד לפרעון מידי לצורך סעיף זה. 

אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת  10.1.28

לעיל( או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי  10.1.24כאמור בסעיף 

 ית משפט, או ימונה לה מפרק קבוע.ב

 עילל 5.10אילו מאמות המידה הפיננסית שבסעיף החברה תהיה בהפרה של אם  10.1.29

תתקשר במהלך אותה תקופה ו, "(אמות המידה הפיננסיות)להלן בסעיף זה: "

אלא , יהווה הדבר עילה לפרעון מיידי חריגה )כהגדרתה להלן( שליטה בעל תבעסק

 של מחזיקי אגרות החובמראש אישור קודם לביצוע ההתקשרות אם יתקבל לכך 

 ברוב רגיל.

 1כהגדרתה בסעיף  חריגה עסקה משמעה" חריגה שליטה בעל עסקת, "זה לעניין

לחוק החברות, אשר מתקיימים בה כל האמור להלן: )א( העסקה הינה עם בעל 

מועד יש בה  באותואו עם אדם אחר שלבעל השליטה בחברה  חברההשליטה ב

 קנותתב המפורטות מההקלות איזו בגדר נכנסת אינה העסקהעניין אישי; )ב( 

, או כל הקלות אחרות כפי 2000-"סתש(, ענין בעלי עם בעסקאות)הקלות  החברות

 .שליטה בעל עם עסקאות לגבי דיןפי -עלמעת לעת  שתהיינה

( עסקה 1, האמור לעיל לא יחול על: )דין כל לפי הנדרשים מהאישורים לגרוע מבלי

התחייבויותיה החברה את  הפרתאשר החברה הצהירה כי היא נועדה לרפא את 

, וכן צירפה אישור חתום על ידי נושא המשרה לעמידה באמות המידה הפיננסיות

 ההפרההבכיר בתחום הכספים בחברה המפרט כיצד צפויה העסקה לרפא את 

 שיידרש מבלי כאמור המשרה נושא אישור לע סתמךרשאי לה הנאמן. כאמור

( עסקאות בקשר לתנאי כהונה או העסקה של בעל השליטה 2; )נכונותו לבדוק

 של התגמול ממדיניות חורגות שאינןאו קרוביו, המכהנים כנושאי משרה,  בחברה

 שתכנס עסקה כל( 3; )הרלוונטי במועד בתוקף שתהיה כפי, כדין שאושרה החברה

( עסקאות המהוות 4עמידת החברה באמות המידה הפיננסיות; ) לאחררק  לתוקף

הארכה של עסקה קיימת בתנאים זהים באופן מלא לאלו של העסקה הקיימת 

אשר אושרה טרם חתימת שטר זה, לרבות עסקאות בקשר לתנאי כהונה והעסקה 

ידי -( עסקה כאמור שאינה נדרשת לאישור על5של בעל השליטה או קרוביו; )

  .לחוק החברות 275י מניות של החברה בהתאם לסעיף אסיפת בעל

, האמור לעיל יחול גם במקרה שהחברה תחדל להיות חברה ציבורית כי ככלמובהר 

 הפיננסיות.שבו החברה אינה מצויה במצב של הפרת אמות המידה 

 50%נכסים ששווים המצרפי עולה על ותו משמע" חברהה ינכסעיקר , "זה 10.1 סעיף לעניין

  .האחרונים הכספיים יהדוחות לפישל החברה המאזן  מתוך
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למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה 

או לפגוע בכל סעד ו/כדי לגרוע או במימוש הבטוחות לפירעון מיידי בפועל של אגרות החוב 

 כל פי-פי הוראות שטר זה או על-אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על

 בסעיףבקרות איזה מהמקרים המפורטים או לפירעון מיידי  אגרות החובדין, ואי העמדת 

 .ויתור על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמורלותיחשב לעיל, לא  10.1

ובהתאם להוראות הכלולות בו על סעיפי המשנה עיל, ל 10.1 קרות איזה מהאירועים בסעיףב 10.2

 : שבו

, אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף החובלזמן אסיפת מחזיקי אגרות  חייבהנאמן יהיה  10.2.1

ף סעי ( ימים ממועד זימונה )או מועד קצר יותר בהתאם להוראות21עשרים ואחד )

להלן( ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל  10.2.7

בשל או בדבר מימוש בטוחות שניתנו,  החובהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

 . לעיל 10.1 ףקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעי

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים  10.2.2

העניין, והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב  לפי, עילל 10.1 בסעיףהמפורטים 

, תוך זמן סביר להלן, הנאמן יהיה חייב 10.2.3 כאמור התקבלה בהתאם לסעיף

להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של  ומוקדם ככל האפשר,

 . בהתאם להחלטה כאמור, שניתנו או לממש בטוחות אגרות החוב

או לממש בטוחות שניתנו החלטת מחזיקים להעמיד אגרות חוב לפירעון מיידי  10.2.3

 ידי בה כוחם,-, בעצמם או עלכאמור לעיל, תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה

 החוב אגרות( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 50%אחוזים ) מחזיקים בחמישים

של המחזיקים ביתרת הערך רגיל , ברוב שבמחזור במועד הקבוע לאסיפה כאמור

בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים המשתתפים  (סדרה א')הנקוב של 

( 20%מחזיקים בעשרים אחוזים )בעצמם או באמצעות באי כוחם נדחית שנכחו בה 

 לפחות מהיתרה כאמור.

או יממשו בטוחות  לפירעון מיידי החובאגרות  אתהנאמן או המחזיקים לא יעמידו   10.2.4

 15 על כוונתם לעשות כן בכתב מוקדמת הודעה חברהל, אלא לאחר שמסרו שניתנו

רשאים לקצר את מניין הימים  אגרות החוב נאמן או מחזיקיה; ואולם מראשימים 

הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי  חברהלאינם חייבים למסור כאמור וכן 

או לממש  מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי

 . בטוחות שניתנו

מיד עם פרסום  חברהלידי הנאמן -העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על 10.2.5

ההודעה או פרסום זימון האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה מראש ובכתב 

 על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.  חברהל

לבצע  חברההלעיל, תקופה שבה רשאית  10.1 נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף 10.2.6

 פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי

לפירעון  החוב, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות ולממש בטוחות
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זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה  10.2ף בסעיכאמור ולממש בטוחות מיידי 

כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר 

כדי לפגוע באופן מהותי קיים חשש סביר שיש בתקופת ריפוי כאמור הנאמנות אם 

 בזכויות המחזיקים. 

הימים האמורים )בסעיף  21רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין הנאמן  10.2.7

מסכנת את ( במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה לעיל 10.2.1

 .החובזכויות מחזיקי אגרות 

 אשר, החוב אגרות של הנקוב ערכן יתרתייעשה לפי של אגרות החוב  מיידיפירעון  10.2.8

לרבות ריבית פיגורים )ככל , הקרן על נצברהש ריביתה הפרשי כולל, נפרעו טרם

 שבגינו האחרון היום לאחר המתחילה לתקופה תחושב הריביתכאשר שתחול(, 

 משנה חלק עבור הריבית)חישוב  בפועל המיידיהפירעון  למועד ועד ריבית שולמה

 (.בשנה ימים 365 בסיס על ייעשה

למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות  10.2.9

מיידי או מימוש בטוחות, כדי לגרוע או לפגוע בכל  ןכאמור לעיל או בהעמדה לפרעו

סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב 

חוב לפירעון מיידי או מימוש בטוחות והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת ה

לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על  10.1בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 

 זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמור.

 תביעות והליכים בידי הנאמן .11

בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול  11.1

האפשר בנסיבות אותו עניין, לנקוט  במידתימים מראש,  7של  חברהלדעתו, ובהודעה בכתב 

, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא לנכון ובכפוף חברההכלפי 

הגנה על פי שטר הנאמנות ולשם -על חברהההתחייבויות להוראות כל דין, לשם אכיפת 

של  חברההואכיפת הביצוע על  פי שטר הנאמנות-על החובזכויות מחזיקי אגרות 

. למרות האמור לעיל, לנאמן זכות לקיצור תקופת התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה

אם הנאמן בדעה כי כל דחייה בנקיטת הליכים  ואף לא לתיתה כללההודעה המוקדמת 

אין באמור לעיל כדי לפגוע  .החובאת זכויות מחזיקי אגרות באופן ממשי כאמור מסכנת 

ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב 

ות החוב ו/או לצורך והכל להגנת מחזיקי אגראו מומשו בטוחות  מיידילא הועמדו לפירעון 

הזכות להסרת ספק מובהר כי באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין.  מתן כל צו

 ולא מכוח סעיף, לשטר 10הוראות סעיף ת החוב תקום אך ורק לפי אד לפירעון מיידי ילהעמ

 זה. 11

 אמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיףהנ לשטר זה )"שיפוי הנאמן"( 27 כפוף להוראות סעיףב 11.2

ידי החלטה רגילה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי -עיל אם יידרש לעשות כן עלל 11.1

, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה החובאגרות 

 . בנדון במועד הסביר הראשון לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות

 באסיפת תתקבל חברהה פירוקהגשת בקשה לל בנוגע החלטה, לעיל האמור למרות   11.3
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 .מיוחדת כהחלטהמיוחדת  מחזיקים

כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של ב   11.4

 מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות. 

סדרה )הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב    11.5

-אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על )באסיפה רגילה(גילה בהחלטה ר, בה יוחלט (א'

פי שטר זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת 

הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא 

ובמועד האפשרי הראשון הסביר )בכפוף להוראות התוספת השנייה לשטר זה בעניין  שיהוי

רק לאחר  חברהעל אף האמור לעיל, הנאמן יגיש בקשה לפירוק ה .כינוס אסיפות מחזיקים(

 שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפת מחזיקים מיוחדת. 

ו/או מימוש העמדה לפירעון מיידי  למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע   11.6

לעיל, למעט אם  10.2פי סעיף -החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על הםעליבטוחה 

 האירוע שבגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי בוטל או הוסר.

כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי ב   11.7

 על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר נאמנות זה.  החובאגרות 

 פתיחת לרבות, כלשהי פעולה לעשות הנאמנות שטר תנאי לפי חייב יהיה שהנאמן אימת כל   11.8

הנאמן רשאי, , זה בסעיף כאמור החוב אגרות מחזיקי דרישת לפי תביעות הגשת או הליכים

פי שטר נאמנות זה, לצורך -ידו על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על-על

ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי  החובפניה לאסיפת מחזיקי אגרות 

את  להשהות בפנייה יהא שלא ובלבד, ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול החובאגרות 

 של הכללית לאסיפה הפניה. בזכויות מחזיקי אגרות החוב שיפגע באופןאמן הנ פעולות

 הראשון ובמועד שיהוי ללא כאמור במקרים יתבצעו המשפט לביתאו /ו החוב אגרות מחזיקי

 .הסביר האפשרי

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או    11.9

פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות -לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על

יעמדו לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לענייני  החובמשפטיות, גם לפני שאגרות 

 הנאמנות.

 ולים נאמנות על התקב .12

ופירעון  ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו-על וחזקו מעת לעתיתקבלו ו/או שי תקבוליםהכל  12.1

רעון ילפ החוב, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות כל חוב כלפיו

ידיו בנאמנות -, יוחזקו עלחברההמיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד 

 למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:וישמשו בידיו 

ידי הנאמן, -לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על -תחילה 

הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר אחר 

 או חברהמה שכרו את לכן קודם קיבל לא שהנאמן)ובלבד  עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו

פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת -לתשלום כל סכום אחר על -; שנית ((אגרות החוב ממחזיקי
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למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי החזר לתשלום  -לשטר(; שלישית  27מונח זה בסעיף 

למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כאמור מעבר לחלקם היחסי  ראשית, לשטר 27 סעיף

להלן ולאחר מכן למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי  27 סעיףכאמור ב

 .לשטר 27סעיף 

, החובבאסיפת מחזיקי אגרות  בהחלטה מיוחדתהיתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת 

את פיגורי  החובכדי לשלם למחזיקי אגרות  –למטרות לפי סדר העדיפות הבא: )א( ראשית 

בכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב,  ,החובהריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות 

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות -פרי

את סכומי הריבית  החובכדי לשלם למחזיקי אגרות  -שנית קדימה לגבי איזה מהם; )ב( 

בכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות  ,ידיהם-פי אגרות החוב המוחזקות על-המגיעים להם על

 שלישית( גשמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם; ) ,פסו-פריהחוב, 

 החובפי אגרות -ים להם עלאת סכומי הקרן המגיע החובכדי לשלם למחזיקי אגרות  -

פסו, וזאת בין אם הגיע -פריבכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב,  ,ידם-המוחזקות על

זמן סילוק סכומי הקרן ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר 

את  - רביעית( ד); או באופן אחר חברההידי -על החובלקדימות בזמן של הוצאת אגרות 

תשלום הסכומים או לחליפיה, לפי העניין.  חברהלהעודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן 

 ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כפוף להוראות הדין.-על

 פי כל דין.-ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על החובמהתשלומים למחזיקי אגרות  12.2

ידי המחזיקים מקום -תשלומים שבוצעו עלבגין  חברהמהידי הנאמן -תקבולים שיתקבלו על 12.3

אשר נשאו באותם  ישמשו לתשלום למחזיקי אגרות החוב ,םהייתה חייבת לשלמ חברההבו 

 תשלומים. 

 הנאמן באמצעות למחזיקים תשלום לדרושסמכות  .13

 חברהה על אותו( קרןאו /ו)ריבית  התשלום מן חלק לידיו להעביר חברהל להורות רשאי הנאמן

או /ו ההליכים מימון לשם וזאת"( הרלוונטי התשלום: "זה בסעיף)להלן  למחזיקים לשלם

 לא חברהשה ובלבד"( המימון סכום: "זה בסעיף)להלן  זה שטר פי על הנאמן שכראו /ו ההוצאות

 את תעביר חברהה. המימון סכום את מראש הנאמן בידי הפקידהאו /ו המימון בסכום נשאה

 רשאית אינה חברהה. הרלוונטי התשלום ביצוע ממועד יאוחר לא הנאמן לידי המימון סכום

 כלפי התחייבותה אחר שמילאה כמי אותה ויראו כאמור להודעה בהתאם לפעול לסרב

 התשלום הרלוונטי. לגבי  המחזיקים

 סכום יופחת ממנו הרלוונטי התשלום לביצוע הקובע למועד לפני אחד עסקים מיום יאוחר לא עד

 העדכניים הריביתאו /ו הקרן וסכומי מטרתו, המימון סכום יפורטו בה הודעה תפורסם המימון

 .הרלוונטי התשלום במסגרת למחזיקים שישולמו

 שלא ככל לעיל זה בסעיף כאמור לידיו להעביר חברהל להורות הנאמן רשאי שיהא המימון סכום

או /ו ההליכים נקיטת עם בקשר החלטה)לרבות  בעניין מחזיקים החלטת לכן קודם התקבלה

 "מ(.מע)בצירוף  ש"ח 500,000 של לסך יוגבל( המימון סכום נדרש בגינם הפעולות ביצוע

לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת  מחבותה חברהבאמור כדי לשחרר את ה אין

לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול 
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 . חברהבאופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן ה

 סמכות לעכב חלוקת כספים .14

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים  12למרות האמור בסעיף  14.1

, כאמור החובלעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות  13האמורים בסעיף 

מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי  1מסך של  נמוךלעיל, יהיה 

 שטר זהל 19סעיף פי -להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על

שטר ל 19סעיף ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות לפי הוראות 

 ., לפי ראות עיניוזה

ווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על ר 14.2

 הקרוב במועד או מיליון ש"ח 1של אם יגיעו, לסכום , החובלצורך תשלומם למחזיקי אגרות 

, מבניהם המוקדם לפי החוב אגרות בגין ריביתאו /ו קרן חשבון על תשלום לביצוע הקבוע

יהיה הנאמן חייב לחלק , "חש מיליון 1 של מסכום פחות הנאמן בידי שנצבר הסכום אם אף

 . הקרוב במועד תשלום הקרן או הריבית החובאת הסכום האמור למחזיקי אגרות 

-שתתקבל על רגילה, לפי החלטה החובאף האמור בסעיף זה, רשאים מחזיקי אגרות -על 14.3

מן והעומדים לחלוקה ידי הנא-ידם, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על

 טרם אם ואף, ש"חמיליון  1מסך של  לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות 12כאמור בסעיף 

 .הבורסה לאישורבכפוף  והכל החוב אגרות תנאי פי על ריביתאו /ו קרן תשלום מועד הגיע

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן .15

על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  החובהנאמן יודיע למחזיקי אגרות  15.1

יום שתימסר  14לשטר, וזאת בהודעה מוקדמת של  13-ו 12התשלומים הנזכרים בסעיפים 

 לשטר.  28באופן הקבוע בסעיף 

זכאים לריבית בגינן לפי השיעור  החובלאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות  15.2

ו( לאחר הקבוע באגרות החוב מאותה סדרה, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כז

 להם לתשלום כאמור.  עניכוי הסכום ששולם או שהוצ

 חברהבהימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה  .16

ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו,  החובסכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות  16.1

"(, יחדל המניעהלשלמו )"ויכולה , בעוד שהיא הייתה מוכנה חברהבמסיבה שאינה תלויה 

והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם  שנקבע לתשלומולשאת ריבית מהמועד 

על חשבון הקרן ו/או הריבית  סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום

 )לפי העניין(. 

( ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, תעביר 14עשר )-לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה 16.2

( לאחר המועד הקבוע לתשלום )ובמקרה שיום זה אינו יום 15עשר )-ישהביום החמ חברהה

עסקים, אזי ביום העסקים הראשון אחריו( את אותו הסכום לידי הנאמן, אשר יחזיק את 

הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום 

היה הסכום האמור התשלום . להלן 16.3אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בסעיף 
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בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות, זה הפקדת סכום תראה  -האחרון 

ידו בנאמנות עבור -להלן. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על 16.3בכפוף לאמור בסעיף 

שטר נאמנות זה. לאחר שיקבל מהמחזיק ל 19סעיף פי -המחזיקים בהשקעות המותרות על

בגין ההפקדה הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו 

הקשורות בהשקעה  נאמןהסבירות של  והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל הוצאות

החלים וכל מס תשלומי החובה ובניכוי העמלות ו, ניהול חשבון הנאמנותדמי ב,  האמורה

. התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר פי דיןעל 

 לקבלו. זכותו של המחזיק

הסכומים שהצטברו  , יעביר הנאמן אתהחובמהמועד הסופי לפירעון אגרות  בתום שנה 16.3

של הנאמן  , בניכוי הוצאותיו)כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( חברהלבידו ונותרו 

העמלות, תשלומי החובה  לרבותהנאמנות,  ןהקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבו

שטר ל 19סעיף פי -בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות עלתחזיקם  חברהוה, והמיסים

, ולא החוב( שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות 7) שבעהנאמנות עבור המחזיק עד לתום 

ידי -על חברההתעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל 

זה, בשינויים המחויבים. לאחר  16הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 

תשלום כלשהו בגין  החובלא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות  חברהלהעברת הסכומים 

 ידו כאמור. -הסכומים שהוחזקו על

תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם  חברהה 16.4

כאמור, ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג  החובבנאמנות עבור מחזיקי אגרות 

שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב 

 ת הפטורה על פי חוק(. )למעט רשלנוחמורה  ו/או בזדון ו/או ברשלנות

( השנים 7) שבעבתום  החובידי מחזיק אגרות -על חברהה יידרשו מאת כספים כאמור שלא 16.5

והיא תהא רשאית להשתמש  חברההממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לבעלות 

ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבלת כספים  בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא

 .לעילנותרים כאמור 

  ומאת הנאמןקבלה מאת מחזיקי אגרות החוב  .17

או ידי הנאמן -בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על החובקבלה מאת מחזיק אגרת  17.1

בשחרור מוחלט בכל , לפי הענין, חברהאו התשחרר את הנאמן  החובבגין אגרת  חברהה

 הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב  17.2

 13.1תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף לעיל  16.3 כאמור בסעיף

הסכומים הנקובים  לתשלוםבשחרור מוחלט בכל הקשור  חברההתשחרר את , ולשטר

 בקבלה. 

לשטר יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות  16הכספים שחולקו כאמור בסעיף  17.3

 .החוב
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במקרה שאגרות החוב אינן נסחרות  הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי .18

 בבורסה

בזמן תשלום ריבית הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן,  18.1

ריבית, את תעודת אגרות החוב שבגינן משולמים  או כלשהי או תשלום חלקי של קרן

 התשלומים.

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת אגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור  18.2

 לעיל ותאריך תשלומם.

תעודת אגרות החוב הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת  18.3

ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו -לאחר שניתן לו על

 בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי -למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על 18.4

 לקיים כאמור.תשלומים ח

 השקעות כספים .19

שטר הנאמנות, יושקעו תנאי להשקיעם לפי  להחליט כיצד כל הכספים אשר רשאי הנאמן 19.1

 Aa2 בדירוגהמדורגים  בישראל הגדולים הבנקים מחמשת באחדידיו -עלו/או יופקדו 

באגרות חוב של ממשלת ישראל או בפקדונות , הנאמן שללפחות, בשמו או בפקודתו 

  שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות. וזאת כפי, שקלייםבנקאיים 

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  19.2

העמלות וההוצאות הקשורות לרבות ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, 

, וביתרת הכספים והמיסיםתשלומי החובה  בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות,

 ין. ילעיל, לפי הענ 13ו/או  12פי הוראות סעיפים -כאמור יפעל הנאמן על

 הנאמן כלפי  חברהההתחייבויות  .20

פי -עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב עלמתחייבת בזאת כלפי הנאמן,  חברהה

 אגרות החוב, כדלקמן:כלפי מחזיקי  חברההתנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות 

 נאותה.ו בצורה סדירה חברההלהתמיד ולנהל את עסקי  20.1

 לרשום את אגרות החוב למסחר בבורסה. 20.2

 

 

 ואישורים דיווחים 20.3

כל על קרות אחד  עסקיםיום מ יאוחר ולא האפשרי בהקדם, בכתב לנאמן להודיע 20.3.1

יעה ממשית של יד עלאו  זה לשטר 10.1בסעיף  פורטיםהמאירוע מהאירועים 

 תקופות את בחשבון להביא מבליוזאת  כאמור עומד להתרחש, אירועכי  חברהה

 . שקיימות כאלו , ככל10.1בסעיף  המנויות הריפוי

 .על שינוי כתובתה ו/או שמה ,האפשרי בהקדם, בכתב לנאמן להודיע 20.3.2
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פרסום הדוחות ( ימי עסקים לאחר 7) שבעהמיאוחר  לאכל עוד שטר זה בתוקף ו 20.3.3

מורשי  ידי-אישור חתום עללנאמן  חברהה תמציא, חברההכספיים השנתיים של ה

 מתאריך בתקופה כי החתימה שלה וכן מנכ"ל החברה ו/או יו"ר הדירקטוריון שלה

 למועד ועד, מביניהם המאוחר, לנאמן שנמסר הקודם האישור מתאריךאו /ו השטר

הפרה מהותית של שטר זה ותנאי אגרות  חברהה מצד קיימת לא האישור מתן

"ק זה כדי להוות בס, כי אין באמור יובהר במפורש.החוב, אלא אם כן צוין אחרת 

 .חברההי יד-עלהסכמה של הנאמן להפרות לא מהותיות של שטר זה 

העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל  חברהשה מידע כל או מסמך כל לנאמן למסור 20.3.4

 שתעביר.

 חברהב הכספים בתחום הבכירה המשרה נושאאו החברה ל "מנכ כי לכך לגרום 20.3.5

 לנאמן, ממועד בקשתו של הנאמן עסקים ימי( 14) עשר מארבעהייתן, לא יאוחר 

או /ו עסקיה חברהל בנוגע מידע או חישוב, מסמך, הסבר כל, שיורה לאנשיםאו /ו

 בדיקות לשם, הנאמן של דעתו שיקול פי-על, סביר באופן דרושים שיהיו נכסיה

 .החוב אגרות מחזיקי לע הגנה לצורך הנאמן ידי-על שנעשות

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים. לשמור את  20.3.6

הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות )לרבות שטרי משכון, 

או למי שימנה הנאמן בכתב /ונאמן למשכנתא, חשבונות וקבלות(, וכן לאפשר 

, בכל פנקס הנאמןימי עסקים ממועד בקשתו של  5 -לא יאוחר מלמטרה זו, לעיין, 

 או אישור כאמור. /וו/או מסמך 

י הנאמן יד-עללנאמן או לנציג מורשה שלו )אשר הודעה על מינויו תימסר  למסור 20.3.7

, הנאמן ממועד בקשת עסקים ימי( 14) עשר מארבעהעם מינויו(, לא יאוחר  חברהל

עסקיה , חברהל)לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע  חברהלמידע נוסף בנוגע 

או נכסיה ומידע אשר לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשם הגנה על זכויות 

ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות , מחזיקי אגרות החוב(

כן, לפי דרישה סבירה של הנאמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע 

-על כוחו ובאי הנאמן של ההרשאותו הכוחות, הסמכויות והפעלתדרוש לשם יישום 

 תודיע, הנאמן לבקשת. זה בשטר כאמור לסודיות להתחייבות ובכפוף, זה שטר פי

 בחוק כהגדרתו, פנים מידע בבחינת הוא הנמסר המידע האם בכתב חברהה לו

 .ערך ניירות

 ובין שנתיות כלליות לאסיפות אם)בין  הכלליות אסיפותיה לכל הנאמן את לזמן 20.3.8

 להעניק מבלי(, מחזיקי יחידות ההשתתפות של מיוחדות כלליות לאסיפות אם

לענין זה, הפרסום במגנא יהווה הזמנה לנאמן  .אלו באסיפות הצבעה זכות לנאמן

מחזיקי  אסיפותלהמציא לנאמן, לבקשתו, פרוטוקולים חתומים של , ולפי פסקה זו

 .הפרוטוקולים האמוריםתוך זמן סביר ממועד חתימת יחידות ההשתתפות 

( ימי עסקים לאחר 14דרישתו ולא יאוחר מארבעה עשר ) פי-עללהמציא לנאמן  20.3.9

י רואה חשבון, כי כל התשלומים למחזיקי אגרות יד-עלבקשתו, אישור בכתב חתום 

 .ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור החוב שולמו במועדם
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ימים ממועד הנפקת  30לא יאוחר מתום לנאמן, על פי דרישתו,  תמסור חברהה 20.3.10

 החוב אגרת של למקור נאמן העתק ,זואגרות חוב ו/או ממועד הרחבת סדרה 

 .שתהיה ככל בהרחבהאו /ו בהנפקה שנחתמה

בהודעה בכתב חתומה בידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים , לנאמןלמסור  20.3.11

הנאמן, על ביצוע כל ( ימי עסקים ממועד דרישתו בכתב של 10)עשרה תוך  ,חברהב

תשלום למחזיקי אגרות החוב לרבות פירוט אופן חישוב התשלום ועל יתרת 

באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע  חברההסכומים אותם חייבת ה

 התשלום הנ"ל.

 4 כאמור בסעיף חברהידי ה-למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על 20.3.12

 לשטר. 

למסור לנאמן בתוך שני ימי עסקים הודעה על כל מקרה שבה לא שולם על ידי  20.3.13

   החברה דרישת תשלום שתומצאנה מפעם לפעם על ידי המפעיל.

למחזיקי אגרות החוב,  חברהה תיתןלמסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות ש 20.3.14

 שטר זה.בכאמור 

למסור על פי חוק ניירות ערך,  חברהבנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת ה 20.3.15

פי דרישתו, -י)א( לחוק, למסור לנאמן, על35ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף 

ככל שנמצאים בידי  ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ו/או דוח, אישורים

 -מ יאוחר לא וזאתידי הנאמן -כפי שידרשו באופן סביר על מטעמה, או מי חברהה

. מובהר כי לצורך מילוי הוראות הנאמן של הבקשה ממועד עסקים ימי)שבעה(  7

 לנאמן. כהמצאהסעיף זה יראו בפרסום דוח במגנ"א, 

למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שניתנו לחברה ו/או הנאמן למחזיקי  20.3.16

 לשטר זה. 28כאמור בסעיף אגרות החוב 

 כספיים דוחות 20.4

 לא סקורים רבעוניים כספיים דוחות וכן מבוקרים שנתיים כספיים דוחות לנאמן למסור

גם במקרה בו החברה תחדל להיות  ערך ניירות חוק לפי לכך הקבועים מהמועדים יאוחר

 תאגיד מדווח.

 "אהמגנבמערכת  הודעות 20.5

"א יחשב המגנבמערכת  חברהה ידי-על)במלואו(  יפורסם אשר מידע או דיווח כל 20.5.1

 20.5-ו 20.3.15, 20.4, 20.3 עמידה בתנאי סעיפים , לרבות לצורךכאילו נמסר לנאמן

  .לעיל

"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסח המגנלדווח במערכת  חברהלרשאי להורות  הנאמן 20.5.2

בצרוף הסמכה מאת הנאמן לדווח בשמו  חברהלידי הנאמן -שיועבר בכתב על

בהתאם  תהיה חייבת לדווח את הדיווח כאמור חברההובמערכת המגנ"א, 

 .לאלתר (בדין ואם אין הוראות) להוראות הדין
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, כפי שיהיו חברהההחתימה של  מורשילנאמן ייחתם בידי  חברהאישור של ה כל 20.5.3

 מעת לעת.

 התחייבויות נוספות .21

 חברההלשטר, תבצע  10סעיף  בהתאם להוראותנה לפירעון מיידי תעמוד החובשאגרות  אם וככל

ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת -מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על

-וזאת לא יאוחר מ את הפעולות הבאות חברההכל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה 

 :עסקים ממועד בקשת הנאמןימי  10

פי תנאיהן. -ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על תעביר 21.1

 , לרבות ריבית פיגורים, ככל שרלוונטי,את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית חברהההעבירה 

כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי  חברהה כאמור בסעיף זה, יראו את

ת החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או אגרו

 בקשר לתשלומים האמורים.  חברההלנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד 

תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל  21.2

ף להפעלת הסמכויות, הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוק

 הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו. 

, בקשר עם ביצוע הפרעון תיתן את כל ההודעות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות 21.3

 . המיידי

  באי כוח .22

בתור בא כוחה, להוציא  החוב לאגרותאת הנאמן  , באופן בלתי חוזר,ממנה בזאת חברהה 22.1

לבצע לפי התנאים הכלולים חייבת  תהיהשהפעולות אותן לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את 

פי -חייבת לעשותן על חברהשהבהתייחס לאותן פעולות לפעול בשמה בדרך כלל בשטר זה, ו

למנות כל אדם אחר כפי הנתונות לה, ו חלק מהסמכויותשטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע 

לא ביצעה  חברהשהבכפוף לכך  וזאת, פי שטר זה-כון לביצוע תפקידיו עלנאמן ימצא לנשה

פי קביעת -עלפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר אותן את 

זמן  הודעה חברהל מסר וכן, ובלבד שפעל באופן סבירבכתב ממועד דרישת הנאמן הנאמן 

 . זה סעיף פי על בסמכויותיו להשתמש כוונתו בדבר ובכתב מראשסביר 

פוטרת בזאת  חברהוה זה כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה 22אין במינוי לפי סעיף  22.2

מוותרת מראש על  חברהוהאת הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, 

במישרין או  חברהלשנגרם או עלול להיגרם כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק 

 . ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל-בעקיפין, בגין זה, על סמך פעולה שלא נעשתה על

 הליכים ומימוש  .23

פי שטר הנאמנות זה, הנאמן יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים -בהתקיים התנאים לכך על 23.1

 החוקיים הנדרשים לצורך מימוש הנכסים המשועבדים.

, הנכסים המושעבדיםביית הסכומים המובטחים, זקיפת ההכנסות כתוצאה ממימוש הג 23.2

וחלוקת תמורות המימוש )בניכוי הוצאות המימוש הסבירות( בין מחזיקי אגרות החוב 
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 . זה תבוצע בהתאם להוראות הקבועות בשטר הנאמנות

כי  עבדיםנכסים המשופי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את ה-במקרה שבו על 23.3

אז, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהאמצעים, הזכויות והכוחות המוקנים מכוח כל דין 

לנאמן לשם גביית הסכומים המובטחים ומימוש כל זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם 

, באמצעות םאו חלק ם, כולהנכסים המשועבדיםאגרת חוב זו, הנאמן יהיה רשאי לממש את 

 אמצעות לשכת ההוצאה לפועל, לרבות כמפורט להלן. בית המשפט ו/או ב

, נכסים המשועבדיםפי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את ה-במקרה שבו על 23.4

באמצעות מינוי כונס נכסים ו/או באמצעות  נכסים המשועבדיםוככל שיוחלט על מימוש ה

-בית המשפט ו/או עלידי -נאמן ו/או באמצעות מנהל מיוחד ו/או כל בעל תפקיד שימונה על

"(, בעל התפקיד יהיה רשאי, בעל התפקידידי לשכת ההוצאה לפועל, לפי העניין )להלן: "

בכפוף להוראת כל דין והחלטת כל רשות שיפוטית, לקבל כל סעד ולבצע כל פעולה שתידרש 

 .  נכסים המשועבדיםלצורך מימוש ה

 ידי הנאמן-דיווח על .24

יודיע למחזיקי אגרות החוב , חברההר הנאמנות מצד מהותית של שטנודע לנאמן על הפרה  24.1

תוך זמן סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא תחול אם מדובר 

 פי הדין. -על חברההידי -באירוע שפורסם על

יערוך ויפרסם הנאמן, עד תום הרבעון השני , החוב אגרותשל  ממועד ההנפקה לראשונההחל  24.2

 "(.הדוח השנתיקלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות )להלן: "בכל שנה 

 רוט הנושאים הבאים:יהדוח השנתי יכלול פ

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה. 24.2.1

 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה. 24.2.2

לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת  חברהההנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות 

 .זה דוח לפרסם כוונתו בדבר חברהה את שעדכן לאחר וזאת המגנ"א

הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך  24.3

 ותקנותיו.

לפי ניירות ערך לחוק  1לות שביצע לפי הוראות פרק ה'והנאמן חייב להגיש דוח לגבי פע 24.4

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים )

 חברהחב הנאמן כלפי השהחוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות 

 י)ד( לחוק.35כאמור בסעיף 

)חמישה אחוזים( מיתרת הערך הנקוב של אגרות  5% -לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ 24.5

החוב, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא 

 שטר הנאמנות.

מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך מצהיר כי הינו נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן  24.6

"(. ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות סכום הכיסוילתקופה )להלן: " ליון $ימ 10של 

מיליון $ מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן  8( יופחת סכום הכיסוי מסך של החוב )סדרה א'
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ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על  7-את החברה לא יאוחר מ

מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של 

הכיסוי הכיסוי הביטוחי של הנאמן, לאחר תקנות לחוק נירות ערך אשר יסדירו אשר חובת 

כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה 

 בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

  סמכויות מיוחדות .25

בכתב  החוות דעת או עצ להזמיןהנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה  25.1

ולפעול בהתאם דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, -של כל עורך 

, חברההידי -בין אם חוות דעת או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על למסקנותיה

והנאמן לא יהיה אחראי כלפי המחזיקים בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה 

נקבע בפסק דין  כןאו חוות דעת כאמור, אלא אם ידו בהסתמכו על עצה -או מחדל שנעשו על

או בחוסר תום ו/ חוק(עלפי  )למעט רשלנות הפטורהחמורה פעל ברשלנות  חלוט כי הנאמן

תן יהעסקת כל מומחה כאמור ובלבד שהנאמן ישל הוצאות ב תישא חברההאו בזדון. ו/לב 

כי ההוצאות ו כאמור ממומחה עצה אוהודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת  חברהל

ככל שהודעה מראש כאמור תביא לפגיעה בזכויות  .האמורות הינן סבירות בנסיבות העניין

 מחזיקי אגרות החוב, הרי שההודעה תינתן בדיעבד, בהקדם האפשרי.

הנאמן, יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים  25.2

באותו זמן בידיו, בכספת אצל כל בנקאי ו/או כל חברה  את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא

בנקאית ו/או אצל עורך דין. עשה כן הנאמן, הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם 

)למעט רשלנות הפטורה על ברשלנות חמורה הנאמן פעל –בקשר להפקדה כזו, אלא אם כן 

 פי חוק(, בזדון או בחוסר תום לב.

ידי מכתב, מברק, -יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על כל עצה או חוות דעת כזו 25.3

 פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.

הנאמן ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי בכפוף לכל דין,  25.4

שטר זה לפי שיקול דעתו ולא יהיה אחראי כלפי המחזיקים לכל נזק שנגרם עקב טעות 

חמורה הנאמן פעל ברשלנות כן נקבע בפסק דין חלוט כי הדעת כנ"ל, אלא אם בשיקול 

 או בחוסר תום לב או בזדון.  חוק(פי  על )למעט רשלנות הפטורה

כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות  25.5

 לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה. החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי  25.6

פי הסמכויות אשר -או ענייניה, אלא על חברהלהתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי ה

הוענקו לנאמן בשטר זה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע 

 בהתאם לשטר הנאמנות.

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .26

למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין , הנאמן יהיה רשאי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות
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ומבלי  אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנותובין 

 בדבר הודעה חברהל נתן שהנאמן ובלבד, לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים

 ,ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, כאמור שלוחים מינוי

 ג'נספח בנוסח המצורף כ חברהכלפי ה כתב סודיותובכפוף לחתימת השלוח או היועץ כאמור על 

במקרה בו השלוח הינו מתחרה,  תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור חברהה .לשטר זה

מאוחדות בדוחותיה הכספיים( ו/או שותפויות )לרבות  חברההבין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי 

במקרה בו קיים חשש שהשלוח עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין 

ולתאגידים  חברהלמינויו ותפקידיו כשלוח לבין ענייניו האישיים, תפקידיו האחרים או זיקותיו 

 ,חברהנימוקיה הסבירים של ה, הכוללת את כאמור חברההבשליטתה ובלבד שהודעה על התנגדות 

הודעה על כוונתו למנות  חברהלימי עסקים מהמועד בו נתן הנאמן  7 -נמסרה לנאמן לא יאוחר מ

 חברהלתן יכאמור ובלבד שהנאמן י שלוחהעסקת כל בהוצאות של  תישא חברהה .שלוח כאמור

סבירות בנסיבות כי ההוצאות האמורות הינן ו כאמורהעסיק כל שלוח הודעה מראש על כוונתו ל

  העניין.

מובהר כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות 

  שלוחיו.

  שיפוי הנאמן .27

, כל אחד להלן 27.6סעיף ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור ב חברהה 27.1

להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי  27.4בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

פי הוראות שטר הנאמנות ו/או  לע"י הנאמן ע נהושלוח או מומחה שימ משרה בו, עובדיו,

ובלבד  ,"(לשיפויהזכאים )" שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החובכדין פי החלטה  לע

 בגין: שלא יהיה כפל שיפוי או פיצוי באותו עניין, 

או פסק בורר פי פסק דין -חיוב כספי על כל או/ו תשלוםאו /ו נזקאו /ו הוצאה כל (א)

פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת -)שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על

קשורה לפעולות  םלפשרה( אשר עילתמראש  חברההניתנה הסכמת  חברהל

מכוח  או שעליהם לבצעאו נמנעו מלבצע )לפי העניין( לשיפוי ביצעו  שהזכאים

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או -הוראות שטר זה ו/או על

 -בגין  ; וכןחברההמחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת  ה כדין שללפי דריש

הוציאו ו/או הזכאים לשיפוי סבירות ש זכאים לשיפוי והוצאותהמגיע לשכר  (ב)

אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות שלפי דעתם היו דרושות עומדים להוציא 

הנתונות ו/או שימוש בסמכויות וההרשאות לרבות אגב ביצוע לביצוע הנאמנות 

 אמנות,, שהיו דרושות לביצוע הנדין פי-עלפי שטר זה או -עללהם 

 :אלהמ שלא יתקיים אחדוהכל בתנאי 

)וזאת מבלי לפגוע  סובל דיחוי הזכאים לשיפוי דרשו שיפוי מראש בעניין שאינו (.1)

 ;בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד(

 ו/או )ב( כי ;הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב )א( כי ,נקבע בהחלטה שיפוטית (.2)

שלא בהתאם להוראות  ו/או שלא במסגרת מילוי תפקידםהזכאים לשיפוי פעלו 

הזכאים לשיפוי התרשלו  ו/או )ג( כיפי שטר נאמנות זה; -הדין ו/או שלא על
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הזכאים כי ו/או )ד( פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; -ברשלנות שאינה פטורה על

 .לשיפוי פעלו בזדון

 חברהלהודיעו לא הזכאים לשיפוי אם  - חברהככל שההתחייבות לשיפוי חלה על ה (.3)

לנהל את ההליכים )למעט  חברהלאפשרו לא היוודע להם דבר החיוב ובכתב עם 

ידי חברת הביטוח של הנאמן אשר נושאת -במקרים בהם ההליכים מנוהלים על

אינה יכולה  חברה, או אם המצויה בניגוד עניינים חברההבחיוב ככל שיוטל, או אם 

למען הסר ספק, במקרה של ניגוד  (.לנהל את ההליכים האמורים עקב מניעה כלשהי

הזכות לנקוט בכל הליך לצורך שמירה על זכויותיה  חברהלעניינים תהא שמורה 

 לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט שדן בתביעה.

 ".התחייבות השיפוי" נהזה תקרא 27.1סעיף  פי-עלהתחייבויות השיפוי 

פעלו שלא בתום  הזכאים לשיפוי )א( כי ,ייקבע בהחלטה שיפוטיתבו  כי בכל מקרה מובהר 27.2

שלא בהתאם  ו/או שלא במסגרת מילוי תפקידםפעלו  לשיפוי ; ו/או )ב( כי הזכאיםלב

התרשלו הזכאים לשיפוי  ו/או )ג( כיפי שטר נאמנות זה; -להוראות הדין ו/או שלא על

 לשיפוי הזכאיםו/או )ד( כי פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; -שאינה פטורה עלברשלנות חמורה 

 . להםששולמו  ככל ,את סכומי התחייבות השיפוי ישיבו הזכאים לשיפויאזי  – פעלו בזדון

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי  27.1שבסעיף  וע מתוקף התחייבות השיפוימבלי לגר 27.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי  חברההדרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת 

, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי גרות החובא

דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה 

"כרית להלן: פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי )כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו 

 לא תפקיד את חברההובמקרה בו  ,חברהבעדיפות ראשונה מהבסכום הנדרש, , "(המימון

ובלבד שהנאמן נקט  ,הנאמןידי -כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על מלוא

הנאמן  יפנהבצעדים סבירים על מנת לגבות את כספי כיסוי התחייבות השיפוי מהחברה, 

, באגרות החוב( להלן 27.6סעיף למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור ב

)כהגדרת מונח  את סכום כרית המימון, כל אחד את חלקו היחסיבבקשה כי יפקידו בידיו 

 ,בפועל את מלוא סכום כרית המימוןב לא יפקידו זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החו

)לרבות  באמור לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין

כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה  במקרה שלא הועמדה כרית המימון(

בתשלום על ידי  איןלשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב. 

 לשאת בתשלום האמור. מחבותה חברההמחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את ה

הנאמן לא יידרש לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החברה לשם  -לענין "צעדים סבירים"

   עמידה בתנאי כי נקט בפעולות סבירות.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית 

  ידו.-נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

 : התחייבות השיפוי 27.4

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי 1) :בכל מקרה של חברההתחול על  27.4.1
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)לרבות בשל דרישת  זכויות מחזיקי אגרות החוב שטר הנאמנות או לשם הגנה על

( פעולות שבוצעו ו/או 2; וכן )הדרושה לשם הגנה כאמור(לביצוע פעולה מחזיק 

 .חברההנדרשו להתבצע לפי דרישת 

באגרות ( להלן 27.6בסעיף תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור  27.4.2

לפי דרישת מחזיקי ו/או נדרשו להתבצע פעולות שבוצעו  (1) :בכל מקרה שלהחוב 

אגרות החוב )ולמעט פעולות כאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על 

כל או חלק של  חברההידי -( אי תשלום על2זכויות מחזיקי אגרות החוב(; וכן )

)בכפוף  לעיל 27.1 פי סעיף-החלה עליה על , לפי העניין,התחייבות השיפויסכום מ

בהתאם לס"ק על ידי המחזיקים יובהר כי אין בתשלום  .הלן(ל 27.8להוראות סעיף 

בהתאם  השיפוי החלה עליהחייבות תלשאת בה חברהה( זה בכדי לגרוע מחובת 2)

 .27.4.1להוראות סעיף 

ו/או  לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי חברהה בכל מקרה בו: )א( 27.5

; ו/או )ב( חובת השיפוי חלה על המחזיקים לא תפקיד את סכום 'כרית המימון', לפי הענין

לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי  27.4.2מכח הוראות סעיף 

 לעיל, יחולו ההוראות הבאות: 27.3סעיף 

  הכספים יגבו באופן הבא: 27.5.1

לשלם  חברההימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל הסכום  -ראשית  .א

 13למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

לעיל. מובהר כי אין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי 

 ;בהתאם לשטר זה חברהההתשלום החלים על 

קדים בכרית המימון כדי ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופ -שנית  .ב

התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע לכסות את 

בהתאם לחלקו היחסי  כל אחד באגרות חוב להלן( 27.6)כאמור בסעיף 

הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק את )כהגדרת מונח זה( בידי הנאמן 

ישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב )כאמור 

 להלן. 27.8לם בקדימות כאמור בסעיף בתוספת הראשונה( וישו

החזיק המחזיק  ן" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותחלקו היחסי"

של אגרות להלן מסך הערך הנקוב  27.6 במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף

וותר קבוע אף החלק היחסי י חזור באותו מועד. מובהר כי חישובשבמהחוב 

  שבידי המחזיק. אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב

, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור יובהר

בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם 

היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור 

  לשטר זה. 12.1בסעיף 

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו  27.6

 כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה  27.6.1
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רושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי או פעולה דחופה הד

אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב יהיה 

המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה 

 ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

פי החלטת -י ו/או תשלום כרית המימון נדרשים עלבכל מקרה בו התחייבות השיפו 27.6.2

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  -אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

באסיפה )כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח 

 או השתתף באסיפה.

 27פי -על חברההשל סכום כלשהו המוטל על  חברההידי המחזיקים במקום -אין בתשלום על 27.7

והנאמן יפעל באופן סביר , מחבותה לשאת בתשלום האמור חברההזה, כדי לשחרר את 

 זה. 27ף , כמפורט בסעיחברההלהשגת הסכומים מן 

סדר  פי-עליעשה זה  27ף אשר נשאו בתשלומים לפי סעיאגרות החוב  ההחזר למחזיקי 27.8

 לעיל.  12ף סעיהקדימויות הקבוע ב

 הודעות .28

ידי דיווח במערכת -תינתן על החובו/או הנאמן למחזיקי אגרות  חברההכל הודעה מטעם  28.1

תהיה חייבת לדווח  חברהוה חברההנאמן רשאי להורות ל .המגנ"א של רשות ניירות ערך

 (חברהידי הנאמן ל-בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על במערכת המגנ"א

בדרך של פרסום מודעה  גםפי דין תינתן ההודעה בנוסף -במקרים המחייבים זאת על

. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי בהתאם להוראות הדין

 , לפי העניין(. מודעהגנ"א או מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת המ

ידיה גם לנאמן. -יישלחו על החוב באגרותלמחזיקים  חברהההעתקים מההודעות שתיתן 

לציבור באמצעות  חברההיובהר כי הודעות כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים של 

ידיו גם -שייתן הנאמן למחזיקים ישלחו עלומההזמנות המגנ"א. העתקים מההודעות 

. פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד חברהל

 האחר.

תוכל  חברהלשלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה, כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן  ככל 28.2

כתובת המפורטת בשטר הרשום או באמצעות שליח לפי שישלח בדואר ידי מכתב -להינתן על

לנאמן כמפורט בשטר זה, או  חברההה תודיע נאמנות זה, או לפי כתובת אחרת עלי

)שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני במענה חוזר לא באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני 

)בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה אצל  או בפקסימיליה אוטומטי על ידי הצד המקבל(

 חברההידי -. כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה עלהנמען(

ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח  חמישהכעבור 

ביום העסקים הראשון שלאחר מועד  חברההידי -באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על

באמצעות פקסימיליה )בתוספת וידוא . כל הודעה או דרישה שתישלח חברהלמסירתה 

כעבור יום עסקים אחד מיום  חברההידי -טלפוני בדבר קבלתה( תחשב כאילו נתקבלה על

ידי -שיגורה. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על
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זה יחול גם על כל הודעה  28.2האמור בסעיף כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה.  חברהה

 לנאמן, בשינויים המחויבים.  חברההאו דרישה מטעם 

 ניירות ערך, אזי: להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק חברההבמקרה שבו תחדל  28.3

ידי פרסומה -ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על חברההכל הודעה מטעם  28.3.1

 שתפורסםבשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה 

ביום פרסומה בעתונים כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב 

  .כאמור

ה, מסור לנאמן, בנוסף לכל דיווח רלוונטי אחר כמפורט בשטר נאמנות זת חברהה 28.3.2

)ניהול נכסי השקעה והעמדת  2בחלק  4()ג( לפרק 5)ג()4.3.1דיווחים כמפורט בסעיף 

)עקרונות ניהול עסקים( בחוזר המאוחד, בהתאם למועדים  5אשראי( בשער 

פי הוראות החוזר המאוחד כפי שיהיו בתוקף מעת -הקבועים באותו סעיף, והכל על

לענין  .בכיר בתחום הכספיםחתומים על ידי מנכ"ל החברה ונושא המשרה ה לעת

החוזר המאוחד של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון  -זה, "החוזר המאוחד" 

 לגופים מוסדיים, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.

  ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות .29

( 2) ;פי תנאי אגרות החוב-( מועדי התשלומים על1עם: ) בקשרכל דין ולמעט כפוף להוראות ב 29.1

( שיעור 4) ;הריבית שיעור התאמת מנגנון( 3) ;אגרות החוב קרן פירעון תשלום סכומי

(, לרבות כאמור בנספח א' לשטרהריבית של אגרות החוב )ובכלל זה שיעור הריבית הנוסף 

( עילות להעמדה לפירעון 5); תנאים הרשומים מעבר לדף(כמפורט בבגין ריבית פיגורים )

( מגבלות על הרחבת 8)( חובת פדיון מוקדם; 7) ;מדה של אגרות החוב( תנאי ההצ6) ;מיידי

( מגבלות 11אמות מידה פיננסיות; )( 10) ;לנאמן חברה( דיווחי ה9) ;וגיוס חוב נוסף סדרה

למעט עניינים ( בטוחות ושעבודים שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב 12על חלוקה; )

משום פגיעה  בכך, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין טכניים זניחים 

מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר זכויות ב

 . חברההידי -הנאמנות על

אסיפה של מחזיקי מיוחדת של  בהחלטהתקבל י, ובאישור מוקדם שכל דיןכפוף להוראות ב 29.2

יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, , אגרות החוב

בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם  חברההלהתפשר עם 

על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות  ויתור לרבותלכל הסדר של זכויותיהם,  חברהה

  .חברהההחוב כלפי 

 והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב חברההדין,  כלבכפוף להוראות  29.3

 שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב אם נתקיים אחד מאלה: תעמוד לפירעון, לשנות את

. הוראות פסקה זו לא יחולו מחזיקי אגרות החובבהנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע  29.3.1

 תשלום סכומי( 2) ;נאי אגרות החובתפי -על ( מועדי התשלומים1: )שינוי הנוגע ל על

כאמור בנספח א'  הריבית שיעור התאמת מנגנון( 3) ;אגרות החוב קרן פירעון

( שיעור הריבית של אגרות החוב )ובכלל זה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה 4) ;לשטר
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; תנאים הרשומים מעבר לדף(כמפורט בפיגורים )ריבית  בגיןלרבות משינויי דירוג(, 

( חובת 7( תנאי ההצמדה של אגרות החוב; )6) ;( עילות להעמדה לפירעון מיידי5)

( דיווחי החברה 9וב נוסף; )וגיוס ח ( מגבלות על הרחבת סדרה8)פדיון מוקדם; 

( בטוחות ושעבודים 12( מגבלות על חלוקה; )11( אמות מידה פיננסיות; )10) לנאמן;

פסקה  הוראות ,למעט עניינים טכנים זניחים שניתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב

לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי  נהחולתלא  זו

 נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

 באסיפה אשר נכחובהחלטה שהתקבלה הסכימו לשינוי אגרות החוב המחזיקים ב 29.3.2

 ,החובהערך הנקוב של אגרות יתרת מלפחות אחוזים  שלהם חמישיםבה מחזיקים 

 החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרת בשני שלישים לפחותברוב של המחזיקים 

 מחזיקיםבאסיפה נדחית אשר נכחו בה או ברוב כאמור  ,בהצבעה משתתפיםה

 .כאמור מהיתרה לפחותאחוזים  שלהם עשרים

ו/או ויתור על כל שינוי  תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי חברהה 29.4

 ביצועו. בסמוך לפניכאמור לעיל, 

פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי -בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על 29.5

את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר  חברהלאגרות החוב למסור לו או 

 הערה כאמור חברההמן תרשום כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנא

 . בתעודות שימסרו לה

 הסמכה הנאמן יצרף, מיידי דיווח פרסום דורשת אשר חברהל הנאמן מטעם הודעה לכל 29.6

 .בשמו לדווח חברהל

 שחרור .30

לרבות כל ריבית וכל תשלום החוב כי כל אגרות החוב  אגרותלכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן של 

נפרעו, נפדו או לכשתפקיד פי הוראות שטר זה -עללהשתלם למחזיקי אגרות החוב נוסף הנדרש 

( אשר לתנאיהבנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון אגרות החוב )ובכפיפות  חברהה

לא הוצגו לפדיון, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או 

פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי -הנאמן בקשר לשטר זה ועל ידי-נגרמו על

לפעול בכספים שהופקדו אצלו )ככל שהופקדו( בגין אגרות החוב שלא  חברהדרישה ראשונה של ה

  פי התנאים הקבועים בשטר זה.-על -נדרש פדיונן 

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .31

בנפרד, בהתאם  (סדרה א')זיקי אגרות חוב תנהל במשרדה הרשום מרשם מח חברהה 31.1

 להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם. 

במקרה של סתירה בין יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו.  החובמחזיקי אגרות  מרשם 31.2

הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב לבין תעודת אגרת החוב, ערכו הראייתי של מרשם 

 אגרות החוב עדיף על ערכה הראייתי של תעודת אגרת החוב.מחזיקי 

לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות  חברהה 31.3

מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, 

תכיר אך ורק בבעלותו  חברהתביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. ה
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של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו 

של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום 

עקב פירוקו( יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות  -)ואם הוא תאגיד 

 תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם. חברהה שלדעת

  ונציגות דחופה אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .32

 לשטר זה.  תוספת השניהאסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור ב 32.1

 לשטר זה. השלישית תוספתל בהתאם יהיו וסמכויותיה תמונה דחופה נציגות 32.2

 שכר הנאמן  .33

 נאמן מונה. לשטר זה המצורף 'בנספח עבור שירותיו, בהתאם לקבוע בתשלם שכר לנאמן  חברהה

 יישאו, ערך ניירות לחוקיד)ד( 35 או( 1ב)א35 סעיפים לפי כהונתו שהסתיימה נאמן של במקומו

 לנאמן ששולם השכר על כאמור שמונה הנאמן של שכרו עלה שבו בהפרש החוב באגרות המחזיקים

 החלפה במועד הרלוונטיות הדין הוראות ויחולו סביר בלתי הוא כאמור ההפרש אם מונה שבמקומו

 .כאמור

 חודיתיתחולת הדין וסמכות י .34

 . בלבד , הינו הדין הישראליותוספותיו הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו 34.1

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע -לבתי המשפט בעיר תל אביב 34.2

  ת החוב המצורפת כנספח לו(.ואגרתעודת )לרבות  לשטר נאמנות זה

בכל עניין שלא נזכר בשטר נאמנות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך  34.3

ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות 

 ערך ותקנותיו.

 כללי .35

זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה,  מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר 35.1

או מצד מחזיקי אגרות החוב, לפי הענין, "( מצד הנאמן ויתורשתיקה, הימנעות מפעולה )"

-ת עליוהתחייבוהלגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מ

על זכות יקי אגרות החוב או מחזפי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן 

כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות 

על פי שטר זה ואגרת החוב האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות 

 מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב בהתאם להוראות השטר. 

ידי כל מחזיק -ואשר יוחזקו מעת לעת, על החובהוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות  35.2

 , אלא אם כן נאמר אחרת. ('סדרה א) אגרות חוב

אך פי שטר הנאמנות לכלפי החברה בעלי אגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם  35.3

בדרכים  ,אגרות החובמחזיקי כללית של האסיפה של ה הפי החלט-ידי הנאמן או על רק עלו

 המפורטות בשטר הנאמנות. 
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 מענים  .36

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה 

 בכתב לצד שכנגד. 

 הנאמן אחריות .37

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר נאמנות זה, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו  37.1

ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין,  בתום לב

 לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך  ('סדרה א)באגרות חוב לא יהא אחראי כלפי מחזיק 

לחוק, אלא אם כן  1ט35( או 1ח)ד35שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 

תעורר סתירה בין הוראת ת. מובהר כי ככל שחמורה יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות

 סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

( לחוק, לא 3ח)ד35( או 2ח)ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  37.2

 יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 אחרים הסכמים .38

יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי לא בחוק הנאמן בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על 

בחוזים שונים או מלבצע  חברההעם  שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר

 .עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו

 הסמכה למגנ"א .39

, הנאמן מאשר בזאת 2003-ווח אלקטרוני( התשס"גבהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודי

באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על בשם הנאמן , לדווח חברההלגורם המוסמך לכך מטעם 

 .פי דין-ככל שהדבר נדרש על שטר נאמנות זה חתימת

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

   

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג

 

 בע"מ( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) 

 אישור עו"ד

כי שטר הנאמנות נחתם כדין  ת/מאשר ,"(החברה)" בע"מ (2012ים )דלק תמלוג , עו"ד של______אני הח"מ, 

  .החברה ידי מורשי החתימה של-על

        __________________________ 

 , עו"ד_______         
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כי שטר הנאמנות נחתם כדין  ת/, מאשרבע"מ __________________ עו"ד של, ________אני הח"מ, 

 .בע"מ ______________ידי מורשי החתימה של -על

        __________________________ 

 , עו"ד___________         
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 בע"מ (2012)דלק תמלוגים 

 

 ('סדרה א)לאגרות חוב  נאמנות שטר

 'א נספח

 

 זה : נספח לעניין 

של אגרות  הראשונה במועד ההנפקה חברת הדירוגשנקבע על ידי  ,A1.ilדירוג  - "דירוג הבסיס"

 ;('סדרה אהחוב )

, שיקבע )סדרה א'( שיעור הריבית השנתית הבסיסי שתישאנה אגרות החוב  "הבסיס ריבית"

 ;תשקיף החברהלפי במכרז שיתקיים 

)אך בכפוף ומבלי לגרוע מההוראות בענין  1.25% ריבית הבסיס, בתוספת  "המירבית הריבית"

 .ריבית פיגורים(

 

  דירוג שינוי של במקרה הריבית שיעור התאמת .1

החוב בהתאם למנגנון (, יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות סדרה א'שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )

ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג -( תהיינה מדורגות עלסדרה א'המתואר להלן. ככל שאגרות החוב )

פי הדירוג -לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל שיהא שינוי כאמור( תיעשה, בכל עת, על

ידי יותר מחברת דירוג -רות החוב תהיינה מדורגות עלאינה מתחייבת שאג חברהמביניהם. מובהר, כי ה הנמוך

 אחת בכל עת ובכלל.

 (סדרה א')כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב  יעודכן דירוג אגרות החוב במהלך תקופת ריבית כלשהיאם  .1.1

, יעלה שיעור הריבית השנתית הבסיס״( מדירוג הדירוג המופחת: ״להלןאו יותר ) ותדרגשתי יהיה נמוך ב

: )א( במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך כדלקמןשתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת  -( מדירוג הבסיס notch) דרגות שתיב

"(; הריבית תוספת: "זה 1בסעיף  להלן) 0.50% בתוספת הבסיס לריבית שווה שיהיה כךשל אגרות החוב 

יותר  או( אחת notch) בדרגה נוספת ירידה בגיןבמקרה של ירידה בדירוג של יותר משתי דרגות ו/או )ב( 

)א( לעיל, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי  בפסקהלירידה המתוארת  מעבר

 ירידת כימובהר (. notchבגין כל ירידה בדרגה ) 0.25% של נוסף שנתי בשיעורת החוב ומסולקת של אגר

בשיעור  עליה כל. אגרות החוב בריביתכלשהו  שינוי תגרור לא הבסיס דירוגתחת למ אחת בדרגה דירוג

ידי חברת -הריבית השנתית של אגרות החוב תחול בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על

 עלייתעל אף האמור לעיל, הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 

 לאשאנה אגרות החוב שתי השנתיתהריבית עור ישש באופן תוגבל כאמור דירוג ירידת בגין הריבית שיעור

  .הריבית המירבית על מקרה בכל עלהי
 

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג  .1.2

: )א( את דבר הורדת חברההדוח מיידי בו תציין  חברההלעיל, תפרסם  1.1 סעיףהמופחת כהגדרתו ב

ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת )להלן:  דוח הדירוגאת , הדירוג, את הדירוג המופחת

״(; )ב( את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה מועד הורדת הדירוג״

ימים בשנה(  365שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי 

״(; )ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג המקורריבית : ״להלן)

ועד מועד תשלום הריבית בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור 
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"(; )ד( את שיעור הריבית הריבית המעודכנת: "זה 1בסעיף  ימים בשנה( )להלן 365הריבית יחושב לפי 

 בפסקאותלמחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית, הנובעת מן האמור  חברההמשוקללת שתשלם ה

)ו( את שיעור  )ג( לעיל; )ה( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; -)ב( ו

בית רימחצית משיעור השנתית תחושב כ החצי)הריבית  שנתית החציהריבית השנתית ואת שיעור הריבית 

 השנתית( לתקופות הבאות. 

 לפני ימים ארבעההיה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך הימים שתחילתם  .1.3

 להלןמועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל )ה

למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב,  חברהה״(, תשלם תקופת הדחייה: ״זה 1בסעיף 

את ריבית המקור בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית 

תודיע בדוח מיידי את  חברהההנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. 

 הריבית הבא. שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום

כאמור  (סדרה א')במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב  .1.4

 יופחת"(, הגבוה הדירוגכלפי מעלה )" (סדרה א')לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב 

במקרה כאמור תפעל . (notch) בגין כל עליה בדרגה אחת 0.25%של  בשיעורהמעודכנת שיעור הריבית 

לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום  1.3עד  1.2עיפים בהתאם לאמור בס חברהה

 הדירוג המופחת. 

לא יגרור שינוי בשיעור הריבית  (סדרה א')שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב  למען הסר ספק, מובהר כי .1.5

 .כאמור לעיל (סדרה א')שתישאנה אגרות החוב 

 כתוצאה דירוג עדכון במסגרת המבוצעת (סדרה א') החוב לאגרות דירוג הורדת, זה 1בסעיף  האמור אף על .1.6

 שינוי כל תגרור לא, (חברהל)באופן כללי ולא ספציפי  בלבד הדירוג חברת שלהדירוג  תיימתודולוג משינוי

 . (סדרה א') החוב אגרות שתישאנה הריבית בשיעור

שום יככל שהסיבה לירידה בדירוג אגרות החוב נובעת מאי ר, נספח א' זהל 1סעיף האמור בעל אף כל   .1.7

בגין  לשטר 5.8.3ריבית לפי סעיף תוספת וכל עוד משתלמת לשטר  5.8.3כאמור בסעיף התמלוגים שעבוד 

אי עקב  ירידה בדירוגהבגין זה  1סעיף לפי תוספת ריבית כלשהי החברה לא תשלם  אי רישום השעבודים

תשלם החברה תוספת ריבית לשטר  5.8.3ריבית לפי סעיף תוספת חדלה החברה לשלם . רישום שעבודים

 5.8.3ריבית לפי סעיף תוספת מהמועד שבו חדלה החברה לשלם החל  , ככל שחלה עליה,נספח זהלפי 

זה  1יף זה למנוע תשלום תוספת ריבית לפי סע 1.7למען הסר ספק מובהר כי אין באמור בסעיף  לשטר.

 במקרה שבו הורדת הדירוג נבעה מסיבה שאינה קשורה באי רישום השעבודים.  

 ('סדרה א)יובהר כי התאמת שיעור הריבית בהתאם לנספח זה לא תפגע באפשרות העמדת אגרות החוב  .1.8

ככל שתקום עילה להעמדת אגרות . כמו כן, (ובכלל )בענין הפסקת דירוג של אגרות החובלפירעון מיידי 

תיחשב הפסקת הדירוג לשטר, לפני פירעונן הסופי של אגרות החוב  10.1.17 החוב לפירעון מיידי לפי סעיף

השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת דרגות דירוג ושיעור הריבית  5של אגרות החוב לירידה של 

, והכל בתנאי שבאותו מועד פסקת הדירוג כאמורהחל ממועד ה יעלה לריבית המירבית של אגרות החוב

, לעיל, בשינויים המחויבים 1יחולו הוראות סעיף  כאמורלפחות חברת דירוג אחת. במקרה  פעילה בישראל

ובהתאם לדירוג שיינתן לאגרות החוב, יותאם שיעור  ,כך שאם וכאשר יחודש הדירוג של אגרות החוב

 . הוראות נספח זהבהתאם להריבית השנתית 
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 בע"מ (2012דלק תמלוגים )

 ('לאגרות חוב )סדרה א נאמנות שטר

 ב' נספח

 שכר הנאמן

 תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר הנאמנות, כמפורט להלן: השותפות .1

 ש"ח 17,000בגין שנת הנאמנות הראשונה ישולם לנאמן סך של  1.1     

 החוב )סדרה א'( שטרם נפרעו במחזור בהן יהיו אגרותשנת הנאמנות הראשונה ואילך, תום החל מ 1.2     
 "(.השכר השנתי)להלן: " ש"ח לשנה 14,000ישולם לנאמן שכר שנתי בסך של  –

  שכר הטירחה באופן יחסי לגידול בהיקף הסדרה. יגדלבגין כל הרחבה של סדרת אגרות החוב  1.3     

 . בתחילת כל שנת נאמנות לנאמןהשכר השנתי ישולם  1.4     

פי תנאי שטר הנאמנות, גם -התקופה שעד תום תקופת הנאמנות על השכר השנתי ישולם לנאמן בגין 1.5     

פי שטר הנאמנות -כונס נכסים ו/או כונס נכסים מנהל ו/או באם הנאמנות על שותפותאם מונה ל
 משפט.-תנוהל בהשגחת בית

במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל  .2
 עת כהונתו. מיום פקי

סכומים  –" הוצאות סבירות". לענין זה, הוצאות סבירותבגין זכאי להחזר יהיה הנאמן בנוסף לאמור לעיל,  .3
פי שטר -אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו עלסבירים 
ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין  ,הנאמנות

 פי כל דין. -ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה וככל שמתחייב על ונסיעותשליחויות 

ש"ח, בעבור כל שעת עבודה  600יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של בנוסף לסכומים הנ"ל  .4
  :בגין)בכפוף להוראות שטר הנאמנות( שיידרש לה 

 ;שותפותידי ה-פעולות הנובעות מהפרה של השטר על 4.1     

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי  4.2     
 להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;חוב אגרות 

שטר הפי -לצורך מילוי תפקידיו על צריך לבצע יהלבצע או שיההנאמן ת שיידרש פעולות מיוחדו 4.3     
 הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב;  לצורך

דין  לפי כ-עלבקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל  , ככל שתידרשנה,פעולות 4.4     
"ב של התחייבויות שנטלה או צוכיו)לרבות בחו"ל( או החלפתן, וכן בדיקה, פיקוח, בקרה, אכיפה 

 השותפותידי מי מטעמה או עבורה בקשר להבטחת התחייבויות של -על שינטלואו  שותפותשתיטול ה
או מי מטעמה)כגון ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות החוב( כלפי מחזיקי אגרות החוב לרבות באשר 

 ;למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם

או עבודה בשל שותפות, דות )לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה העבודות מיוח 4.5     
( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי שותפותדרישת ה

לחוק ניירות  51-ו 50עתידי בחוקים ו/או בהוראות החוק לרבות תקנות שיותקנו בהתאם לתיקונים 
תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר  ערך ו/או

 . נאמנות זה

טול הנאמן חלק, לרבות בגין נוכחותו באסיפה יבה יה שנתית של מחזיקי יחידות ההשתתפות בגין כל אסיפ .5
 .אסיפהש"ח ל 600שכר נוסף של לנאמן שלא נפתחה עקב העדרו של מניין חוקי מתאים, ישולם 

אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות  .6
לשאת בכל ההוצאות הסבירות שייגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר  השותפותנוספים, מתחייבת 

 בגין פעולות אלו. 



57 

 

עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום ימי  30זה, ישולמו לנאמן בתוך  בנספח האמורים הסכומים כל .7
 בגינם.

 .השותפותידי -פי הוראות נספח זה וישולם על-מע"מ אם יחול, יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן, על .8

 המדד הינו הבסיס מדד כאשרלצרכן  המחיריםהסכומים האמורים בהסכם זה הינם צמודים למדד  .9
 זה. נספחב יםהנקובתו מהסכומים פחאך בכל מקרה לא יחתימת שטר הנאמנות  ביום שפורסם

 זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב. בנספחכל הסכומים האמורים  .10

תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באגרות החוב, מהנפקתם ועד לפירעונם הסופי. במקרה  השותפות .11
תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות  שותפותבו ה

סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח 
לא עשתה כן, הנאמן יהיה  שותפות, אם וככל שאלו יהיו, וההנאמנותהסמכויות המוענקות לו על פי שטר 

שטר הנאמנות, ובלבד הוראות רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם ל
 על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש. שותפותשהודיע ל

שבנספח זה; ואולם במקרה שיוחלף הנאמן עקב כך שנאמנותו לא ם מיתשלוהתישא בכל  השותפות .12

בהפרש שבו עלה שכרו של אגרות החוב מחזיקי או אושררה או עקב החלטת מחזיקי איגרות החוב, ייש
הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו 

 הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום  .13
ישירות  השותפותתבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י  ותפותשהש

 לנאמן.

האמור בסעיפים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף על  .14
ו הוראות זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הוראות שטר הנאמנות, יחול בנספחהאמור 

 .שטר הנאמנות

 

 

 

  הרינו מאשרים את פרטי ההתקשרות הנ"ל
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 בע"מ (2012דלק תמלוגים )
 ('סדרה א)לאגרות חוב  נאמנות שטר

 נספח ג'

 כתב סודיות

 __ ב_______ 

 לכבוד

 בע"מ (2012דלק תמלוגים )

 .ג.נ.א

 לסודיות התחייבות: הנדון

דלק  של (סדרה א') החוב אגרות _ למחזיקי___________כ_______ תפקידי למילוי בקשר או במסגרת .1

"(, העבודה)להלן: " 2018 ___________שטר נאמנות מיום  פי-על"( חברהה)להלן: " בע"מ (2012ים )תמלוג

שאינו נחלת הכלל, לרבות, אך מבלי לגרוע, אינפורמציה, מידע או ידיעות  אני עשוי לקבל להיחשף למידע

, חברהל בעקיפיןאו /ו במישרין הקשורות אחרות או מסחריותמקצועיות, טכניות, כספיות, טכנולוגיות, 

 חוק)להלן: " 1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק אלה מונחים)כהגדרת  חברהה של קשורות או בנות לחברות

"(, נהלי ו/או הקבוצה: "ביחד)להלן  חברהב עניין לבעליאו /ו, חברהה בקבוצת לתאגידים"((, ערך ניירות

מידע מסחרי ועסקי מכל סוג אחר שאינו נחלת הכלל )להלן ביחד:  הקבוצה וכןדרכי עבודה ו/או פעילות של 

( 1)אוכל להוכיח, כי: שאני "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור לעיל  האמור, המונח אף על"(. סודי מידע"

 לנחלת שיהפוך או( בכם עניין בעליידי -על אוידיכם -על ברבים שפורסם מידע זהנו נחלת הכלל )ובכלל יה

יכול  אניו חברהידי ה-טרם גילויו על ליהיה ידוע ש( 2; או )זה התחייבות כתב הוראותלא בשל הפרת ש הכלל

 ידוע היה לא כאמור המידע קבלת שבמועד ובלבדידי צד ג', -על י( שנמסר ל3לספק הוכחה סבירה לכך; או )

 צד אותו שחב אמון חובת של הפרה מהווה' ג צד אותו ידי-את נותנו, כי גילוי המידע על ששאלתי לאחר, לי

 .חברהל' ג

לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל  ידוע .2

 מטרה, אלא לשם העבודה. 

)א( למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי למחזיקי אגרות  רשאי: אהיה, לעיל האמור אף על

 הנוגעת החלטה קבלת םות חוב לשמחזיקי אגר באסיפות)לרבות הצגתו  חברהשל ה (סדרה א')החוב 

 רשות דרישת לפי או הדין דרישת לפי כן לעשות חייב שאהיה ככל, סודי מידע לגלות)ב(  -ו(; לזכויותיהם

 כדי הנדרשים המינימליים וההיקף למידהובלבד שהגילוי יצומצם  ,שיפוטי צודין ו/או לפי  פי-על מוסמכת

 בידיכם להותיר כדי הגילוי ועיתוי תוכן את, ומותר שניתן ככל, מראש עמכם ואתאם הדין בדרישות לעמוד

 .זאת מעין דרישה בפני להתגונן סבירה שהות

-על יעשה סודיומבלי לגרוע מהאמור שם, גילוי מידע  2למסירה מותרת של מידע סודי כאמור בסעיף  בנוסף .3

מקבל : "להלןצועיים )אך ורק לעובדים שלי ו/או לנציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המק ידי

ידי מקבל -על סודי"( בלבד. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע need to know basis"( לפי הצורך )"המורש

 האמצעים בכל ואנקוט ידי-עלמורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דינו כדין גילוי או שימוש כאמור 

 יחתום אשר מורשה מקבל לגבי תחול לא זו התחייבותי. הסודי המידע של סודיותו שמירת להבטיח הדרושים

 .זה בכתב המפורטת להתחייבות המהותיות הבחינות מכל הדומה לסודיות התחייבות על
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 כי, לי ידועבישראל.  ערךלי, כי גילוי המידע הסודי לכל אדם או גוף עלול להיות בניגוד לחוקי ניירות  ידוע .4

ל עלי הגבלות שונות אם יגיע אלי מידע פנים כמשמעו בחוקי ניירות למידע הסודי עלולות לחו היחשפותי עקב

ואני נוקט ואנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פנים בקשר  בישראלערך 

 למידע הסודי. 

לידי כתוצאה ו/או בקשר עם התקשרותי עמכם והקשורים,  או שיגיעו ידיכם-על לי שיימסרו המסמכים כל .5

 ,"(המסמכים( )להלן ביחד "שלהם עיבוד או העתק כל)לרבות  פעילותהאו /בקבוצה ובמישרין או בעקיפין, 

עם  מיידלפי דרישתכם  ידי-יהיו שייכים לכם בכל עת וייחשבו כרכושכם לכל צורך ועניין והם יוחזרו לכם על

 הנחיות זה ובכלל, דין וכל הנאמנות שטר להוראות בהתאם אצלי יישמר אשר המידעט סיום העבודה, למע

. לצורך האמור עבודה תהליכי תיעוד לצורך הנדרש ככל, פנימיים לנהלים בהתאם או, מוסמכת רשות של

יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות, אך מבלי לגרוע  "מסמכים"המונח  בהתחייבותי זו,

 .אופטי-אלקטרו ו/או מכני, מגנטי, אלקטרוני, אופטיאמצעי פיזי, מכלליות האמור לעיל, 

לפי כתב זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת המידע  התחייבויותיי .6

ההתחייבות לפי כתב זה, ככל שיהיה(. התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן הסודי לפומבי )שלא עקב הפרת 

ח דין ו/או כל ומכ יבלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול והן באות בנוסף, ולא במקום, כל חובה המוטלת על

 יוסדרו העבודה ותנאי העבודה לביצוע זכות לי מקנה אינה ידי-זו על התחיבותהסכם אחר. חתימת 

 .בינינו נפרדים במסמכים

אני אשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה אני שומר מידע סודי שלי,  .7

 ואנקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירה.

, אין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב והוראות שטר הנאמנות מובהר, כי בכפוף להוראות חוק ניירות ערך .8

 .חברהלגלות מידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לי יהיו בשיקול דעתה המוחלט של ה חברהאת ה

 מידע סודי שלו יימסר לידיי.  בקבוצה אשרבמסמך זה הנן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידים  התחייבויותיי .9

תצומצם  –ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מהתחייבויות מסמך זה תוקף -היה ויקבע על .10

פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר -התחייבות, כדי השיעור המותר עלה

 פי מסמך זה.-ההתחייבויות והזכויות על

 

 ,רב בכבוד

 

_____________   ______________   ______________ 
 

 חתימה    מספר זהות    מלא שם
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  חובהאגרת תעודת  –תוספת ראשונה לשטר הנאמנות 

 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג

  (סדרה א') חוב אגרת

 

 על שם מהחוב רשו אגרת

 מספר: ______.

 .תעודה זו: ________ ש"ח שלערך נקוב 

 

כהגדרתו למי שיהיה המחזיק ) תשלם"( חברהה)" בע"מ (2012ים )דלק תמלוגזו מעידה כי  חוב אגרתתעודת  .1

בתנאים זו את הסכומים להם התחייבה, כמפורט אגרת חוב ( הרשום של בתנאים הרשומים מעבר לדף

שטראוס, לזר חברה לבין  חברההנחתם בין שנערך ו 2018 ____ב _מיום  שטר הנאמנותבשמעבר לדף ו

 "(. הנאמנות שטר)"למחזיקי אגרות החוב כנאמן  "(הנאמן)" (1992לנאמנות )

הודעה המשלימה דולר ארה"ב היסודי שיפורט ב תהיינה צמודות )קרן וריבית( לשער( סדרה א'אגרות החוב ) .2

 .ובהתאם לתנאים הרשומים מעבר לדף שתפרסם החברה לפני ההנפקה הראשונה של אגרות החוב,

 שטר הנאמנות.ב כמפורטבבטוחות, מובטחות  ('סדרה א)אגרות החוב  .3

 תפסו(, מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאח-)פרי ןלבין עצמ ןשווה בינ היעמדו בדרג 'סדרה אהחוב מ אגרותכל  .4

 .תעל פני האחר

 המהוויםהנאמנות,  שטרבכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף וב תזו מונפק ('סדרה א)חוב  תואגרתעודת  .5

 ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. חברההויחייבו את  ,החוב מאגרת נפרד בלתי חלק

 

 שהוטבעה ביום __________  חברההנחתם בחותמת 

 

_____________________ 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג

 

 אישור עו"ד

, מאשר/ת כי "(החברה)" בע"מ (2012ים )דלק תמלוג עו"ד של______, אני הח"מ, 

 . החברה ידי מורשי החתימה של-נספח זה לשטר הנאמנות נחתם כדין על

         

    __________________________ 

 _____, עו"ד  
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 התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

, אלא אם משתמעת שניתנה להם בשטר הנאמנות תהמשמעוזו תהיינה  חוב אגרתבלביטויים המופיעים 

. כמו כן, לביטויים הבאים תהייה המשמעויות המופיעות לצידם, אלא אם כוונה אחרת מהקשר הדברים

 :אחרת מהקשר הדבריםמשתמעת כוונה 

"מחזיקי אגרות החוב" 
" "בעלי אגרות החוב ו/או
 ו/או"מחזיקים"  ו/או

 "זכאים"

 .ערך ניירות בחוק זה מונח כהגדרת -

 .החוב באגרות המחזיקים במרשם חוב אגרות רשומות שלזכותו מי - "רשום"מחזיק 

 חוב אגרות ואותן, חוב אגרות בורסה חבר אצל רשומות שלזכותו מי - "רשום לא"מחזיק 

, החוב באגרות המחזיקים במרשם הרשומות החוב אגרות בין נכללות

 .לרישומים החברה שם על

 אביב בע"מ.-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל - "מסלקת הבורסה" 

כפי שנקבע על ידי בנק ישראל או כל ארה"ב השער היציג של הדולר  - " הדולר"שער 

שיבוא במקומו, אם יהיה כזה, ובלבד שער חליפין רשמי אחר 

שבתקופה בה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שערים יציגים, השער שיקבע 

נגיד בנק ישראל לצורך ההצמדה לדולר של אגרות חוב מונפקות על ידי 

המדינה, ואם לא יקבע נגיד בנק ישראל שער כאמור עבור מועד כלשהו 

מו שער החליפין הממוצע לפיו יש לקבוע את שער החליפין, יבוא במקו

בהתייעצות עם  הנאמן ואם אין, כי אז ייקבע השער היציג על ידי

 ;ומומחים כלכליים שייבחרו על יד

שער הדולר האחרון שקבע בנק ישראל לפני אותו  –בתאריך כלשהו  -  -" הידוע שער[ה"]

תאריך. אולם בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג, 

שקבע לאחרונה לפני הדולר יהיה השער הידוע בתאריך כלשהו, שער 

אותו תאריך שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור אגרות חוב 

הדולר ובהעדר שער כאמור כפי ממשלתיות הצמודות לשער של 

 ;לנאמן חברההשייקבע בין 

בהודעה משלימה שתפרסם יפורט ש הידוע ביום מסויםהדולר שער  - -"]ה[שער היסודי" 

 (;א')סדרה  החוב אגרות החברה לתשקיף שבו יקבעו תנאים של

 .הידוע ביום העסקים השלישי לפני מועד התשלום בפועלהדולר שער   "שער התשלום"

 (סדרה א') קרן אגרות החוב .2

, ' לשטר זהחכנספח המצורף  תשלומים לא שווים בהתאם ללוח הסילוקין 21 -באגרות החוב תשולם קרן 

 חברהלהלן, וכנגד החזרת תעודת אגרות החוב ל 5.1 ביחד עם תשלום הריבית האחרון בגינן, כמפורט בסעיף

 .חברההו/או לצד שלישי אחר עליו תורה 

 (סדרה א')הריבית של אגרות החוב  .3
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ריבית שנתית קבועה בשיעור  תישא הא מעת לעת,כפי שת ,(סדרה א')החוב  אגרותשל יתרת קרן  .3.1

. שייקבע במכרז שייערך על פי התשקיף לפיו תונפקנה לראשונה אגרות החוב )סדרה א'( של החברה

 28 ביום, בתשלומים חצי שנתייםאגרות החוב תשולם על היתרה הבלתי מסולקת של קרן הריבית 

( 6) שישהבגין התקופה של  ,(כולל) 2028ועד  2018של כל אחת מהשנים  אוגוסטב 30וביום פברואר ב

 30ביום פרט לתשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שיעשה , חודשים שנסתיימה ביום התשלום

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום  הריבית תשולם, לגביו 2018אוגוסט ב

 29 היינו ביום, המכרז על אגרות החוב והמסתיימת ביום האחרון שלפני התשלום הראשון של הריבית

ימים בשנה, לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום הריבית האחרון  365, מחושבת על בסיס גוסטאוב

וזאת כנגד מסירת  , ביחד עם הפירעון האחרון של קרן אגרות החובאוגוסטב 30כאמור ישולם ביום 

, למעט תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית .חברההלידי  (סדרה א')תעודות אגרות החוב 

שיעור הריבית השנתית כשהוא מחולק  פי-עליחושב  תשלום הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה,

 )מספר התשלומים בשנה(. 2-ל

בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות , שיעור הריבית של אגרות החוב השנתיתשיעור הריבית  .3.2

להנפקת  תוצאות המכרז בדבר חברההבדוח שתפרסם  ו, יפורטוכן שיעור הריבית החצי שנתית החוב

 . אגרות החוב

 הצמדת הקרן והריבית לדולר ארה"ב .4

באופן שאם יתברר במועד תשלום היסודי,  לשער צמודות תהיינה'( אהחוב )סדרה  של אגרות והריבית הקרן

 חברההשער היסודי, כי אז תשלם העלה או ירד לעומת התשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית כי שער 

 או ת, באופן יחסי לשיעור עלייהעניין לפי, מוקטן או מוגדל כשהואאותו תשלום של קרן ו/או ריבית, את 

 .לעומת השער היסודיהתשלום שער  ירידת

פי תקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה של הקרן ו/או הריבית לא תשונה במהלך תקופת איגרות -על

 חוב.

 ('סדרה א) הריבית של אגרות החובהקרן ו שלומית .5

 יהיו שמותיהם אשר לאנשים ישולמו (סדרה א')החוב  התשלומים על חשבון הריבית של אגרות .5.1

-ה ביום המשולמים תשלומים בגיןפברואר ב 22-ה ביום (סדרה א')במרשם של אגרות החוב  רשומים

, אשר קדם למועד אוגוסטב 30-הבגין תשלומים המשולמים ביום  אוגוסטב 24-ה ביוםו פברוארב 28

הקובע של אגרות  היום)" 2028 עד 2018פירעונו של אותו תשלום, וזאת במהלך כל אחת מהשנים 

  לגביו יחול האמור להלן. של הריבית האחרון לתשלום פרט ,"((סדרה א')החוב 

 (2028אוגוסט ב 30 התשלום שיחול ביום)דהיינו,  תשלום הקרןכן התשלום האחרון של הריבית ו

ויעשה כנגד מסירת תעודות הקרן תשלום  ביום במרשם רשומים יהיו שמותיהם אשר לאנשים ישולם

או בכל מקום אחר  חברהה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של חברההלידי  ('סדרה א)אגרות החוב 
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( ימי עסקים לפני מועד 5כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ) חברהה. הודעת חברההעליו תודיע 

 האחרון.  התשלום

, (סדרה א')אגרות החוב של ביום הקובע  (סדרה א')החוב  אגרות מרשםמובהר, כי מי שאינו רשום ב .5.2

 לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה ל ש על חשבון סכוםתשלום  בכל מקרה שבו מועד .5.3

מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת 

 לריבית לא ישתנה בשל כך.לפדיון או הזכאות 

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם  .5.4

ד, בעוד מוע חברהלואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב  (סדרה א')אגרות החוב  מרשםיו רשומים ביה

לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה  חברהלהלן. אם  5.5 בהתאם לאמור בסעיף

 לשטר הנאמנות.  16 תלויה בה, יחולו הוראות סעיף

את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק  חברהליודיע  (סדרה א')מחזיק אגרות החוב  .5.5

כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי  (סדרה א')פי אגרות החוב -על

פי הודעתו -תהא חייבת לפעול על חברהה אולם, חברהלישלח בדואר רשום תהעניין, בהודעה בכתב ש

( ימי 15עשר )-הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה אם ורק אךשל המחזיק בדבר שינוי כאמור 

-. במקרה שההודעה תתקבל עלהחוב אגרת פי-על כלשהו תשלום לפירעון הקבוע המועד לפניעסקים 

לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד  חברההבאיחור, תפעל  חברההידי 

 התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

פרטים בדבר חשבון הבנק  חברהלבעוד מועד מלא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור  .5.6

כתובתו האחרונה שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום ל

. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר (סדרה א') החוב לאגרות מרשםהרשומה ב

 ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

 דין.פי -ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על (סדרה א')מכל תשלום בגין אגרות החוב  .5.7

 חברהב תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות .6

 .הנאמנות לשטר 16 סעיף ראה חברהב תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות בדבר להוראות

  ןפיצולו החוב אגרות תעודות .7

כל תעודת אגרת חוב ניתנת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן  .7.1

ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא  ,שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש
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ע.נ. או בכפולות של כמות זו יחד עם תעודה אחת נוספת בגין  ש"ח)אלף(  1,000מינימלית של  בכמות

 . היתרה )אם תהיה כזו(

ידי בעל אגרות החוב שבתעודה -פי בקשת פיצול חתומה על-פיצול תעודת אגרות החוב כאמור יעשה על .7.2

במשרדה הרשום, בצרוף תעודת אגרות החוב שפיצולה  חברהלתימסר או נציגיו החוקיים, אשר 

 מבוקש.

( ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של 7ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ) .7.3

. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חברהה

 חדשים שלמים כל אחת.

 היטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.ו מיסיםכל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות  .7.4

  החוב אגרתהעברת  .8

שלמים. כל העברה של  בשקליםאגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה  .8.1

פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת -אגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה, תיעשה על

ידי מקבל ההעברה או -או נציגיו החוקיים, וכן על מחזיקידי ה-, חתום כיאות עלחידות השתתפותי

ו, וכל פי-עלבמשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות  חברהלנציגיו החוקיים, שיימסר 

 לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.  חברההי יד-עלהוכחה סבירה אחרת שתידרש 

, בשינויים יחידות השתתפות תחולנהביחס לאופן העברת ההוראות החלות בכפוף לאמור לעיל,  .8.2

 המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. 

על  הוכחות סבירות חברהלאם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו  .8.3

 .חברההי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של יד-עלתשלומם 

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה עפ"י  .8.4

התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן  עילל 7 ףהוראות סעי

 הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר  ויחולו על מרשםלאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה ב .8.5

 הנאמנות ובאגרת החוב ביחס לאותה סדרה.

 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .8.6

 פדיון מוקדם .9

 לשטר הנאמנות. 9.1לפרטים אודות אפשרות פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה, ראו סעיף  .9.1

 לשטר הנאמנות. 9.2, ראו סעיף חברההלפרטים אודות אפשרות פדיון מוקדם ביוזמת  .9.2

 לשטר הנאמנות. 9.3לפרטים אודות פדיון מוקדם חובה, ראו סעיף  .9.3

 6.3מורה לחברה ראה סעיף תלהעברת ההתקיימו תנאים  אלפרטים אודות פידיון מוקדם במקרה של .9.4

 לעיל.

 פרעון מיידי וריבית פיגורים .10

 סעיף ראהולמימוש בטוחות  (סדרה א')אודות זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב  לפרטים .10.1

  .הנאמנות לשטר 10

 הקבוע מהמועד עסקים ימי 7 על העולה באיחור ישולם אשר, ריביתאו /ו קרן חשבון על תשלום כל .10.2

 החל פיגורים ריבית יישא, חברהב התלויות מסיבות וזאת, (סדרה א') החוב אגרותפי -על לתשלומו
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 ריבית תוספת פירושה פיגורים ריבית, זה לעניין. בפועל תשלומו למועד ועד לתשלומו הקבוע מהמועד

, (סדרה א') החוב אגרות עת באותה תשאנה אותו הריבית לשיעור שתתווסף 3%של  בשיעור שנתית

 חברהה"(. הפיגורים ריבית)" בשנה ימים 365 לפי הפיגור ימי פרמס לפי שיחושב שנתי בסיס על והכל

תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר )ככל שנצברה( וכן על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי 

 ( ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל. 2וזאת שני )

 החוב אגרתשינויים בתנאי  .11

אם לא , אההחוב והזכויות הנובעות ממנ אגרתלא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי 

 לשטר הנאמנות.  29ף כן נעשו בהתאם לאמור בסעי

 

 קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב .12

 לשטר הנאמנות.  16.5לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף 

 החוב אגרתהחלפת תעודת  .13

רשאית להוציא במקומה תעודה  חברההבמקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה 

ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות  חברהה שתבקשתנאים ל התאםחדשה של איגרות החוב, וזאת ב

תמצא לנכון, בתנאי שבמקרה  חברההשלשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי  חברהלשנגרמו 

לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות  חברהלשל בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר 

 על מבקש התעודה האמורה. אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו

 שיפוטהסמכות ו החל הדין .14

 לשטר הנאמנות. 34ף לעניין הדין החל וסמכות שיפוט ראה סעי

  הודעות .15

 .הנאמנות לשטר 28 בסעיף לאמור בהתאם תינתנה הודעות

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .16

 לשטר הנאמנות והוראות חוק ניירות ערך.  31סעיף  שם מחזיקי אגרות החוב ראולהוראות בדבר מר

 

 

* * * 
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 לשטר הנאמנות שניהתוספת 
 )סדרה א'( של מחזיקי אגרות החוב אסיפות כלליות

 

חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה, כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, אופן ניהולה להוראות  בכפוף
 ותנאים שונים לגביה, יהיו כאמור להלן: 

אסיפה של מחזיקי  חברהרשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימנה ה חברההנאמן או ה .1
אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה 
וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור 

 מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. 

חייב לזמן  ויהיה חברהאו לדרישת הצורך בכך הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה  .2
( לפחות 5%מחזיק באגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ) אסיפה כאמור לדרישת

. במקרה שהמבקשים את שבמחזוראגרות החוב קרן הערך הנקוב של מהיתרה הבלתי מסולקת של 
ש מהמבקשים שיפוי עבור יהיה הנאמן רשאי לדרו זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב,

 ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה  .3
שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת 

 האסיפה. לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון חברהה

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע  21יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  הנאמן .4
ימים ממועד הזימון;  21-ימים ולא מאוחר מ משבעהבהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם 

י ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כ
עשה כן, ינמק הנאמן  ;להלן 14הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת הכינוסבדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד 
והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום  חברהלכינוס אסיפה כאמור יתאמו ה חברהדרישת ה

 .בהתאם להוראות הדיןהזימון 

מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא יותר  .5
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר  21-מ

 14להוראות סעיף  מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף
 להלן. 

 .בכפוף להוראות הדין הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה .6

לעיל, רשאי  4לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  .7
ימים, מתום התקופה לזימון  14המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

 האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

בישראל או במקום  חברהכל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של ה .8
 תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.  חברהו/או הנאמן, ו ה חברהל עליו תודיע האחר בישרא

 הודעה על כינוס אסיפה

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד  .9
יתקבלו בה  "(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולאאסיפת התייעצותלפני מועד כינוסה )"

 .החלטות

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  .10
 ידי הנאמן. על חברהל

סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן מקום ההתכנסות, מועד ההתכנסות, הודעת הזימון תכלול את  .11
 הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות באגרות חוב מחזיק .12
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החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד 
 שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור. 

 באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד. .13

 חוב וניהול האסיפהקובע לבעלות באגרות המועד ה

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע  .14
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של 

 אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס. 

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה  .15
 שבו יציין את אופן הצבעתו.

 .האסיפהיכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אסיפה בכל  .16

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא  .17
ידי כל מחזיקי אגרות -ה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה עלניתנה עליה הודע

 פורסמההחוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית, לפי העניין( 
 במערכת המגנ"א.

לשטר  28ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף  חברההודעה מטעם ה כל .18
 נאמנות. ה

, להתחלת הדיוןכי קיים המניין החוקי הדרוש  שיוכחתיפתח לאחר אסיפת בעלי אגרות החוב  .19
 כדלקמן:

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף להוראות חוק  19.1
 יהוו מנין חוקי באסיפה כללית ,ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה

כוח, המחזיקים או -ידי בא-( מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על2)ת שני לפחו
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב  25%המייצגים יחדיו לפחות 

( מחזיקים כאמור מבלי 2אם נכחו בה שני ) -הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית 
 .ידיהם-להתחשב בערך הנקוב המוחזק על

מחזיקי באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה  19.2
או המייצגים יחדיו לפחות כוח, המחזיקים -ידי בא-אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת,  50%
( מהערך 20%לפחות עשרים אחוזים )ור של אם נכחו בה מחזיקים כאמ -ובאסיפה נדחית 

 הנקוב מן היתרה האמורה. 

קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות המניין החוקי הנדרש לצורך על  19.3
 לשטר הנאמנות. 10 יחולו הוראות סעיף)ככל שיהיו( 

לא יובאו בחשבון לצורך קביעת  שטר הנאמנות(בקשור )כהגדרתו אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק  .20
 המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

מלא וחתום, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה  כתב הצבעה .21
לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו  19 לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף

ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות 
בעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה, ובלבד כתבי הצ

לפי ההצבעה,  שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום
העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה 

 נדחית, לפי העניין.מקורית או אסיפה 

ן חוקי, ילא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מני .22
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום 
האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות 

 זיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.המח
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לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר  22לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  .23
הנדחית ככל שנכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קיום אסיפה המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה 

 . לעיל 19בסעיף  נדחית בהתאם לאמור

לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים עלפי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה  23על אף האמור בסעיף  .24
לעיל(, תתקיים  2( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור )כאמור בסעיף 5%אחוז )

הדרוש  לפחות במספר בתעודות התחייבותאסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים 
( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 5%לצורך כינוס אסיפה כאמור )קרי: בחמישה אחוז )

 שבמחזור(.

 לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.  .25

דחה ילפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, י .26
"( מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט האסיפה המקורית)"כה של האסיפה המש

אסיפה )"קבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו יבסדר היום, למועד אחר ולמקום שי
ושלא  המקוריתהאסיפה  יומה שלעל סדר לא יידון אלא נושא שהיה "(. באסיפה נמשכת נמשכת

 נתקבלה לגביו החלטה.

ה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה נדחת .27
שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור  12-הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 11 -ו 10יינתנו לפי סעיפים 

, יהיו חברהעל ידי הוכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך ידי הנאמן אנשים שיתמנו על או אדם  .28
שבו על פי שיקול במקרה  ללא זכות הצבעה. מחזיקי אגרות החוברשאים להיות נוכחים באסיפות של 

, חברה, ומנימוקים סבירים, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי השל הנאמן דעתו הסביר
 חברההזה,  28בסעיף על אף האמור  מטעמה.מי או  חברההשל הדיון חלק  אזי לא ישתתפו באותו

תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה 
 ו/או הצגת נושא מסוים )לפי העניין(. 

 החלטות

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.  .29

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.  .30
במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה 
יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן 

בעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה את כתב ההצ
באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד )כהגדרתו להלן( שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. 
מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע 

שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב  באסיפה, ייחשב כמי
 ההצבעה. 

 קיומויבחן הנאמן  , מחזיק או הנאמן(,חברההמחזיקי אגרות חוב, )בין שזומנה על ידי כונסה אסיפת  .31
, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר מחזיקי אגרות החובשל ניגוד עניינים אצל 

 באסיפההנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף  "(.מנוגדעניין " :להלןכפי שיקבע הנאמן )שלהם, 
 להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

 לשטר הנאמנות(; 4מחזיק אשר הנו מחזיק קשור )כהגדרת מונח זה בס'  31.1

בסמוך למועד האירוע שבבסיס או בשותף הכללי  חברהבמחזיק אשר כיהן כנושא משרה  31.2
 ההחלטה באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל  31.3
ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל  דין ו/או הוראת רשות מוסמכת

עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת 
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-מחזיקי אגרות החוב. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על
יקבע הנאמן הרלוונטי  ידי הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו

זה, הנאמן יבחן אם מחזיק  31כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך 

ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור  חברההאחרים של 
 אסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה(, בהתאם להצהרת אותו מחזיק. ב

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו 
כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי 

סיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי אגרות לגרוע מהוראות הדין, הפ
 חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו  .32
 עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

י בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל יובהר, כ .33
החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק 
כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו 

 מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את  .34
לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא  31.3בסעיף קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור 

באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, ד עניינים כאמור כי מתקיים ניגו
, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות מחזיקים בעלי עניין מנוגדשאינם 

החוב, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי 
 עניין מנוגד.

ש"ח ערך נקוב  1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או עלבהצבעה  .35
 מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע. 

 של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.קולו במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק  .36

בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין בעל אגרת חוב רשאי להצביע  .37
 חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי  .38
של  הנמנעים. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רובקולות להביא בחשבון את 

מבלי להביא בחשבון את קולות  הקולות המשתתפים בהצבעה ממספר (2/3שני שלישים )לא פחות מ
 הנמנעים.

בשטר בחוק או  ת, אלא אם כן נקבע אחרבהחלטה רגילה מחזיקים יתקבלו באסיפת החלטות .39
 .הנאמנות

הסמכה כוחו שיש לו -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .40
אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, לעשות כן בכתב כהלכה. 

 בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. 

 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  .41

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  41.1

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר -כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל 41.2
של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת 

 בהודעה המזמנת את האסיפה. 

כוח, יהיה בר תוקף אף אם: -נאים שבמסמך הממנה באקול שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לת .42
( לאחר 3( לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או )2( קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין; או )1)

או  חברהההצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של 
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או בידי הנאמן, לפני האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת  חברההבמען אחר עליו תודיע 
 הממנה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

בדרך של הקלטה, שיירשם  לרבותהנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב  .43
של שבע שנים ממועד האסיפה. במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה 

ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה -כל פרוטוקול כזה ייחתם על
לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו 

 נתקבלה כדין. 

של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו  .44
 אגרות החוב והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בתעודות ההתחייבות שביקש זאת.

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם 
 הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

( אינה זכאית לקבל פרוטוקול או בשותף הכללי בה)ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה  חברהה
 באסיפות או חברהה ללא המתנהל החוב אגרות מחזיקי אסיפות של בחלקהשיחות והדיונים 

 .חברהה ללא המתנהלות מחזיקים

 

*** 
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 לשטר הנאמנות שלישיתתוספת 
 ('סדרה א)נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב 

 

 כהונה תקופת; מינוי .1
 מבין דחופה נציגות ולכנס למנות ,חייב יהיה בכתב חברההאו לבקשת  ,יהיה רשאי הנאמן .א

  "(.הדחופה הנציגות)להלן: " להלן שיפורט כפי, החוב אגרות מחזיקי

 הינם למיטב ידיעתו, אשר, החוב אגרות מחזיקי( 3) שלושת אתדחופה  לנציגות ימנה הנאמן .ב

 כי יצהירו ואשר החוב אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים

"(. במקרה הדחופה הנציגות חברי)להלן: " להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים

 מחזיק את במקומו, הנאמן ימנה, כאמור דחופה בנציגות כחבר לכהןבו, מי מבין אלו, לא יוכל 

 מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק, החוב אגרות

 ואלו התנאים: .להלן המפורטים התנאים כל

 נוסף מהותי עניין כל של קיומו בשל מהותי עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק (1)

 ספק הסר למען. החוב באגרות ומהחזקתוהדחופה  בנציגות מכהונתו הנובע לעניין המנוגד

 ניגוד כבעל ייחשב שטר הנאמנות()כהגדרתו ב קשור מחזיק שהינו מחזיק כי, מובהר

 ;הדחופה בנציגות יכהן ולא כאמור מהותי עניינים

 אגרות של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך (2)

 אשר, ידו-על המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב

 הגבלים על הממונה הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור נקבע

  .דחופה נציגות כינון עם בקשר עסקיים

 הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הדחופה הנציגות של כהונתה ובמהלך היה .ג

 מבין במקומו ראח חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקע, לעיל( 2( עד )ב()1)ב() בסעיפים המנויות

 .לעיל"ק )ב( בס כאמור החוב אגרות מחזיקי

, הדחופה הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הדחופה הנציגות חברי מינוי בטרם .ד

 ובדבר לעיל (1)ב() בסעיף כאמור מהותיים עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר הצהרה

 הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן כמו. לעיל (2)ב() בסעיף כאמור נוספות בנציגויות כהונה

 שלא מחזיק. הדחופה הנציגות של כהונתה במהלך עת בכל הדחופה הנציגות מחברי כאמור

 הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו שיש כמי ייחשב כאמור הצהרה ימסור

, עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין לפי, לעיל כאמור עסקיים הגבלים על הממונה

 בניגודי יש האם יחליט הצורך ובמידת, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן

 על יסתמך הנאמן כי, מובהר .בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים

 הנאמן של קביעתו .נוספת עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות

 .סופית תהיה אלו בעניינים

 הנציגות החלטות את חברהה תפרסם בו במועד תסתיים הדחופה הנציגות כהונת תקופת .ה

 5 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך חברהל ארכה מתן עם בקשר הדחופה

 ., אך בכל מקרה לא תעלה על שלושה חודשים ממועד מינויהלהלן

 סמכות .2
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ריפוי העילות בקשר למועדים ל חברהלתהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית הדחופה  לנציגות .א

בשטר הנאמנות למשך שנקבעו  10.1.19 -ו 10.1.17כאמור בסעיפים להעמדה לפירעון מיידי 

או פרסום הדוחות הכספיים  ימים 90לתקופה של עד , וזאת תקופת הארכה, ככל שניתנה

 בחשבון יובא הדחופה הנציגות של למינויה שעד הזמן פרק כי, יובהר .ים, לפי המוקדםבהקרו

 מעבר חברהל כלשהי נוספת ארכה למתן עילה יהווה לא והוא, לעיל האמורה הארכה במסגרת

יובהר, כי פעולות הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה, יוגבל לדיון  .לעיל לאמור

באפשרות של מתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן 

  ארכה כאמור.

 שלא החליטההדחופה , או אם הנציגות תוספת זודחופה לפי הוראות לא מונתה נציגות  אם .ב

  .הנאמנות שטרלהוראות  בהתאם יפעללעיל, הנאמן  )א(2ארכה כאמור בסעיף  חברהללתת 

 לנציגות בקשר חברהה התחייבויות .3
מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים  חברהה .א

באגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם 

 דין.  פי-עללסמכויות המוקנות לו 

 לצורך הנדרש ככל והנאמןהדחופה  הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעולמתחייבת  חברהה .ב

 הדחופה לנציגות ולהעביר הדחופה הנציגות החלטת וגיבוש ידם-על הנדרשות הבדיקות ביצוע

, בכפוף למגבלות הדין ולחתימה על חברהה לגבי להם שיידרשו והמסמכים הנתונים כל את

 חברהה, וכפוף לחתימה על הסכם סודיות כאמור, האמור מכלליות לגרוע מבלי. כתב סודיות

 פרט כל יכלול לא אשר, החלטתה גיבוש לצורך הרלוונטי המידע את הדחופה לנציגות תמסור

החוב  אגרות למחזיקי המידע העברת ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .חסר יהיה ולא מטעה

 חובת כהפרת תיחשב לא, העניין בנסיבות הנאמן של הסביר דעתו שיקול לפי, ולנציגות הדחופה

 .הסודיות

 העסקתשל סבירות  בעלויות זה ובכלל, הדחופה הנציגותשל סבירות  בעלויות תישא חברהה .ג

 לשטר 27 ףסעיולעניין זה יחולו הוראות , מטעמה אוהדחופה  הנציגות ייד-על ומומחים יועצים

 .הנאמנות בשינויים המחויבים

 אחריות .4
פי שיקול דעתה המוחלט ולא -תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, עלהדחופה  הנציגות .א

 חברהוהתהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

 כך, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין בזאת אותם פוטרים החוב אגרות ומחזיקי

 שטר פי-על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות מלהשתמש נמנעו או שהשתמשו

 פעלו אם למעט, הןפי-על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או הןאלי ובקשר וזותוספת  נאמנותה

 ו/או בחוסר תום לב. בזדון כך

 27על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  .ב

 לשטר זה, כאילו היו הנאמן.

וכן  על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיהיידי דיווח מ תפרסם חברהה .5

 תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטות הנציגות הדחופה כאמור. 
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  נספח ד'

 אגרת חוב 

 שנחתמה בתל אביב, ביום _______

 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג  בין:
 514837111מס' ברשם החברות  
 4612001, הרצליה 19מרח' אבא אבן  
 "(החברה)להלן: " 

 

           

 מצד אחד            

 בע"מ ( 1992)חברה לנאמנות   , לזרשטראוס לבין : 

  511742066מס' ברשם החברות  
 תל אביב, 17יצחק שדה מרחוב  
 03-5613824; פקס: 03-6237777טלפון:  

 "(הנאמן)להלן: " 

 ;מצד שני

 

 

 ";('(אאגרות החוב )סדרה להלן: "יקה לציבור אגרות חוב )סדרה א'( )והחברה הנפ הואיל: 

שטר שטר נאמנות, לרבות נספחיו )להלן: "___ ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  והואיל:

לאגרת חוב זו, לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב )סדרה  כנספח א'"( המצ"ב הנאמנות

 נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;( ויראו את שטר הנאמנות על א'

'( מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים אועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב )סדרה  והואיל:

 )כהגדרתם להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;

 

 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

 

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

 "(.אגרת החוב)לעיל ולהלן יחדיו: " החלק בלתי נפרד ממנ המהוו זולאגרת חוב מבוא ה .1.1

פרשנות  נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי אגרת חוב זוכותרות סעיפי  .1.2

 .אגרת חוב זו

 לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. .1.3

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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 מהות אגרת החוב  .2

החברה בגין אגרות התחייבויותיה של כל ת הקיום המלא והמדויק של נערכת להבטח זואגרת חוב 

כל תשלומי של  המלא והמדויק פרעוןה( לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת א'החוב )סדרה 

והכל ללא הגבלה  ,(א'הקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 להלן:)נאמנות )המהווה חלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו( פי אגרת חוב זו ושטר ה בסכום ועל

 (."המובטחים הסכומים"

  יםהשעבוד .3

פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר -להבטחת הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על

התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, תשעבד החברה לטובת הנאמן )כנאמן למחזיקי 

אגרות החוב( בשעבוד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה הנובעות ו/או בקשר 

או חשבונות בנק ע"ש הנאמן/ע"ש החברה שנפתח בבנק ____ סניף _____מס' לחשבון ו/

 "(.הנכסים" או "הנכסים המשועבדים"  :)להלןחשבון________________ 

 תחולת שטר הנאמנות .4

לאגרת חוב זו, נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה  כנספח א'שטר הנאמנות, לרבות נספחיו המצ"ב 

חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות 

להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה 

 ת, יגברו הוראות שטר הנאמנות.בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנו

 הצהרות החברה .5

 החברה מצהירה בזה, כדלקמן:

 היא רשאית על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה. .5.1

 הרכוש המשועבד אינו משועבד, ממושכן או מעוקל לזכות אחרים. .5.2

 רכוש המשועבדה שיש בהם כדי למנוע את שעבודאין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם  .5.3

 ו/או לפגוע בתוקפו.

 החברהת יוהתחייבו .6

 החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות 

 מימוש השעבוד .7

 הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 

 רישום השעבוד .8

 החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד את השעבוד הנוצר על פי אגרת חוב זו אצל רשם החברות. 
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 תוקף השעבוד  .9

( לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב א'לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה 

בעקיפין, את הסרת ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או 

 השעבודים.

 מהות הבטוחות  .10

על פי אגרת חוב זו הן בעלות ( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הניתנותהבטוחות  .10.1

 שהנאמןעד לעיל ו 10עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף אופי מתמיד ותשארנה בתוקף 

  .והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה

 נוספות או אחרותבטוחות ( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ .10.2

למעט ככל שנקבע  רעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזוילפ

 .על ידי הצדדים במפורש אחרת

התחייבות מהתחייבויות הנאמן ארכה או הקלה לממשכן, ישנה  הנאמןיתן ייתפשר או  .10.3

לא ישנו דברים  – הממשכן בקשר לסכומים המובטחים, ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות

אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן 

למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש  שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא

 .אחרת

נאמנים על פי שטר הנאמנות, יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו בכל מקרה של חילופי  .10.4

לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה. ההעברה תוכל להתבצע 

על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או 

 מקבל ההעברה ימצאו לנכון.

נאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת החברה מסכימה שה .11

אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח, כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על 

הסכומים המובטחים, לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה 

ך אחרת, בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו באגרת חוב זו או בכל דר

 של הנאמן, הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 שונות .12

 יפו. –מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב  .12.1

לרבות הוצאות  כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פדיונה או ביטולה .12.2

 הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים, כולם או מקצתם, יחולו וישולמו על ידי החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר  .12.3

 הנאמנות.
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 החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה. .12.4

 .שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדיםכל  .12.5

כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו. כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר  .12.6

 ימי עסקים לאחר משלוחה. 3ת הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה ורשום לפי הכתוב

 

 

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 

 

 

 בע"מ (1992)שטראוס, לזר חברה לנאמנות 

 

 בע"מ (2012ים )תמלוגדלק            
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 נספח ו'

  אגרת חוב

 שנחתמה בתל אביב, ביום _______

 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג  בין:
 514837111מס' ברשם החברות  
 4612001, הרצליה 19מרח' אבא אבן  
 "(החברה)להלן: " 

           

 מצד אחד            

 בע"מ (1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) לבין : 

  511742066ת מס' ברשם החברו 
 , תל אביב17יצחק שדה מרחוב  
 03-5613824; פקס: 03-6237777טלפון:  

 "(הנאמן)להלן: " 

 ;מצד שני

 

 

 ";(אגרות החוב )סדרה א'(להלן: "'( )איקה לציבור אגרות חוב )סדרה והחברה הנפ הואיל: 

שטר שטר נאמנות, לרבות נספחיו )להלן: " ____ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  והואיל:

לאגרת חוב זו, לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב )סדרה  כנספח א'"( המצ"ב הנאמנות

 טר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;( ויראו את שא'

'( מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים אועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב )סדרה  והואיל:

 )כהגדרתם להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב זו;

 

 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

 

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

 "(.אגרת החוב)לעיל ולהלן יחדיו: " החלק בלתי נפרד ממנ המהוו לאגרת חוב זומבוא ה .1.1

פרשנות  נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי אגרת חוב זוכותרות סעיפי  .1.2

 .אגרת חוב זו

 לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות. .1.3

 

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
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 הגדרות .2

"הממונה 

ענייני על 

 הנפט"

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

או כל נאמן שיבוא במקומו בהתאם  ,בע"מ (1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) - "הנאמן" 
 ולהוראות החוק;זה לתנאי שטר 

"זכות 

 התמלוגים" 

בנפט ו/או בגז ו/או  מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליוםזכות לתמלוגים  -
 ;בחומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת תמר וחזקת דלית

"חוק 

 החברות"

 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת; 1999-חוק החברות, התשנ"ט -

"חזקת 

 דלית"

 ;2.12.2009ידי הממונה על ענייני הנפט ביום -, אשר הוענקה עלדלית I/13חזקת  -

"חזקת 

 תמר"

 ;2.12.2009ידי הממונה על ענייני הנפט ביום -תמר, אשר הוענקה על I/12חזקת  -

"חשבון 

 הפעילות"

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל  -
וכל  החברהשתתקבלנה בגין זכות התמלוגים של הכנסות הואשר בו יופקדו כל 

  ;יש להפקידו בחשבון זה הנאמנותטר תקבול אחר אשר על פי ש

 (;א'של אגרות החוב )סדרה שטרם נפרע סך הערך הנקוב  - "קרן" 

 .2018 ____תשקיף החברה, העומד להתפרסם בחודש  - "התשקיף"

 מהות אגרת החוב  .3

החברה בגין אגרות התחייבויותיה של כל נערכת להבטחת הקיום המלא והמדויק של  זואגרת חוב 

כל תשלומי של  המלא והמדויק פרעוןה'( לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת אהחוב )סדרה 

והכל ללא הגבלה , (א'הקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 להלן:)פי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות )המהווה חלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו(  בסכום ועל

 (."המובטחים הסכומים"

  יםהשעבוד .4

פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר -להבטחת הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על .4.1

התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, תשעבד החברה לטובת הנאמן )כנאמן 

וכן שעבוד יחיד  למחזיקי אגרות החוב( בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום

  , את הנכסים והזכויות המפורטים להלן:שוטף ראשון בדרגה
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בעתיד  ותקיימ נהיהיתעתה וש ותזכויות של החברה, מכל מין וסוג שהם, הקיימ .4.1.1

בחשבון הפעילות לרבות בכספים, בפיקדונות ובניירות ערך שיהיו בו, ואת כל הפירות 

)למען הסר ספק מובהר כי זכויות החברה בחשבון  שינבעו מכספים או זכויות אלה

 לא תשועבדנה(.  לשטר הנאמנות 7.3החלוקה כהגדרתו בסעיף 

זכויות של החברה, מכל מין וסוג שהוא, הקיימותם עתה ושתהיינה קיימות בעתיד  .4.1.2

בחשבון כרית הבטחון לתשלום הקרן לרבות בכספים, בפיקדונות ובניירות ערך 

 ת שינבעו מכספים או זכויות אלה.האמורים, ואת כל הפירו

לעיל יקראו להלן יחד:  4.1.2 -ו . 4.1.1)הנכסים והזכויות המפורטים בסעיפים 

  "(.הנכסים" או "הנכסים המשועבדים"

בלבד ובבעלותה  החברהידי -מוחזק על הרכוש המשועבד ימשיך להיותמובהר בזאת כי  .4.2

 .שם הנאמן-על םהבלעדית ולא ירש

 הנאמנותתחולת שטר  .5

לאגרת חוב זו, נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה  כנספח א'שטר הנאמנות, לרבות נספחיו המצ"ב 

חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות 

סתירה  להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה

 בין הוראות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

 הצהרות החברה .6

 החברה מצהירה בזה, כדלקמן:

והעברת הנכסים המועברים היא רשאית על פי כל  יםהסכם העברת התמלוגבכפוף להשלמת  .6.1

 דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה.

 ו משועבד, ממושכן או מעוקל לזכות אחרים.הרכוש המשועבד אינ .6.2

 הרכוש המשועבד שיש בהם כדי למנוע את שעבודאין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם  .6.3

 ו/או לפגוע בתוקפו.

 החברהת יוהתחייבו .7

  .החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות

 מימוש השעבוד .8

 הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 

 רישום השעבוד .9

 החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד את השעבוד הנוצר על פי אגרת חוב זו אצל רשם החברות. 

 תוקף השעבוד  .10
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אגרת החוב ( לרבות כל הסכומים הנקובים על פי א'לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה 

ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת 

 השעבודים.

 מהות הבטוחות  .11

על פי אגרת חוב זו הן בעלות ( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הניתנותהבטוחות  .11.1

 שהנאמןעד לעיל ו 10עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף אופי מתמיד ותשארנה בתוקף 

  .והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה

 נוספות או אחרותבטוחות ( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ .11.2

למעט ככל שנקבע  רעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזוילפ

 .תעל ידי הצדדים במפורש אחר

התחייבות מהתחייבויות הנאמן ארכה או הקלה לממשכן, ישנה  הנאמןיתן ייתפשר או  .11.3

לא ישנו דברים  – הממשכן בקשר לסכומים המובטחים, ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות

אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן 

למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש  ארנה בתוקף מלאשאגרת חוב זו חלה עליהן תש

 .אחרת

בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות, יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו  .11.4

ההעברה תוכל להתבצע  לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה.

דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או  על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל

 מקבל ההעברה ימצאו לנכון.

החברה מסכימה שהנאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת  .12

אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח, כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על 

הסכומים המובטחים, לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה 

וב זו או בכל דרך אחרת, בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו באגרת ח

 של הנאמן, הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 שונות .13

 יפו. –מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב  .13.1

דיונה או ביטולה לרבות הוצאות כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פ .13.2

 הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים, כולם או מקצתם, יחולו וישולמו על ידי החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר  .13.3

 הנאמנות.

 זו ולבצעה. החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב .13.4

 .כל שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים .13.5

כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו. כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר  .13.6

 ימי עסקים לאחר משלוחה. 3ת הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה ורשום לפי הכתוב
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 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 

 

 

 בע"מ( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )

 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג           
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 נספח ז'

 אגרת חוב 

 שנחתמה בתל אביב, ביום _______

 
 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג  בין:

 514837111מס' ברשם החברות  
 4612001, הרצליה 19מרח' אבא אבן  
 "(החברה)להלן: " 

           

 מצד אחד             

 בע"מ (1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) לבין : 

  511742066החברות מס' ברשם  
 אביבתל , 17יצחק שדה מרחוב  
 03-5613824; פקס: 03-6237777טלפון:  

 "(הנאמן)להלן: " 

 ;מצד שני

 

 

 ";(אגרות החוב )סדרה א'(להלן: "'( )איקה לציבור אגרות חוב )סדרה והחברה הנפ הואיל: 

שטר שטר נאמנות, לרבות נספחיו )להלן: " _______ובין הנאמן לבין החברה נחתם ביום  והואיל:

לאגרת חוב זו, לפיו הנאמן הינו הנאמן לאגרות החוב )סדרה  כנספח א'"( המצ"ב הנאמנות

 '( ויראו את שטר הנאמנות על נספחיו ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה;א

'( מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים אועל פי שטר הנאמנות אגרות החוב )סדרה  והואיל:

 זו; )כהגדרתם להלן(, בהתאם לתנאי אגרת חוב

 

 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:

 

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

 "(.אגרת החוב)לעיל ולהלן יחדיו: " החלק בלתי נפרד ממנ המהוו לאגרת חוב זומבוא ה .1.1

פרשנות  נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה אף לא לצרכי אגרת חוב זוכותרות סעיפי  .1.2

 .אגרת חוב זו

 חוב זו תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.לכל המונחים באגרת  .1.3
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 הגדרות .2

"הממונה על ענייני 

 הנפט"

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

או כל נאמן שיבוא במקומו  ,בע"מ (1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות ) - "הנאמן" 
 ולהוראות החוק;זה בהתאם לתנאי שטר 

מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנפט ו/או בגז זכות לתמלוגים  - התמלוגים""זכות 
ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט חזקת תמר 

 ;וחזקת דלית

 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת; 1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות"

ידי הממונה על ענייני הנפט ביום -אשר הוענקה על, דלית I/13חזקת  - "חזקת דלית"
2.12.2009; 

ידי הממונה על ענייני הנפט ביום -תמר, אשר הוענקה על I/12חזקת  - "חזקת תמר"
2.12.2009; 

חשבון שיפתח על ידי החברה על שמה באחד מחמשת הבנקים הגדולים  - "חשבון הפעילות"
שתתקבלנה בגין זכות התמלוגים הכנסות הבישראל ואשר בו יופקדו כל 

יש להפקידו  הנאמנותוכל תקבול אחר אשר על פי שטר  החברהשל 
  בחשבון זה;

 (;א'של אגרות החוב )סדרה שטרם נפרע סך הערך הנקוב  - "קרן" 

 .2018____ תשקיף החברה, העומד להתפרסם בחודש  - "התשקיף"

 

 מהות אגרת החוב  .3

החברה בגין אגרות התחייבויותיה של כל נערכת להבטחת הקיום המלא והמדויק של  זואגרת חוב 

כל תשלומי של  המלא והמדויק פרעוןה'( לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ולהבטחת אהחוב )סדרה 

והכל ללא הגבלה , '(אהקרן ההצמדה והריבית שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 להלן:)וב זו ושטר הנאמנות )המהווה חלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו( פי אגרת ח בסכום ועל

 (."המובטחים הסכומים"

  יםהשעבוד .4

פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר -להבטחת הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על .4.1

התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, תשעבד החברה לטובת הנאמן )כנאמן 

אגרות החוב( בשעבוד יחיד קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום, את הנכסים למחזיקי 

 והזכויות המפורטים להלן:

" או הנכסים המשועבדים" :)להלןשל החברה בזכות התמלוגים כל זכויותיה  .4.1.1

הנאמן מכיר ומאשר בזה כי אכיפת השעבודים על הזכויות המשועבדות  ."(הנכסים"

 לחוק הנפט.  76ומימושם כפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט כאמור בסעיף 
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בלבד ובבעלותה  החברהידי -מוחזק על הרכוש המשועבד ימשיך להיותמובהר בזאת כי  .4.2

 .שם הנאמן-על םהבלעדית ולא ירש

 תחולת שטר הנאמנות .5

לאגרת חוב זו, נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה  כנספח א'אמנות, לרבות נספחיו המצ"ב שטר הנ

חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל הוראותיו ככלולות באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות 

להוסיף על הוראות שטר הנאמנות, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה 

 אות אגרת חוב זו והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות.בין הור

 הצהרות החברה .6

 החברה מצהירה בזה, כדלקמן:

והעברת הנכסים המועברים לבעלותה היא רשאית  יםהסכם העברת התמלוגבכפוף להשלמת  .6.1

 על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את הנכסים המשועבדים על ידה.

 משועבד, ממושכן או מעוקל לזכות אחרים,.הרכוש המשועבד אינו  .6.2

שיש בהם כדי למנוע אין כל הגבלה או תנאי לפי דין או הסכם בכפוף לקבלת אישור הממונה , .6.3

 ו/או לפגוע בתוקפו. הרכוש המשועבד את שעבוד

 החברהת יוהתחייבו .7

  .החברה מתחייבת לפעול בקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם להתחייבויותיה בשטר הנאמנות

 מימוש השעבוד .8

 הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 

 רישום השעבוד .9

החברה מתחייבת בזה לרשום כדין ובמועד את השעבוד הנוצר על פי אגרת חוב זו אצל רשם החברות 

 וכן בספרי הנפט ככל שמחוייב על מנת ליתן תוקף לשעבוד. 

 תוקף השעבוד  .10

( לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב א'לאחר פירעון מלוא יתרת אגרות החוב )סדרה 

ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת 

 השעבודים.

 מהות הבטוחות  .11

ב זו הן בעלות על פי אגרת חו( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הניתנותהבטוחות  .11.1

 שהנאמןעד לעיל ו 10עד להתקיימות התנאי המפורט בסעיף אופי מתמיד ותשארנה בתוקף 

  .והכל בהתאם להוראות שטר הנאמנות יאשר בכתב שאגרת חוב זו בטלה

 נוספות או אחרותבטוחות ( א')סדרה  לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ .11.2

למעט ככל שנקבע  יינה כל הבטוחות בלתי תלויות זו בזורעון הסכומים המובטחים, תהילפ

 .על ידי הצדדים במפורש אחרת
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התחייבות מהתחייבויות הנאמן ארכה או הקלה לממשכן, ישנה  הנאמןיתן ייתפשר או  .11.3

לא ישנו דברים  – הממשכן בקשר לסכומים המובטחים, ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות

זו חלה עליהן וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכן  אלה את מהות הבטוחות שאגרת חוב

למעט ככל שנקבע על ידי הצדדים במפורש  שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא

 .אחרת

בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות, יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו  .11.4

ת החברה. ההעברה תוכל להתבצע לנאמן שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מא

על ידי הסבה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מהם ו/או 

 מקבל ההעברה ימצאו לנכון.

החברה מסכימה שהנאמן ימסור לכל אדם הפועל מסמכותו של הנאמן ו/או לכל רשות מוסמכת  .12

אחרת עפ"י כל דין שהנאמן חבים לו חובת דיווח, כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על 

הסכומים המובטחים, לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה 

וב זו או בכל דרך אחרת, בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו באגרת ח

 של הנאמן, הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות. 

 שונות .13

 יפו. –מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע בבית המשפט המוסמך בתל אביב  .13.1

דיונה או ביטולה לרבות הוצאות כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פ .13.2

 הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים, כולם או מקצתם, יחולו וישולמו על ידי החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות אגרת זו להוראות שטר הנאמנות יגברו הוראות שטר  .13.3

 הנאמנות.

 זו ולבצעה. החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב .13.4

 .כל שינוי באגרת זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי הצדדים .13.5

כתובת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו. כל הודעה שתישלח למי מהצדדים בדואר  .13.6

 ימי עסקים לאחר משלוחה. 3ת הנ"ל, תחשב כאילו נתקבלה ורשום לפי הכתוב

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 בע"מ( 1992שטראוס, לזר חברה לנאמנות )

 

 בע"מ (2012ים )דלק תמלוג          
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 נספח ח'

 לוח סילוקין –נספח 

      

 # מועד פרעון נפרעהקרן השיעור 

3.93% 30/08/2018 1.  

4.01% 28/02/2019 2.  

4.28% 30/08/2019 3.  

4.37% 29/02/2020 4.  

3.87% 30/08/2020 5.  

3.95% 28/02/2021 6.  

2.81% 30/08/2021 7.  

2.87% 28/02/2022 8.  

2.39% 30/08/2022 9.  

2.44% 28/02/2023 10.  

2.10% 30/08/2023 11.  

2.15% 29/02/2024 12.  

2.10% 30/08/2024 13.  

2.15% 28/02/2025 14.  

2.23% 30/08/2025 15.  

2.27% 28/02/2026 16.  

2.36% 30/08/2026 17.  

2.41% 28/02/2027 18.  

2.50% 30/08/2027 19.  

2.55% 29/02/2028 20.  

42.26% 30/08/2028 21.  

 סה"כ 100.00%

 

 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ (2012ים )תמלוגלק ד
  2018 אפריל ודירוג ראשוני 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 אנשי קשר:
 

 מעריך דירוג ראשי -אנליסט , מוטי ציטרין
moty@midroog.co.il 

 ראש תחום מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות, ישי טריגר
yishait@midroog.co.il 
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 מידרוג

 
 דירוג ראשוני מותנה -( בע"מ 2012דלק תמלוגים ) 22/04/2018 2

 בע"מ (2012ים )תמלוגלק ד

 מועד פירעון סופי: אופק דירוג: יציב A1.il(P) דירוג סדרה
30.08.2028  

בע"מ )להלן: "דלק  (2012ים )שתגייס דלק תמלוג אגרות החוב )סדרה א'(( באופק יציב, לP)A1.ilקובעת דירוג מותנה  מידרוג

נכון למועד הדוח, טרם בוצע רישום מלא של השעבודים . 1ע.נ.₪ מיליון  475 -" ו/או "החברה"(, בסך של עד כיםתמלוגאנרגיה 

לרישום החברה הצהירה כי תפעל  ,בד בבד .אגרות החוב )סדרה א'(מחזיקי הנאמן, בעבור לטובת בגין זכויות התמלוגים הנרכשות, 

 של המלא הרישום מועד טרם כיוכן, )סדרה א'(  מלא של השעבודים סמוך ככל הניתן לאחר השלמת הנפקת אגרות החוב

 אם אלא ,בתשקיףולא תיקח על עצמה התחייבות חדשה מהותית כלשהי אשר אינה נזכרת נוסף פיננסי לא תגייס חוב  השעבודים

 .החוב אגרות בדירוג לפגיעה תגרום לא כאמור שפעולה לכך הדירוג חברת אישור מראש יתקבל

 :2עם התקיימות התנאים כדלקמן, יוסר סימול הדירוג כמותנה

 שטר נאמנות חתוםתשקיף הנפקה סופי ו •

 בדיקת נאותות למודל הפיננסי •

 חוות דעת משפטית בקשר עם המבנה המשפטי של העסקה •

 שם החברה הנרכשות בספר הנפט עלהתמלוגים רישום זכויות אישור  •

 החברה אודות

ן מ יםהמופק, גז טבעי או חומרים אחרים בעלי ערך נפט בגין ,מסויםנפט בעליו של נכס  על ידי משולםה פיכסתמלוג על הינו סכום 

, מבלי לבעל התמלוג נכסומועבר מבעל הזכויות ב שנקבע מראש מהנכס הנובעת ,ברוטוההכנסה ן שיעור מכ מחושב . הסכוםהנכס

תאגידי מבנה בחוק קבע נגז ונפט,  ילוילגמשמעותיות הנדרשות  CAPEXהשקעות  לאורבתחום האנרגיה, . להתחשב בעלויות ההפקה

 בשותפות, פעילות החיפושים לבין השליטה והניהולבשל השקעה ההונית הכולל הפרדה בין ה ,של שותפות ציבורית מוגבלת ייחודי

השותפות(.  פעילות את " )המכתיב"השותף הכללי-ו)מחזיקי יחידות ההשתתפות( מוגבל" ף השותהבשתי ישויות חוקיות: " יםהמתבטא

. ניתן לקבוע תמלוג על בשיעור קבוע מן ההכנסות לאורך תיולהשתנות בין שותפו יכול, ושותפותה שיעור תמלוג העל נקבע בעת הקמת

תמלוג העל שיעור במקרה דנן, החזר ההשקעה. מועד חיי הפרויקט, וכן לשנות את שיעור תמלוג העל בין התקופות שבטרם ולאחר 

או חומרים , טבעי גז ,ההכנסה ברוטו מהפקת נפטן מ 3לאחר מועד החזר ההשקעה, 5%87.4 -טרם מועד החזר ההשקעה ו 5%1.12הינו 

הזכויות  יואשר מועבר מבעל(, "החזקות")להלן ביחד:  "דלית" /13I -"תמר" ו /12Iחזקות בנכסי הנפט בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מ

לבעל (, "תמר פטרוליום"( ותמר פטרוליום בע"מ )להלן: "דלק קידוחים"דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן:  -)באופן חלקי(  בחזקות

דלק קידוחים חותיהן הכספיים של כפי שפורסם בדובהקשר זה, נציין כי  (."דלק אנרגיה")להלן:  אנרגיה בע"ממערכות דלק , התמלוג

 רכישת תנאילפי לדברי החברה,  7201.4 ,דצמברחודש חל ב תמר פרויקטבהשקעה המועד החזר להערכתן,  ,תמר פטרוליוםשל ו

מועד החזר באופן ש ,01.01.2018 מיוםרטרואקטיבית תמר  מחזקת תמלוגקבלת הזכאית ל , תהא החברהמדלק אנרגיה התמלוג

 .2018, החל משנת 4.875%יהא מחזקת תמר כך, שיעור התמלוג פיול 01.01.2018ההשקעה יחול באופן רטרואקטיבי ביום 

 -, כחברה פרטית מוגבלת במניות על פי חוק החברות, התשנ"ט2012 נובמברב 6 ביוםבישראל התאגדה ( בע"מ 2012) יםדלק תמלוג

כאשר בעל השליטה בחברה )בשרשור סופי( הינו מר יצחק שרון , דלק אנרגיה. החברה הינה בבעלות מלאה ושליטה של 1999

לחברה את זכאותה לקבלת  דלק אנרגיה, תעביר (הנפט ענייני על מונה)ובכפוף לאישור המ לאחר קיומם של תנאים מתלים. )תשובה(

                                                           
 , לפי השער החליפין שיהיה במועד הגיוס.ע.נ. מיליון דולר 132בפועל החברה תגייס עד  .3.60 של₪ חליפין דולר/ , לפי שערע.נ. מיליון דולר 132 עד 1
 עד השלמת העברת הזכויות לחברה, תמורת הגיוס תופקד בנאמנות. 2
בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן  המועד בו שווי התקבולים )נטו( שדלק קידוחים ותמר פטרוליום קיבלו או זכאיות לקבל, 3

 החזקות, יגיע לסכום השווה למלוא שווי הוצאותיהן בגין נכס הנפט. נציין כי כל הסכומים מחושבים בדולרים )ארה"ב(.
 .באתר מאי"ה( 8.20103.21)מיום  ם בע"מותמר פטרוליו( 8.20103.12 )מיום ם שותפות מוגבלתדלק קידוחילפירוט נוסף ניתן לפנות לדיווחיהן של  4

http://maya.tase.co.il/reports/details/1152285
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152285
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152285
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152167
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152167
http://maya.tase.co.il/reports/details/1152167
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, בנפט ו/או 6במישרין, בהתאמה( 9.25% -ו 22%בגין ) 5מתוך חלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום ,חזקותן התמלוגים במישרין מ

זכות התמלוגים האמורה, צמודה לחלקן  .("נכסי הבסיס")להלן:  חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן החזקותבגז טבעי ו/או ב

הן תעברנה את זכויותיהן בחזקות, אזי מקבל הזכויות יקבל על עצמו , כך שגם במידה והבסיס של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכסי

קידוחים  מתוך חלקן של דלק, דלק אנרגיהשיעורי התמלוגים להם זכאית בהתאם ל ,את כל ההתחייבויות לתשלום התמלוגים כאמור

הנפקת בדרך של  ,עשה כנגד תמורה שתשולם במזומןיהעברת הזכאות לקבלת תמלוגים ת .כמוזכר לעיל ,בחזקות ותמר פטרוליום

דלק ציין כי במסגרת העסקה, בכוונת נ .("העסקה")להלן: לדלק אנרגיה של החברה ניירות ערך לציבור ו/או בדרך של הקצאת מניות 

לממש את מלוא אחזקותיה בחברה ועל כן לאבד את היכולת להתוות מדיניות פיננסית ותפעולית בחברה, וזאת בכפוף לתנאי  אנרגיה

תקנון החברה קובע כי תחום הפעילות של החברה יהיה החזקה  .7לשיקול דעתהשיהיה והאפשרות לממש אחזקות במחיר השוק, 

 בתמלוגים של חברות העוסקות בתחום הנפט והגז. 

לשם מימון חלק מתמורת העסקה, בכוונת החברה לגייס מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב )סדרה א׳( לציבור, בהיקף של 

 132 -מעבר ל בפועל שיגויסכל סכום כאשר בהתאם להצהרת החברה,  ,לפי השער החליפין שיהיה במועד הגיוס, דולרמיליון  132עד 

לפירעון קרן אגרות החוב )סדרה א׳(, לרבות פירעון מוקדם ו/או אך ורק ית אשר תשמש את החברה , יופקד כקרן ייעודדולרמיליון 

(. נציין כי קרן הגיוס העודף תיפרע לאורך חיי החוב בהתאם לשיעור ״קרן הגיוס העודף״רכישה עצמית של אגרות חוב )להלן: 

(, למעט במקרים של פירעון מוקדם ו/או רכישה עצמית של מחדש״ ״מועד המימון)להלן:  2028באוגוסט  30 -האמורטיזציה, עד ליום ה

 .8מיליון דולר 53 -, לא תעלה על כל"הנ במועד , כך שהיתרה  למימון מחדש בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'(אגרות חוב

 "מאגר תמר")להלן:  מטרים 1,670 -ק"מ מערבית לחופי חיפה, בעומק מים של כ 90 -כבמרחק של , 2009מאגר תמר התגלה בינואר 

פרויקט כולל תשתית להפקת גז טבעי, הפקתו ומכירתו ללקוחות שונים, אשר העיקרי בהם הינו חברת ה. ("הפרויקט"ו/או  "המאגר"ו/או 

הפרויקט . 31.03.2013( ממאגר תמר חלה ביום First Gas(. הזרמת גז טבעי ראשונית )"חברת החשמל"החשמל לישראל בע"מ )להלן: 

שותפות מוגבלת  2משמשת, בין היתר, כמפעיל הפרויקט, ישראמקו נגב ה( 25%הינו מיזם משותף, בבעלות השותפים: נובל אנרג'י )

( ואוורסט 4%(, דור חיפושי גז שותפות מוגבלת )16.75%(, תמר פטרוליום בע"מ )22%(, דלק קידוחים שותפות מוגבלת )28.75%)

היקף משמעותי של עתודות גז, , המאגר כולל 2017 דצמברונכון לחודש  9NSAIבהתאם להערכת  (.5%3.תשתיות שותפות מוגבלת )

 .111P לפי קטגוריה BCM 222 -מתוכן עתודות גז מוכחות של כ, 102Pלפי קטגוריה  BCM 331 -כ

  

                                                           
 .פטרוליום בתמר ההצבעה מזכויות %6.671 -כבו ההוניות הזכויותן מ %22.6 -כב מחזיקה דלק קידוחים, דוחה למועד ין כי נכוןיצנ 5
לידי עברו אשר  ,בחזקות Noble Energy Mediterranean LTDזכויותיה של מ( בחזקות, 100%)מתוך  7.5%זכויות בשיעור של  למכירת עסקההושלמה לאחרונה  6

 ,התחייבויות לתשלום תמלוגי על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים. לאור זאת, העברת הזכויות ותכולל ןאינתמר פטרוליום. הזכויות שהועברו במסגרת העסקה, 
 לא תשפיע על העסקה נשואת דירוג זה.

 .2021 דצמבר עדבמניות החברה  החזקותיה את למכור מחויבת דלק אנרגיהלתנאי "מתווה הגז" תהיה  בהתאםבהקשר זה, נציין כי  7
  .2028 בשנת האחרונה טרם מועד המימון מחדש, בתקופהלהיצבר  הצפויהפנוי לשירות החוב,  בהתחשב בתזרים 8
9 Netherland, Sewell & Associates, Inc. 

 מן הכמות שצוינה. ו יהיו שוות או גבוהות יותרופקכי הכמויות אשר י %50של  הסתברותלגביו קיימת שהאומדן  10
 מן הכמות שצוינה. ו יהיו שוות או גבוהות יותרופקכי הכמויות אשר י %90של  הסתברותלגביו קיימת שהאומדן  11
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 מבנה המימון

לפי השער החליפין שיהיה במועד  ,מיליון דולר 132חוב בהיקף של עד  אגרותס וגי, לרבות "עתנפיק החברה ני, העסקהלממן את בכדי 

החוב, בהתאם אגרות המרכזיים של  הן. להלן תנאידלק אנרגיהל ת מניות החברהצאיתרת עלות הרכישה תמומן באמצעות הק .הגיוס

 ודל הפיננסי:המלשטר הנאמנות ו

 לפי שער החליפין שיהיה במועד הגיוס ,מיליון דולר 132עד  היקף חוב 

 2018-2028 החוב תקופת

 ריבית שנתית קבועה הצמודה לשער הדולר ומשולמת אחת לחצי שנה ריבית והצמדה

סוג הלוואה ועיתוי תשלומי קרן 
 וריבית

 מהיקף החוב נפרע לשיעורין )קרן וריבית(, בתדירות חצי שנתית 60% -כ •

 (Bulletבולט ) 40% -כ •

 מיליון דולר 53 -כ מימון מחדש במועד היתרת חוב 
יתרות גז במועד המימון 

 BCM 124 -: כ1Pלפי קטגוריה ; BCM 215 -: כ2Pלפי קטגוריה  12מחדש

 לשירות החוב כרית ביטחון
13 

 14חודשי שירות חוב 3 -: סכום השווה בכל עת ל2022עד לשנת  •

 15חודשי שירות חוב 6 -: סכום השווה בכל עת ל2022החל משנת  •

קרן ייעודית להפחתת סיכון 
 מחדשהמימון 

 -למעלה מ ,01.01.2018 -מכר פרויקט תמר החל מ ,של אגרות החובמלא פירעון  טרםהיה וב
130 BCM דולר בגין כל אלף 352 -כ בהיקף של ,16נצברתקרן ייעודית החברה תקים , המאגרן מ 

1 BCM 130 -שנמכר מעל ל BCM  .היהתככל ש, הפקדת הכספים בקרן הייעודית הנ"להאמורים 
בהתבסס על נתוני המכירות של השנה  ,לכל שנה במרץ 31יום תתבצע עד ל, תרלוונטי
לצורך ביצוע  , בהתאם לשיקול דעתה,החברה הקרן הייעודית תשמש אתרית הקודמת. אהקלנד

 החוב אגרות פירעון מוקדם של

 התניות פיננסיות לאירוע כשל
 1.05 -מ נמוך חזוי ADSCR כיסוי יחס •

מיליון  51פחת מסך של לא ישל החברה הכלכלי העצמי הונה  - מזעריכלכלי הון עצמי  •
 17במשך שני רבעונים עוקבים דולר

 18בטוחות

בשעבוד יחיד, קבוע, ראשון בדרגה,  ,לטובת הנאמן, בעבור מחזיקי אגרות החוב תשעבדהחברה 
 :את וללא הגבלה בסכום,

 מחזקת תמרלקבלת תמלוגים כל זכויותיה א. 
 הפעילות בחשבון החברה של זכויותיה. ב
 טחוןיהב כרית בחשבון החברה של זכויותיה. ג

 לדירוג עיקריים שיקולים

עונה על צרכים לאומיים ומאפשר למדינת ישראל מאגר תמר ( 1: )במסגרת הדירוג נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים הבאים

יוצר מתווה הגז ( 2; )הפחתת עלויות כלכליות וסביבתיות כאחדתוך צמצום התלות בפחם ונפט, לצד עצמאות אנרגטית ארוכת טווח, 

ל יכאשר למפעחיובי,  Track Recordטכנולוגיית הפרויקט הינה מוכחת ובעלת ( 3); יותר ברורה, שקופה ויציבה רגולטוריתסביבה 

, בקידוחים והפקת גז במים עמוקים, ניסיון בינלאומי 19(""נובל אנרג'ילהלן: ) Noble Energy Mediterranean Ltd חברתהפרויקט, 

(, 2013שנים )החל ממרץ  5 -כ לפרויקט היסטוריה תפעולית של( 4) ;וביצועי הפרויקט תלויים בהמשך מעורבותה כבעלים וכמפעיל

. נכון 201720למשך שבוע, במהלך חודש ספטמבר  ,באופן מבוקר המאגרן הופסקה אספקת הגז מאשר בעקבותיה  ,אחת תקלה עם

                                                           
 לפי תרחיש הבסיס של מידרוג. 12
 הבולט.רכיב לא כולל את  13
 .סכום הריבית בלבד )ללא סכום קרן(משווה למחצית  איה ,הנדרשכרית הביטחון לשירות החוב לגביו סכום  ,למעט ביחס למועד תשלום הריבית הראשון 14
 .סכום הריבית בלבד )ללא סכום קרן(משווה למחצית  איה ,הנדרשכרית הביטחון לשירות החוב סכום  ולגבי אחרון,ריבית הקרן והלמעט ביחס למועד תשלום ה 15
 )בעבור מחזיקי אגרות החוב(. לטובת הנאמן ,ראשון בדרגה ,קבוע ושוטף ,שועבד בשעבוד יחידבמקרה זה, הקרן הייעודית ת 16
פחות מזומנים ושווי אגרות החוב נטו )יתרת קרן אגרות החוב , פחות יתרת קרן 10% -ו 5%סך התזרים המהוון, המחושב לפי ממוצע הנובע משני החישובים של  17

 מוזמנים, פיקדונות לזמן קצר וניירות ערך סחירים, הנמצאים בחשבונות החברה ובקרנות השונות(.
סמוך בלו( ישועבדו הזכויות בחשבון הפעילות ובכרית הביטחון לשירות החוב )לרבות בכספים, בפיקדונות ובני"ע, ובכל הפירות שינבעו מן הכספים או הזכויות הל 18

תשועבדנה עד לאותו מועד, ימים ממועד רישום אגרות החוב וככל שלא  120ככל הניתן, למועד רישום אגרות החוב למסחר. הזכויות בתמלוג תשועבדנה בתוך 
 )מבלי שהדבר ייחשב כהפרה של שטר הנאמנות(. 0.5%תחול תוספת ריבית של 

 , באופק יציב.Baa3המדורגת בדירוג בינלאומי  ,.Noble Energy, Incי חברת ל ידמוחזקת ענובל אנרג'י  19
 .מאי"ה -מר: עקב תקלה הופסקה אספקת הגז ממאגר תמר מאגר ת 20

http://maya.tase.co.il/reports/details/1123045
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  זמינות גבוהה;רמת ת הגז ממאגר תמר יציבה, עקבית ועומדת ביעדי הביצוע שהוגדרו, במקביל לשמירה על אספקלמועד הדוח, 

  ;להגדיל את אספקת הגז הטבעי ממאגר תמראשר נועד ", 8-"תמר , החלה הזרמת הגז הטבעי מן הקידוח2017בחודש אפריל ( 5)

 -, המאגר כולל עתודות גז של כ2017 דצמברונכון לחודש  NSAI בהתאם להערכתכאשר היקף משמעותי של עתודות גז במאגר, ( 6)

313 BCM 2, לפי קטגוריהP, 222 -מתוכן עתודות גז מוכחות של כ BCM 1 לפי קטגוריהP( ;7)  התמורות במשק האנרגיה תומכות

מייצור בפחם לייצור באמצעות גז טבעי(, הרחבת בצריכת גז טבעי במשק וכוללות, בין היתר, מדיניות הפחתת פליטות )לרבות מעבר 

מאגר תמר הינו מקור אספקת גז ( 8חשמל; ) ייצור לצורך טבעי לגז לייצוא ובביקושים בביקושים פעילותם של צרכנים קיימים, גידול

ממועד הפעלתו ספקת הגז הטבעי החל אבתחום כאשר בעלי הזכויות במאגר תמר מהווים מונופול  21טבעי כמעט בלעדי למשק,

הסביבה ( 9) ;והמאגרים כריש ותנין (2020(, ועד להפעלתו המסחרית הצפויה של מאגר לוויתן )עד לשנת 2013רץ מהמסחרית )

, לצד ("משרד האנרגיה"התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: יישום מדיניות הפחתת הפליטות של משרד התחרותית תלויה ב

לפרויקט תזרים ( 10; )י במשק ויצירת תשתיות לייצוא גז טבעי, תוך חתימה על הסכמי ייצוא בשנים הקרובותבצריכת הגז הטבעהגידול 

 TOPמזומנים יציב הנשען על הסכמי אספקת גז טבעי ארוכי טווח, הכוללים רכיב 

ומחיר רצפה. עם זאת, לחלק מלקוחות המאגר  22

קיימת אופציה להקטנת כמות הגז החוזית לאורך השנים, אשר עלולה להשפיע על יציבות תזרים המזומנים בטווח הארוך. בהקשר 

חברת , ל2021( בשנת 11זה, נציין כי מספר יצרני חשמל מרכזיים במשק חתמו על הסכמי לאספקת גז טבעי אל מול מאגר כריש; )

שפרסמו בעלי  DCF -בהתאם להנחת הבסיס ב, לכל היותר. 25%החשמל קיימת אופציה להפחתת מחיר הגז הטבעי בשיעור של 

מפעילותם ואיתנותם  , בנסיבות מסוימות,דירוג החברה מושפע( 12; )12.5%-25%הזכויות במאגר תמר, צפויה ירידה אשר נעה בין 

בכירותם ( 13) ;, באופק יציבA1.ilום, המדורגות בדירוג ידלק קידוחים ותמר פטרול - יסשל בעלי הזכויות בנכסי הבסהפיננסית 

הוצאות ן המ יםמושפע םאינושל דלק קידוחים ותמר פטרוליום,  משורת ההכנסות ברוטובמישרין  יםנגזרשל תמלוגי העל, ההתזרימית 

 -)המהווים כ 2028מיליון דולר בשנת  53 -מבנה החוב המכיל רכיב בולט בהיקף של כ (14)הכרוכות בתהליך ההפקה;  עלויותהאו ו/

 עד או בסמוך, יסתיימו ברת החשמלהסכמי הגז הטבעי בפרויקט, בדגש אל מול ח נציין כי מרבית. החוב(הנפקת אגרות מהיקף  40%

ביטחון  כרית (16); טבעי בהיקפים משמעותיים ממאגר תמרקרן ייעודית להפחתת סיכון המימון מחדש, בעת מכירת גז ( 15)מועד זה; ל

 . 2022בהיקף הנמוך מן המקובל בענף עד לשנת  ,לשירות החוב

הפעלתו  , כאשר לאחריעל פי תרחיש הבסיס של מידרוג, בטווח הקצר עד בינוני צפוי הפרויקט לשמור על מעמדו המונופוליסט

ויה להתפתח תחרות מסוימת בין שני המאגרים, אשר תתעצם עם הפעלתם (, צפ2020המסחרית של מאגר לוויתן )עד לשנת 

הנחנו כי נובל אנרג'י תשמור על ביצועי הפרויקט, לרבות הפקה סדירה  ותנין.( 2020-2022)בין השנים המסחרית של המאגרים כריש 

באמצעות פחם צפויה להימשך בשנים מדיניות משרד האנרגיה בקשר עם הפחתת ייצור החשמל ורציפה של גז טבעי. כמו כן, 

להערכתנו, הצריכה המשקית של גז טבעי צפויה להמשיך ולגדול על פני  הקרובות, ולהוביל להמשך גידול בביקוש לגז טבעי במשק.

ווח כאשר בטווח הקצר, היקף הצריכה המשקית של גז טבעי ינוע בט בין היתר, כתוצאה מן הגידול באוכלוסייה ובצריכת החשמל,זמן, 

, לכל 12.5% -יפחת מחיר מכירת הגז הטבעי לחברת החשמל בשיעור של כ 2021בשנת  להערכתנו, כמו כן, .BCM 10-10.5של 

מסך  68% -יתרות הגז הטבעי במאגר במועד המימון מחדש, צפויות לעמוד על כבהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג,  הפחות.

מחזיקי אגרות ל תמלוגיםה את זכויותתשעבד החברה בנוסף, . 1Pקטגוריה  לפי 55% -כ ועל, 2Pהעתודות של המאגר לפי קטגוריה 

 ADSCRהכיסוי  י, יחס23של מידרוג בהתאם לתרחיש הבסיס. העסקה)כמפורט לעיל(, תוך פרק זמן סביר ובהתאם למסמכי החוב 

)בשנת  1.83 -המינימאלי יעמוד על כ PLCRויחס הכיסוי בהתאמה, , (2018 ת)בשנ 1.44 -ו 1.49 -הממוצע והמינימאלי יעמדו על כ

 משמעותי היקף, מידרוגלהערכת  .2.25-2.50, ינוע בטווח שבין 2028במועד המימון מחדש, בשנת  PLCR -יחס ההנחנו כי , בנוסף(. 2018

 סיכון את, מה במידת, ממתנים, הנאמנות בשטר המעוגן הייעודית הקרן מנגנון לצד, מחדש המימון במועד במאגר טבעי גז עתודות של

 .החוב בתקופת משמעותיים בהיקפים טבעי גז מכירת של במקרה וזאת, מחדש המימון

                                                           
 .(BUOYלמעט כמויות מוגבלות של גז טבעי נוזלי מן המצוף הימי ) 21
22 Take or Pay. 
 .1Pלפי קטגוריה  23
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 פירוט השיקולים העיקריים לדירוג

 משאב כלכלי מהותי למשק הישראלי 

המאגר ניתן עליונה למדינה. באמצעות בעל חשיבות אסטרטגית וכלכלית מאגר תמר מאפשר למדינת ישראל עצמאות אנרגטית והינו 

לאורך השנים,  לספק את צרכיה האנרגטיים של המדינה למשך עשרות שנים, ובכך מהווה המאגר גורם משמעותי בפיתוח המשק.

כאשר השימוש בו מאפשר להפחית את התלות בפחם ונפט, תוך צמצום הפך למקור האנרגיה הראשי בייצור חשמל, הגז הטבעי 

 עלויות כלכליות וסביבתיות כאחד.

 עול הפרויקט מושתת על ניסיונה של חברת נובל אנרג'יתפ

, כאשר למפעיל הפרויקט, נובל אנרג'י, ניסיון בינלאומי בקידוחים (2013)החל ממרץ  שנים 5 -כלפרויקט היסטוריה תפעולית של 

לסטנדרטים בינ"ל, עומדת פועלת בהתאם . נובל אנרג'י 24במפרץ מקסיקו, מערב אפריקה ואף בישראל -והפקת גז במים עמוקים 

בחודש , באופק יציב. Baa3אשר מדורגת בדירוג בינלאומי  .Noble Energy, Incי ל ידמוחזקת ע, ובתקני בטיחות וסביבה עולמיים

 .בטווח הקצר להגדיל את אספקת הגז הטבעי ממאגר תמראשר נועד ", 8-"תמר , החלה הזרמת הגז הטבעי מן הקידוח2017אפריל 

, בעת ביצוע עבודות שדרוג בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, התגלה סדק בצנרת 2017בספטמבר  21 -יין כי ביום הבד בבד, נצ

הפליטה המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום, אשר בעקבותיו הופסקה באופן מבוקר אספקת הגז 

נכון , חודשה אספקת הגז באופן סדיר. 2017בספטמבר  27 -יום ההטבעי ממאגר תמר לתקופה של כשבוע. עם השלמת התיקון, ב

להערכת  .ת הגז ממאגר תמר יציבה, עקבית ועומדת ביעדי הביצוע שהוגדרו, במקביל לשמירה על זמינות גבוההאספקלמועד הדוח, 

 מידרוג, ביצועי הפרויקט תלויים בהמשך מעורבותה של נובל אנרג'י במאגר, כבעלים וכמפעיל.

 התמורות במשק האנרגיה תומכות בצריכת הגז הטבעי במשק

השימוש בגז טבעי במשק הישראלי הולך וגדל על פני זמן, עד כדי שגז טבעי הפך למקור האנרגיה העיקרי במשק, המחליף פחם ונפט. 

וח "אורות רבין" בתחנת הכ 4-1, לרבות סגירת היחידות הפחמיות 25בהמשך להחלטות הרגולטור בקשר עם הפחתת השימוש בפחם

חתם שר האנרגיה על מסמך חדש הקובע עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור  2017בחודש נובמבר בחדרה, 

גז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות אמצעות יצור חשמל ביפחמיות, לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות ל

פשר גמישות ואמינות אספקה למשק. המדיניות האמורה תיושם לאחר הפסקת הפעלתן של היחידות הפחמיות לי המאאבעומס מינימ

(, ובכפוף ליתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר 2022)לא יאוחר מחודש יוני 

האנרגיה, המתבטא בהרחבת פעילותם של צרכנים קיימים,  יתר על כן, לאור התפתחות משק למערכת ההולכה בתשתית נפרדת.

ובביקושים לגז טבעי לצורך ייצור חשמל, צפוי המשך גידול בביקוש  גידול בביקושים לייצוא, לאור מכירת גז טבעי לירדן ממאגר תמר

 BCM 8.3 -וכ 2016בשנת  BCM 9.3 -כ לעומת, BCM 9.7 -בכ הסתכמה ממאגר תמר הטבעי הגז צריכת, 2017לגז טבעי. בשנת 

היקף השימוש , האנרגיהבהתאם לנתוני משרד  בתקופה המדוברת. 8% -כ שנתי ממוצע של המעידים על שיעור גידול, 2015בשנת 

, המהווים גידול שנתי של 2016בשנת  BCM 9.7 -וכ 2015בשנת  BCM 8.4 -, לכ2014בשנת  BCM 7.6 -בגז טבעי בישראל עלה מכ

. להערכת מידרוג, 2017בשנת  BCM 10.4 -עולה כי הביקוש המשקי עמד בפועל על כהשוק מנתוני  , בהתאמה.15% -וכ 10.5% -כ

בצריכת הגז הטבעי במשק, יצירת תשתיות לייצוא גז טבעי, המשך יישום מדיניות הפחתת הפליטות של משרד האנרגיה, לצד הגידול 

 מרכזי בדירוג. וחתימה על הסכמי ייצוא בשנים הקרובות, מהווים נדבך

 ספק גז טבעי מונופוליסטי בשוק המקומי, עד לפיתוחם של מאגרי גז נוספים בטווח הבינוני

מאגר תמר הינו מקור אספקת גז טבעי כמעט בלעדי למשק הישראלי, למעט כמויות מוגבלות של גז טבעי נוזלי מן המצוף הימי 

(BUOY .) (, ועד 2013רץ מממועד הפעלתו המסחרית )ספקת הגז הטבעי החל אבתחום בעלי הזכויות במאגר תמר מהווים מונופול

, קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית 2017להפעלתם המסחרית של מאגרי גז נוספים. בהקשר זה נציין כי בחודש פברואר 

                                                           
 תטיס, תוך עמידה בלוחות הזמנים, בתקציבים וביעדים שנקבעו.-נובל אנרג'י הקימה ותפעלה את מאגר ים 24
, ביחס להיקף צריכת 30%הגיע לכדי וצפויה ל 2017, נמשכה בשנת 2016מדיניות הפחתת ייצור החשמל באמצעות תחנות כוח פחמיות, אשר החלה בשנת  25

 .2015הפחם בשנת 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2018/01-Jan/30percent-reduction-use-coal-electricity-generation.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/NewsAndEvents/MessageDoverAndNews/Pages/2018/01-Jan/30percent-reduction-use-coal-electricity-generation.aspx
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(FID לפיתוח השלב הראשון, הצפוי להסתיים עד לשנת )הערכנו כי כמו כן, .202026 il & Gas S.A.Energean O  צפויה להשלים את

( לפיתוח FIDהשקעה סופית ) , התקבלה החלטת2018זאת לאחר שבחודש מרץ , 2020-2022בין השנים  ותנין כריש יםמאגרהפיתוח 

בנוסף, ביחס לחוזים הקיימים בשוק.  נמוכיםכמו כן, נציין כי מאגר כריש חתם על חוזי מכר למכירת גז טבעי, במחירים . השלב הראשון

( לחברת MMBTUו ירידה במחיר מכירת יחידת אנרגיה )ניחבעלי הזכויות במאגר תמר הלאור הגידול הצפוי בהיצע הגז הטבעי במשק, 

להערכתנו, לאחר  , וזאת בהתאם לאופציה הקיימת בחוזה הקיים בין הצדדים.12.5%27-25%, אשר נעה בין 2021החשמל משנת 

להתפתח תחרות מסוימת בין שני המאגרים, אשר תתעצם עם הפעלתם המסחרית של המאגרים הפעלתו של מאגר לוויתן, צפויה 

בד בבד, במידה ולא תיושם מדיניות הפחתת הפליטות של משרד האנרגיה ו/או לא תיווצר תשתית פיזית וחוזית לייצוא גז  כריש ותנין.

 תחרותית גבוהה יותר שתתבטא, בין היתר, במחירי הגז הטבעי.טבעי, עלול היצע הגז הטבעי במשק לעלות על הביקושים וליצור סביבה 

 ומחיר רצפה TOPתזרים מזומנים יציב הנשען על הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז, הכוללים רכיב 

מאגר תמר נהנה מיתרון ראשוניות בחתימה על הסכמים ארוכי טווח עם הצרכנים הגדולים במשק. למאגר הסכמים לאספקת גז טבעי 

, 28באופק יציב, Aa2.ilלתקופה ובהיקפים אשר הולמים את הדירוג. הלקוח המהותי בפרויקט הינו חברת החשמל, אשר מדורגת 

לחברת החשמל קיימת אופציה  2021חל ממועד הפקת הגז הטבעי. עם זאת, בשנת ומספקת יותר ממחצית ההכנסות בפרויקט, ה

שפרסמו בעלי הזכויות במאגר תמר, צפויה  DCF -בהתאם להנחת הבסיס ב, לכל היותר. 25%להפחתת מחיר הגז הטבעי בשיעור של 

להערכתנו, תורמים רבות , אשר ת שונות, מחיר רצפה והצמדוTOPהסכמי אספקת הגז כוללים רכיב . 12.5%-25%ירידה אשר נעה בין 

לקוחות מאגר תמר קיימת אופציה להקטנת כמות הגז החוזית לאורך השנים, מרבית ליציבותה התזרימית של החברה. יחד עם זאת, ל

תמו אשר עלולה להשפיע על יציבות תזרים המזומנים, בטווח הארוך. בהקשר זה, נציין כי מספר יצרני חשמל מרכזיים במשק כבר ח

 על הסכמי לאספקת גז טבעי אל מול מאגר כריש. 

 הבסיס בנכסי הזכויות לבעלי יםתמלוגאנרגיה  דלק בין זיקה קיום לצד, קניינית כזכות העל תמלוגי

בעין הינה זכות קניין שבדין או, למצער, זכות קניין  תמלוגים לקבל הזכות, למידרוג החברה ירהמשפטית שהעב דעת לחוות בהתאם

 כזיקת לסווג ניתן החברה של זכותה את, כן על. הזכויות העברת בהסכם המפורטים הנפט במשאבי, קניינית מעין זכות או שביושר

 מאוחרים נושים פני על עדיפות לה תקנהאו נאמנות שביושר, ולפיכך, זכאותה של החברה לקבלת תמלוגים  שבדין נאמנותאו /ו הנאה

מכך, על פי חוות  יתרהפירעון.  כשלקלע למצב של יי, אם הבסיס בנכסי הזכויות לבעלי שימונה המפרק או הנכסים כונס פני על ואף

גם מפני נושים אחרים.  כמוהזכות לתמלוגים חסינה מפני הנאמן,  תהיה, הבסיס בנכסי הזכויות בעלי שלפירעון   כשל במקרההדעת, 

 קידוחים דלק - הבסיס בנכסי הזכויות בעלי של הפיננסית ואיתנותם מפעילותם, מסוימות בנסיבות, מושפע החברה דירוג, זאת עם

 עלולה, הבסיס בנכסי הזכויות בעלי של הפיננסית ובאיתנותם בפעילותם פגיעה .יציב באופק, A1.il בדירוג המדורגות, פטרוליום ותמר

 באיתנותם שחיקה או/ו בפעילותם פגיעה ותחול היה. יםתמלוגאנרגיה  דלק של הדירוג על, מכך וכנגזרת ההחזר כושר על להשליך

 דירוג.העל מידרוג את ההשלכות  תבחן, בדירוגם ירידהו/או  בזהותם משינויכתוצאה  לרבות, הבסיס בנכסי הזכויות בעלי של הפיננסית

 בכירותם התזרימית של תמלוגי העל 

חומרים בעלי ערך של דלק קידוחים ותמר פטרוליום, בנפט ו/או בגז טבעי ו/או ב משורת ההכנסות ברוטובמישרין  יםהעל נגזר יתמלוג

יתר על כן, תשלום תמלוגי . 29הכרוכות בתהליך ההפקה עלויותהאו ו/הוצאות ן המ יםמושפע םאינאחרים שהופקו ונוצלו מן החזקות, ו

חומרים בעלי בנפט ו/או בגז טבעי ו/או בבעל התמלוג, והינו מובטח ל ,דלק קידוחים ותמר פטרוליום העל אינו מותנה ברווחיותן של

הזכאות לקבלת תמלוגים מתוך אחזקותיהן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בחזקות,  ערך אחרים שהופקו ונוצלו מן החזקות. כלומר,

  .למדינה תמלוגים תשלום לאחר ,תהא הבכירה במפל התשלומים

                                                           
 .2019הינו עד תום שנת ותחילת הפעלתו המסחרית, פיתוח מאגר לוויתן סיום י לוהצפהמועד , הרשמי של הפרויקטבהתאם ללו"ז נציין כי  26
 .12.5%לחברת החשמל תעמוד על ( MMBTUמכירת יחידת אנרגיה )במחיר הצפויה להערכת החברה, ההפחתה  27
 ל לישראל בע"מחברת החשמ -דירוג  28
השפעה על  ןשלה ולתזמון האמורות להוצאות ישו במידהזאת , יםהתמלוג זכות על ומשנית עקיפה השפעה , תיתכןוההפקה הפיתוח, החיפושים להוצאות 29

 .(נפט רווחי היטלכגון )משפיעים על בעל זכות התמלוג ה ,פרמטרים אחרים

https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=4&c=63&id=161
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 בהיקף משמעותי של עתודות גז במאגר תמר , הממותן במידה מסוימת,שמחד מימון סיכון

חוב , תעמוד יתרת ה2028באוגוסט  30 -החוב. ביום האגרות מכיל סיכון מימון מחדש, אשר נלקח בחשבון במסגרת דירוג  חובמבנה ה

של מאגר תמר  מועד המימון מחדש, יסתיים הסכם הגז הטבעיאו בסמוך לטרם . מהיקף הגיוס( 40%-)המהווים כ מיליון דולר 53 -על כ

ים. כמו כן, במהלך תקופה זו צפויים "אל מול חברת החשמל וכן יתר הסכמי אספקת הגז הטבעי המרכזיים של המאגר אל מול היחפ

לפעול שלושה מאגרי גז טבעי במשק הישראלי, לכל הפחות, לצד מאגרים נוספים במזרח התיכון. יחד עם זאת, גם הביקושים צפויים 

 -עתודות גז, כהיקף משמעותי של , המאגר כולל 2017 דצמברונכון לחודש  NSAI הנוכחית. בהתאם להערכתלגדול ביחס לרמתם 

313 BCM  2לפי קטגוריהP, 222 -מתוכן עתודות גז מוכחות של כ BCM 1 לפי קטגוריהPיתרות . בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג ,

 לפי 55% -כ ועל, 2Pמסך העתודות של המאגר לפי קטגוריה  68% -הגז הטבעי במאגר במועד המימון מחדש, צפויות לעמוד על כ

 .2.50-52.2, ינוע בטווח שבין 2028במועד המימון מחדש, בשנת  PLCR -יחס הכי  30הנחנו בתרחיש הבסיסבנוסף, . P1קטגוריה 

להערכת מידרוג, היקף משמעותי של עתודות גז טבעי במאגר במועד המימון מחדש, לצד מנגנון הקרן הייעודית המעוגן בשטר 

 הנאמנות, ממתנים, במידת מה, את סיכון המימון מחדש, וזאת במקרה של מכירת גז טבעי בהיקפים משמעותיים בתקופת החוב.

 לשירות חוב כרית ביטחון

 ,31חודשי שירות חוב בכיר 3 -לכום השווה , תעמיד החברה כרית ביטחון לשירות חוב בס2022ות, עד לשנת בהתאם לשטר הנאמנ

להערכת מידרוג, סכום כרית הביטחון  32.חודשי שירות חוב בכיר 6 -לעל סכום השווה הביטחון  , תעמוד כרית2022בעוד שהחל משנת 

 בענף אולם ממותן, במידת מה, באמצעות תזרים המזומנים היציב בפרויקט. המקובלן , הינו נמוך מ2022בתקופה הראשונה, עד שנת 

 ניתוח יחסי הכיסוי

חודשים. חדלות פירעון  12 -יחסי הכיסוי ייבדקו עבור כל מועד שירות חוב, קרי אחת לחצי שנה, ויחושבו ל קבע כיבשטר הנאמנות יי

הממוצע  ADSCR, יחסי הכיסוי 33בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג .1.05 -הצפוי הנמוך מ ADSCRתתרחש, בהינתן יחסי כיסוי 

 . 34 (2018)בשנת  31.8 -המינימאלי יעמוד על כ PLCR(, בהתאמה, ויחס הכיסוי 1820)בשנת  41.4 -ו 1.49 -והמינימאלי יעמדו על כ

 להלן תרחישי רגישות מרכזיים שנבחנו במסגרת הדירוג:

 ADSCR 
 ממוצע

ADSCR 
 מינימאלי

 שנת
 מינימום

PLCR 
 מינימאלי

 שנת
 מינימום

 2018 1.83 2018 1.44 1.49 תרחיש בסיס מידרוג
 28% 1.23 1.05 2027 1.44 2020 - (breakeven) 2021( משנת BCMירידה בכמות הנמכרת )
)מועד המימון מחדש(  2028( משנת BCMירידה בכמות הנמכרת )

(breakeven) - 41% 
1.48 1.05 2028 1.55 2018 

 30%  1.24 1.05 2026 1.49 2018 - (breakeven) 2021במחיר הגז הטבעי משנת  ירידה
)מועד המימון מחדש(  2028במחיר הגז הטבעי משנת  ירידה

(breakeven) - 38%  
1.48 1.05 2028 1.58 2018 

 2018 1.80 2026 1.42 1.45 2021( לחברת החשמל, החל משנת 25%הנחה מקסימאלית )
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1Pלפי קטגוריה  30
 .סכום הריבית בלבד )ללא סכום קרן(משווה למחצית  איה ,הנדרשכרית הביטחון לשירות החוב לגביו סכום  ,למעט ביחס למועד תשלום הריבית הראשון 31
 .סכום הריבית בלבד )ללא סכום קרן(משווה למחצית  ,הנדרשכרית הביטחון לשירות החוב סכום  הםלגבי אחרונים,ריבית הוהקרן למעט ביחס למועד תשלום ה 32
 .1Pלפי קטגוריה  33
  .תרחיש הבסיס של מידרוגהכיסוי גבוהים יותר בהשוואה ל יחסי להערכת החברה, 34
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 :חלוקהל עיקריים תנאים

 ; קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החובתשלום עתי של בוצע  •

 לא התרחש ולא צפוי להתרחש אירוע הפרה כתוצאה מן החלוקה; •

 ; , לכל הפחות1.18עמידה ביחס כיסוי לשירות החוב של  •

  ;בלפחות אחד מתוך שני מועדי הבדיקה האחרונים 1.20עמידה ביחס כיסוי היסטורי של  •

 כתוצאה מהחלוקה, לא תפר החברה את התחייבותה לשמירה על הון עצמי מזערי; •

 .לשירות חוב מלאה בהתאם לנדרש כרית הביטחון •

 :מפל תשלומים

 ;תשלומים לנאמןה , לרבותהשוטפת של החברה פעילותהמימון הנדרשות להוצאות  .1

 ;מסים ותשלומי חובה אחרים לרשויות החלים על החברה .2

 אשר חלים על החברה, על פי תנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב;תשלומי ריבית  .3

 תשלומי קרן אשר חלים על החברה, על פי תנאי שטר הנאמנות ואגרות החוב; .4

 תשלומים לצורך מילוי הקרן לשירות החוב, ככל שנדרש; .5

 ;של אגרות החובכפוי תשלומים החלים על החברה בגין פדיון מוקדם  .6

 ן פדיון מוקדם של אגרות החוב, אשר נעשה ביוזמת החברה;תשלומים החלים על החברה בגי .7

 לאחר התקיימות כל הסעיפים לעיל, תהא החברה רשאית להעביר כספים מתוך חשבון הפעילות, בהתאם לשטר הנאמנות. .8

 אופק הדירוג

 : הוביל להעלאת הדירוגליכולים אשר  גורמים

 של החברה כיסויהשיפור משמעותי ומתמשך ביחסי  •

 במועד המימון מחדש מינוףמשמעותית בשווי המאגר, ושיפור ניכר ביחס העלייה  •

 מפחית את סיכון הביקושים בפרויקט ( אשר 2028חידוש ו/או חתימה על הסכמי גז משמעותיים לטווח ארוך )לאחר שנת  •

 :דירוגאשר יכולים להוביל להורדת ה גורמים

 הן כתוצאה מגיוס חוב נוסף והן כתוצאה מירידה בשווי המאגר  ,מינוףמתמשכת ביחסי הכיסוי ו/או ביחס המהותית ושחיקה  •

 שינוי רגולטורי במשק החשמל או במשק הגז, שיש בו כדי להשפיע לרעה על הפרויקט באופן מהותי •

 שינוי באיכות לקוחות הקצה ובהסכמי אספקת הגז הטבעי, אשר עלולים להוביל לפגיעה באיתנות הפיננסית של הפרויקט •

 הגברת התחרות אשר תוביל לשחיקה משמעותית בהיקף הכמות הנמכרת ו/או במחירי הגז הטבעי  •

כדי לפגוע באיתנותם הפיננסית ובכושר ההחזר של  ם, שיש בהו/או ירידה בדירוגםבנכסי הבסיס שינוי זהות בעלי הזכויות  •

 החברה

 או דירוגוו/שינוי זהות מפעיל הפרויקט  •
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 קשורים דוחות

 קבוצת דלק בע"מ -דירוג 

 דלק קידוחים שותפות מוגבלת -דירוג 

 תמר פטרוליום בע"מ -דירוג 

 תודולוגיה לדירוג מימון הקמה ותפעול של פרויקטים ותשתיותמ

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

  www.midroog.co.il מפורסמים באתר מידרוגהדוחות 

 כללי מידע

 22.04.2018 תאריך דוח הדירוג:

 22.03.2018 :הדירוג עדכון בוצע שבו האחרון התאריך

 23.04.2018 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

 מ"בע מערכות אנרגיהדלק  שם יוזם הדירוג:

 מ"בע מערכות אנרגיהדלק  הדירוג:שם הגורם ששילם עבור 

  המנפיק מן מידע

 . המנפיק אצל מוסמכים מגורמים שהתקבל מידע על השאר בין בדירוגיה מסתמכת מידרוג

https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=1&c=2&id=79
https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=4&c=63&id=259
https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=4&c=63&id=265
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il יחסית ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il למנפיקים יחסית מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il מקומיים למנפיקים יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il למנפיקים יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il למנפיקים יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il למנפיקים יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il למנפיקים יחסית ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il קרובים והם קיצוני באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il הם כלל ובדרך ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב

 החוב שאגרת מציין' 1' המשתנה Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה

 קטגורית באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית של העליון בקצה מצויה

 .באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 .ובכתב מראש של מידרוג

 שלה האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על סתמכותה ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה

 התחייבויות, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס סובייקטיביות של מידרוג דעת או שהם כוללים חוות הנם פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו דירוגים
 גם לכלול יכולים מידרוג פרסומי. וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם  למועד חוב, נכון דמויי פיננסיים מכשירים או/ו חובות, אשראי

 במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג דירוגי. נלוות דעת חוות וכן אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס  הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם. זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת.

. פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
 על המשפיע אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה כל או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת השקעה של להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אף אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו ראויה זהירות ינקוט ובדירוגים, בהם המפורט במידע שימוש העושה שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. מסוים למשקיע

 צריך להסתייע משקיע כל. למכור או להחזיק, לרכוש שוקל שהוא פיננסי נכס בכל השקעה כל של בדבר הכדאיות לכך( המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות או/ו
 .אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל  מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

ם של מידרוג או דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגי
 יה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. בפרסומ

המדורגת(  הישות מידע )לרבות מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה היא עליו ואשר בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגים של הכלול המידע כל
 סבירים, באמצעים נוקטת מידרוג. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא של המידע והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג לאמינים. בעיניה הנחשבים

 וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

 לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על ממתודולוגיה חלק האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים
 כל פרסום כזה, בכל עת.ב האמור מן

 אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
 להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו

, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג
 או/ו מהחזקה כתוצאה שנגרם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל( ב; )אחרות השקעה הזדמנויות אובדן בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך

נגרמו בקשר לנכס  אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג ידי על שהונפק דירוג נשוא היה הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה
(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר כל פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה, רק לא אך השאר בין, פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי וגהדיר לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

 או/ו עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים

 

http://www.midroog.co.il/
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  ההון הרשום 3.1

 -והוא מחולק ל ש"ח 100,000,000הרשום של החברה לתאריך התשקיף הוא  המניות הון 

 ."(רגילותהמניות ה)להלן: " ע.נ. כל אחת ש"ח 1מניות רגילות בנות  100,000,000

  שחלו ממועד התאגדות החברה השינויים בהון הרשום 3.2

ביום ____ הוגדל ההון הרשום של ש"ח.  1,000בעת הקמת החברה עמד ההון הרשום של החברה על 

  . [טרם בוצעהערה לטיוטה: ] מיליון ש"ח 99,999,000 -החברה ב

  ההון המונפק והנפרע 3.3

מניות  1,000ל והוא מחולק ש"ח  1,000 התשקיף הואשל החברה לתאריך והנפרע  ההון המונפק 

  .רגילות

  שחלו ממועד התאגדות החברה שינויים בהון המונפק והנפרע 3.4

 .של החברה והנפרע המונפק נהלא חלו כל שינויים בהו ממועד הקמתה ועד למועד התשקיף 

 חזקות במניות החברהה 3.5

מניות רגילות,  1,000 -"( באנרגיה דלק"בע"מ )להלן: מערכות אנרגיה במועד התשקיף מחזיקה דלק 

 . 1מהון המניות המונפק והפרע של החברה 100%המהוות 

"(, אשר המניות המוצעותעל פי תשקיף זה מוצעות לציבור _____ מניות רגילות של החברה )להלן: "

 [ מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 99.99%] -תהוונה, לאחר השלמת ההנפקה, כ

, ככל שלא תתקבלנה אנרגיה תמלוגים שנחתם בין החברה לבין דלקההעברת הסכם לעל פי ה

לאחר השלמת אנרגיה לדלק , תנפיק החברה על פי התשקיף הזמנות לרכישת כל המניות המוצעות

כמות מניות השווה להפרש בין כמות המניות המוצעות לכמות המניות שתונפקנה ההנפקה לציבור 

  לתשקיף.  6.7.5ראו בסעיף האמור רטים נוספים לגבי ההסכם על פי התשקיף. לפבפועל 

 בעל השליטה בחברה 3.6

  .הוא מר יצחק שרון )תשובה( בעל השליטה בחברה )בשרשור סופי(נכון למועד התשקיף, 

במהלך , ככל שתהיינה, הינה לנסות ולממש את אחזקותיה בחברהאנרגיה האסטרטגיה של דלק 

לתנאי השוק כפי שישררו והאפשרות לממש את האחזקות במחיר השנים הקרובות, וזאת בכפוף 

תהיה דלק אנרגיה "אדם קשור"  17.12.2021, ככל שביום בנוסף .שיהיה מתאים לפי שיקול דעתה

לחברה כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז, וככל שבמועד זה תחזיק דלק אנרגיה במניות החברה 

 6.21.3דלק אנרגיה הוראות מתווה הגז, כמפורט בסעיף  עלשתחולנה או יותר, הרי  5%בשיעור של 

 .לתשקיף

                                                      

קבוצת דלק, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה, מוחזקת, בין היתר, בידי מר יצחק שרון  31.12.2017נכון ליום   1
 (.הצבעהבזכויות  64.42%-בהון ו 60.51%)תשובה( )במישרין ובעקיפין( )

 : הון החברה והמחזיקים בו3פרק 
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שצורף להסכם  ,לחברה כתב ויתור בלתי חוזר עובר למועד פרסום התשקיף, המציאה דלק אנרגיה

 , שעיקריו כדלקמן:ניירות הערךת אשר ייכנס לתוקפו עם השלמת הנפק, התמלוגיםהעברת ל

דלק , ניירות הערך על פי התשקיףככל שדלק אנרגיה תחזיק במניות החברה לאחר השלמת הנפקת 

ידה למעט -מוותרת באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות על אנרגיה

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת  12%עד בנוגע למניות בכמות השווה ל

דלק ידי -המוחזקות עלכי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות הובהר למען הסר ספק, ההנפקה. 

 , מניות הטבה, זכויות,: הזכות לקבלת דיבידנדיםובכלל זהתישארנה בתוקפן המלא,  אנרגיה

ויתרה על זכות ההצבעה בהן  אנרגיהשדלק הזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. המניות ו

פי כתב הוראות -, אשר יפעל על"(העודפות מניותהיקראו להלן: " ן)וה צל נאמןא היד-תופקדנה על

המניות העודפות תכלולנה גם בלתי חוזר שייחתם עימו ערב התשקיף, שיקבע, בין היתר, כדלקמן: 

מניות הטבה או זכויות, או מניות הנובעות מזכויות כאמור, שתוקצנה לדלק אנרגיה בגין המניות 

העודפות כחלק מהנפקת מניות הטבה ו/או זכויות לכלל בעלי מניות החברה. בכל הנוגע להנפקת 

ת הזכות או למוכרה. זכויות אם תהיה בעתיד, הנאמן יקבל הוראה מדלק אנרגיה באם לממש א

. בכל עת שבה תבקש דלק העודפותמניות הכל דיבידנד שיקבל בגין  אנרגיההנאמן יעביר לדלק 

, כולן או חלקן, לצד שלישי יעביר הנאמן את המניות האמורות העודפותמניות הלמכור את  אנרגיה

דלק אנרגיה על )אלא אם הורתה לו  תורה לו בכתב כנגד קבלת תמורתן המלאה אנרגיהלמי שדלק 

תודיע לנאמן בכתב את פרטי הנעבר  אנרגיה, ובלבד שדלק העברת המניות קודם לקבל התמורה(

העודפות מניות של ה ן או העברתןותחתום על כל מסמך שיידרש לצורך העברה כאמור. עם מכירת

גילות לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות הצמודות למניות רמדלק אנרגיה 

  בחברה.

למכור תחילה את המניות העודפות )אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש את מתחייבת  אנרגיה דלק

כי כל עוד מתחייבת מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה והון כאמור לעיל(, וכן היא 

יין זה כי מניות יובהר לענ החברה.לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של 

שתוקצנה לדלק אנרגיה במסגרת הנפקת מניות הטבה ואו הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך 

 התחייבות זו.

מתחייבת שלא להציע יותר מדירקטור אחד במסגרת האסיפות הכלליות המתכנסות  אנרגיה דלק

 לצורך מינוי דירקטורים.

בתקנון החברה נקבעו הוראות המעגנות את הויתור האמור של דלק אנרגיה על זכויות הצבעה 

כן לתשקיף(.  4.2.2מההון המונפק )ראו סעיף  12%הצמודות למניות שתחזיק בשיעור העולה על 

או יותר מהון  25%בשיעור העולה על  אנרגיהנקבעו מספר הוראות שיחולו כל עוד תחזיק דלק 

פק והנפרע, ובין היתר: הוראות לעניין ועדת מינויים שתוקם ככל שהחברה תבקש המניות המונ

להציע לאסיפת בעלי המניות, מועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה; מגבלות על כשירות 

ומגבלות על אופן  ;אנרגיהדירקטורים לפיהן כלל הדירקטורים פרט לאחד לא יהיה בעלי זיקה לדלק 

 לפרטים נוספים ראו סעיפים .קבוצת דלק בע"מ ותאגיד בשליטתה אישור עסקאות חריגות עם

  לתשקיף זה. )ו(7.6.1 -)ג( ו7.6.1)ב(, 7.6.1 ,4.4.8



 3 -ג 

     

 

 

 לאחר אשר אדם יהא לא כי, לאחר השלמת ההנפקה )ובהנחה לעיללאור כתב הויתור האמור 

ל מניות (, כל רכישה שהחברה של והנפרע המונפק המניות מהון ומעלה 25%-ב יחזיק ההנפקה

או מהחברה בדרך של הצעה פרטית, אשר כתוצאה  אנרגיה דלקהחברה, בין אם נרכשו מצד ג', מ

כך יהפוך  להיות בעל  ובשלמסך המניות המונפקות של החברה  25%-ממנה יחזיק הרוכש למעלה מ

או יותר מזכויות ההצבעה באסיפות כלליות של החברה( תהיה  25%דבוקת שליטה )מניות המקנות 

לחוק החברות )קרי: ביצוע הצעת רכש מיוחדת או הצעה פרטית אשר  328פופה להוראות סעיף כ

 תאושר באסיפה כללית כהצעה פרטית שמטרתה להקנות לרוכש דבוקת שליטה(.

בחברה לא תיחשבנה  אנרגיההחזקותיה של דלק  ,ההנפקההשלמת  לאחרכל האמור לעיל,  לאור

" שליטה"דבוקת  זה לענין. בחברהשליטה  בעלתלא תיחשב ל אנרגיהלדבוקת שליטה ודלק 

 .1968-"חהתשכ, ערך ניירותו"שליטה" כמשמעה בחוק  1999-"טהתשנ, החברות בחוק כמשמעה

 חסימת ניירות ערך 3.7

לאחר השלמת  דלק אנרגיהזיק המניות שתחכל תחולנה על , הנחיות הבורסהתקנון ו פיעל  3.7.1

לאחר השלמת ההנפקה  לדלק אנרגיהיות שתוקצינה לרבות המנ ,ההנפקה על פי תשקיף זה

 :, הוראות החסימה המפורטות להלןשתוקצינהלציבור, ככל 

 דלק אנרגיהשה תערישום המניות למסחר, לא במועד  שתחילתםהחודשים  שלושהב (א)

המניות )להלן: " למסחר הרישום במועד שתחזיקכל עסקה או פעולה במניות 

 "(.החסומות

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש  (ב)

לבצע כל עסקה או  תרשאי דלק אנרגיהתהא השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, 

מכמות המניות החסומות מידי  2.5%פעולה במניות החסומות בשעור שאינו עולה על 

 ל בסיס מצטבר.יעשה עיחישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו  חודש.

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה  (ג)

 לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה  - "עסקה או פעולה"לעניין זה, 

הצבעה בשל מניות  אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות

בתקופת החסימה של ניירות הערך  פה-חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל

מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה  נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של

 .מניות בדרך הקבועה בהסכם שלו בתאגיד בשל אותן

ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים  ,לעיל 3.7.1 האמור בסעיףאף על  3.7.2

 ובתנאים המפורטים להלן:

 ;ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות (א)

סקה , בעיותחסומ מניותחודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר  6החל מתום  (ב)

מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול 

 ;תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור לעיל
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מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת  (ג)

קנון לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לת

 ;פיו-עלהבורסה ובהנחיות 

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או  (ד)

 ;פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו  (1) (ה)

המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות, יתחייב כי 

על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור 

 זה. 3.7בסעיף 

 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים בתנאים הבאים: (2)

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות  .א

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות -עלהמוחזקות 

המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות  ידי-עלהחסומות או 

 ;החסומות

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא  .ב

העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי 

החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור 

 זה, למשך תקופת החסימה שנותרה. 3.7בסעיף 

ידי תאגיד בבעלותו המלאה -על, לעיל (2)( או 1)נחסמו מניות כאמור בפסקאות  (3)

של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום 

 פת החסימה.תקו

 לענין סעיף קטן זה: (4)

 בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאו. – "מחזיק במניות חסומות"

 בין במישרין ובין בעקיפין. – "בבעלותו המלאה" או"מלוא הבעלות" 

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות, לשם  (ו)

דה, כקבוע בתקנות ניירות ערך יחלא א הבהצעשאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר ה

ימים  30, וזאת לתקופה של עד 2007-(, התשס"זאופן הצעת ניירות ערך לציבור)

 לאחר תאריך פרסום התשקיף.

 כלליות הוראות 3.7.3

 מניות חסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה. (א)

הוא החברה האם  חבר בורסה שבנק אוחברה לנאמנות ( 1) –לענין סעיף זה  "נאמן"

( 3) ;עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין( 2) ;שלה או החברה האחות שלה

ידי יושב -( חברה אשר אושרה על4) רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון

לחוק השקעות משותפות בנאמנות  9ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף 
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ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על פי סעיף -עלאו חברה אשר אושרה  1994תשנ"ד 

 . 2003( לכללי מס הכנסה )הקלות בהקצאת מניות לעובדים(, תשס"ג 1)א()3

 : באחת משתי הדרכים הבאותהפקדת מניות חסומות בידי הנאמן תיעשה 

שם החברה לרישומים, יוחזקו -המניות החסומות הרשומות בספרי החברה על (1)

שם הנאמן, כאשר רק לנאמן זכות -המתנהל עלאצל חבר בורסה בפקדון 

 חתימה בפקדון.

ובלבד שעל המניות החסומות חל  -רישום המניות החסומות על שם הנאמן (2)

 .ד. בפרק ט' לתקנון הבורסה.66אחד או יותר מהחריגים לסעיף 

פי הנחיות הבורסה, תחול החסימה גם על מניות הטבה שחולקו -נחסמו מניות על (ב)

הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן, על מניות 

 בגינן ללא תמורה. 

פי הנחיות הבורסה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה, -נחסמו מניות על (ג)

 פי אחת הדרכים שלהלן:-ינהג המחזיק במניות החסומות על

שיקבל מהמכירה ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה  (1)

ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות 

 על המניות החסומות המוחזקות בידו.

 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. (2)

פי -למעט אותה כמות של מניות ששוויה על –על המניות שינבעו מניצול הזכויות  

יחולו הוראות החסימה  –ין ניצול הזכויות מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בג

 החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

ההוראות דלעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות  (ד)

הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה 

 הערך של החברה בבורסה.מיום הרישום לראשונה של ניירות 

 7.20112.13ריכוז נתונים למניה ליום  3.8

 . ש"ח 1היה ש"ח ע.נ  1לכל מניה בת  31.12.2017ההון העצמי של החברה ליום  
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לאחר הפיכת החברה  .1תיאור תמציתי של זכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה התיאור שלהלן הינו

של רשות ניירות ערך  לחברה ציבורית, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה באתר ההפצה

 .www.magna.isa.gov.il2שכתובתו 

 3הון המניות 4.1

רשומות  מניות רגילות 100,000,000 -ש"ח מחולק ל 100,000,000הוא של החברה הרשום הון המניות 

 4.כל אחתע.נ.  ש"ח 1על שם בנות 

חוק )להלן: " 1999-התשנ"ט, החברה רשאית לשנות את הונה הרשום בהתאם להוראות חוק החברות

 .נהותקנו "(החוק" או בפרק זה: "החברות

 הזכויות הנלוות למניות החברה 4.2

כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, לרבות  4.2.1

קבלת עודף רכוש החברה בעת פירוק,  ,שתחלק החברה דיבידנדיםבלהשתתף הזכות 

הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת  השתתפות באסיפות

 להחליט בו.

מהון  12%תחזיק/יחזיק מעל  דלק אנרגיהידי -ככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על 4.2.2

ידה/ו בשיעור העולה על -המניות המונפק והנפרע של החברה, אזי המניות המוחזקות על

לה/לו זכויות הצבעה כלשהן כל עוד הן ה יננלא תק"( העודפות המניות)להלן: " 12%

מוחזקות על ידה/ו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות 

עוד יובהר כי עם העברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת  כאמור תישארנה בתוקפן.

הצבעה הצמודות להן. דלק אנרגיה או תאגיד כאמור, תקנינה הן לנעבר, את מלוא זכויות ה

מבעלי  95%סעיף זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי מניות החברה ברוב של 

המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את 

הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של 

 או תאגיד כאמור. יהאנרגדלק 

 שלקחה על עצמה דלק אנרגיה ו/או החברה ראו סעיפים נוספות לפרטים אודות מגבלות 4.2.3

 לתשקיף.  )ו(7.6.1 -)ג( ו7.6.1)ב(, 7.6.1 , 4.4.8

 

                                                      

במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, תגברנה   1
, כל עוד מניות החברה 1968-ב לחוק ניירות ערך, תשכ"ח46בכפוף להוראות סעיף ההוראות בחוק החברות ותקנותיו. 

 חברה יכלול סוג מניות אחד.ה רשומות למסחר בבורסה הון המניות של
 הוראות התקנון שלהלן הינן ההוראות שיכללו בתקנון החברה ערב פרסום התשקיף.  2
מניות שם החברה לרישומים, ו-על פי תקנון הבורסה, כל המניות החדשות שתנפיק החברה )ככל שתנפיק( תירשמנה על  3

במרשם בעלי המניות של החברה על שם  תירשמנהשם חברה לרישומים, לא -שנרשמו במרשם בעלי המניות של החברה על
)כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה רשומות  מי שאינו חברה לרישומים

 למסחר בבורסה(.
 : הגדלת ההון הרשום טרם נרשמה אצל רשם החברות[.הערה לטיוטה]  4
 

 : הזכויות הנלוות למניות החברה4פרק 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 חלוקה, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 4.3

מניות  ,דיבידנד חלוקת על להחליטדירקטוריון החברה בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי  4.3.1

ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורם, המועד הקובע  הטבה או כל חלוקה אחרת,

  לזכאותם, מועד תשלומם ואופן תשלומם.

מדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה בית או הפרשי הציהחברה לא תשלם ר 4.3.2

 אחרת בגין מניותיה.

 לערך הנקובדיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי  4.3.3

 .בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהןממניותיהם של 

יתנים להמרה במניות, כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הנ 4.3.4

או המקנים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה 

את מחזיקיהן להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את 

הזכות לקבלתם הינו התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות 

 ענין או לאחר תאריך זה. במלואן, לפי ה

, יוכל הדירקטוריון לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבהלשם מתן תוקף לכל החלטה,  4.3.5

 להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא היכוללסדר כל קושי 

 בגין שברי מניה, יוכל לקבוע ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוייםתעודות 

שייקבע לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או ששברי מניות יימכרו 

יוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של  ;והתמורה )נטו( ממכירתם תשולם לזכאים להם

על יסוד הערך שיקבע מניות  בעלייעשה ליכל נכס מסוים ויוכל להחליט שתשלום במזומן 

לקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות יש"ח לא י 1 -ת מכנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחו

של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים 

במקום  ., כפי שהדירקטוריון ימצא לנכוןלמניות הטבהעבור אנשים הזכאים לדיבידנד או 

והדירקטוריון  ק החברות,לחו 291בהתאם לסעיף  ראויסודר מסמך כשיהיה דרוש הדבר, י

, מניות הטבהיוכל למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או ל

 .5ומינוי זה יהיה בעל תוקף

אותם כל זכויות הנאה אחרות, את הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או  4.3.6

ת זכויות ההנאה האחרות, שבעל מניה, שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנו םסכומי

 .6בין שטרם הגיעחייב לחברה, בגין אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ו

מניות, כל אחד מהם רשאי לתת להיו מספר אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה או  4.3.7

בגין  תנוינש , מניה או כספים אחרים או זכויות הנאהקבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד

 המניה או המניות כאמור.

פי דין בכל הנוגע -זה כדי לגרוע מסמכות על 4.3למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיף  4.3.8

 לחלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת. 

                                                      

 החברה רשומות למסחר בבורסה לא יחול האמור בסעיף זה. כל עוד מניות   5
כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא  בהתאם לתקנון הבורסה, כל מניות החברה הן מניות נפרעות במלואן.  6

 יחול האמור בסעיף זה.
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 אסיפות כלליות 4.4

רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים האסיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב  4.4.1

ליטול על עצמה סמכויות הנתונות  ,הצביעו בעצמם או באמצעות שלוחאשר להצביע ו

תנות למנהל ילדירקטוריון או לגוף אחר של החברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הנ

 וים או לפרק זמן מסוים.הכללי, הכל עניין מס

לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,  הודעה על אסיפה כלליתהחברה לא תמסור  4.4.2

תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה  .החברות )ב( לחוק69סעיף ל כקבוע בהתאם  אלא

 בהתאם להוראות כל דין החל על החברה באותה שעה.

וכל החלטה לא תתקבל  ,יהיה נוכח מנין חוקיאין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם  4.4.3

אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין 

ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות -יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או עלחוקי 

נקבע לפתיחת מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד ש 25%-המחזיקים ב

 האסיפה.

אסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה תחילת השעה מן המועד שנקבע לה תחצימאם כעבור 

כפי  למועד מאוחרמקום, או הלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו האסיפה 

זכאים לקבל הודעה על יו הששהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות 

כעבור חצי שעה מן המועד מנין חוקי  לא יימצא נדחתה כאמור לעילבאסיפה שאם האסיפה. 

באסיפה הנדחית יעמדו  .הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא

על אף האמור לעיל, אם  לו בסדר היום של האסיפה המקורית.לדיון אך ורק נושאים שנכל

לחוק החברות, תתקיים  64או  63יפים פי דרישת בעלי מניות כאמור בסע-כונסה האסיפה על

האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה 

 לחוק החברות. 63כאמור בסעיף 

הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו.  יו"רכיושב ראש האסיפה יכהן  4.4.4

 15ב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך מי שנועד לשמש כיושכאמור או אם  יו"רבהעדר 

אסיפה, יבחרו בעלי המניות ה לכהן כיו"רדקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא רצה 

אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה.  , בעצמם או באמצעות שלוח,הנוכחים באסיפה

חד עזב יושב הראש את האסיפה לפני סיומה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה א

 מקרבם לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה. 

 ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע. 4.4.5

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך  4.4.6

 .האסיפה יורה שיו"רבאותו אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי 

הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של  4.4.7

 כן נקבע רוב אחר בדין או בתקנון.

 מההון 25% מ למעלה אנרגיה דלק תחזיק לציבור החברה מניות הנפקת שלאחר ככל 4.4.8

מהון המניות  25% -כל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מו, החברה של והנפרע המונפק

רה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה המונפק והנפרע של החברה, עסקה חריגה בין החב
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תהיה כפופה לאישור ועדת ביקורת, דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה 

ברוב רגיל. במניין קולות בעלי המניות באסיפה הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק 

 אנרגיה. 

ה מסוג העסקאות עסק, ולמעט כמשמעות המונח בחוק החברות–לענין זה "עסקה חריגה" 

 .2000-הכלולות בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

מבעלי המניות  75%זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב של  סעיף

המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או 

לשינויו, לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק להקטין את הרוב הדרוש 

 אנרגיה.

והערה  ,בין פה אחד ובין ברוב מסוים ,האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה יו"רהכרזת  4.4.9

ראיה לכאורה תהיה  ידי יו"ר האסיפה-בפרוטוקול האסיפה שנחתם עלשנרשמה בענין זה 

 לאמור בה.

 הצבעת בעלי מניות 4.5

כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבבעלותו, אלא  באסיפות 4.5.1

 .אם כן נקבע אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה

תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות נציגו בכל  4.5.2

 אסיפה של החברה וזה יוכל לפעול כבעל מניות לכל דבר וענין.

תתקבל דעתו של הבעלים ששמו מופיע ראשון במרשם  – במקרה של בעלים משותפים למניה 4.5.3

כוחו, ולא תתקבל דעתם של יתר  ידי בא-ידו באופן אישי או על-עלבעלי המניות, הניתנת 

 בעלי המניות המשותפים.

בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין, רשאי להצביע באמצעות  4.5.4

ידי בית -אפוטרופסיו או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על

ידי בא כח, או ככל שיורה -משפט, וכל אפוטרופוס או אדם אחר כאמור רשאי להצביע על

 בית המשפט. 

ידי -בעל מניות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, בעצמו או על 4.5.5

לחוק החברות וכפוף להוראותיו,  87-89ת כתב הצבעה לפי סעיפים בא כוחו או באמצעו

 .ידי אדם שהורשה לכך כאמור לעיל-ובמקרה של תאגיד על

כוחו שהוסמכו לכך  ידי באי-ידי הממנה או על-ייחתם עלו יהיה בכתב כח כל כתב מינוי לבא 4.5.6

יד על ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאג בכתב או אם הממנה הוא תאגיד,

מסמכים המחייבים אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את 

התאגיד. החברה רשאית לוותר על הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי 

החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של 

 שעות לפני מועד 24-ידי הדירקטוריון לא פחות מ-על החברה או בכל מקום אחר שייקבע

 .האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד אותו יפוי כח

בעל מניות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל  4.5.7

 הכספים המגיעים ממנו באותו מועד בגין מניותיו.
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כח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה  כל כתב מינוי לבא 4.5.8

 ושהנסיבות תרשינה, בצורה המפורטת בתקנון או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עלי

 הסכמת הדירקטוריון. 

 או הכרזתו כפסול דין הממנה ו שלכח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מות-הצבעת בא 4.5.9

או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב  כתב המינויאו ביטול 

יו"ר  ידי-עלאו  י החברהנתקבלה במשרד , לפי העניין,על הפטירה, הביטול או ההעברה

 .באסיפה הכללית האסיפה לפני ההצבעה

מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי המניות כולן או מקצתן, הכל לפי שיקול  4.5.10

 ייפה הכח.דעתו של מ

 פירוקזכויות ב 4.6

יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי בפירוק החברה 

, יחסית לסכומים שנפרעו או )אם יש כאלו( המניות, בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות

 שנחשבים כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

 נהליםמ 4.7

 להלן. 7הוראות התקנות בדבר מינוי דירקטורים מתוארות בפרק "ניהול החברה" בסעיף 

 7פדיוןבני  ניירות ערך 4.8

להנפיק ניירות ערך , החברות בכפוף להוראות חוקכפי שתחליט מעת לעת, ו, רשאיתהחברה  4.8.1

  ."(ניירות ערך בני פדיון)להלן: " לפדיוןהניתנים 

החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות,  הנפיקה 4.8.2

של החברה ו/או זכות לדיבידנד או  זכות השתתפות ברווחיםאו /לרבות זכויות הצבעה ו

 מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות הצמודות למניות החברה. 

ועדים, בצורה ומתוך המקורות החברה רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במ 4.8.3

שיקבעו בהחלטת הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל 

 דין.

 8ומסירתן העברת מניות 4.9

לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי  .מניות של החברה ניתנות להעברה 4.9.1

לרישומים או אליה, אלא ידי החברה -המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על

"(, והכול אם כתב העברהאם הוגש לחברה כתב העברה של המניות חתום במקור )להלן: "

ידי דירקטוריון החברה. כתב העברה יערך בצורה הקבועה בתקנון -לא נקבע אחרת על

 ידי הדירקטוריון. -החברה, או בצורה אחרת שתאושר על

                                                      

 ,.1968-ב לחוק ניירות ערך, תשכ"ח46בכפוף להוראות סעיף   7
יהיו רשומות למסחר בבורסה, תהיינה מניות החברה רשומות על שם החברה לרישומים והעברת כל עוד מניות החברה   8

 לעיל. 4.9ף המניות תיעשה באמצעות החברה לרישומים ולא כאמור בסעי
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לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד  4.9.2

ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי -עליהן, אלא אם כן אושרה על

 לתת נימוקים לכך, לסרב לרשום העברה כזו. 

ו, יהיו המניות בכפוף להוראות תקנון החברה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשה 4.9.3

שבהון החברה, שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור 

לא שולמה לחברה במלואה, לגביהן הדירקטוריון, למעט מניות שהתמורה בגינן 

הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת 

, בהיקף ובאופן שיקבע הדירקטוריון, לפרוע את מניות כאמור בהתחייבות הנעבר

או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון או שעבוד התחייבויות המעביר בגין המניות 

 במניות.

המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם  4.9.4

 במרשם של בעלי המניות של החברה.

שום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות כתב העברה יוגש למשרד הר 4.9.5

המניות, אותן עומדים להעביר )אם הוצאו( וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר 

 זכות הקנין של המעביר במניות או זכותו להעבירן. 

בעל מניות במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו אוחז בתעודת  4.9.6

יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין, המניה, לא 

כי המעביר אינו אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת 

 מוחזקת בשותף עם אחרים, בצירוף פרטיהם.

עם עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע מידי פעם בפ אגרההחברה תהיה זכאית לגבות  4.9.7

 ידי הדירקטוריון.-על

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העיזבון,  4.9.8

מבצעי הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים 

 למניות של בעל המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע הדירקטוריון.

החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר ל מניות שנפטר עבבמקרה ש 4.9.9

בחיים כבעל מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב 

לחברה בטרם נפטר אחד מהם על רצונם שהוראות סעיף זה לא יחולו, אולם לא יהא בכך 

בה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף במניה מחו

 במניה אלמלא נפטר. 

אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס  4.9.10

נכסים, מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראות דין אחרת, רשאי, 

הירשם כבעל המניות או להעבירן לכשיביא הוכחות על זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש, ל

 לאדם אחר, בכפוף להוראות התקנון ביחס להעברה.

אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות  4.9.11

האחרות בגין המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים 
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זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של המשתלמים בקשר למניה, אך לא יהא 

החברה )ככל שקיימת זכות כאמור(, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או 

להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם 

 בעלי המניות. 

 9הגדלת ההון ושינויו 4.10

כללית האסיפה השל פי החלטה -עלבכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית מזמן לזמן,  4.10.1

ניירות ערך חדשים ידי יצירת -להגדיל את הון מניותיה הרשום עלשתתקבל ברוב רגיל, 

מניות חדשות, בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לרבות 

ת ערך נקוב כזה, ותונפקנה לאו. הגדלת ההון תהיה בסכום כזה ותחולק למניות בעלו

באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וההגבלות, ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה 

, ב לחוק ניירות ערך46והכול בכפוף להוראות סעיף  כללית כאמור על יצירת המניות

, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ"ח

ב לחוק ניירות 46יצוין, כי הוראות סעיף  .סחר בבורסה יהיה סוג מניות אחדלראשונה למ

 ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.

המניות החדשות  תהיינההגדלת הון המניות,  המאשרת אתאלא אם נאמר אחרת בהחלטה  4.10.2

שות דריהקצאה, שינוי זכויות, סילוק  ,שבתקנון בדבר הוצאה הוראותהאותן נתונות ל

הוראות אחרות החלות על המניות מאותו התשלום, זכות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה ו

 .סוג בהון המניות המקורי

כללית רשאית הבאסיפה  רגילפי החלטה שנתקבלה ברוב -עלבכפוף להוראות חוק החברות,  4.10.3

 החברה:

 יותר גדולערך נקוב למניות בנות ולחלקו  חלקו, , כולו אולאחד את הון מניותיה (א)

 ;המניות הקיימותערכן הנקוב של מ

לפצל את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה  (ב)

 ;ידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, באותה עת-הקבוע בתקנון על

רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות מניות הון לבטל  (ג)

 .תנית, להקצות את המניותהתחייבות מו

החוק אותם סייגים ותנאים של תויפכפאותו אופן ובלהפחית את הון מניותיה ב (ד)

 .קובע

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 

 שהתעורר בקשר לכך.

 

 

                                                      

, כל המניות הקיימות בהון החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה תירשמנה על שם החברה פי תקנון הבורסה-על  9
 לרישומים )כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה רשומות למסחר בבורסה(. 
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 שינוי זכויות 4.11

של מניות, רשאית החברה, מלבד אם אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים  4.11.1

פי החלטה של האסיפה הכללית ברוב -תנאי ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על

לתקן, לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות,  רגיל,

בעלי  ההגבלות וההוראות הקשורות באותו סוג, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל

באסיפה כללית של בעלי המניות רגיל המניות שהונפקו מאותו הסוג או שהדבר אושר ברוב 

ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה 46, והכול בכפוף להוראות סעיף מאותו סוג

יצוין, כי הוראות סעיף . שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד

 ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.ב לחוק ניירות 46

בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השינויים שהענין יחייב, על כל  ןההוראות שבתקנו 4.11.2

 אסיפה כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות  4.11.3

 ידי-עלשהוצאו בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תיחשבנה כאילו שונו 

יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עמהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי 

 ההנפקה של אותן מניות.

 10הודעות 4.12

, המופיע בעל מניה בחברההחברה לכל ידי -הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על 4.12.1

 הודעהה ידי משלוח-או עלאו ידי מסירה אישית -עלבמרשם בעלי המניות של החברה, 

אם אין מען  או הממוען לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות, רשוםבדואר 

או באמצעות פרסום  ו לחברה לשם משלוח הודעות אליויד-רשום כזה, לפי המען שנמסר על

 .שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית הודעה

ידי בעלי המניות, אלא אם כן צוין -תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על

  בתקנון במפורש אחרת.

לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ בעל מניה  4.12.2

מרשם בעלי המניות. לחברה על כתובת בישראל, ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה ב

 לא יהיה בעל מניה זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

כתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת למתן הודעות  האם אין לבעל מני 4.12.3

 תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.במשרד שתופקד , הרי הודעה המופנית אליו בתחומי ישראל

, תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום בהן מחזיקים אנשים במשותףכל ההודעות לגבי מניות,  4.12.4

ודעה הוהודעה שניתנה כאמור תשמש לגבי אותן מניות במרשם בעלי המניות  ןראשו

 מספקת לכל בעלי המניות המשותפים כאמור.   

                                                      

, קובעות כללים בדבר מתן 2000-, התש"סתקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(   10
ההודעה ותוכנה של ההודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית. במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות 

 ההוראות בחוק החברות ותקנותיו. קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, תגברנה
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בזמן בו היה מכתב רגיל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה  כל 4.12.5

י להוכיח שהמכתב, המעטפה דכדי להוכיח מסירה כזו ידי הדואר. -נמסר בדרך הרגילה על

או העטיפה שהכילה את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר. 

המנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל ידי המזכיר או -תעודה בכתב חתומה על

חזקה חלוטה למסירה. כל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר כאמור, תשמש 

הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו נמסרה ביום העסקים בו נשלחה, 

 ביום העסקים הבא לאחריו. –ואם לא נשלחה ביום עסקים 

יא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור נעשה אדם זכאי למניה כל שה 4.12.6

, לאדם במרשם בעלי המניותבכל הודעה בגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם 

 ממנו נובעת זכותו למניה.

כל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניות או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם  4.12.7

ואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו  -ת נפטר , הרי למרות שאותו בעל מניוןלתקנו

בין אם  על שמו רשומותהמניות היראום כאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל  - לא או

אחרים,  עד אשר אדם אנשים בנפרד או במשותף עם  הידי אותו בעל מני-היו מוחזקות על

כמסירה  תיחשב,אחר ירשם במקומו בתורת בעל או הבעל המשותף בהן, ומסירה כאמור 

נים ימספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי, ולכל האנשים, אם יהיו, המעוני

 במשותף אתו באותן המניות.

ודעה כזו על אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה, מבלי למשים, או אי קבלה של ה 4.12.8

 ידי בעל מניות לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.

 שינוי הוראות התקנון 4.13

רוב רגיל של בעלי המניות בהחלטה שנתקבלה בן תקנוההחברה רשאית לשנות את  4.13.1

אסיפה הכללית של החברה. החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית המשתתפים בהצבעה ב

רה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, תיחשב כהחלטה ברוב הדרוש לשינוי תקנון החב

מניות החברה מחולקות  היו לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

ים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו לסוג

 סוג. 

נון או הוראה מהוראותיו, אם החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התק 4.13.2

 נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון החברה, יהא מעת קבלת ההחלטה  4.13.3

 על השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

 

 



 

 

 1999-חוק החברות, התשנ"ט
 חברה מוגבלת במניות

 
 תקנון

 של
 בע"מ (2012דלק תמלוגים )

Ltd ies (2012)Delek Royalt 
 

 הקדמה

הדברים מחייב בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידם, מלבד אם הקשר  .1
   אחרת:

 החברה הנ"ל. "החברה"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1999 -חוק החברות, התשנ"ט  "החוק" או "חוק החברות"

 תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות. "התקנות"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 - חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 .עת השל החברה שבאותהמשרד הרשום  "המשרד"

 תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת. "התקנון"

 מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק. "מרשם בעלי המניות"

 לחוק. 138מרשם נוסף בהתאם לסעיף  נוסף"המרשם ה"

"מרשם בעלי מניות 
 מהותיים"

מרשם בעלי מניות מהותיים נוסף על מרשם בעלי המניות, שיש לנהלו 
 לחוק. 128סעיף  על פי

לרבות מניות, אגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים  "ניירות ערך"
 אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.

לרבות חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם  אחר, בין שהם  "אדם"
 מאוגדים. םובין שאינמאוגדים 

 .ר כדין על פי תקנון זה מזמן לזמןשנבח החברה דירקטוריון "הדירקטוריון" 

 באותו זמן. ןחבר הדירקטוריון שנבחר על פי תקנון זה ומכה "דירקטור" או "מנהל" 

 

 "בכתב"

כתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בדואר אלקטרוני, במברק, 
 אופן אחר הניתן לקריאה.בפקסימיליה או בכל 

על  1962-כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב "פסול דין"
שנה, חולה רוח ופושט רגל  18תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו 

 שלא ניתן לגביו צו שחרור.

 .לחוק החברות 177או  176כמשמעו בסעיף  "בעל מניה"

 קולות הנוכחים והמצביעים באותה הצבעה. החלטה שנתקבלה ברוב "החלטה רגילה"

רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים  –לגבי אסיפה כללית  "רוב רגיל"
והמצביעים באסיפה הכללית; לגבי ישיבת דירקטוריון או ועדת 

רוב של חברי הדירקטוריון הנוכחים והמצביעים  –דירקטוריון 
 בישיבת הדירקטוריון או בישיבת ועדת הדירקטוריון, לפי העניין.

 למנין הלוח הגרגוריאני. "שנה" או "חודש"

 שר המשפטים. "השר"

 
כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך וכל האמור במין זכר, אף במין 
נקבה במשמע; והוא כשאין בתקנון זה הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או בהקשר הדברים, 

 דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו. 
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הא למונחים ולביטויים בתקנון זה בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר ת
 אותה משמעות שיש להם בחוק החברות.

נוחות בלבד, ולא יחשבו כחלק מהתקנון ולא ישמשו לפירוש  יהכותרות בתקנון זה נועדו לצורכ
 הוראותיו.

 שם החברה

 ( בע"מ2012דלק תמלוגים )בעברית:  .2

 .Delek Royalties (2012) Ltdאנגלית: ב 

 מטרות החברה

 .פי כל דין-בכל עיסוק חוקי ובכל פעילות המותרת עללעסוק  .3

 תרומות

החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה במסגרת  .4
הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את  .להשאת רווחי החברהשיקולים עסקיים 

 ת זהות מקבלי התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, א

 מניותהון ה

רשומות  מניות רגילות 100,000,000 -ש"ח מחולק ל 100,000,000 הואשל החברה הרשום הון המניות  .5
  1 .ע.נ. כ"א ש"ח 1על שם בנות 

 ותקנונה. החברה רשאית לשנות את הונה הרשום בהתאם להוראות חוק החברות

הון המניות של החברה, אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות תקנון זה, יחולק למניות רגילות  .6
 בלבד. 

 הזכויות הצמודות למניות החברה

כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, לרבות הזכות  .7
קבלת עודף רכוש החברה בעת פירוק, השתתפות באסיפות  ,שתחלק החברה דיבידנדיםלהשתתף ב

 הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו.

מהון המניות  12%ידי דלק אנרגיה תחזיק/יחזיק מעל -ככל שדלק אנרגיה או תאגיד אחר הנשלט על .8
)להלן:  12%יעור העולה על ידה/ו בש-המונפק והנפרע של החברה, אזי המניות המוחזקות על

"( לא תקנינה לה/לו זכויות הצבעה כלשהן כל עוד הן מוחזקות על ידה/ו. למען המניות העודפות"
הסר ספק, מובהר בזאת כי כל הזכויות ההוניות הנלוות למניות כאמור תישארנה בתוקפן. עוד יובהר 

ו תאגיד כאמור, תקנינה הן כי עם העברתן או מכירתן של המניות העודפות מאת דלק אנרגיה א
לנעבר, את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות להן. סעיף זה יהא ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי 

מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות  95%מניות החברה ברוב של 
יובאו במניין קולות  סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו לא

 המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה או תאגיד כאמור.

 הגבלת האחריות

הערך הנקוב של המניות שבבעלותו, אלא אם כן הוקצו לו אחריות בעל מניות בחברה מוגבלת לפרעון  .9
  .המניות בפחות מערכן הנקוב בהתאם להוראות חוק החברות

 שינוי זכויות

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, רשאית החברה, מלבד אם תנאי  .10
לתקן,  רגיל,ההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על פי החלטה של האסיפה הכללית ברוב 

לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, ההגבלות וההוראות 
באותו סוג, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהונפקו מאותו הקשורות 

, והכול בכפוף להוראות באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוגרגיל הסוג או שהדבר אושר ברוב 
ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה 46סעיף 

ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה 46יצוין, כי הוראות סעיף . ת אחדיהיה סוג מניו
  רשומות למסחר.

                                                
 ]הערה לטיוטה: הגדלת ההון הרשום טרם נרשמה אצל רשם החברות[  1
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בדבר אסיפות כלליות תחולנה, באותם השינויים שהענין יחייב, על כל אסיפה  ןההוראות שבתקנו .11
 כללית של בעלי סוג כלשהו ממניות החברה.

סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות שהוצאו  הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או .12
בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תיחשבנה כאילו שונו ע"י יצירתן או הנפקתן של 

 מניות נוספות בדרגה שווה עמהן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן מניות.

 

  הנפקת ניירות ערך

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול  .13
הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו 

קצותן או הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוכל הדירקטוריון לה
להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים ובאותם במועדים, 

 המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.

החברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין ותקנון זה ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות לבעלי  .14
כות קדימה או בזכות נדחית, בזכות פדיון מניות קיימים, להנפיק מניות מההון הרשום של החברה בז

או בכל זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, זכויות בפירוק או בקשר 
 עם עניינים אחרים, הכל כפי שתקבע החברה מפעם לפעם.

אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל מקרה של  .15
הצעת זכויות לבעלי המניות, יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות המוצעות תהיינה מסוג 
אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו הסוג שבגינו הוא זכאי להשתתף 

 בהצעת הזכויות.

עיניו בכל בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות  
 הבעיות והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות. 

אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה בשעורים, אזי ישולם כל  .16
שעור כזה לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת, או על 

  ידי אפוטרופסיו.

 2הון ושינויוהגדלת ה

שתתקבל כללית האסיפה ה שלעל פי החלטה בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית מזמן לזמן,  .17
מניות חדשות, ניירות ערך חדשים לרבות להגדיל את הון מניותיה הרשום על ידי יצירת ברוב רגיל, 

בין אם כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו. הגדלת ההון תהיה בסכום 
כזה ותחולק למניות בעלות ערך נקוב כזה, ותונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות 

בכפוף  והכולוההגבלות, ככל אשר תורה ההחלטה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות, 
ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר 46להוראות סעיף 

ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות 46יצוין, כי הוראות סעיף  .בבורסה יהיה סוג מניות אחד
  החברה רשומות למסחר.

נתונות המניות החדשות  נהתהייהגדלת הון המניות,  המאשרת אתאלא אם נאמר אחרת בהחלטה  .18
דרישות התשלום, זכות הקצאה, שינוי זכויות, סילוק  ,שבתקנון בדבר הוצאה הוראותהאותן ל

הוראות אחרות החלות על המניות מאותו סוג בהון המניות השעבוד, חילוט, העברה, מסירה ו
 .המקורי

 כללית רשאית החברה:הבאסיפה  רגילעל פי החלטה שנתקבלה ברוב בכפוף להוראות חוק החברות,  .19

ערכן הנקוב מ יותר גדולערך נקוב למניות בנות ולחלקו  חלקו, , כולו אולאחד את הון מניותיה .א
 ;המניות הקיימותשל 

לפצל את הון המניות של החברה, כולו או מקצתו, למניות בערך נקוב קטן מאשר זה הקבוע  .ב
 ;ותה עתידי חלוקה של מניות החברה, כולן או מקצתן, בא-בתקנון על

                                                
פי תקנון הבורסה, כל המניות הקיימות בהון החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה תירשמנה על שם -על  2

למימוש במניות החברה רשומות למסחר החברה לרישומים )כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או 
 בבורסה(.
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רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מניות הון לבטל  .ג
 .מותנית, להקצות את המניות

 .קובעהחוק אותם סייגים ותנאים של תויפכפאותו אופן ובלהפחית את הון מניותיה ב .ד

כל קושי לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, 
 שהתעורר בקשר לכך.

 

  תעודות מניה

תעודת מניה אחת בגין  , ללא תשלום,רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברההכל בעל מניה  .20
אחר שישלם את הסכום אשר לאם הדירקטוריון יאשר זאת )שמו, או על כל המניות הרשומות 

 .שמועל מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן( 

ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה  התעודת מני .21
החברות. כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות, נוסח תעודת המניה, צורתה, אופן עריכתה 

ותמת החברה ובחתימתם של שני תוצא בחוהדפוס שלה ייקבעו על ידי הדירקטוריון, והיא 
 , או של מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.או דירקטור אחד ומזכיר החברה דירקטורים

החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות  .22
אחרת לגבי מניה אלא  ראויה, עתידה או חלקית במניה, או בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות

בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום במרשם בעלי המניות, 
 אחרת. הה מורז ןאלא אם כן תקנו

תוציא אדם או יותר, -הרשומה בשמותיהם של שני בניהמצויה בבעלות משותפת או מניה במקרה של  .23
לידי אותו אדם ששמו המניה ותמסור אותה החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של 

מסירה כאמור תיחשב כמסירה  מופיע ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.
 לכל הבעלים במשותף של המניה.

והדבר הוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, או תושחת, , תושמד אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד .24
שייקבע על ידי הדירקטוריון על פי רת במקומה, תמורת תשלום, רשאית החברה להוציא תעודה אח

 שתראה לדירקטוריון כמספקת.ערבות לנזקים, שיקול דעתו ולאחר שניתנה 

  דרישות תשלום

כל ביחס ללהגיש דרישות תשלום לבעלי המניות  לפי שיקול דעתו רשאי מזמן לזמןיהא הדירקטוריון  .25
, ואשר בתנאי ההקצאה שלהן בידי כל אחד מבעלי המניותהסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר 

לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוגשה לו באופן, חייב . כל בעל מניה לא נקבעו מועדים לתשלומם
בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום 

ו נערכה בתאריך בו התקבלה החלטת הדירקטוריון , ויראו את דרישת התשלום כאיללשעורים
 שהסמיכה את עריכתה.

מועד יום לפחות, שבה יצוין שיעור התשלום,  14מוקדמת של תיעשה בהודעה כל דרישת תשלום  .26
התשלום ומקומו. לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על ידי הודעה בכתב 

 או לדחות את זמן פרעונה. לבעלי המניות, לבטל את הדרישה

בעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל שעורי התשלום ודרישות התשלום  .27
 המגיעים בגין מניה כזו.

אם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או שעורי  .28
חשבון הון המניה או בצורת פרמיה, אזי ישולם  תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על

כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלומו כדין על ידי הדירקטוריון על פי דרישת תשלום 
עליה ניתנה הודעה כדין, וכל ההוראות בתקנון זה בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור 

 תשלום כזה.

להלן, אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי דרישת  43 עד 32סעיפים מבלי לפגוע באמור ב .29
תשלום או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו, יהיה על האדם, שהינו באותה עת בעל המניה 

לפי שלגביה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שעור התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנ"ל 
קאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי השיעור המירבי המקובל אותה עת במערכת הבנ

 לתשלומוהיום שנקבע לתשלום ועד למן , שיעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן
 .האו מקצת ה. אולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולבפועל
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אש כספים המגיעים בגין אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מר .30
המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע, במלואם או 
בחלקם, ורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור לעיל, או על חלק מהם, 

יון ובעל המניה. בית עד המועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בשעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריר
נו, להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור, והדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרע

 כולו או חלקו.

 

בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לכל זכויות אחרות כבעל מניה, אלא אם כן פרע את כל דרישות  .31
 כאלה(.התשלום שנדרש להן, בצרוף ריבית והוצאות )אם יהיו 

  חילוט ושעבוד

אם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה שעור תשלום עד ליום שנקבע לתשלומו, רשאי  .32
, כל עוד נשארים דרישת התשלום או שעור התשלום לאחר המועד לתשלוםהדירקטוריון בכל עת 

בצרוף הריבית שהצטברה  ממנו לשלמםהדורשת בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל המניה 
 וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

אחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש ליום  14ההודעה תנקוב ביום, שיהיה לפחות  .33
. כמו כן תציין כאמור לעיללשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"ל, בצרוף הריבית וההוצאות 

המניות  תהיינהאי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, כי במקרה של  ,ההודעה
 .צפויות לחילוט אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום

על פי החלטה בנדון , רשאי הדירקטוריון כאמור לעילאם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה  .34
לעיל. חילוט כזה יכלול גם את כל  32ף ודעה כאמור בסעיהלחלט את המניות שבגינן ניתנה 

הדיבידנדים, מניות הטבה וטובות הנאה אחרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר לא שולמו 
החילוט. הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק מניות על מניות העלולות או לא חולקו בפועל לפני 

 להיות מחולטות.

כל מניה שחולטה או שויתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקנינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי  .35
בכל למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על פי שיקול דעתו.  זה ןבכפוף להוראות תקנו

, כאמור בסעיף זה, תיחשב ה באופן אחרתתה מחדש או העבראה, הקצתרילמכמהחילוט ועד  עת,
 לחוק החברות. 308המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 

הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה  .36
 ירקטוריון ימצא לנכון.שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהד

כל בעל מניה שמניותיו חולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות, אולם למרות  .37
זאת יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות 

סכומים למן יום המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם ה
המירבי המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי , בשעור בפועל החילוט ועד יום התשלום

. אולם אחריותו של משיכות יתר חריגות או לפי שעור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן
 גין המניות.בעל המניה תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל הסכומים שהיה חייב לשלם לחברה ב

תשלום כל סכום שלפי תנאי -הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי .38
הוצאת המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע, בין אם היה זה על 

ומד להיפרע חשבון ערכן הנקוב של המניות ובין אם היה זה על חשבון פרמיה, כאילו היה סכום זה ע
 בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

על כל המניות שלא נפרעו במלואן בדרגה ועכבון ראשון ועליון לחברה תהא זכות שעבוד ראשון  .39
הרשומות בשמו של כל בעל מניה )בין לבדו ובין במשותף עם אחרים( וכן על התמורה ממכירתן 

חיוביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניה כלפי החברה, בין להבטחת חובותיו, התחייבויותיו ו
לבדו או במשותף עם אנשים אחרים, בין שהגיע המועד לתשלומם, לסילוקם או לקיומם  ובין שטרם 
הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים וטובות הנאה  אחרות אשר יוכרזו מזמן לזמן ביחס 

 למניות אלו.

הכפופות לאותו שעבוד ו/או עבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות לצורך מימוש הש .40
הגיע מועד פרעונם של אלא אם  ,באופן שייראה לו לפי שיקול דעתו. אולם אין למכור כל מניהעכבון 

נמסרה הודעה בכתב החובות, או מועד מילוין של ההתחייבויות והחיובים כאמור לעיל, ואלא אם כן 
לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו בדבר כוונת החברה לבעל המניה, 
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לאחר  ימים 7למכרן, אם הוא או הם לא ישלמו את החובות, ההתחייבויות והחיובים האמורים תוך 
 .כאמור, וחלפה תקופה זוהודעה מתן 

ת המכירה, תשמש לסילוקם , לאחר ניכוי כל הוצאוכאמור לעילהתמורה הנקיה מכל מכירת מניות  .41
התחייבויותיו וחיוביו של בעל מניה כזה )לרבות אלה שמועד סילוקם ומילוי אחר כל של כל חובותיו, 

או קיומם טרם הגיע(. עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה 
שנתן בעבורן, אם היתה  שלה התחייב בעל המניות, יהיה זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית

כזו, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, 
 בתוספת הריבית וההוצאות שנלוו למכירה.

תוך שימוש בסמכויות שניתנו ו/או עכבון במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש שעבוד  .42
ולגרום לכך מניה שנמכרה ה תשטר העברעל אדם לחתום  לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות

הקונה לא יהא חייב לדאוג וכבעל המניה שנמכרה,  ששמו של הקונה יירשם במרשם בעלי המניות
ביחס  רשםמלתקינות ההליכים או לשימוש בכספי הרכישה, ולאחר ששמו של הקונה יירשם ב

ל המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על למניות אלה, לא יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו ש
 ידי המכר תהא בדמי נזק ונגד החברה בלבד.

הצהרה חתומה על ידי דירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה ע"י החברה לשם מימוש  .43
שעבוד, תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצויינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן 

 ילוט המניה כדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי החייב.אין בח בגין המניה.

 3העברת מניות ומסירתן

מניות של החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם  .44
ידי החברה לרישומים או אליה, אלא אם הוגש לחברה כתב -בעל מניות רשום, לרבות העברה על

ידי -"(, והכול אם לא נקבע אחרת עלכתב העברהחתום במקור )להלן: "העברה של המניות 
 דירקטוריון החברה. 

ככל האפשר בקירוב לנוסח או  בכתב בנוסח המובא בתקנון זהיערך לגבי מניה כלשהי שטר העברה  .45
. כל כתב העברה יתייחס שתאושר ע"י הדירקטוריוןאו בכל צורה אחרת מקובל ורגיל בנוסח , או זה

 וזה הנוסח:חד של מניות, אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת. לסוג א
 

"המעביר"( תמורת הסך של   :_______________ )להלן-אני/אנו החתום מטה, מ
-ידי ________________ מ-__________ ש"ח, ששולם לי על

"הנעבר"( מעביר בזה לנעבר ______  -_________________ )הנקרא להלן 
__________ עד -הממוספרות מ)מניות בנות ___ ש"ח ערך נקוב כל אחת 

של חברת  _______________ בע"מ, להיות בידי  (_________ )ועד בכלל(
הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים 

 לפיהם החזקתי אני באותן מניות בסמוך לפני חתימת כתב זה.
 

ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את המניות האמורות, על פי התנאים האמורים 
 לעיל.

 
 על החתום היום הזה ____ בחודש __________ שנת _____ ולראיה באנו

 
 

                                         
 נעבר         מעביר     

 
                                          

 עד לחתימה        עד לחתימה   
 

עכבון או שעבוד עליהן, לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה  .46
ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך, -אלא אם כן אושרה על

 לסרב לרשום העברה כזו. 

                                                
כל עוד מניות החברה יהיו רשומות למסחר בבורסה, תהיינה מניות החברה רשומות על שם החברה לרישומים והעברת    3

 להלן. 55עד  44המניות תיעשה באמצעות החברה לרישומים ולא כאמור בסעיפים 
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או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון החברה,  זהבכפוף להוראות תקנון  .47
שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון, למעט מניות 
שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה, לגביהן הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור 

ת העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהיקף ובאופן שיקבע וכן רשאי הדירקטוריון להתנו
הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה 

 עכבון או שעבוד במניות.

המעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה ירשם במרשם של  .48
 ת של החברה.בעלי המניו

כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות,  .49
אותן עומדים להעביר )אם הוצאו( וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של 

 המעביר במניות או זכותו להעבירן. 

מניה אך אינו אוחז בתעודת המניה, לא בעל מניות במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו ב .50
יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין, כי המעביר אינו 
אוחז בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת בשותף עם 

 אחרים, בצירוף פרטיהם.

ידי -ום ההעברה, בסכום שייקבע מידי פעם בפעם עלהחברה תהיה זכאית לגבות אגרה עבור ריש .51
 הדירקטוריון.

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העיזבון, מבצעי  .52
הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל 

 ך, כפי שיקבע הדירקטוריון.המניות וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכ

במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל  .53
מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר 

ור את עזבונו של בעל אחד מהם על רצונם שהוראות סעיף זה לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפט
 משותף במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים,  .54
על מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראות דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות 

זכותו כפי שהדירקטוריון ידרוש, להירשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות 
 התקנון ביחס להעברה.

אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין  .55
ים המשתלמים בקשר המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחר

למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה )ככל שקיימת זכות 
כאמור(, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה 

 המניה, פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות. 

  שטרי מניה

ת ביחס למניה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה בשטר החברה רשאי .56
 מניה.

שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה, ואותן מניות ניתנות להעברה  .57
ה בנוגע להעברת מניות לא תחולנה על המניות ז ןע"י העברת שטר המניה מיד ליד, והוראות תקנו

 בשטר מניה.הכלולות 

מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שיקבע  .58
במרשם בעלי המניות לגבי המניות הכלולות ירשם ששמו יהא זכאי הדירקטוריון מדי פעם בפעם, 

 בשטר המניה.

כך על במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם שטר המניה המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את  .59
שאר מופקד כנ"ל, שטר המניה יימים מיום ההפקדה ואילך, וכל עוד שבעה ידי הדירקטוריון, וכעבור 

בהתאם ובכפוף להוראות החוק ותקנון  כינוס אסיפה כללית של החברהלדרוש תהיה למפקיד הזכות 
מניות , להשתתף באסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל זה

בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים הרשום של 
 המופקד.המניה המניות הכלולות בשטר 
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בכתב ומראש שבעה ימים רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים. על פי הודעה של 
 שהפקיד.המניה מאת המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר 

לא כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור, ה בהם הותנה במפורש אחרת, ז ןים בתקנוחוץ מהמקר
, כפוף , אולם תהיינה לו מכל יתר הבחינותו הזכויות המפורטות בסעיף זהמחזיק בתהיינה ל

המחזיק הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור יתר , כל להוראות תקנון זה
 .ניהבשטר המבמניות הכלולות 

 

 

 שינוי תקנון

רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהחלטה שנתקבלה בן תקנוההחברה רשאית לשנות את  .60
צוין במפורש אחרת. החלטה  םבה , למעט בסעיפי התקנוןאסיפה הכללית של החברהבהצבעה ב

שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנה הוראה מהוראות התקנון, 
מניות החברה  היו תיחשב כהחלטה לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

ללא אישור אסיפת אותו ים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של סוג מניות לסוגמחולקות 
 סוג. 

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה  .61
 על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון החברה, יהא מעת קבלת ההחלטה על השינוי  .62
 מועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.או מ

 האסיפה הכללית

  סמכויות האסיפה הכללית

 החלטות החברה בענינים האלה יתקבלו באסיפה הכללית: .63

 לחוק. 20שינויים בתקנון כאמור בסעיף  .א

 )א( לחוק.52הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף  .ב

והפסקת העסקתו בהתאם להוראות מינוי רואה חשבון מבקר של החברה, תנאי העסקתו  .ג
 לחוק. 167עד  154סעיפים 

 לחוק. 239מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  .ד

עד  268 -ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  .ה
 לחוק. 275

לחוק, וכן שינויים  287 - ו 286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  .ו
 לעיל. 17-19בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים 

 )א( לחוק.320מיזוג כאמור בסעיף  .ז

 ה, באסיפה הכללית.ז ןכל החלטה שיש לקבלה, על פי תקנו .ח

 אסיפות כלליות

רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע האסיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב  .64
ליטול על עצמה סמכויות הנתונות לדירקטוריון או לגוף  בעצמם או באמצעות שלוח ואשר הצביעו

עניין מסוים או לתנות למנהל הכללי, הכל יאחר של החברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הנ
 לפרק זמן מסוים.

  לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, אלא הודעה על אסיפה כלליתהחברה לא תמסור  .65
החברות. תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם להוראות  )ב( לחוק 69סעיף ל קבוע בהתאםכ

 כל דין החל על החברה באותה שעה.

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם  .66
יתהווה החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי  יהיה נוכח המנין
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 25%-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על
 מזכויות ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

האסיפה אסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה התחילת שעה מן המועד שנקבע לה תחצימאם כעבור 
כפי שהדירקטוריון יקבע  למועד אחר מקום, אוהלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו 

באסיפה שנדחתה  אם זכאים לקבל הודעה על האסיפה.יו השבהודעה שתימסר לכל בעלי המניות 
באסיפה, אזי תתקיים האסיפה  כעבור חצי שעה מן המועד הקבועמנין חוקי לא יימצא כאמור לעיל 

ת יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של יבכל מספר משתתפים שהוא באסיפה הנדח
פי דרישת בעלי מניות כאמור -על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה עלהאסיפה המקורית. 

ות בעלי מניות לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפח 64או  63בסעיפים 
 לחוק החברות. 63במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בסעיף 

הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו. בהעדר  יו"רכיושב ראש האסיפה יכהן  .67
דקות מן השעה  15ומי שנועד לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך  יו"ר כאמור או אם
ם מ, בעצאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפהלכהן כיו"ר האו לא רצה הקבועה לאסיפה, 
אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה. עזב יושב הראש את האסיפה לפני  ,או באמצעות שלוח

 סיומה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה. 

 קול נוסף או מכריע. ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה .68

החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו  .69
 .האסיפה יורה שיו"ר אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי 

החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם כן נקבע  .70
 .בתקנון זהרוב אחר בדין או 

 והנפרע המונפק מההון 25% מ למעלה אנרגיה דלק תחזיק לציבור החברה מניות הנפקת שלאחר ככל .71
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,  25% -כל עוד דלק אנרגיה תחזיק למעלה מו, החברה של

ת, עסקה חריגה בין החברה לקבוצת דלק או תאגיד בשליטתה תהיה כפופה לאישור ועדת ביקור
דירקטוריון ואסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב רגיל. במניין קולות בעלי המניות באסיפה 

 הכללית לא יובאו בחשבון מניותיה של דלק אנרגיה. 

כמשמעות המונח בחוק החברות, ולמעט עסקה מסוג העסקאות הכלולות –לענין זה "עסקה חריגה" 
 .2000-עניין(, התש"ס בתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי

מבעלי המניות  75%סעיף זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה ברוב של 
המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין 

 יה.את הרוב הדרוש לשינויו, לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרג

והערה שנרשמה  ,בין פה אחד ובין ברוב מסוים ,האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה יו"רהכרזת  .72
 ראיה לכאורה לאמור בה.תהיה  ידי יו"ר האסיפה-בפרוטוקול האסיפה שנחתם עלבענין זה 

 הצבעת בעלי מניות

כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבבעלותו, אלא אם כן נקבע  באסיפות .73
 .אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה

תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה  .74
 של החברה וזה יוכל לפעול כבעל מניות לכל דבר וענין.

תתקבל דעתו של הבעלים ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי  -במקרה של בעלים משותפים למניה  .75
כוחו, ולא תתקבל דעתם של יתר בעלי המניות -המניות, הניתנת על ידו באופן אישי או על ידי בא

 המשותפים.

רופסיו בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין, רשאי להצביע באמצעות אפוט .76
ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או -או כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה על

 ידי בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. -אדם אחר כאמור רשאי להצביע על

ידי בא כוחו -בעל מניות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, בעצמו או על .77
לחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמקרה של תאגיד  87-89ב הצבעה לפי סעיפים או באמצעות כת

 .ידי אדם שהורשה לכך כאמור לעיל-על

כוחו שהוסמכו לכך בכתב או -ייחתם על ידי הממנה או על ידי באיו יהיה בכתב כח-כל כתב מינוי לבא .78
מסמכים המחייבים  ייחתם יפוי הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על אם הממנה הוא תאגיד
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אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על 
הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את 

די י-התאגיד. כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של החברה או בכל מקום אחר שייקבע על
שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח  24-הדירקטוריון לא פחות מ

 .להצביע על יסוד אותו יפוי כח

בעל מניות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים  .79
 המגיעים ממנו באותו מועד בגין מניותיו.

ין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות כל כתב מינוי לבא כח, ב .80
 תרשינה, בצורה המפורטת בתקנון או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליו הסכמת הדירקטוריון. 

או ביטול  או הכרזתו כפסול דין הממנה ו שלכח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מות-הצבעת בא .81
אלא אם כן הודעה בכתב על  לפי העניין, או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, כתב המינוי

 יו"ר האסיפה לפני ההצבעה ל ידיאו ע י החברההפטירה, הביטול או ההעברה נתקבלה במשרד
 .באסיפה כללית

מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי המניות כולן או מקצתן, הכל לפי שיקול דעתו של  .82
 פה הכח.מיי

  אסיפות סוג

יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפות סוג, אם לחברה יהיו  בתקנון זהההוראות המפורטות  .83
 מניות מסוגים שונים.

 הדירקטוריון

 מינוי, כהונה ושכר של דירקטורים

 ולא יעלה על שנים עשר.  משלושהמספר הדירקטורים המכהנים בחברה לא יפחת  .84

מהון המניות המונפק  25% -למעלה מ אנרגיה דלקהנפקת המניות לציבור תחזיק  שלאחר ככל .85
 כל, החברה של והנפרע המונפק מההון 25%מ למעלה תחזיק אנרגיה דלק עוד וכלוהנפרע של החברה, 

זה ניתן לשינוי  סעיף. אנרגיה לדלק זיקה ללא דירקטורים יהיו לאחד פרט בחברה הדירקטורים
מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים  75%בעלי המניות של החברה ברוב של באסיפה כללית של 

באסיפה. ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש לשינויו, 
 .לא יובאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק אנרגיה

חזיק בזכויות בחזקת תמר )לרבות תמלוג "(, ככל שהחברה תהמועד הקובע לתמר)" 17.12.2021ביום  .86
 על( לא יכהן בחברה נציג אסור.

( נושא משרה באדם קשור לדלק 1שהנו אחד מאלה: ) בחברהנושא משרה  –ה "נציג אסור" לעניין ז
)  Mediterranean Energy Noble .Ltd -( שותפות מוגבלת ו 1992קידוחים, רציו חיפושי נפט )

( נושא משרה בתאגיד, לרבות אדם 3( ; אדם קשור לצדדים; )2"( )הצדדיםשייקראו להלן יחדיו: "
קשור לו, שדלק קידוחים אינה יכולה להעביר לו את זכויותיה בתמר לפי התנאים הקבועים בסעיף 

ידה בשינוים מסוימים ביום  -)אשר אומצה שוב על 476לנספח א' להחלטת הממשלה מס'  11
לת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח ( בנושא "מתווה להגד22.05.2016

 מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".

( אדם 2( אדם המחזיק אמצעי שליטה בתאגיד; )1לעניין זה "אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים: )
( 4באמצעי שליטה בתאגיד לפי הסכם; ) ( אדם המחזיק עמו3שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; )

תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי שליטה; הכל לבד או ביחד עם אחרים, במישרין או בעקיפין, 
 בעצמו או באמצעות קרוב שלו.

או יותר  5%( 2או יותר ממניות של תאגיד; ) 5%( 1לעניין זה "אמצעי שליטה" כל אחד מאלה: )
( הזכות 4או יותר מזכות לרווחים בתאגיד; ) 5%( 3כללית של תאגיד; )מזכויות ההצבעה באסיפה ה

 למנות דירקטורים בתאגיד "במישרין או בעקיפין" לרבות אחד מאלה:

( באמצעות זכויות 3( יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; )2( באמצעות שלוח או נאמן; )1)
קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים; ( באמצעות החזקה או רכישה בידי 4המוקנות לפי הסכם; )

 ( באמצעות חברות בנות או אחיות.5)
 .בחברהמכלל זכויות ההצבעה  95%הוראות סעיף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה רוב של  

. מינוי בכפוף להוראות חוק החברות שני דירקטורים חיצונייםלפחות בדירקטוריון יכהנו  .87
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יהיו בהתאם להוראות חוק וסיומה, שכרם וכיוצ"ב קופת כהונתם הדירקטורים החיצוניים, ת
 . והתקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פיו החברות

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא  .88
 החברה.כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות תקנון 

 של והנפרע המונפק מההון 25% מ למעלה תחזיק אנרגיה דלק, לציבור המניות הנפקת שלאחר ככל .89
של החברה, וככל  והנפרעמהון המניות המונפק  25% -תחזיק למעלה מ אנרגיהעוד דלק  וכל החברה

המועמדים  הצעתמועמדים לכהונת דירקטורים,  של שמות המניות בעלי לאסיפתשהחברה תציע 
חבריה  ורוב אנרגיה לדלק זיקה ללאוועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים  בידימור תיעשה כא
 לדין בהתאם הדירקטורים של כשירותם את תבחן המינויים וועדת"(. מינויים וועדת"צים )"דח

מבעלי  75%ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ברוב של  זה סעיף. ולתקנון
 או הסעיף את לבטל עניינה זה סעיףהמניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל שההצעה לשנות 

 אנרגיה. דלק של מניותיה המצביעים קולות במניין יובאו לא, לשינויו הדרוש הרוב את להקטין

לעיל תחל במועד מינויו, אלא אם כן נקבע במועד  88כהונתו של דירקטור שמונה כאמור בסעיף  .90
בהחלטה תאריך המדויק בו מינויו כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. במקרה כזה, יצוין 

 ייכנס המינוי לתוקף.

לפטר מי מהדירקטורים, למנות  , ברוב רגיל,בכל עת רשאית, האסיפה הכללית של החברה .91
למנות דירקטור חליף למי מבין  ,למנות אחרים במקומםודירקטורים אחרים ו/או נוספים, לפטרם 

חברי הדירקטוריון, וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי כאמור ו/או להתנותו בתנאים, והכל בכפוף 
 .חברהובהתאם להוראות החוק ותקנון ה

 84כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון האמור בסעיף  .92
כחברי  למעט דירקטורים חיצוניים דירקטורים נוספים רשאי ברוב רגיל, למנות לעיל, הדירקטוריון

לא יעלה על המספר המקסימלי האמור  המינויהדירקטוריון ובלבד שמספר חברי הדירקטורים לאחר 
דירקטורים  .תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה .לעיל 84בסעיף 

 פי דין.  -אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם הופסקה על

 בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות  .93
 .מחדש

כהן לא ימונה ולא י .שימלא את מקומו כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף .א
 .הוראות חוק החברות פי-עלחליף כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור 

 .תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפודירקטור חליף ל .ב

ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה. מינוי וביטול מינוי של של דירקטור חליף כל מינוי  .ג
החתומה על ידי הממנה, אשר העתק ממנה ימסר לחברה דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב 

במשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, לפי הענין, בה אמור הדירקטור החליף 
יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן  . מינויו של דירקטור חליףלמלא את מקום הדירקטור

 .במשרתו מכל סיבה שהיא

של הדירקטוריון או של ועדת ישיבה דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  .ד
אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל דירקטור חליף  וןדירקטורי

ועדת של או  וןשל הדירקטוריישיבה  רשאים להיות נוכחים ולהצביע על ידי שליח בכל
שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של  וןדירקטורי

אחדות. שליח שיתמנה ישיבות אחת או ישיבה ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך 
ן או של ועדת של הדירקטוריוישיבה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל 

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על ידי  וןדירקטורי
הדירקטור החליף שמינה בעצמו או )במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף( אשר 
בה נוכח הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה, או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור 

 .בהחליף נוכח 

חליף, ובכל  בשינויים המחויבים על דירקטור נהחולתעל דירקטור,  ותשחל תקנוןהוראות ה .ה
 .מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור חליף

  ד או יותר מהמקרים כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אח .94
 :הבאים

 ;לחוק החברות 228בסעיף בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים  .א
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לגביו צו  החליט על פירוקו מרצון או ניתן -במותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  .ב
 פירוק;

 הוכרז כפסול דין;נעשה בלתי שפוי או  .ג

רשאים לפעול בכל ממשיכים לכהן, יהיו חברי הדירקטוריון ה ,דירקטורשל  והתפנתה משרתאם  .95
. פחת מספרם מתחת למינימום חברהה ןמהמינימום שנקבע בתקנוענין, כל עוד לא פחת מספרם 

 .אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה רשאים לפעולהנותרים האמור, יהיו 

דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל חברה אחרת,  .96
לערוך חוזה עם החברה בין שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת, או 

כמוכר ובין כקונה או באופן אחר. כן לא יעורער כל חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה, 
אשר בו תהיה לחבר הדירקטוריון טובת הנאה באיזו דרך שהיא, וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב 

או שבא כתוצאה מחוזה כאמור במתן דין וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור, 
מסיבה זו בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך, ובלבד 

 .שאין להתנות עליהןהוראות כל דין שמילא את כל ההוראות והתנאים על פי 

 ההוראות הבאות:בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון  .97

בגין נסיעות ושאר הוצאות  והחזר הוצאותרשאי לקבל שכר  החברי הדירקטוריון יהיכל אחד מ .א
 הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר בדירקטוריון.

אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים למטרות  .ב
. השיעור, האופן והתנאים שבהם ישולמו נוסף רשאית החברה לשלם לו שכר החברה, תהיה

תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים 
 .שנקבעו לכך בחוק החברות ושאין להתנות עליהם

ר גמול גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות )כללים בדב .ג
תקנות שיבואו במקומם, והכול בכפוף לכל , או כל 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 דין. 

 כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

, ובלבד לנכוןהדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  .98
 שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.

להוראות הדין, הדירקטוריון רשאי לבחור אחד מחבריו כיו"ר הדירקטוריון, לסיים את  בכפוף .99
כהונתו כיו"ר ולמנות יו"ר אחר תחתיו. בכפוף להוראות הדין, מינוי יו"ר הדירקטוריון יכול שיהיה 

 דרך קבע או לצורך ישיבה פלונית.

הא חייב לכנסה במקרים האמורים יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, וי .100
 .לחוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיף 98בסעיף 

ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון.  וישמש כיושביו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון  .101
ימלא את מקומו הדירקטור שמונה למלא את מקומו של יו"ר מהישיבה, הדירקטוריון נעדר יו"ר 

 .הישיבה יבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כיו"רובהעדרו של זה הדירקטוריון, 

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול  נושאים שקבע  .102
לחוק החברות וכל  98יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף 

ו המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת הדירקטוריון, זמן נושא שדירקטור א
לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה, יקבע סדר היום של  סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון.

 .ידי הדירקטורים, בהתאם לאמור לעיל-ישיבות הדירקטוריון על

לפונית או בכתב או במברק או בפקסימיליה או פה בשיחה ט-תינתן בעלהודעה על ישיבת דירקטוריון  .103
לפני שעות  12ולכל דירקטור חליף )אם יש( לפחות תימסר לכל חברי הדירקטוריון בדואר אלקטרוני, ו

לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא יום לפני הישיבה  14-ולא יותר ממועד הישיבה 
תכלול את מועד הישיבה, מקום כינוסה ודעה הה אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון.

 .ופירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היום

המכהנים אותה עת, הנוכחים  המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון .104
לצורך קביעת המנין החוקי הדרוש בישיבות הדירקטוריון,  .בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף

ילקחו בחשבון לענין מנין חברי הדירקטוריון המכהנים אותה עת, אותם דירקטורים שמנועים  לא
פי דין מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון הרלבנטית והמניין החוקי יהיה רוב חברי הדירקטוריון -על
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שאינם מנועים מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה. ככל שיהיו מספר נושאים על סדר יומה 
ה ישיבת דירקטוריון, יוכל להיקבע מניין חוקי לצורך כל אחד מנושאים אלו בנפרד, ככל של אות

כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות שהדבר יידרש. 
 .הנתונים באותו זמן בידי הדירקטוריון

של החברה הנוכחים  בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים כל החלטה תתקבל .105
 ., כאשר לכל דירקטור קול אחדוהמצביעים באותה עת

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור אחר, לא יהיה  .106
 .קול נוסף ומכריע

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים  .107
 .המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .108
להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה, הסכימו לכך. במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה 

 .תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון

 סמכויות הדירקטוריון

נהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל ה .109
או על פי דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר  קנון החברהתהפעולות והדברים אשר החברה, על פי 

ידי החברה באסיפה או הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על  החברה קנוןת
ולכל הוראה או  תקנון החברה, לוק החברותחכללית; אך כוחו זה של הדירקטוריון כפוף להוראות 

. קנון החברהתהחלטה שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם 
די ואולם, הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה על י

הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ואשר היה תקף אלמלא נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה 
 .החלטה

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף לצרכי  .110
 החברה ולהבטיח את פרעונם.

ו להבטיח את החזרתם באותו אופן דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור אה
ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי 

או ניתנות לפדיון, או כל משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על  מודותצהתחייבות, אגרות חוב 
הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון  רכוש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות

 מניות שנדרש אך טרם נפרע.

 וועדות דירקטוריון

להקים ועדות המורכבות  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון .111
סמכויותיו, להן מלהאציל ו פי שימצא לנכון"( כועדת דירקטוריוןמדירקטור או דירקטורים )להלן: "

הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו.  מקצתן.כולן או 
ועדת הדירקטוריון בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא אחר כל ההוראות 
והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון, בתנאי שצמצום או ביטול סמכויות על ידי הדירקטוריון 

ו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה לא יבטלו את תקפ
 .ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון

הוראות על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להוראות חוק החברות ובשינויים המחויבים,  .112
 .החברהות דירקטוריון הוראוה החבר ןתקנו

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם הפועל כדירקטור, גם  .113
אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים אלה, או חברי ועדת הדירקטוריון או 

 -לים מלכהן בתפקידם אדם הפועל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים מהם היו פסו
תהיינה תקפות כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת 

 הדירקטוריון.

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו, יכהן בכל ועדת דירקטוריון, הרשאית  .114
 .ני אחדלהפעיל סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, לפחות דירקטור חיצו

ועדת הדירקטוריון ימנה מבין חבריו במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו,  .115
 .בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברותביקורת 
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 מנהל כללי ונושאי משרה

. למנהל/ים הכללי/ים תהיינה הסמכויות בהתאם חברהיותר לאו אחד הדירקטוריון ימנה מנהל כללי  .116
את  לפטריהא רשאי הדירקטוריון  .בכפוף להוראות חוק החברותלתנאי התקשרותו/ם עם החברה, 

, בכפוף בכל עת כפי שימצא לנכון ,ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומםהמנהל/ים הכללי/ים 
 .לתנאי התקשרותו/ם עם החברה

שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם בפעם על ידי יתן להתנות עליו, בכפוף לכל דין שלא נ .117
הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או עמלה על דיבידנד, רווחים או מחזור 
הכספים של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה מעוניינת החברה, או על ידי השתתפות ברווחים 

נים האלה או בכל צורה אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון לפי כאלה, או באחד או יותר מהאופ
 .עדיבלשיקול דעתו ה

 מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה. .118

המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם ולמנות אחר  .119
 תחתיהם, אלא אם יקבע אחרת ע"י הדירקטוריון.

  קורתועדת בי

בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות ועדת ביקורת הדירקטוריון ימנה מבין חבריו  .120
 והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

  מבקר פנימי

הממונה הארגוני על המבקר  הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות. .121
 הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון.

הדירקטוריון הצעה ועדת הביקורת ובהעדר ועדת ביקורת לאישור המבקר הפנימי יגיש לאישור  .122
הדירקטוריון  והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.או תקופתית, לתוכנית עבודה שנתית 

 רשאי להסמיך את ועדת הביקורת לדון בתוכנית ולאשרה.

 רואה חשבון מבקר

על חשבון מבקר באסיפה שנתית. האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה  האסיפה הכללית תמנה רואה .123
שמש בתפקידו עד שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ילתקופה מינוי כאמור למנותו 

האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור  תום האסיפה השנתית שלאחר
 לעיל. 

הונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה האסיפה הכללית רשאית לסיים את כ .124
 לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת  .125
 . הדירקטוריוןביקורת ייקבעו בידי 

, הפסקת כהונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון זה בכפוף להוראות רואה חשבון מבקרמינויו של  .126
יהיו בהתאם להוראות  אחריותוו חובותיו, סמכויותיוחוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, 

 חוק החברות.

 ספרי חשבונות

 החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך .127
 והוראות כל דין אחר החל עליה.

 בעלי המניות מימרש

תנהל את החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים, ולפי החלטת הדירקטוריון  .128
 נוסף בהתאם להוראות חוק החברות.המרשם ה
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 חלוקה, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

להחליט על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה  .129
או כל חלוקה אחרת, ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורם, המועד הקובע לזכאותם, מועד 

 תשלומם ואופן תשלומם. 

בית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כל זכות הנאה אחרת בגין יהחברה לא תשלם ר .130
 מניותיה.

של  לערך הנקובה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי דיבידנד ומניות הטב .131
 .בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהןממניותיהם 

כל עוד לא יקבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות, או  .132
ועד כלשהו תזכינה את מחזיקיהן המקנים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במ

להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את הזכות לקבלתם הינו 
התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות במלואן, לפי הענין או לאחר תאריך 

 זה. 

לסדר כל , יוכל הדירקטוריון הלעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבלשם מתן תוקף לכל החלטה,  .133
בגין שברי תעודות  להתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון, ובמיוחד יוכל להוציא קושי היכול

מניה, יוכל לקבוע ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים שייקבע לא יובאו בחשבון לשם 
נטו( ממכירתם תשולם לזכאים התאמת זכותם של בעלי המניות או ששברי מניות יימכרו והתמורה )

יעשה ייוכל לקבוע לצורך החלוקה את ערכו של כל נכס מסוים ויוכל להחליט שתשלום במזומן  להם,
לקחו יש"ח לא י 1 -על יסוד הערך שיקבע כנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחות מבעלי מניות ל

ומנים כאלה או נכסים בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של כל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מז
, כפי שהדירקטוריון ימצא למניות הטבהמסוימים בידי נאמנים עבור אנשים הזכאים לדיבידנד או 

 לחוק החברות, 291בהתאם לסעיף  ראויסודר מסמך כבמקום שיהיה דרוש הדבר, י .לנכון
מניות ו לוהדירקטוריון יוכל למנות אדם שיחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד א

 , ומינוי זה יהיה בעל תוקף.הטבה

 םסכומיאותם כל זכויות הנאה אחרות, את הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או  .134
שבעל מניה, שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה האחרות, חייב לחברה, בגין 

 .4אותה מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע

מניות, כל אחד מהם רשאי לתת להיו מספר אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה או  .135
בגין המניה או  תנוינש , מניה או כספים אחרים או זכויות הנאהקבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד

 .המניות כאמור

פי דין -כדי לגרוע מסמכות על לעיל 129 -135למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור בסעיפים  .136
 בכל הנוגע לחלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת. 

 5פדיוןבני  ניירות ערך

להנפיק ניירות ערך הניתנים , החברות בכפוף להוראות חוקכפי שתחליט מעת לעת, ו, רשאיתהחברה  .137
הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד  ."(ניירות ערך בני פדיון)להלן: " לפדיון

של החברה ו/או  זכות השתתפות ברווחיםאו /להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה ו
הצמודות למניות החברה. החברה זכות לדיבידנד או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות 

רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטת 
 הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

 

 

 

  החותמת וסמכות החתימה

                                                
 כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה לא יחול האמור בסעיף זה.  4
, כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות 1968-תשכ"חב לחוק ניירות ערך, 46בכפוף להוראות סעיף   5

 שלה חברה יכלול סוג מניות אחד.
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 חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה.ידאג שכל ו, של החברהחותמת את הקבע י הדירקטוריון .138

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר, אף אם אינו דירקטור בחברה,  .139
לפעול ולחתום בשם החברה. פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה את החברה, כל עוד הוא 

 פעל וחתם בגדר סמכותו, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 בפירוק זכויות

יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי בפירוק החברה  .140
, יחסית לסכומים שנפרעו או )אם יש כאלו( המניות, בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות

 שנחשבים כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

 חפטור, שיפוי וביטו

, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, כל דיןבכפוף להוראות  .141
, או בשל כל הפרה אחרת שהחוק מתיר לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהשנגרם לה בשל נזק 

 .לפטור את נושא המשרה בגינה

נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה  בדיעבד לשפות תהיה רשאית , החברהכל דיןבכפוף להוראות  .142
 :עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה או שהוציא שהוטלה עליו

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או  .א
 .פסק בורר שאושר בידי בית משפט

ורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת ע .ב
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת 
כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא 

ירה שאינה דורשת הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעב
"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו  -הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו

א( לחוק 1)א()260"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף  -חקירה פלילית" ו
 .החברות

ן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או חויב בה .ג
בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום 
פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 .פלילית

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .ד
לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות  1או ט' 4, ח'3שר עם הליך לפי פרקים ח'נושא המשרה בק

 רות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.התדיינות סבי

 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין לשפות נושא משרה. .ה

נושא משרה בה בכל  כל דין, החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפותבכפוף להוראות  .143
 "(:התחייבות לשיפויאחד מאלה )להלן: "

לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת  .א142כמפורט בסעיף  .א
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או 

ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, 
האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן 

 הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

 לעיל. .ה142עד  .ב142כמפורט בסעיפים  .ב

, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל כל דיןבכפוף להוראות  .144
 חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

 .כלפי אדם אחרירות כלפי החברה או הפרת חובת זה (א)

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  (ב)
 .הפעולה לא תפגע בטובת החברהלהניח ש

 .חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר (ג)
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()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  (ד)
לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות  1או ט' 4, ח'3שר עם הליך לפי פרקים ח'נושא המשרה בק

 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד  (ה)
 ההחלטה.

דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה אופן שהוא את 144עד  141הוראות סעיפים  .145
בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה החברה 

לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; 
ו/או בקשר לכל נושא משרה במידה שביטוח, פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי 

 הדין.

 6דעותהו

בעל מניה בחברה, המופיע במרשם החברה לכל ידי -הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על .146
רשום הממוען בדואר  הודעהה ידי משלוח-או על ידי מסירה אישית-עלבעלי המניות של החברה, 

-אם אין מען רשום כזה, לפי המען שנמסר על או לבעל המניה לפי מענו הרשום במרשם בעלי המניות,
ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו או באמצעות פרסום הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות 

-המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית. תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על
  ידי בעלי המניות, אלא אם כן צוין בתקנון במפורש אחרת.

לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על  אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץבעל מניה  .147
מרשם בעלי המניות. לא יהיה בעל מניה כתובת בישראל, ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה ב

 זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

, לבתחומי ישראכתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת למתן הודעות  האם אין לבעל מני .148
 תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.במשרד שתופקד הרי הודעה המופנית אליו 

 ן, תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום ראשובהן מחזיקים אנשים במשותףכל ההודעות לגבי מניות,  .149
ודעה מספקת לכל בעלי הוהודעה שניתנה כאמור תשמש לגבי אותן מניות במרשם בעלי המניות 

 המניות המשותפים כאמור.   

בזמן בו היה מכתב רגיל נמסר בדרך כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה  .150
י להוכיח שהמכתב, המעטפה או העטיפה שהכילה דכדי להוכיח מסירה כזו הרגילה על ידי הדואר. 

את ההודעה נשא כראוי את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר. תעודה בכתב חתומה על ידי 
ו המנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר המזכיר א

חזקה חלוטה למסירה. כל הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה תחשב לדואר כאמור, תשמש 
 ביום העסקים הבא לאחריו. –כאילו נמסרה ביום העסקים בו נשלחה, ואם לא נשלחה ביום עסקים 

שהיא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה נעשה אדם זכאי למניה כל  .151
, לאדם ממנו נובעת זכותו במרשם בעלי המניותבגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם 

 למניה.

, ןכל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל בעל מניות או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם לתקנו .152
יראום  - לא אוואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו  -יות נפטר הרי למרות שאותו בעל מנ

בין אם היו מוחזקות על ידי  על שמו רשומותהמניות הכאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל 
אחרים,  עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל אנשים בנפרד או במשותף עם  האותו בעל מני

כמסירה מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו  תיחשב,ה כאמור או הבעל המשותף בהן, ומסיר
 האישי, ולכל האנשים, אם יהיו, המעונינים במשותף אתו באותן המניות.

אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה, מבלי למשים, או אי קבלה של הודעה כזו על ידי בעל  .153
 .מניות לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו

 
 

                                                
, קובעות כללים בדבר 2000-תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"ס   6

רה של סתירה בין הוראות התקנון לבין מתן ההודעה ותוכנה של ההודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית. במק
 הוראות קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, תגברנה ההוראות בחוק החברות ותקנותיו.



 

 

 1 - ה

 

 

 התמורה הצפויה מההנפקה 5.1

התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה על פי תשקיף זה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה 

( לחוק 2()1)א16אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף  ותהמשלימ ותנטו הצפויה מההנפקה, יפורטו בהודע

 ניירות ערך. נכון למועד תשקיף להשלמה זה, טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים. 

ת כמפורט בתשקיף זה, והמוצעוהמניות התמורה הצפויה ברוטו, על בסיס כמות יחידות אגרות החוב 

 ש"ח. ___ מיליוני  -כד על סך של עשויה לעמובהנחה שכל היחידות האמורות תימכרנה, 

 ייעוד תמורת ההנפקה 5.2

דלק אנרגיה זכות , תרכוש החברה מלתשקיף 6.7.5על פי הסכם העברת התמלוגים המתואר בסעיף 

התמלוגים למפרע  , ותהיה זכאית לתקבולי"(התמלוגיםמחזקות הנפט תמר ודלית )להלן: " לתמלוגים

החברה בכל ההוצאות הקשורות להנפקת תישא כמו כן, על פי ההסכם האמור . 2018בינואר  1מיום 

)להלן: מניות החברה  של וההנפקה הצעהבכל ההוצאות הקשורות לתישא דלק אנרגיה אגרות החוב, ו

 "(. ההנפקה הוצאות"

התמלוגים תשלם החברה לדלק אנרגיה סכום השווה זכות בתמורה להעברת על פי ההסכם האמור, 

בניכוי הסכומים למלוא תמורת ההנפקה )ברוטו( של כל ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף להשלמה זה, 

ועד למועד השלמת  1.1.2018הבאים: )א( סכום השווה לתקבולי תמלוגים בגין גז שנמכר החל מיום 

)ב( כל סכום שיגוייס, אם  -העסקה, אשר נתקבלו בפועל אצל דלק אנרגיה לפני מועד השלמת העסקה; ו

מליון  132 -לים השווה לעל פי התשקיף להשלמה מעבר לסך בשקשתוצענה יגוייס, בהנפקת אגרות החוב 

לפי השער היציג של הדולר כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי של אגרות  ,דולר

 ."(תמורת הממכר)להלן: " לשטר הנאמנות לאגרות החוב 6.3.5לגביו יחול האמור בסעיף אשר החוב, 

בידי החברה תשמש  הממכר, כאמור לעיל, תמורתהכספים שיוותרו בידי החברה לאחר תשלום  יתרת

כן תשמש לצורך הוצאות ההנפקה בגין אגרות החוב המוצעות על פי התשקיף להשלמה ותשלום  לצורך

 . של החברה הון חוזר לפעילותה השוטפת

באמצעות דוחות הצעת מדף, תשמש  ,החברה תציע בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זהשה במיד

התמורה שתתקבל בידי החברה למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות 

 הצעת המדף האמורים. 

 מזעריסכום גיוס  5.3

 להשלמה. על פי התשקיף  שתוצענהלא נקבע סכום מזערי להנפקת אגרות החוב 

מהציבור הזמנות  תתקבלנהשמותנית, בין היתר,  על פי התשקיף להשלמהשתוצענה המניות הנפקת 

 שתוצענה לציבור.לפחות מכמות המניות  60%לרכישת 

 יעוד תמורת ההנפקה: 5פרק 
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  עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות 6.1

)להלן:  1999-לפי חוק החברות, התשנ"טמוגבלת במניות כחברה פרטית  6.11.2012יום בהוקמה החברה  6.1.1

 דלק מערכות אנרגיהידי -החברה על-כל מניותת והתשקיף, מוחזק]טיוטת[ "(. נכון למועד חוק החברות"

 ."(דלק אנרגיה)להלן: "בע"מ 

"(, יםהתמלוג העברתל סכםהה)להלן: " להלן 6.7.5בסעיף עברת זכויות לתמלוגים המתואר על פי הסכם לה 6.1.2

מחלקן של דלק קידוחים  תמלוגיםקבלת לתרכוש החברה, בכפוף לתנאים המתלים שנקבעו בהסכם, זכויות 

תמר תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "( ושל "דוחיםדלק קיאו " "השותפותשותפות מוגבלת )להלן: " –

 "תמר" I/12חזקת נכסי הנפט מבנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו "( פטרוליום

 כמפורט בטבלה, "("החזקות ", בהתאמה, וביחדחזקת דלית" -" וחזקת תמרן: ")להל" דלית" I/13וחזקת 

מניות רגילות  ה שלהקצא וכן, בתנאים מסוימים, תמורה במזומןתשלום כנגד להלן,  6.2.4המובאת בסעיף 

תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  (."הזכות לתמלוגים" של החברה )להלן:

על פי ההסכם להעברת  לוגיםעבור הזכות לתמתמורה הלצורך תשלום בידי החברה מיועדת בעיקרה לשמש 

 .התמלוגים

שתועבר לחברה על פי ההסכם להעברת תמלוגים לזכות ההמקור היחיד לפירעון אגרות החוב הינו מובהר כי  6.1.3

ר נכסי לפרטים בדב להלן. 6.7סעיף ב, ראו , מקורה ותנאיהתמלוגיםלזכות הלפרטים אודות  .התמלוגים

  להלן. 6.8הנפט חזקת תמר וחזקת דלית ראו בסעיף 

על פי התשקיף מותנית, בין היתר, בהשלמת רישום העברת הזכות לתמלוגים על המניות המוצעות הנפקת  6.1.4

 2.2.7בסעיף  אמור, כ"(פטחוק הנ)להלן: " 1952-חוק הנפט, תשי"בשם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי 

כמות המניות המוצעות לציבור על מ 60%תתקבלנה הזמנות לרכישת לפחות לא במקרה ש, כמו כן1לתשקיף.

המוצעות על פי אגרות החוב החברה תבצע פדיון מוקדם כפוי של , אזי תבוטל הנפקת המניות ופי התשקיף

 . לתשקיף 2המצורף כנספח לפרק  גרות החובלשטר הנאמנות לא 6.4 יףהתשקיף, ככל שהונפקו, כאמור בסע

 החברה של הפעילות תחום 6.2

קבלת ל הזכות בעלת תהא החברה, מתלים תנאים של לקיומם ובכפוף התשקיףפי -על ההצעה השלמת לאחר 6.2.1

, בהתאם לכך. מחלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום בנכסי הנפט חזקת תמר וחזקת דלית תמלוגים

, , ככל שיופקוחזקות תמר ודליתנה תלויות בהכנסות מנפט ו/או גז שיופקו מהכנסותיה של החברה תהיי

  .ובפעילותן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום

                                                           

 

של הזכות לתמלוגים וכן של שעבוד  לחוק הנפט, 76קרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה, בהתאם לסעיף אישור ע הקיבל דלק אנרגיה  1
חזקת תמלוגים בגין ההתחייבות השותפות לתשלום להבטחת בחזקת תמר  השותפותשל  יהזכויותדלק אנרגיה על לטובת שרשום במועד התשקיף 

( דלק אנרגיה תידרש לעמוד בהוראות מתווה הגז במועד הקובע כהגדרתו בהחלטת 1) -יתר, לכך שהעקרוני האמור כפוף, בין ה האישור .תמר
( תבוצע ההנפקה על פי תשקיף 2להלן; ) 6.21.3המתוארת בסעיף  3.1.2018וכמפורט בחוות דעת מטעם רשות ההגבלים העסקיים מיום  476ממשלה 

זכויות הצבעה וזכויות למינוי  –( התחייבות דלק אנרגיה לאיבוד סממני שליטה בחברה 3) -ו רשות ניירות ערךו משנתקבל היתר לפרסומ
מבעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה )לעניין תנאי שלישי זה, ראו סעיף  95%תעוגן בתקנון בסעיף משוריין ברוב של  –דירקטורים 

 להלן. 6.18.4ף סעיבראו בעניין השעבוד הנ"ל ים נוספים לפרט ., ככל שיינתןבתשקיף( 4.2.2

 

 

 תיאור עסקי התאגיד: 6פרק 
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 גז טבעי, קונדנסט ונפט של בחיפושים, פיתוח והפקה העוסקת ציבורית מוגבלת שותפות הינה דלק קידוחים 6.2.2

( בחזקות תמר 100%)מתוך  22%יעור של , בין היתר, בזכויות השתתפות בשבמועד התשקיף מחזיקה ואשר

 הסכם( )להלן: "לעת מעת שתוקן)כפי  1.7.1993 ביום שנחתם שותפות הסכםפי -על נוסדה . השותפות2ודלית

 ובין דלק נאמנויות קידוחים בע"מ ,( בע"מ כשותף כללי מצד אחד1993"(, בין דלק ניהול קידוחים )השותפות

 אנרגיההכללי והשותף המוגבל בשותפות הינם חברות בנות של דלק  מצד שני. השותף כשותף מוגבל ונאמן

, אשר בעל השליטה בה הינו מר יצחק שרון "(קבוצת דלקבע"מ )להלן: " בשליטת קבוצת דלק ציבוריתחברה 

 במועד התשקיף התמלוגים שתועבר לחברה חלה על מלוא זכויותיה של השותפות בחזקות זכות .3)תשובה(

   .(100%מתוך  %22)

ה ציבורית אשר אין בעל שליטה בה, ואשר מחזיקה התשקיף, תמר פטרוליום הינה חבר]טיוטת[ נכון למועד  6.2.3

זכות התמלוגים שתועבר לחברה  .בחזקות תמר ודלית (100%מתוך ) 16.75%זכויות השתתפות בשיעור של ב

  .(100%תוך מ 9.25%קרי: )שמכרה השותפות לתמר פטרוליום בחזקות זכויות ההשתתפות חלה על 

, התשקיף]טיוטת[  למועד נכון, חברה טובת הנאהל יש בהם הנפט נכסי בדבר פרטים מובאים שלהלן הבטבל 6.2.4

המותנים והמשאבים המנובאים  המשאביםהעתודות, וכן פרטים בדבר ההערכה המיטבית של כמויות 

 .להלן 6.8ף ראו סעי ,אלו נכסים לגבי נוסף לפירוט. אלו בנכסים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום  %22.6 -בהתשקיף, ]טיוטת[ נכון למועד בנוסף להחזקה בזכויות ישירות בחזקות מחזיקה השותפות,  כי יצוין  2
 מזכויות ההצבעה בה. 16.67%-וכ

 -וכ 55.96% -)כ מזכויות ההצבעה בקבוצת דלק %42.46-מההון המונפק ובכ 60.51%-מר יצחק שרון )תשובה( מחזיק בכ 31.12.2017ליום נכון   3
 ., בהתאמה, בדילול מלא(%59.29
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 שם
 נכס

 הנפט
וסוג 
 הזכות

החב 
בתשלום 
 התמלוג

שיעור 
זכויות 
החייב 
בנכסי 
הנפט 

הכפופות 
 לתמלוג

שיעור 
התמלוג  

בנכסי 
הנפט לו 

תהא 
זכאית 
 4החברה

 

 מאגרים
 שהתגלו
 בשטח

י /נכס
 הנפט

 סך של מיטבית הערכה
 משאבים כמות

 (%100) 5מנובאים

 (2C)מיטבית  רכההע
של כמות המשאבים 

 (100%המותנים )

של  (2P)מיטבית  הערכה
 (100%סך כמות העתודות )

גז טבעי 
BCF 

קונדנסט 
Million 

Barrels 

 נפט
Million 

Barrels 

גז טבעי 
BCF 

קונדנסט 
Million 

Barrels 

 נפט
Million 

Barrels 

קונדנסט  BCFגז טבעי 
Million 

Barrels 

 נפט
Million 

Barrels 

חזקת 
 תמר

דלק 
 22% קידוחים

%1.526 

תמר -תמר ו
South West 

)להלן: 
תמר "

SW)"7 

- - - - - - 11,058.1 14.4 - 

תמר 
 9.25% פטרוליום

חזקת 
 דלית

דלק 
 22% קידוחים

לפני 
החזר 
 –השקעה 
0.35% 
לאחר 
החזר 
 –השקעה 

%1.528 

 - - - - - 270.7 - - 267.6 דלית

תמר 
 9.25% רוליוםפט

                                                           

 

( להלן 6.7.3 -ו ]_[ פיםבסעישיעור התמלוג בכל אחד מנכסי הנפט לו תהא זכאית החברה מחושב על בסיס שיעור התמלוג באותו הנכס )כמפורט   4
משוייך בפועל שיעור הבמכפלת שיעור זכויות החייב בנכסי הנפט )כמפורט בטבלה זו(. לפרטים נוספים אודות אופן החישוב ראו את 'פירוט ה

  להלן.  6.8למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות בתיאור כל אחד מנכסי הנפט בסעיף 

 המשאבים המנובאים המצוינים להלן נמצאים במספר תאי שבר ו/או בפרוספקטים שונים, אשר סיכויי ההצלחה להימצאותם שונים.  5

הכפוף  פי חלקם היחסי בנכס הנפט -ליום עלידי השותפות ותמר פטרו-שיעור התמלוג הכולל בנכס הנפט לו תהא זכאית החברה, אשר ישולם לה על  6
בהתאמה(. לפרטים אודות ההכנסות החזויות של החברה מתמלוגים המיוחסות לחלק החברה מהעתודות בחזקת תמר  9.25%-ו 22%)לתמלוג 

  .2.ג.1ו.6.8.1בסעיף  31.12.2017ראו את טבלת התזרים המהוון נכון ליום 

. לפיכך, הנתונים בטבלה 14.6.2013"(, אשר פקע ביום רשיון ערןערן )להלן: "/353גולשות לשטח רשיון  South Westחלק מהעתודות בקידוח תמר   7
 ואשר גולשים לרשיון ערן.  SWידי הקידוח כאמור כחלק ממאגר תמר -לעיל אינם כוללים את המשאבים שהוכחו על

הכפוף פי חלקם היחסי בנכס הנפט -ידי השותפות ותמר פטרוליום על-הכולל בנכס הנפט לו תהא זכאית החברה, אשר ישולם לה עלשיעור התמלוג   8
 . בהתאמה( 9.25%-ו 22%)לתמלוג 
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 : בהם לחברה זכויות תמלוגים הנפט נכסי את הכוללת מפה להלן 6.2.5

 

 

 שלה ערך בניירות ועסקאות החברה בהון השקעות 6.3

מניות של החברה מקבוצת דלק לדלק אנרגיה בתמורה לערכן הנקוב.  250הועברו  26.12.2016ביום 

 החברה בהון השקעות בוצעו לא התשקיף]טיוטת[  למועד ועד החברה הקמת ממועדלמעט האמור לעיל, 

התשקיף, טרם בוצעה העברת הזכות לתמלוגים. ]טיוטת[ למועד  נכון .במניותיה כלשהן עסקאותאו /ו

 תנאים של לקיומם ובכפוף התשקיףפי -על ההצעה השלמת לאחררת הזכות לתמלוגים תתבצע העב

 .להלן 6.7.5המפורטים בסעיף  מתלים

  רווחים חלוקת 6.4

 ידי החברה. -התשקיף, לא חולקו דיבידנדים על]טיוטת[ הקמת החברה ועד למועד  ממועד

מהרווחים  90%לאימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד בחברה לפיה תחלק החברה מדי שנה החברה תפעל 

ותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובעלי חוב , התחייבויוזאת בכפוף להוראות כל דיןהראויים לחלוקה 

 .תחשב בתזרים המזומנים הצפוי של החברה באותה עתהוב אחרים

 ₪.  0הינה  31.12.2017יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ליום 
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 חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 6.5

 ייד-עלמוחזקות אשר  מחזקת תמר ודליתהואיל והחברה תחזיק בזכות לקבלת תמלוגים  6.5.1

ת בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט, גז טבעי ו, העוסקותמר פטרוליום השותפות

זה, תיאור הסביבה הכללית והשפעת גורמים חיצוניים של תחום  בסעיףוקונדנסט, יובא 

  .ותמר פטרוליום פעילות השותפות

ידי חוק -מוסדר על בישראל ונפט קונדנסטטבעי, תחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של גז  6.5.2

קובע, בין היתר, כי פעולות חיפושי נפט וגז טבעי בישראל יכולות להתבצע אשר  הנפט

פי חוק הנפט. בנוסף, חוק -עלוגז באזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט 

"( מסדיר בעיקר את נושא הטבעי הגז משק חוק)להלן: " 2002-משק הגז הטבעי, התשס"ב

בתחומי מדינת ישראל. לפרטים  ו/או גט"ן של גז טבעי והאחסון השיווק ,ההולכה, החלוקה

 ., בהתאמהלהלן ב6.21.5-ו א6.21.5 אודות חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, ראו סעיפים

ממחירי מושפעת במידה רבה  ות בחיפוש ופיתוח מאגרי גז טבעיהשקעהכדאיות הכלכלית של  6.5.3

ומיכולת הייצוא  ,מהביקושים לגז טבעי בשוק המקומי, האיזורי והעולמיהנפט והגז בעולם, 

של גז טבעי )בין אם בצנרת, בתצורה דחוסה או נוזלית( המחייבת, בין היתר, משאבי גז 

וח למכירת גז טבעי בכמויות משמעותיות, בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טו

אשר יצדיקו את ההשקעות הגבוהות הדרושות להקמת התשתיות המתאימות. מכירה של 

לצרכנים שונים בישראל וברחבי העולם על  תנפט, ככל שימצא והיכן שימצא, יכולה להיעשו

 באותה עת. יםבסיס מחירי הנפט העולמי

עם גילוי מאגר נועה בחזקת  1999-2000בשנים התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה  6.5.4

בחזקת אשקלון. הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה במקביל  Bנועה ומאגר מרי 

בע"מ )להלן: ישראל בלהתקדמות בהקמתה של תשתית ההולכה של נתיבי הגז הטבעי 

 .כאמור "( וחיבורם של צרכנים )לרבות תחנות כח( למערך ההולכה"זנתג"

האחרונות עובר משק הגז הטבעי בישראל שינויים משמעותיים. תוך שנים ספורות בשנים  6.5.5

מרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור  מרכיבלהפך הגז הטבעי במשק הישראלי 

לספק  כדייש  ,הגז הטבעי שהתגלו בישראל משאביב. בישראל אנרגיה משמעותי לתעשייה

 בצורהשורים הבאים, ובכך להקטין הע במהלך המקומיצרכי הגז של המשק  כל את

 . זריםישראל במקורות אנרגיה  מדינת של התלות את משמעותית

בשנת  BCM 7.6 -כהאנרגיה, היקף השימוש בגז טבעי בישראל עלה מ בהתאם לנתוני משרד 6.5.6

  9.6 -ולכ 2015בשנת  BCM  8.4-)שנה לאחר תחילת הזרמת גז טבעי מפרויקט תמר( לכ 2014

BCM  הסתכם  7201שנת בהיקף השימוש בגז טבעי בישראל  ,10חברהלהערכת ה . 20169בשנת

השנים כן יצוין, כי במהלך . 8.3% -המהווה גידול שנתי ממוצע בצריכה של כ BCM 10.4-כל

, במועדים מסוימים, בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ, 2016-2017

                                                           

 

 (. 2016) טבע אוצרות מינהל הכנסות על"ח דומתוך משרד האנרגיה, מינהל אוצרות הטבע   9
, בשל כך הנפט נכסי ניהול אופן על השפעה לחברה אין, התמלוגים הוענקו לגביהם הנפט יבנכס ישירה זכות אין ולחברה מאחר  10

  .ותמר פטרוליום על הערכות השותפות תבססותמ זה בתשקיף החברה הערכותכלל 
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ההפקה השעתית המקסימאלית של פרויקט תמר,  ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת

"( לספק במועדים אלה את שותפי תמרכן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר )להלן: "-ועל

   .מלוא הביקושים

הגידול בצריכת עם חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית, , החברה להערכת 6.5.7

הגברת  ר, בהינתן מדיניות הממשלה בדברוזאת, בין היתהגז הטבעי בישראל צפוי להימשך 

השימוש בגז טבעי להפקת חשמל וצמצום הפקת החשמל באמצעות תחנות פחמיות מזהמות, 

הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ, מעבר כלי רכב ובהם אוטובוסים 

כחומר גלם,  פיתוח ומיצוי תעשיות המבוססות על גז טבעיורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי, 

ופעולות המדיניות שיינקטו לטובת הנושא, וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי 

 סעיף ראו, בפחם השימוש להפחתת האנרגיה שר החלטת לענייןולחשמל במשק הישראלי. 

(, ראו CNGהבלו על פחם ועל גז טבעי דחוס )לעניין צווים בקשר עם העלאת מס  .להלן ז6.21.7

 .להלן ח6.21.7סעיף 

 : הינם זה תחום על המשפיעים העיקריים החיצוניים הגורמים 6.5.8

 ובמחיר החשמל ייצור בתעריף ,(U.S CPI) האמריקאי לצרכן המחירים במדד תנודות .א

 (Brent) ברנט מסוגנפט  חבית

מחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מבוססים על נוסחאות 

 ,(U.S CPI)המחירים לצרכן האמריקאי מדד מחיר שונות הכוללות, בין היתר, הצמדה ל

חשמל -ידי הרשות לשירותים ציבוריים-ייצור החשמל כפי שנקבע מעת לעת עלתעריף ל

 מסוג נפט חבית מחירלו (" בהתאמההחשמל רשות"-ו "החשמל ייצור תעריף)להלן: "

על אף האמור לעיל, החשיפה לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר חבית  .(Brent) ברנט

שנקבע כפי נפט מסוג ברנט בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מגודרת ברף תחתון 

ללים בהסכמים למכירת גז טבעי, היות וכל ההסכמים הצמודים לרכיבים כאמור כו

"מחיר ריצפה". בשל כך, לירידה נוספת במחיר חבית נפט מסוג ברנט או בתעריף ייצור 

 על הכנסות השותפות כאמור, רצפה"מחיר " -המוגבלת למגודרת החשמל כאמור, השפעה 

   ., ובהתאם על הכנסות החברה מתמלוגיםמכח ההסכמים שהיא צד להם תמר פטרוליוםו

החלופיים ו/או  יםו/או במחירי הדלק ל"הנ ההצמדה רכיבימ אחד בכל שינוי, זאת עם יחד

 פטרוליוםלהשפיע על פעילות השותפות ותמר  יםם רגולטוריים כאמור לעיל עלולישינוי

 והכדאיות הכלכלית של ביצוע השקעות נוספות. 

למרכיבי  ותמר פטרוליום ידי השותפות-לפרטים אודות ניתוחי רגישות שבוצעו על

ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו שותפי תמר  פי-עלשל מחיר הגז ההצמדה העיקריים 

  להלן. 4.ג.1ו.6.8.1 )מדד המחירים לצרכן האמריקאי ותעריף ייצור החשמל(, ראו סעיף

  רגולציה .ב

 בכל ענפה לרגולציה כפוף בישראל טבעי וגז נפט של וההפקה הפיתוח, החיפושים תחום

 להפקה, לפיתוח התנאים(, ושעבוד העברה, להענקה כללים)לרבות  הנפט לנכסי הקשור

, המיסוי, התמלוגים(, צרכנים וחיבור וחלוקה הולכה תשתיות הקמת)לרבות  ולאספקה

, בעקבות תגליות גז, האחרונות בשנים"ב. וכיוצ עסקיים הגבלים, סביבתית הסדרה

חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה בתחום  ראלבמימיה הכלכליים של מדינת יש
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האנרגיה בישראל וזאת כפועל יוצא משורה של מהלכים רגולטוריים משמעותיים שננקטו 

חקיקת חוק מיסוי רווחים דוגמאות בולטות לכך הינן:  על ידי הממשלה ורשויות המדינה.

לרבות  "(חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע)להלן: " 2011-התשע"א, ממשאבי טבע

 ממשלת ישראל לאימוץ עיקרי המלצות דוח הועדה לבחינת מדיניות, החלטת תיקוניו

-" וצמחועדת הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי )להלן: "

 העסקיים ההגבלים על הממונה הכרזת" בהתאמה(, ייצואהחלטת הממשלה בעניין "

מונופולין באספקת גז טבעי  כבעלי רשותפי תמ"( על ההגבלים על הממונה)להלן: "

במשרד האנרגיה )להלן:  ידי הממונה על ענייני הנפט-שונות עללישראל, פרסום הנחיות 

 2017-חהתשע", פרסום הצעת חוק האזורים הימיים, 11"(הממונה על ענייני הנפט"

"(, החלטת הממשלה בעניין מתווה הגז, כחלק הצעת חוק האזורים הימיים)להלן: "

 .ו6.21.13ון ליצר סביבה רגולטורית יציבה המעודדת השקעות, כמפורט בסעיף מניסי

  להלן, תוכנית מתאר ארצית בענין קבלה וטיפול בגז טבעי וכיו"ב.

והפקה של גז טבעי ו/או נפט  , פיתוחחיפושים פעילות על ופיקוח מגבלות אודות לפרטים

 להלן.  6.21 ראל, ראו סעיףביש

 הפעילות תחום על כללי מידע 6.6

ידי השותפות ותמר -על ותהואיל וחברה תחזיק בזכות לקבלת תמלוגים מחזקת תמר ודלית אשר מוחזק

, יובא בסעיף זה, פטרוליום, העוסקות בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט

 תחום פעילות השותפות ותמר פטרוליום. מידע כללי על

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 6.6.1

, ודינאמית מורכבת פעילותבדרך כלל  היא טבעי וגז נפט של והפקה פיתוח, חיפושים פעילות

, ניםזמ לוחות, עלויות לגבי ביותר משמעותי ודאות ובחוסר משמעותיות בעלויות הכרוכה

, מכך כתוצאה .כלכלית כדאיות על שמירה תוך להפיקם והיכולת טבעי גז או נפט הימצאות

 ואינם חיוביות תוצאות משיגים אינם הקידוחים קרובות לעתים, הניכרות ההשקעות חרף

, יםחיפוש פעולות. כולה או ההשקעה רוב לאובדן מביאים אף או כלשהן להכנסות מביאים

 מספר בין משותפות עסקאות של במסגרת כלל בדרך מבוצעות טבעי גזו נפט של והפקה פיתוח

פיו -על(, JOA או Joint Operating Agreement) משותף תפעול הסכם על החותמים שותפים

)ראו לדוגמא הסכם תפעול החל על  המשותפת העסקה כמפעיל השותפים אחד מתמנה

 .להלן( 6.22.9המתואר בסעיף  תמרפרויקט 

 ותקינה חקיקה, מגבלות 6.6.2

 .להלן 6.21 סעיף ראו לפרטים

 לקוחות במאפייני שינויים או בשווקים התפתחויות 6.6.3

 שונים ללקוחותגז טבעי מפרויקט תמר  שותפי תמר יםמספקהתשקיף, ]טיוטת[ למועד  נכון

ומייצאים "(, החשמל חברת"מ )להלן: "בע לישראל החשמל לחברת ובעיקרהמקומי במשק 

                                                           

 

שור ייצוא. הנחיות שונות אשר ניתנו על ידי הממונה על ענייני הנפט בעניין, מתן בטוחות בקשר לזכויות נפט, העברת זכויות ואי  11
 . להלן ד6.21.5 להרחבה ראו סעיף
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על הסכמים לייצוא גז טבעי, ו שותפי תמר כמו כן חתמגז טבעי מפרויקט תמר לירדן. 

 יםמספקבנוסף,  .להלן 6.10.5בהיקפים מהותיים, ללקוחות בירדן ובמצרים, כמפורט בסעיף 

פז זיקוק בע"מ )להלן: " אשדוד זיקוק לפזבעיקר  תמר מפרויקט קונדנסט שותפי תמר

  .להלן 6.10 סעיףלתיאור הסכמי שותפי תמר עם לקוחותיהם, ראו . "(אשדוד

 , בעיקרישראלמדינת לאור היקף המשאבים המשמעותי שכבר התגלה לחופי 

בשוק  במאגרי הגז הטבעי תמר ולוויתן, פועלים שותפי תמר לאיתור שווקים ולקוחות

 ,ו/או בשווקים באירופה ובאסיה, בכפוף למגבלות על ייצוא גזבמדינות שכנות המקומי וכן 

אשר יהיו  בתשתיות קיימות ו/או שימושבוחנת החברה , וכן להלן 6.26.7בסעיף כמפורט 

 .במיוחד לצורך ייצוא גז טבעישיבנו לעין ו/או הנראה קיימות בעתיד 

 מהותיים טכנולוגיים שינויים 6.6.4

האחרונים, חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט  בעשורים

ההפקה. שינויים אלו שיפרו וגז טבעי, הן בתחום איסוף המידע וניתוחו והן בשיטות הקידוח ו

את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז הטבעי ומאפשרים זיהוי מתקדם 

עשויים גם להקטין את הסיכונים בביצוע  ולכןיותר של מאגרי נפט וגז טבעי פוטנציאליים, 

ואף הקידוחים. כמו כן, השיפורים הטכנולוגיים ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה, 

מאפשרים כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר מבעבר, לרבות בעומקי מים 

 מאמצי להשקיע, טבעי וגז נפט המחפשים תאגידים יכולים, לאמור בהתאם. משמעותיים

 בעלויות אולם לבצעם היה שניתן או, קידוחים לבצע היה ניתן לא בעבר בהם בשטחים חיפוש

בנוסף, שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של  .ריות רבים ובסיכונים מאוד גבוהות

 לגז"(, "ןגט" או" LNGהגז הטבעי, כגון, טכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי )להלן: "

 לסייע בשינוע ובמסחור יעילים יותר של גז טבעי.   יםעשוי( GTL) ולנוזל( CNG) דחוס טבעי

 הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי 6.6.5

 פוטנציאל קיים בהם בשטחים( הצטרפות או רכישה) לחיפושים זכויות וקבלת איתור .א

 .מסחרי לממצא

 .ניכרים כספיים משאבים גיוס יכולתיכולות פיננסיות ו .ב

 מידע עיבוד ותהליכי 3D סייסמיים סקרים כגון) מתקדמות בטכנולוגיות שימוש .ג

 תוצאות הערכת ורךלצ, לקדיחה פרוספקטים והכנת איתור לצורך וזאת( מתקדמים

 .בים פיתוח תוכנית גיבוש לצורך וכן הקידוחים

 תוכניות או/ו קידוחים ביצוע לצורך בתחום הפועלים סיוןינידע ו עתירי לגופים חבירה .ד

 בהשקעות והשתתפותם שברשותם המקצועי בידע הסתייעות תוך, ותמורכב פיתוח

 .הניכרות הכספיות

 .חיפושיםה פעילות הצלחת .ה

 ובמחירים בכמויות הגז למכירת בהסכמים התקשרות, טבעי גז יאתמצ של במקרה .ו

 .מתאימים

 פרויקטי לניהול ומסחרית פיננסית, גיאולוגית, הנדסית ויכולת ניסיון, ידע של םקיומ .ז

 תשתיות הקמת לרבות, דולרים מיליארדי של כספיים בהיקפיםוהפקה  פיתוחחיפושים, 



 9-ו

 

 

 .וייצוא הפקה

 רי הגלםשינויים במערך הספקים וחומ 6.6.6

 .להלן 6.16סעיף לפרטים ראו 

 ויציאה כניסה מחסומי 6.6.7

הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות לביצוע חיפושים,  מחסומי

 בהנחיותפיתוח והפקה של נפט וגז טבעי, עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל זה 

נפט  בנכסי זכויותלרכוש או /והיכולת להעביר , בקריטריונים שקבע הממונה על ענייני הנפטו

 ,פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של המפעיל לצורך קבלתן איתנותהצגת  לענייןלרבות 

וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע השקעות בהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה 

 וע פעולות החיפושים, הפיתוח וההפקה. יחסית, הכרוכות בביצ

חסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל, הינם בעיקר התחייבויות מכח 

. בנוסף, קיימת חובת אטימת שותפי תמר והתקשרהסכמי אספקת גז ארוכי טווח בהם 

 ונטישת קידוחים ופירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות, כמפורט בשטרי החזקה.

יצוין כי בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה חלקית או מלאה עשויים 

להיות חסמי יציאה הנובעים מהדרישות הרגולטוריות, שיחולו על הרוכש ומהיקף הכספי 

 המשמעותי של מכירה כאמור. 

 הפעילות תחום למוצרי תחליפים 6.6.8

 חשמל ליצרניר בישראל בעיקר לייצור אנרגיה ונמכ בעיקר כחומר גלם משמשטבעי  גז

דלקים אחרים שעיקרם:  םה הטבעי גזשימוש בהתחליפים ל ,ככלל .תעשייתיים וללקוחות

וכן אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון אנרגיה סולרית, פטקוק , סולר, מזוט, פחם, גפ"מ, גט"ן

גיה ולשיטות הפקת האנרהאמורים  דלקים התחליפייםמה אחד לכלוכיו"ב.  אנרגיית רוח

, זמינות, אילוצים טכניים לתנודתיות מחירים ם כפופיםוה וחסרונות יתרונותהחלופיות 

. המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות. ועוד

 ניצולתהעובדה שהיתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם ודלקים נוזליים הם 

משמעותית מזו של תחנות כוח  גבוההוח המופעלות בגז טבעי האנרגטית של תחנות כ

המופעלות בפחם ובמזוט, והעובדה שפליטת חלקיקים ותחמוצות גופרית וחנקן מבעירת גז 

 טבעי נמוכה משמעותית מזו של פחם ומזוט. 

 הפעילות בתחום התחרות מבנה 6.6.9

 .להלן 6.13 סעיף ראו לפרטים

 החברה של התמלוגים זכות בדבר פרטים 6.7

 ותנאיה העיקריים: , מקורהלהלן פרטים בדבר הזכות לתמלוגים

  כללי 6.7.1

 1993שנת מאשר תועבר לחברה, בהסכם  דלק אנרגיהמקורה של הזכות לתמלוגים של  .א

 הישראלית הדלק חברת"דלק" -ו אנרגיה דלקלפיו "( הסכם העברת הרשיונות)להלן: "

התחייבה דלק קידוחים  ואילו, נפט רשיונות במספר זכויותדלק קידוחים להעבירו  "מבע

( בהתאמה ,25%-ו 75%של דלק אנרגיה ודלק ישראל קה בין ובחל) תלשלם למעבירו
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 12לאחר החזר השקעה 13% -לפני החזר השקעה ו 3% עוריבשמנכסי נפט בים תמלוגים 

י ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי מכל חלקה בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעל

אינטרס )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג, אך  לשותפותהנפט, שבהם יש או יהיה בעתיד 

  13.לאחר הפחתת הנפט, אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה(

המעבירות שטר כל אחת מנחתם בין השותפות לבין , רשיונותעברת הבהתאם להסכם ה

, 29.9.2016וביום  30.5.2010, ביום 2.3.2009קן ביום , אשר תו3.3.2003תמלוגים מיום 

שטר )להלן: " פי חוק הנפט-התמלוגים בפנקס הנפט המתנהל עלזכויות לצורך רישום 

לקבלת  דלק אנרגיהזו נרשמה בפנקס הנפט, בין היתר, זכותה של לפיו "(, התמלוגים

מחלקה  ,השקעהלאחר החזר  9.75% -לפני החזר השקעה ו 2.25%בשיעור של תמלוגים 

 . בחזקות תמר ודליתדלק קידוחים של 

התמזגה  "(שותפות אבנרשותפות מוגבלת )להלן: " –אבנר חיפושי נפט  17.5.2017ביום  .ב

, אשר כללו כל נכסיה והתחייבויותיה של שותפות אבנרכך  ,דלק קידוחיםעם ולתוך 

הועברו  דוחים,זכויות בחזקות תמר ודלית בשיעור זהה לשיעור זכויותיה של דלק קי

 דלק אנרגיהשזכאית שיעור התמלוגים השלמת המיזוג הופחת לדלק קידוחים. בעקבות 

ביחס לשיעור התמלוגים  50%-ב תמר ודליתחלקה בחזקות ן בגילקבל מדלק קידוחים 

  .14לאחר החזר השקעה %4.875 -לפני החזר השקעה ו %1.125והועמד על , ערב המיזוג

לתמר פטרוליום זכויות ה לפיה מכרה דלק קידוחים סקהושלמה ע 20.7.2017 ביום .ג

בכפוף להתחייבויות הקיימות  ,( בחזקות תמר ודלית100%)מתוך  9.25%של בשיעור 

דלק , ובכלל זאת זכותה של לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים על-לתשלום תמלוגי

  .15השקעהלאחר החזר  %4.875 -לפני החזר השקעה ו %1.125לתמלוגים בשיעור  אנרגיה

בעלי על פי תנאי התמלוגים, כפי שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים,  .ד

בעין, דהיינו,  םלקבל את התמלוגים הנ"ל או מקצת יםרשא יהיו םמהאו מי  התמלוגים

חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו הגז הטבעי ו/או הלקבל חלק מן הנפט ו/או 

לקבל את  מי מבעלי התמלוגים ובחרור הנזכר לעיל(. מנכסי הנפט )עד גובה השיע

אם יסדירו הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבל את התמלוג.  ,בעין יםהתמלוג

 תמלוגיםה יבעלישולם ללקבל התמלוגים בעין, בחר ילא  ובמידה ומי מבעלי התמלוגים

אלא במטבע פי דין לא ניתן יהא לשלם -של ארה"ב או )אם על בדולריםשווי השוק, 

ישראלי( במטבע ישראלי, כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת 

שיעור )להלן: " בעלת התמלוגיםלפי הבאר, של התמלוגים המגיעים -התשלום בפועל, על

. התשלום כאמור יעשה אחת בכל חודש. מדידת הכמויות של נפט "(התמלוג האפקטיבי

                                                           

 

מנכסי נפט  5%התמלוגים שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות הינם: עד מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור שיעורי   12
מנכסי נפט  13% -מנכסי יבשה ו 15%מלוגים בשיעור ישולמו ת –מנכסי נפט בים, ולאחר מועד החזר ההשקעה  3% -ביבשה ו

 להלן.  6.7.1בים. מתוך שיעורים אלו, השיעורים הרלוונטים לזכות התמלוגים שתועבר לחברה מפורטים בסעיף 
לדלק השקעות ונכסים  .200030.3מכח ההסכם הנ"ל הועברה ביום "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ לתמלוגים זכותה של   13

 .לקבוצת דלקהאמורה זכות התמלוגים כפועל יוצא מהמיזוג הועברה כך ש ,לתוך קבוצת דלקם ומוזגה עבע"מ, אשר 
יובהר, כי פי הסכמי התמלוגים. -למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור בכדי להוסיף ו/או לגרוע מזכויות דלק אנרגיה על  14

וג הינה משום שחלק השותפות הממוזגת גדל פי שתיים. מטרת ההפחתה הייתה להבטיח שלא יהיה ההפחתה בשיעור התמל
 שינוי כלכלי בעקבות המיזוג בזכויות בעלי התמלוג. 

   .להלן ה6.8.1בפועל, ראו סעיף לפרטים אודות אופן החישוב של שיעור התמלוג   15
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ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב  ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי

 התמלוגים ייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים בענף הנפט.

רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלקה בנפט נהל תהחייבת בתשלום זכות התמלוגים  .ה

בעל הזכות חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט. בגז הטבעי ו/או בו/או 

בשעות  ,זכאי למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהעתיקם יהא לתמלוגי

ויתר המסמכים והרישומים החייבת בתשלום התמלוגים את פנקסי  ,העבודה הרגילות

 תמלוגים.קבלת ההנוגעים לזכות ל

הזכות  על פי תנאי התמלוגים, כפי שנקבעו בהסכם העברת הרשיונות ושטר התמלוגים, .ו

. אם החייבת תעביר את זכויותיה הנפטא צמודה לחלקה של החייבת בנכס לתמלוגים תה

, היא תגרום לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות בנכס הנפט

לתשלום התמלוגים. האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט נכס נפט עקב פיגור 

 החייבת. 

ותמר פטרוליום תמלוגים לדלק התשקיף, משלמות דלק קידוחים ]טיוטת[ נכון למועד  .ז

מובהר כי בחזקת דלית . 2013בשנת שהחלה  חזקת תמרההפקה המסחרית מאנרגיה בגין 

טרם גובשה תכנית פיתוח של המאגר ולפיכך לא ניתן להעריך אם ומתי תתחיל ההפקה 

  .להלן 6.8לפרטים נוספים ראו בסעיף  -דלית  חזקתהמסחרית מ

 פי הבאר של התמלוגים -חישוב שווי השוק על אופן 6.7.2

  תמר מפרויקט תמלוגים תשלום .א

על פי תנאי התמלוג, השותפות ותמר פטרוליום מחוייבות לשלם לבעלי התמלוגים את  .1

מפרויקט התמלוגים  חישוב שווי השוק שלשווי השוק של התמלוגים "על פי הבאר". 

תמלוגי  שווי השוק של לאופן בו חושבעד כה בפועל בהתאם  נעשה ,בארהעל פי תמר 

שפיע מ המדינה אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי ,לפיכך. פורט להלןפי שי, כהמדינה

 .חברהזכות התמלוגים שתועבר ל להאפקטיבי ששיעור התמלוג על גם 

 שמינית בשיעור תמלוג למדינה ישלם חזקה בעל כיבין היתר, , בעוק הנפט חוק

 וכי בעל חזקה ישלם לאוצר מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה (12.5%)

 ".על פי הבאר התמלוגשווי השוק של "המדינה את 

 על הממונה עם בדיון נמצאים תמר בפרויקט השותפים, התשקיף]טיוטת[  למועד נכון

 יקטבפרו הבארפי  על המדינה תמלוגי של השוק שווי חישוב אופן לגבי הנפט ענייני

 תחת, מקדמות למדינה תמר שותפי משלמיםלהשלמת הדיונים האמורים  עד .תמר

 -ו 2016בהתאם לכך, בשנים  .שדורשת המדינה על חשבון התמלוגים בשיעור ,מחאה

, 11.65% -ו 12%, על פי דרישת המדינה, שילמו שותפי תמר מקדמות בשיעור של 2017

 בהתאמה, בגין ההכנסות מפרויקט תמר.

על פי  המדינה תמלוגי שלשווי השוק  תחשיב ,תמרשותפי המפעילה ויתר עמדת ל

ים הבאר צריך להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שווי השוק האמור בפרויקט 

אמורים לשלם  שותפי תמרלפיהם היו , אשר ("הנוסחה האנגלית" עקרונות)תטיס 

יצוין כי עוד .  המדינהתמלוגים בשיעורים נמוכים יותר מהשיעורים שדרשה  למדינה
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בנתוני התזרים המהוון של מאגר תמר הניחו השותפות ותמר פטרוליום שיעור 

הנמוך משיעור התמלוגים ששולם למדינה בפועל  ר, שיעו11.5%תמלוגים של 

 . לעיל .ג1ו.6.8.1בסעיף כמפורט  11.65%בשיעור של  2017בשנת כתשלומי מקדמה 

ותמר  שותפותה שמשלמות התמלוגים של הבאר פי על השוק שווי חישוב אופן כי יצוין .2

ותמר  שותפותהנעשה על ידי  תמר בפרויקט יםהתמלוג בעליכלל לפטרוליום 

 .לאותם עקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה כאמור בהתאםפטרוליום 

-על המדינה ב שווי השוק של תמלוגיבהתאם להחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישו

האפקטיבי של זכות פי הבאר בפרויקט תמר, עשוי להשתנות שיעור התמלוג 

יתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים במקרה כזה , והתמלוגים שתועבר לחברה

או תהיה זכאית להפרשים בגין התמלוגים ששולמו  ,בגין תמלוגים שישולמו לה ביתר

להלן,  6.7.5המתואר בסעיף התמלוגים העברת לבהתאם להסכם יובהר, כי . לה בחסר

יום לבאם תידרש השבת הפרשים בגין תמלוגים ששולמו ביתר בתקופה שקדמה 

חובת תשלום אזי , הסכם, ה, שהינו מועד הזכאות לתמלוגים על פי 1.1.2018

ם החובה תתגבש לאחר מועד , גם באדלק אנרגיהתחול על ההפרשים האמורים 

באם יתקבלו הפרשים בגין תמלוגים באותו אופן, ולחברה.  יםהעברת זכות התמלוג

ות לתשלום אהזכאזי , למועד הזכאות לתמלוגיםששולמו בחסר בתקופה שקדמה 

, גם באם הזכות תתגבש לאחר מועד דלק אנרגיהתהיה של ההפרשים האמורים 

                      לחברה. יםהעברת זכות התמלוג

שותפות ונובל בגין ידי ה-ת תמלוגים ששולמו למדינה עללפרטים בדבר תביעה להשב .3

הכנסותיהן הנובעות מאספקת גז טבעי מחלקן בפרויקט תמר ללקוחותיהן תחת 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .להלן 6.23.2 הסכמי פרויקט ים תטיס, ראו סעיף

  דלית מחזקת תמלוגים תשלום .ב

עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן  נכון למועד ]טיוטת[ התשקיף, אין סיכום כלשהו

 לא, התשקיף]טיוטת[  למועד נכון, לפיכךבפועל למדינה מחזקת דלית. חישוב התמלוג 

מחזקת דלית,  שישולמו התמלוגים של הבארפי -על השוק שווי יחושב כיצד להעריך ניתן

  .י זכויות לתמלוגים, לרבות החברהתהיה הפקה, למדינה ולבעלם וכאשר א

  "מועד החזר ההשקעהקביעת " 6.7.3

לפני מועד  1.125%, זכות התמלוגים מהחזקות הינה בשיעור של ' לעילב6.7.1בסעיף כמפורט 

מועד שיעור התמלוגים לפני )להלן: " שקעהלאחר מועד החזר הה 4.875% -החזר ההשקעה ו

", בהתאמה(. להלן החזר ההשקעהמועד שיעור התמלוגים לאחר " -" והחזר ההשקעה

 פרטים נוספים בעניין זה:

 הגדרות .א

 הרשיונותהמועד לאחר חתימת הסכם העברת  –" משמעו מועד החזר ההשקעההמונח "

או  הקיבל תמר פטרוליום/שותפותהלהלן( אשר  כהגדרתואשר בו שווי התקבולים )נטו( )

לקבל בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס  תזכאי

)לפי  ארה"ב , כשהם מחושבים בדולריםהממצארשיון או חזקה( בו נמצא  -הנפט )דהיינו 

אות יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל הוצ ידי בנק ישראל(-השער היציג המתפרסם על
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 להלן( כשהן מחושבות בדולרים כהגדרתובאותו נכס נפט ) תמר פטרוליום/השותפות

 )לפי השער היציג כאמור(. ארה"ב

ידי רואי -שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על –" משמעו שווי התקבולים )נטו(המונח "

חרים בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך א תמר פטרוליום/השותפות שלחשבון 

"( שווי התקבולים )ברוטו(רשיון או חזקה( )להלן: " -שהופקו ונוצלו מנכס הנפט )דהיינו 

 לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו בגינם.

 השותפותכל ההוצאות ש –" משמעו ותמר פטרוליום שווי כל הוצאות השותפותהמונח "

או חזקה( בו מופק הנפט ו/או הגז רשיון  -הוציאה בנכס הנפט )דהיינו  ותמר פטרוליום

טבעי ו/או החומרים בעלי ערך אחרים אך למעט הוצאות )עד גובה שווי התקבולים )נטו(( 

שנוכו משווי התקבולים )ברוטו( לצורך קביעת סכום שווי כל התקבולים )נטו( וכפי 

 .ושל תמר פטרוליום השותפות שלידי רואי חשבון  -שיאושרו על

, מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר, ותמר פטרוליום רכת השותפותפי הע-יצוין כי על .ב

בשיעור של  לדלק אנרגיה וקבוצת דלקלצורך קביעת מועד תחילת תשלום תמלוגים 

על השותפות ותמר  בהתאם לכך, .2017( חל במהלך חודש דצמבר 1.5%)חלף שיעור  6.5%

ד החזר ההשקעה פטרוליום לשלם לדלק אנרגיה תמלוגים בשעור שהינו לאחר מוע

, טרם ]טיוטת[ התשקיףיצוין, כי נכון למועד  .2017 רטרואקטיבית מחודש דצמבר

לגבי חישובי מועד החזר של השותפות הושלם דוח ביקורת של רואי חשבון המבקרים 

בוחנים את הנחות  ,דלק אנרגיה וקבוצת דלק, כמו גם ההשקעה וכי המפקח בשותפות

תהיינה השלכות על מועד שלבדיקות אלו ין זה וכי ייתכן העבודה ותחשיבי השותפות לעני

ששיעור התמלוגים שתהא החברה בהסכם להעברת התמלוגים נקבע  .החזר ההשקעה

זכאית לקבל מחזקת תמר יהיה בכל מקרה שיעור התמלוגים לאחר מועד החזר 

מועד החזר יתברר, בניגוד להערכתה הנ"ל של השותפות, כי ההשקעה, כך שאם 

דלק , אזי  (הזכאות לתמלוגיםמועד ) 2018בינואר  1חר לא חלבחזקת תמר  ההשקעה

תקבולי התמלוגים שינבע לחברה )כולל  תשפה את החברה באופן שתזרים אנרגיה

לאחר מועד החזר ההשקעה ים ( ישקף את שיעור התמלוגדלק אנרגיההשיפוי האמור מ

, 2017חודש דצמבר י מובהר כי אם יקבע שמועד החזר השקעה חל לפנ. בחזקת תמר

ידי -זכאית לקבלת התשלומים בגין התמלוגים ששולמו בחסר על דלק אנרגיהתהיה 

מובהר כי ההתחייבות הנ"ל  .מועד הזכאות לתמלוגיםהשותפות ותמר פטרוליום לפני 

 של דלק אנרגיה אינה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת דלית, אם וכאשר ישולמו בעתיד.

 נפטה בפנקס התמלוגים רישום 6.7.4

דלק על שם  הנפט בפנקס מחזקות תמר ודלית תמלוגיםל זכותה רשומה התשקיף במועד

כאמור לעיל, . לעיל המתוארים התמלוגים ושטר הרשיונות העברת להסכם בהתאם, אנרגיה

על פי התשקיף מותנית, בין היתר, בהשלמת רישום העברת הזכות המניות המוצעות הנפקת 

  .חוק הנפטהנפט המתנהל על פי לתמלוגים על שם החברה בפנקס 

 חברהלתמלוגים ההעברת ל הסכםה 6.7.5

, כפי שתוקן ביום ]_ החברה לבין דלק אנרגיה בין שנחתםהתמלוגים העברת ל הסכםה פי-על
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 :דלקמןכ, היתר בין, הוסכם, 2018__[ -ב

  העסקה 

 תמחהדלק אנרגיה להלן, פסקה ה' בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים ב .א

 ,מחזקות תמר ודלית לקבלת תמלוגים הזכותאת בהמחאה סופית ובלתי חוזרת  לחברה

 6.7.1בסעיף ושטר התמלוגים המתוארים  הרשיונותהסכם העברת להם היא זכאית מכח 

ן את , וכ( במועד חתימת ההסכםAs Is, כפי שהיא )"(התמלוגיםזכות )להלן: " לתשקיף

כל הזכויות הנלוות לזכות תמלוגים, ובהם השעבודים הרשומים לטובת דלק אנרגיה על 

)כהגדרתה להלן( לדלק  תמורת הממכר, כנגד תשלום זכויותיה של דלק קידוחים בחזקות

אנרגיה, ובכפוף לאותם תנאים שבהם החזיקה דלק אנרגיה בזכות התמלוגים במועד 

  חתימת ההסכם.

בינואר  1 מיוםהחל  ,למפרעיחולו  תמלוגיםה זכותבגין של החברה ות חובהזכויות וכל ה .ב

זכאית לכל החברה תהיה ובכלל זאת  ,"(מועד הזכאות לתמלוגיםלהלן: "לעיל ו) 2018

זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו בגין גז שנמכר לאחר מועד הזכאות 

, ככל שתהיה לתשקיף 6.23.1יף לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת בסע) לתמלוגים

 (.כזו

 תמורת הממכר

סכום תמורה במזומן בגובה מלוא  דלק אנרגיהתשלם החברה לעבור זכות התמלוגים  .ג

זאת , להשלמה תשקיףהעל פי  שיוצעוניירות הערך כל של )ברוטו( תמורת ההנפקה 

גז שנמכר בין מועד בגין תקבולי תמלוגים סכום השווה ל)א( : הסכומים הבאים בניכוי

, אשר נתקבלו בפועל אצל דלק אנרגיה לפני למועד השלמת העסקה הזכאות לתמלוגים

)ב( כל סכום שיגוייס, אם יגוייס, בהנפקת אגרות החוב  -; ומועד השלמת העסקה

שער היציג הר לפי מליון דול 132 -המוצעות על פי התשקיף מעבר לסך בשקלים השווה ל

, של הדולר כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסדי של אגרות החוב

תמורת )להלן: " לשטר הנאמנות לאגרות החוב 6.3.5יחול האמור בסעיף  ולגבי

 . 16"(הממכר

על פי התשקיף, אזי  שתוצענהככל שלא תתקבלנה הזמנות מהציבור לרכישת כל המניות  .ד

' לעיל( תיעשה בדרך גהממכר )בנוסף לתמורה במזומן כאמור בפסקה השלמת תמורת 

כמות השווה להפרש בין כמות ב ,של הקצאת מניות רגילות של החברה לדלק אנרגיה

, ובלבד לכמות המניות שתונפקנה בפועל על פי התשקיף שתוצענה לציבורהמניות 

. בהתאם לכך, ציבורעל פי התשקיף תירכשנה על ידי ה שתוצענהמהמניות  60%לפחות ש

במקרה שתוקצה לדלק אנרגיה כמות המניות המירבית האפשרית, תחזיק דלק יובהר כי 

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 40.001% -אנרגיה לאחר ההקצאה האמורה כ

                                                           

 

ברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם בקשר להצעת המניות את סך התמורה שצפויה דלק אנרגיה לקבל עבור הח  16
הזכויות הנרכשות על פי ההסכם הנ"ל, זאת בהתבסס על המחיר המזערי של המניות בהצעה לציבור שיפורט בהודעה המשלימה, 

 .ותחת הנחה שכל ניירות הערך שיוצעו על פי התשקיף יירכשו
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 לאחר ההקצאה. 

 תנאים מתלים

 התנאים המתלים הבאים: כל להתקיימותם של הסכם העברת התמלוגים כפוף  .ה

 שתוצענהמהמניות  60%לפחות , ובלבד שההנפקה של ניירות הערך המוצעיםמת השל .1

 ; על פי התשקיף תירכשנה על ידי הציבור

 בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט;זכות התמלוגים על שם החברה רישום  .2

ניירות הערך המוצעים על פי אביב בע"מ לרישום -אישור הבורסה לניירות ערך בתל .3

  .בורסהלמסחר בהתשקיף 

או שחל על פי כל דין, שהינו תנאי לביצוע ההסכם או כל תנאי נוסף שנקבע בתשקיף  .4

 . בבורסה רישום ניירות הערך המוצעים למסחרוההנפקה תנאי להשלמת 

 הצדדים מצגי

 דלק אנרגיה הצהירה והתחייבה: .ו

ל מכל שעבוד, משכון, עיקול, זכות עכבון או זכות אחרת ש הנקי תמלוגיםהזכות לכי  .1

בכפוף ובהתאם לתנאי ההסכם, כשהיא נקיה לחברה, ועבר , והיא תצד שלישי כלשהו

 . מכל שעבוד, משכון, עיקול, זכות עכבון או זכות אחרת של צד שלישי כלשהו

לא קיימים תביעות, דרישות או הליכים אחרים כלשהם בקשר ה למיטב ידיעתכי  .2

 .שאינם נזכרים בתשקיףתמלוגים זכות הל

 או/ו איסור או/ו מגבלה כל אין, להסכם המתלים התנאים התקיימותל בכפוףכי  .3

ו, ולביצועם להתקשרות דלק אנרגיה בהסכם כלשהאו דין  הסכם הוראות פי על מניעה

 התחייבות של או לו צדדלק אנרגיה הינה  אשר הסכם של הפרה מהווים אינםואלו 

 .הסכם פי על יןוב דין פי על בין, כלשהו' ג צדל נהנתדלק אנרגיה ש כלשהי

כי היא מתחייבת לשפות את החברה בגין כל נזק או חבות שתיגרם לחברה עקב כל  .4

תביעה, טענה או הליך משפטי כתוצאה מהפרת המצגים המפורטים לעיל. דלק אנרגיה 

עד אשר האמורים אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים לא תהיה 

)ובמקרה כזה תהיה האחריות  דולר ארה"ב אלפי 500יעלה על  סך הנזק האמור

דלק של מוגבלת רק כדי הסכום העולה על הסכום המזערי הנ"ל(. האחריות המירבית 

לא תעלה בכל מקרה על סך התמורה במזומן אנרגיה בגין הפרת המצגים כאמור 

 שתתקבל בגין הממכר. 

-As)פי שהיא כזכות התמלוגים  את לרכוש כי היא מסכימה החברה הצהירה והתחייבה .ז

is) , בכפוף למצגים וההתחייבויות של דלק אנרגיה המפורטים בפסקה ו' לעיל, מבלי

 כלשהם.  נוספים התחייבות או שקיבלה מצג

 הוראות נוספות

בחזקת  לעניין מועד החזר ההשקעה , ככל שהדבר יידרש,תשפה את החברה דלק אנרגיה .ח
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 . לתשקיף 6.7.3בסעיף  המפורט להסדר בהתאם ,תמר

פי -תתקבל החלטה בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי המדינה עלאם וכאשר  .ט

ההתחשבנות לעניין  אופן, אזי לתשקיף א6.7.2בסעיף כאמור  הבאר בפרויקט תמר

או לקבל, לפי העניין, תמלוגים ששולמו ביתר או בחסר, לפי החבות או הזכות להשיב 

 .האמורכמפורט בסעיף העניין, יהיו 

לפיה תהיה זכאית  ,לתשקיף 6.23.2 בתביעה המתוארת בסעיףתתקבל החלטה ככל ש .י

למועד הזכאות מה בתקופה שקדביתר על ידה השותפות להשבה של תמלוגים ששולמו 

 לבדה בחבות האמורה.  דלק אנרגיה, תישא לתמלוגים

 1.2בסעיף  כמפורט ,אודות החזקותלחברה באופן שוטף מידע  תעביר דלק אנרגיה .יא

 .לתשקיף

 לתשקיף 6.18.4הסכם בעלי השעבודים המפורט בסעיף הצטרפותה ל חתום עלת החברה .יב

 . תחת הסכם זה דלק אנרגיהאת כל הזכויות וההתחייבויות של  הקבל על עצמתו

כאמור  מניות לאחר השלמת ההנפקה על פי התשקיף דלק אנרגיההחברה תקצה להיה ו .יג

תשקיף מדף ודוח זכאית לבקש מהחברה לפרסם  דלק אנרגיהלעיל, תהיה בפסקה ג' 

ם מיי 90בתוך כולן או חלקן, , דלק אנרגיהלצורך מכירת החזקותיה של הצעת מדף 

כאמור בקשה הגשתה של אם במועד . דלק אנרגיהה בכתב בעניין זה מבקשקבלת ממועד 

 30החברה לפרסם דוח הצעת מדף בתוך תפעל אזי  ,תשקיף מדף בתוקףלחברה  יהיה

בכל ההוצאות הכרוכות בפרסום דוח הצעת תישא דלק אנרגיה . ממועד הבקשהימים 

המוחזקים על ידי  במצב בו דוח הצעת המדף יכלול הצעת ניירות ערך, למעט כאמור מדף

בחלק יחסי מההוצאות דלק אנרגיה תישא , ובמקרה זה דלק אנרגיהגוף נוסף מלבד 

או דוח הצעת המדף ו/לעכב את פרסום תשקיף המדף  החברה תהיה רשאיתהאמורות. 

ע באופן מהותי בחברה עלול לפגובאותה עת פרסום כאמור  אם לדעת דירקטוריון החברה

שהפרסום יפריע באופן מהותי לעסקת רכישה  לרבות במקרה)בבעלי מניותיה  וא

אחרת של החברה, הפרסום ידרוש חשיפת מידע מהותי  מהותית, ארגון מחדש או עסקה

לשמור עליו בסודיות, או שהפרסום ימנע מהחברה לעמוד  שלחברה יש אינטרס עסקי

מים, במהלכה י 90, וזאת למשך תקופה של (תקנות שמכוחווה בהוראות חוק ניירות ערך

אחר כלשהו. ידי גוף -רשאית להציע לציבור ניירות ערך המוחזקים על החברהלא תהיה 

תהיה רשאית לעכב את פרסום התשקיף או דוח הצעת המדף כאמור לעיל  החברה לא

 יאמפעם אחת במהלך תקופה של שישה חודשים, אלא אם סיבת העיכוב ה יותר

דלק . שהפרסום ימנע מהחברה לעמוד בהוראות חוק ניירות ערך והתקנות שמכוחו

כאמור הצעת מדף תהיה זכאית להפעיל את זכותה לבקש מהחברה לפרסם דוח  אנרגיה 

 . שתחול על המניות מכוח כללי הבורסה תום תקופת החסימהלעיל מעת לעת, אך לא לפני 

 השני. י לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לצדלמועד השלמת העסקה יהיה כל צד רשאעד  .יד

 לאחר השלמת העסקה לא תהיה לצדדים זכות לבטל את ההסכם ולבצע השבה. 

בהסכם  יישא בכל מס, היטל או אגרה המוטלים עליו על פי כל דין בגין התקשרותו כל צד .טו

 דלק אנרגיההקשורות להנפקת אגרות החוב.  החברה תישא בכל ההוצאות. וביצועו
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הקשורות להנפקת המניות. במקרה של ביטול ההסכם תישא דלק  כל ההוצאותבתישא 

 אות הקשורים להנפקת ניירות הערך.  אנרגיה בכל התשלומים וההוצ

במקרה שהחברה תידרש לבצע פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב המוצעות על פי  .טז

יה להפקיד לשטר הנאמנות לאגרות החוב, מתחייבת דלק אנרג 6.4סעיף  על פיהתשקיף 

בחשבון הנפרד כהגדרת בשטר הנאמנות את הסכום הנדרש לצורך ביצוע הפדיון 

 המוקדם הכפוי כאמור. 

כמות ניירות הערך שיוצעו לציבור, תנאיהם ומחיריהם )ריבית מירבית ומחיר מזערי  .יז

למניה( יפורטו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה בתיאום ובהסכמה מראש בין 

  הצדדים. 

תנו הודעות מתאימות לשותפות ולתמר פטרוליום בדבר המחאת הזכות הצדדים י .יח

לתמלוגים לחברה, יחתמו על הודעות, טפסים וכל מסמך אחר שיידרש לצורך השלמת 

 העסקה ויבצעו לצורך זה כל פעולה סבירה אחרת. 

 . הוא דין מדינת ישראלההסכם הדין החל על  .יט

, פרשנות מסוג זה, לרבות לענייןכמקובל בהסכמים  ,נקבעו הוראות נוספותבהסכם  .כ

 . עודו , התחשבנות, עריכת שינויים בהסכםמסירת הודעות

 הנפט נכסי ניהול לגבי שליטה העדר 6.7.6

 ואין נכסי הנפט ניהול אופן על השפעה כל אין לתמלוגים הזכות כבעלת חברהל כי, יודגש

 למנועאו /ו יוםותמר פטרול השותפותידי -על יופרו לא החזקות תנאי כי להבטיח ביכולתה

  .כאמור במקרים הנפט נכסי של חילוט

  חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע תחולת 6.7.7

חוק מיסוי רווחים ממשאבי )להלן: " 2011-ם ממשאבי טבע, התשע"ארווחי מיסוי חוק פי-על

 על ולפיכך, בחוק כמשמעותו", נגזר תשלום" מהווים לחברה המשולמים התמלוגים, "(טבע

 למכפלת השווה בסכום, בגינם היטל תשלום חובת חלה לתמלוגים תהזכו כבעלת החברה

 .התשלום התקבל שבה מס שנת באותה הנפט מיזם לגבי החל ההיטל בשיעור הנגזר התשלום

 של החברה.  31.12.2017לדוחות הכספיים ליום  5ביאור  ראו עניין זהלפרטים נוספים ב

 וגים הוצאות הפרויקט בנכסי הנפט על הזכות לתמל השפעת 6.7.8

ים עליהם חלה זכות בפרויקט השותפים על החלות סוג מכל והפקה פיתוח, חיפושים הוצאות

, אינם מנוכים מזכות התמלוגים של "(הפרויקט הוצאות: "להלן)התמלוג של החברה 

 לגובה, הפרויקט הוצאות בתשלוםכאמור  נושא אינו התמלוגים זכות שבעל למרות החברה.

 היבטים במספר, המשולמים התמלוגים על עקיפה השפעה שי הפרויקט הוצאות ועיתוי

 :להלן כמפורט, עיקריים

 את הנפט ענייני על הממונה אימץ תטיס-ים בפרויקטלעיל,  1א.6.7.2כאמור בסעיף  .א

, החברה על לרעה משפיע הפרויקט בהוצאות גידול לפיהם, האנגלית הנוסחה עקרונות

 מכך וכתוצאה, שנתי כפחת לניכוי המוכרות ההוצאות גובה להגדלת גורם והוא מאחר

שותפי תמר  התשקיף במועד, לעיל א6.7.2בסעיף  כאמור. האפקטיבי התמלוג שיעור קטן
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-וג עלנמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב שווי השוק של התמל

 ובפרויקטים) תמר בפרויקט יחושב כיצד להעריך ניתן פי הבאר בפרויקט תמר, לכן לא

( בכלל אם) ההשפעה תהיה ומה, המדינה תמלוגי של הבאר פי-על השווי( אחרים עתידיים

 .התמלוג האפקטיבי שיעור על הפרויקט הוצאות של

פי חוק -היטל על כאמור לעיל, על החברה כבעלת זכות לתמלוגים חלה חובת תשלום .ב

הנגזרת משיעור ההיטל החל  "(,ההיטל)להלן בסעיף זה: " מיסוי רווחים ממשאבי טבע

 ההיטלגובה  על השפעה עשויה להיות הפרויקט להוצאות לגבי פרויקט תמר, לפיכך

 החברה על לטובה עשוי להשפיע הפרויקט בהוצאות גידול. ועיתויו שתשלם החברה

 כי יצוין. ממנו הנגזרים ההיטל ושיעורי ההיטל מקדם ולגיד קצב את ממתן והוא מאחר

 הגיע טרם נכס באותו החל ההיטל עוד כל רק, מסויים נפט נכס לגבי קיימת זו השפעה

 . ההיטל של המירבי לשיעורו

  בנכסי הנפט לצדדים שלישיים ותמר פטרוליום תוצאות העברת זכויות השותפות 6.7.9

הזכות , הרשיונות ושטר התמלוגיםסכם העברת הפי -עללעיל,  'ו6.7.1כאמור בסעיף 

אם תעביר , ובחזקות תמר ודלית ותמר פטרוליום השותפותשל  ןלתמלוגים צמודה לחלק

גרום לכך שמקבל ההעברה עליה לאת זכויותיה בנכס נפט  ו/או תמר פטרוליום השותפות

כאמור לעיל. האמור לעיל לא יחול  יםתמלוגהייבויות לתשלום יקבל על עצמו את כל ההתח

לפיכך מובהר כי במקרה שזכויותיהן של דלק . עקב פיגור השותפות במקרה של חילוט נכס

קידוחים ו/או תמר פטרוליום בחזקת תמר ו/או בחזקת דלית תחולטנה, אזי תפקע זכותה 

 .של החברה לקבלת תמלוגים מהזכויות האמורות

 בנכסי ןזכויותיה את כלשהו שלישי לצד להעביר תורשאי ותמר פטרוליום השותפות כי, יובהר

 ובלבד, התמלוגים זכות כבעלת החברה הסכמת בקבלת צורך ללא, חלקן או כולן, הנפט

ותמר  השותפות להתחייבויות ובהתאם לתמלוגים לזכות בכפוף תהיה הזכויות שהעברת

  .התמלוגים ושטר הרשיונות העברת הסכם פי-על פטרוליום

  ביטוחים תקבולי לקבלת זכות העדר 6.7.10

 לכיסוי, יםעליהם חלה זכות התמלוג הנפט בנכסי השותפים ידי-על שנרכשים ביטוחים

 הפיתוח, החיפושים פעילויות במסגרת להתרחש שעלולים מסוימים ביטוחיים אירועים

 בפיצוי אותה םמזכי ואינם כלשהן זכויות לחברה מעניקים אינם, הנפט בנכסי וההפקה

 .כאמור במקרים לה להיגרם שעשויים הפסד או נזק בגין כלשהו

 תמר בפרויקט לתמלוגים הזכות לגבי מיוחדים הסדרים 6.7.11

 זכויותיה על בדרגה ראשון קבוע בשעבוד המובטחות, השותפות שנטלה הלוואות במסגרת

 התמלוגים בעלי לטובת בדרגה ראשונים קבועים שעבודים בעבר ונרשמו נוצרו, תמר בפרויקט

 ונחתמו, אלו נפט בנכסי התמלוגים תשלום להבטחת תמר בחזקת השותפות של זכויותיה על

 לשעבודים בנוגע המממנים לבין התמלוגים בעלות בין היחסים את המסדירים הסכמים

מובהר כי רישום השעבוד לטובת בעלי התמלוגים נעשה לדרישת הגופים שהעמידו . ומימושם

]טיוטת[ זכות המוקנית לבעלי התמלוגים. נכון למועד מ ולא נבע, ימוןאת המלשותפות 

התשקיף רשום בפנקס הנפט שעבוד של זכויותיה של השותפות בחזקת תמר להבטחת זכותה 

השעבוד הנ"ל על שם החברה בפנקס  רישוםלבכפוף לתמלוגים מחזקת תמר. דלק אנרגיה של 
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בעניין הסכמי . לפרטים נוספים 17הנ"להנפט, תצטרף החברה כצד להסדרים עם המממנים 

מובהר כי לא נרשם בפנקס הנפט שעבוד  .להלן 6.18ף סעי, ראו המימון שנטלה השותפות

 לקבלת תמלוגים מחלקה של תמר פטרוליום בחזקת תמר. הבגין זכותדלק אנרגיה לטובת 

 18החברה ידי-נכסי הנפט המוחזקים על 6.8

 נכסי אודות מידע להלן יובא, לפיכךמנכסי נפט שונים, תמלוגים לעיל, החברה זכאית לקבל  כאמור

 :התשקיף]טיוטת[  למועד נכון(, לתמלוגים זכותה)באמצעות  מחזיקה החברה בהם הנפט

  ודלית תמרחזקות  6.8.1

 כללי .א

 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 19תמרחזקת  שם נכס הנפט:

, בעומק ק"מ מערבית לחופי חיפה 90 -נכס ימי כ יקום:מ
 מטר. 1,670מים של 

 קמ"ר 250 -כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
 זה :

 ;חזקה
 והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 2.12.2009 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 1.12.2038 פט:תאריך פקיעה מקורי של נכס הנ

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 1.12.2038 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

 נובל (:Operatorהמפעיל )ציון שם 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, 

 שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

 (.%25) 20נובל ▪
, שותפות מוגבלת )להלן: 2ישראמקו נגב  ▪

(. למיטב ידיעת החברה, 28.75%"( )ישראמקו"
מקו אויל אנד השותף הכללי בישראמקו, ישרא

גז בע"מ, הינו חברה פרטית הנשלטת בעקיפין 
 21.ידי מר חיים צוף-על

 (.%22) 22השותפות ▪

                                                           

 

מתייחס גם  ,בפרק זה 1והחברה מהממונה על ענייני הנפט, כאמור בהערת שוליים  דלק אנרגיההאישור העקרוני שקיבלו   17
 להעברת  השעבוד האמור על שם החברה.

א)ג( לתוספת הראשונה 19בגין החזקתה בזכות לתמלוגים מנכסים אלו, בהתאם למונח "החזקה בנכס נפט" כאמור בסעיף   18
 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף לתקנות נ

  , בהתאמה.2013 -ו 2009בשנים   SWתמר -חזקת תמר התגלו שדות הגז הטבעי תמר ו בשטח  19
ת ( מחזקו100%)מתוך  7.5%העבירה נובל לתמר פטרוליום זכויות בשיעור  2018במסגרת יישום הוראות מתווה הגז, בחודש מרץ   20

נכון למועד בעקבות העסקה הנ"ל,  .(ההקצאהתמר פטרוליום )לאחר  ממניות 43.5%בתמורה להקצאה פרטית של תמר ודלית, 
 . תמר פטרוליום.מזכויות ההצבעה ב 16.67% -במהזכויות ההוניות ו 22.6% -השותפות במחזיקה הדוח 

מיחידות ההשתתפות שהונפקו  %2.262-צוף מחזיקים בכ ידי מר חיים-תאגידים הנשלטים על ,התשקיף]טיוטת[ מועד נכון ל  21
מיחידות  0.43% -( בע"מ )השותף המוגבל בישראמקו(. כמו כן, מר חיים צוף מחזיק במישרין בכ1988ידי ישראמקו ניהול )-על

 ידי השותף המוגבל בישראמקו.-ההשתתפות שהונפקו על
קשור עד המועד הקובע לתמר  שאינו צדבחזקות תמר ודלית לצד שלישי  פי מתווה הגז, על השותפות למכור את כל זכויותיה-על  22

 (.חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים 72תוך )
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 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 (%16.75) 23תמר פטרוליום ▪
"( דורדור חיפושי גז, שותפות מוגבלת )להלן: " ▪

השותף הכללי  (. למיטב ידיעת החברה,4%)
טבעי הינו אלון ניהול חיפושי גז חיפושים בדור 

ליטת אלון חיפושי גז בע"מ, חברה פרטית בש
טבעי בע"מ, שהינה חברה ציבורית אשר בעלת 
השליטה בה היא "אלון" חברת הדלק לישראל 

 .בע"מ, שהינה חברה פרטית
אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת )להלן:  ▪

למיטב ידיעת השותפות, . 53.% 24"(אוורסט"
אוורסט הינה שותפות מוגבלת אשר שותפות בה 

וגופים מוסדיים הראל חברה לביטוח בע"מ 
מקבוצת קרן נוספים שבבעלותה, וכן שותפות 

 .תשתיות ישראל

 

 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

 פי התשקיף.-מועד השלמת ההצעה על

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

 ותה לקבלת תמלוגים.באמצעות זכ

למחזיקי הזכויות  בפועל המשויךציון החלק 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

לעיל, נתון זה  6.7.3בהתאם לאמור בסעיף ) 0.51%
 הינו לאחר מועד החזר ההשקעה(

יף לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל, ראו סע
 להלן. ה6.8.1

  

 

 חזקת דלית

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 25דליתחזקת  שם נכס הנפט:

 ק"מ מערבית לחופי חיפה 50 -נכס ימי כ מיקום:

 קמ"ר 250 -כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג 
 זה :

 ;חזקה
 יםחיפוש –פי חוק הנפט -על פעולות מותרות

 והפקה

 2.12.2009 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 1.12.2038 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 1.12.2038 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –; אם אפשרות כאמור קיימת נכס הנפט

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

 נובל (:Operatorציון שם המפעיל )

                                                           

 

 לעיל. 23או הערת שוליים ר  23
 . מזכויותיה של נובל בחזקת תמר לאוורסט 3.5%הושלמה עסקה למכירת  2016בחודש דצמבר   24
 מאגר הגז דלית. 2009בשטח חזקת דלית התגלה בשנת   25
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 חזקת דלית

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, 

 שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

 .(%25) 26נובל ▪
 .(28.75%ישראמקו ) ▪
 (.%22) 27השותפות ▪

 (.%16.75) 28תמר פטרוליום ▪
 (.4%דור ) ▪

 29(3.5%אוורסט ) ▪

 

 חזקת דלית

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

 פי התשקיף.-מועד השלמת ההצעה על

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

 באמצעות זכותה לקבלת תמלוגים.

למחזיקי הזכויות  בפועל המשויךציון החלק 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

  0.35% – ההשקעה החזר לפני
  1.52% – ההשקעה החזר לאחר

לפרטים אודות אופן החישוב הנ"ל, ראו סעיף 
 .להלן ה6.8.1

 

 

  חזקות תמר ודליתשטרי עיקר תנאי  .ב

בעיקרם  זהים"( החזקותתמר ודלית )להלן בסעיף זה: " בחזקותהתנאים שנקבעו 

וכוללים, בין היתר, הוראות בנושאים העיקריים הבאים: בעלי החזקות ושיעור החזקתם 

אלא בכל אחת מהחזקות כמפורט לעיל; קביעה כי בעלי החזקות לא יחליפו את המפעיל 

, מראש ובכתב; שטח כל אחת מהחזקות על ענייני הנפט ידי הממונה-בחברה שאושרה על

 החזקותקמ"ר שנבחרו מתוך שטחי הרשיונות בהן ניתנו החזקות; היקף  250הינו 

; מכירה לצרכנים בישראל; לעיל כמפורט החזקות; תקופת החזקות ישל בעל םהוחובותי

ה ומערכת ההולכה באופן שיאפשר יכולת בהקמת מערכת ההפק החזקות יחובות בעל

של גז  מיליארד מטר מעוקב 7-הפקה מסחרית כוללת משטח שתי החזקות שלא תפחת מ

; ותהחזק יטבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית בכפוף להוראות שטר

לפעול בהתאם ללוחות זמנים בנוגע להגשת תכניות לפיתוח מערכת  החזקות ית בעלוחוב

ובנוגע  "(המתקנים)להלן: " להקמת מערכת ההולכה ולהקמת מתקן הקבלהההפקה, 

; התקשרות עם וכן אופן עדכון לוחות הזמנים כאמור לתחילת ההקמה של כל אחד מהנ"ל

להפקה מסחרית;  עקרונותחברת פיקוח שתפקח על התכנון וההקמה של מערכת ההפקה; 

בהתקנה,  בטיחות סדריהתנאים להפעלת המתקנים ותחזוקתם;  אחסון גז טבעי;

                                                           

 

  לעיל. 20 הערת שוליים ורא  26
 .לעיל 22 שוליים הערת ראו  27
 לעיל 23 הערת שוליים ואר  28
 .לעיל 24 לייםשו הערת ראו  29
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; נטישת לעיל כמפורט הגבלתןאו  ותהחזקביטול של המתקנים;  ובתחזוקהבהפעלה 

; המצאת ערבויות בנקאיות להבטחת מילוי תנאי ואיטום קידוחים מתקני מערכת ההפקה

 . אחריות, שיפוי וביטוח ;, ותנאים לחילוטןותהחזק ישטר

 30כנית העבודה בפרויקט תמרועמידה בתנאי ת .ג

 נקבעה לא, לעיל ב6.8.1 בסעיף כמפורט ודלית תמר חזקות שטרי בתנאי לאמור עברמ

 .תמר בפרויקט מחייבת עבודה כניתות

  כנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט תמרות .ד

יום להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מ .1

 :, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננותתשקיףה פרסום ועד למועד .52011.1

 חזקת תמר

 כנית העבודה המתוכננתושל ת אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה

   המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים. • 2015 

ד וחלפים וכן השלמות נוספות במסגרת שידרוגים ושיפורים במערך ההפקה, רכישת ציו •
 פיתוח פרויקט תמר. 

הכולל הוספת שלושה מדחסים  השלמת ההתקנה ותחילת ההרצה של פרויקט המדחסים •
  ."(פרויקט המדחסיםומערכות עזר נלוות )להלן: "

 למתקני פרויקט תמר.  SWהמשך ביצוע פעולות רכש לחיבור קידוח תמר  •

ולת האספקה מפרויקט תמר )מעבר לפרויקט ביצוע פעולות בקשר להרחבת יכ •
המדחסים( לרבות תכנון והכנות לקראת ביצוע קידוחים נוספים ובחינת חלופות לביצוע 

 לייצוא גז מפרויקט תמר למדינות שכנות.חלופות 

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר, בהתאם לנתוני הקידוחים  •
 וההפקה. 

רוספקטים נוספים בשטח החזקה ובכלל זה פרוספקט למטרות מיפוי והגדרה של פ •
 עמוקות בשטח החזקה ופרוספקט למטרות נפט.

 הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים.  המשך • 2016

 2ד.6.8.1 סעיף ראו נוספים לפרטים. המדחסים פרויקט של תפעולית הרצה השלמת •
 .להלן

 של חיבורו לשם נלוות תשתיות והקמת", 8-, "תמרנוסף והפקה פיתוח קידוח ביצוע •
 31.תמר פרוייקט של הקיימת ימית התת ההפקה למערכת הקידוח

בחוף אשדוד )להלן:  הקבלה נימתקתמר וב בפלטפורמת ההפקה מערך ושיפור שידרוג •
 ביצועו ותחזוקה תפעול מערכות שיפורו וחלפים ציוד רכישת לרבות, "(מתקן הקבלה"

 לקראת והכנות תכנון לרבות, תמר מפרויקט האספקה יכולת להרחבת בקשר פעולות
 .שכנות למדינות תמר מפרויקט גז ייצוא חלופות ובחינת נוספים קידוחים ביצוע

 32.זה בצינור הולכה רישיון וקבלת טבעי גז להולכת אינטש 10 תמר צינור הכשרת •

לוגי ומודל הזרימה, בין השאר, בהתאם לנתוני הקידוחים עדכון המודל הגיאו המשך •
 וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים. 

 בשטח עמוקות למטרות פרוספקט זה ובכלל נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •

                                                           

 

 , הוגשה תוכנית פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד.התשקיף]טיוטת[ נכון למועד   30
-עם השלמת קידוח תמר(. ההפקה למערכת וחיבוראת )כולל  2017ושלם בחודש באפריל הו 2016החל בחודש אוקטובר  הקידוח  31

 .הזרמת הגז הטבעי מהקידוח 2017ערכת ההפקה החלה בחודש אפריל וחיבורו למ 8
 אינטש בע"מ, חברה בבעלות בעלי הזכויות בחזקה. 10תמר  לחברתההולכה ניתן  רישיון  32
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 חזקת תמר

 כנית העבודה המתוכננתושל ת אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה

 .החזקה

 המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים.  •  2017

 ת ההפקה ותחילת הזרמת הגז הטבעי מהקידוח., חיבורו למערכ8-השלמת קידוח תמר •

שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות הוספת מבנים והחלפת  •
שסתומי הניתוק הראשיים בפלטפורמה בשסתומים חדשים מסוג שונה על מנת לשפר 

 33את תפקודם.

 .Western Geco חברת באמצעות סייסמים סקרים של מחדש עיבוד •

 מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תמר. התקנתתחילת פרויקט  •
עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר, בהתאם לנתוני הקידוחים  המשך •

 וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים. 

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות בשטח  •
  החזקה.

2018 
  34ואילך

 הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים. המשך  •

 2019 השנים במהלך, להקימו שיוחלט ככלMEG (MRU ,)מתקן לטיפול בנוזל  הקמת •
 . 2021 עד

למתקני פרויקט תמר. לפרטים נוספים ראו סעיף  SWחיבור קידוח תמר  השלמת •
 להלן.  4ד.6.8.1

ופענוח  Western Gecoשל סקרים סייסמים באמצעות חברת  פרויקט עיבוד מחדש סיום •
 .מחודש של סקרים סייסמים

 הקידוחים לנתוני בהתאם, היתר בין, הזרימה ומודל הגיאולוגי המודל עדכון המשך •
 .והשלמות נוספים קידוחים לביצוע והכנות ותכנון וההפקה

הפקה בפועל קדיחת קידוחים והשלמות נוספים, ככל שיידרש, בהתאם לנתוני ה •
 .ולביקושים בשוק

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות בשטח  •
 .החזקה

 .מפלטפורמת תמר פליטות ת לצמצוםוסיום פרויקט להתקנת מערכ •

 אמצעי שיפורושידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות הוספת מבנים  •
 .אבטחה

 

 

 חזקת דלית

 כנית העבודה המתוכננתושל ת אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  התקופ

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ולנתוני ההפקה  • 2015
 ממאגר תמר.

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים  •
 כלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר.ממאגרים סמוכים וב

 מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה. •

                                                           

 

שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה )להלן: עבודות בביצוע המפעילה בפרויקט תמר החלה , 20.9.2017ביום   33
וזרם גז טבעי משדה תמר לפלטפורמת הפקה הוזאת בשני פרקי זמן, כאשר בכל אחד מפרקי הזמן האמורים "( השדרוגעבודות "

ך עבודות במהלשל פרויקט תמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים, ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית. 
" או הסדקהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום )להלן: "מולחץ התגלה סדק בצנרת האוורור המשמשת לשחרור גז טבעי  השידרוג

 21.9.2017ביום באופן מבוקר "(. בעקבות איתור הסדק, ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר, הופסקה התקלה"
לאחר ניתוח  המפעילה הודיעה לשותפי תמר כי לא קיימת כל חשיפה בטיחותית וסביבתית. אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר.

שותפי תמר פעלו ליידע  קיף, החליטה המפעילה להמשיך בעבודות השדרוג המתוכננות וזאת במקביל לתיקון התקלה.הנדסי מ
בתיאום מלא עם  ובקשר רציף ופועל עמדואת לקוחותיהם כנדרש, בהתאם לתנאי הסכמי אספקת הגז שנחתמו עימם, וכן 

ת גז טבעי ממאגר תמר לאחר שלילה לפני השלימה המפעילה חודשה הזרמ 27.9.2017משרדי הממשלה השונים. יצוין, כי ביום 
עוד את תיקון התקלה. עלויות תיקון התקלה והשפעתה על הכנסות השותפות ותמר פטרוליום ממכירת גז טבעי אינן מהותיות. 

השותפות ותמר  עבודות השדרוג לא השפיעו מהותית על הכנסות הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן. 10.10.2017יצוין, כי ביום 
 .2017לשנת והרביעי השלישי  ניםממכירת גז טבעי ברבעו פטרוליום

 .הטבלה להלן אינה כוללת פעולות נטישה של המאגר  34
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 חזקת דלית

 כנית העבודה המתוכננתושל ת אותיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  התקופ

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ולנתוני ההפקה  • 2016
 ממאגר תמר.

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל נתונים  •
 כלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר.ממאגרים סמוכים וב

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה, ובכלל זה פרוספקט למטרות עמוקות  •
 בשטח החזקה.

 ההפקה ולנתוני הסמוכים המאגרים של הפיתוח לתוכניות לב בשים פיתוח חלופות בחינת • 2017
 .תמר ממאגר

הסייסמי כאמור ועל נתונים  מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר עדכון •
 ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה ממאגר תמר. 

 עמוקות למטרות פרוספקט זה ובכלל, החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 .החזקה בשטח

חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים ונתוני ההפקה  בחינת • ואילך 2018
 ר. ממאגר תמ

 נתונים ועל כאמור הסייסמי הסקר על בהתבסס, דלית מאגר של וניתוח מיפוי עדכון •
 .תמר ממאגר ההפקה נתוני, זה ובכלל, סמוכים ממאגרים

 למטרות פרוספקט, זה ובכלל, החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 .החזקה בשטח עמוקות

ככל שיידרש, וחיבור המאגר למערכת , קדיחת קידוחים נוספים 1-השלמת קידוח דלית •
 .ההפקה התת ימית של פרויקט תמר

 35פיתוח בפרויקט תמרהכנית ות .2

בעיקרה,  ה"( כללהפיתוח כניתות: "זה בסעיף)להלן פרויקט תמר  של פיתוחה כניתות

ליום. הגז מוזרם משדה תמר  MMCF 250 -להפיק כ יכולהשכל אחת מהן  36בארות 5

 חופי מול שהוקמה טיפול לפלטפורמת אינטש 16וטר באמצעות שני צינורות בק

של פרויקט ים  לפלטפורמה צפונית "מק 2-כ "(,תמר פלטפורמת)להלן: " אשקלון

, הקבלה למתקן אינטש 30 בקוטר בצינור הטבעי הגז מוזרםתטיס. מפלטפורמת תמר 

   ומשם למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז. 

התקנה עבודות ה 2015 יולי בחודש ההושלמ, הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר לשם

 שנת של השני הרבעון במהלך הסתיימה התפעוליתשהרצתם  ,פרויקט המדחסיםשל 

2016.  

 בקוטר  צינורלהפעלה של רישיון  37תמר שותפיל האנרגיה שר העניק 29.8.2016 ביום

 בעיט גזהעברת שם ל ,תמר מפלטפורמת קונדנסט להובלתעד כה יועד  אשר אינטש 10

החלה הזרמת הגז הטבעי  2017אפריל  בחודשכושר אספקת הגז. בכדי להגדיל את 

, בין היתר, להגדיל את , על מנת2017נקדח והושלם בשנת ", אשר 8-"תמרמקידוח 

 היתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי השיא.

פרויקט תמר, מערכות המדחסים יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר )הכולל את מתקני 

ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו לשימוש בפרויקט 

                                                           

 

תוכנית הפיתוח של מאגר תמר אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט על ידי המפעיל בשם שותפי חזקות תמר ודלית כללה, בין   35
קת דלית. כמו כן, השותפות ביחד עם יתר שותפי חזקות תמר ודלית, מעדכנים מיפוי של מאגר היתר, התייחסות לפיתוח חז

 .דלית וכן מבצעים ניתוח של המאגר, וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע
 .לעיל ד6.8.1ראו סעיף  8-לפרטים אודות קידוח תמר ".8-בארות, כולל קידוח "תמר 6מאגר תמר כיום, כולל   36
 החזקתם בחזקת תמר. שיעורידי שותפי תמר, לפי -אינטש בע"מ, המוחזקת על 10הוענק לחברת תמר  הרשיון  37
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ליום בהפקה מקסימאלית  BCF 1.1 -תמר( למערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כ

 ראו הערת שוליים 2016-2017לפרטים אודות ההפקה הממוצעת היומית בין השנים 

 להלן.  51 מס'

הייתה בעלת אמינות מערכת ההפקה של פרויקט תמר, מאז הפעלתה המסחרית, 

 (.time-up 99% -תפעולית גבוהה ביותר )של למעלה מ

, 31.12.2017ליום  נכון, לעיל כמתואר, תמרבפרויקט  שהושקעה הכוללת העלות

בחזקות  אקספלורציה עלויות)לרבות ( 100%) דולר מיליארד 4.5-כ של סך על עומדת

  .(תמר ודלית, למעט עלויות סילוק ונטישה

 תמר ההרחבהפרויקט של בחינת אפשרות להרחבת יכולת האספקה  .3

למועד פרסום הדוח, ולאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס )כמתואר  נכון

 הסכם על ומתן משא לניהול מחייב לתיבה כוונותה מכתבלהלן( 2א.6.10.5בסעיף 

"(, UFG)להלן: " Union Fenosa Gas SA38חברת ל תמר מפרויקט טבעי גז לאספקת

רלבנטי עוד )כמתואר , אינו UFGבין שותפי תמר לבין חברת  2014אשר נחתם בשנת 

רסום הדוח, בוחנים שותפי תמר אפשרויות שונות להלן(. נכון למועד פ 1א.6.10.5בסעיף 

במצרים, בין על  UFGלאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של 

 .( ובין על בסיס קבועinterruptibleבסיס מזדמן )

ולאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס, כאמור לעיל, האמור לעיל,  לאור

 ככלמפרויקט תמר,  אספקהביצוע הרחבה של יכולת הבוחנים שותפי תמר אפשרויות ל

 .שתידרש

קידוחי הפקה נוספים אשר יחוברו  מספר לכלולעשויה  האספקההרחבת יכולת  

. Bומרי  תמר תולפלטפורמ תמר משדה נוסף אספקה צינור וכן, הקיים למערך ההפקה

 . B ריומתמר  ותהנדרש של פלטפורמ שידרוגכמו כן, נבחנים הצורך והאופן של ה

  SWמאגר תמר  פיתוח .4

, אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט בחודש SWתוכנית הפיתוח של מאגר תמר  פי-על

ידי חיבורו למתקנים התת ימיים -להיות מפותח על SWמאגר תמר עתיד , 2014אפריל 

במתכונת האמורה אושרה בחלקה   SWשל פרויקט תמר. עלות פיתוחו של מאגר תמר

 . 2014מר במהלך חודש ינואר ידי שותפי ת-על

 SWדחה הממונה על ענייני הנפט את התוכנית לפיתוח מאגר תמר  4.6.2014 ביום

גולש לרישיון ערן. לפרטים  SW, לאור העובדה שחלק קטן ממאגר תמר במתכונת הנ"ל

משפטי בקשר עם דחיית הממונה את תוכנית הפיתוח האמורה ראו ההליך האודות 

                                                           

 

האיטלקית והיא חלק מקבוצת חברות  ENI-הספרדית ו Gas Naturalהינה בבעלות שווה של  UFGידיעת החברה,  למיטב  38
כל שרשרת האספקה של הגז, לרבות בחיפוש, הפקה, הנזלה, הובלה, הגזה , עם נכסים בLNG-קשורות מספרד העוסקות ב

(regasification) ושיווק של גז טבעי ו-LNG.  



 26-ו

 

 

 להלן.  6.23.2 סעיף

תן הגז כי הממונה על ענייני הנפט יימתווה  קובעלהלן,  .ד6.21.13 כמפורט בסעיף

, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר SWאישור לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה  575-סות בהיקף הגבוה מלא תניב הכנ SWתמר 

הכללי במשרד  החשבידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין -תבוטל על

בכל הנושאים הקשורים בזכויות שותפי תמר במאגר תמר האוצר לבעלי חזקת תמר 

SW יני הנפט , טרם התקבל אישור הממונה על עניתשקיףה]טיוטת[ . נכון למועד

וטרם הושגה ההסכמה להסרת מגבלת ההפקה  SWלתוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

 האמורה. 

 פיתוחאיפשר את דחיית , לעיל 1ד.6.8.1 בסעיף כאמור 8-תמר ביצוע קידוח כי ,יצוין

החברה,  להערכת. , בהתאם לתכנית הפיתוח וההפקה של הפרויקטSWמאגר תמר 

  .2021וחיבורו למערכת ההפקה צפויים להתבצע בשנת   SWפיתוח מאגר תמר 

 1ד.6.8.1, ראו סעיף SWולפיתוחו של מאגר תמר  להשלמתובדבר פעולות  לפרטים

 לעיל.

 קט תמרהסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרוי .5

ת הגז הטבעי , עם פקיעת חלק מהסכמי מכיר2017החל מראשית חודש אוקטובר 

גז טבעי בהתאם להסכמים המוקדמים, ים תטיס  שותפי יםממאגר ים תטיס, מספק

שותפי ים תטיס בכוונת  ,]טיוטת[ התשקיףכון למועד פרסום נ. ממאגר ים תטיס בלבד

למכירת עודפי בהסכם ט ים תטיס( )שאינם משותפים לפרויקעם שותפי תמר להתקשר 

)שאינם משותפים לפרויקט  תמר ילשותפ (שאינם מהותיים) ההפקה ממאגר ים תטיס

. מכירת העודפים כאמור לא צפויה פרויקט תמר , לשם מכירתם ללקוחותים תטיס(

  .פעילותה של החברהלהיות בעלת השפעה מהותית על תוצאות 

ר שלהם גם זכויות בפרויקט ים תטיס בקשר לפרטים בדבר תביעה שהגישו שותפי תמ

הנובעות מאספקת גז  ההכנסות בגיןלה זכאית המדינה  בסיס החבות בתמלוגיםעם 

  להלן.  6.23.2 , ראו סעיףהסופיים ללקוחותטבעי 

 הסברים אחוז פריט

בחזקת סך ההכנסות ממכירות גז 
 תמר

100%  

שיעור זכויותיה של השותפות 
 בחזקת תמר

22%  

שיעור זכויותיה של תמר פטרוליום 
  בחזקת תמר

9.25%  

שיעור התמלוג לו זכאית החברה 
מתוך חלקן של השותפות ותמר 

 פטרוליום

לפרטים בדבר זכות התמלוגים של  4.875%
 6.7החברה ושיעוריה, ראו בסעיף 

 לעיל.
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השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה מתוך 

  בחזקת תמרהכנסות הפרויקט 
 

%1.5239 
 
 

מחושב לפי שיעור התמלוג לו 
זכאית החברה מתוך חלקה של 
השותפות כמפורט לעיל, כשהוא 
מוכפל בשיעור זכויותיה של 

כמפורט  השותפות בנכס הנפט
עור התמלוג לו לעיל, בתוספת שי

זכאית החברה מתוך חלקה של 
תמר פטרוליום כמפורט לעיל, 
כשהוא מוכפל בשיעור זכויותיה 
של תמר פטרוליום בנכס הנפט 

 .(9.25%עליהם חל התמלוג )קרי: 
יודגש, כי השיעור בפועל של 
תמלוגי החברה עשוי להיות נמוך 
יותר מאחר וחישוב התמלוגים 
בפועל נעשה בהתאם לאופן בו 

 מחושבים תמלוגי המדינה.
לפרטים נוספים אודות אופן 

  6.7חישוב התמלוגים, ראו סעיף 
 לעיל. 

הערכות החברה כאמור לעיל לעניין הפעולות המתוכננות,  –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

, לרבות אפשרות הרחבת ות המתוכננותהפעול שלביצוען  ועצםהעלויות, לוחות הזמנים 

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק  ,וקצבי ההפקה בפרויקט תמר קיבולת האספקה

לגבי הפעולות  ותמר פטרוליום השותף הכללי בשותפותניירות ערך, המבוסס על הערכות 

ההפקה הפעולות המתוכננות וקצבי  שלביצוען  ועצםהמתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים 

מהמפעילה.  ותמר פטרוליום השותף הכללי בשותפותהמתבססים כולם על הערכות שקיבלו 

הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים וקצבי ההפקה בפועל עשויים להיות שונים 

ידי -מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר, בקבלת ההחלטות המתאימות על

פי כל דין, בהשלמת התכנון המפורט של -ם הנדרשים עלשותפי תמר, בקבלת האישורי

הספקים וחומר הגלם בעולם,  מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק

 . ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

  משוייך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות מפרויקט תמרשיעור הה .ה

, ותמר פטרוליום מחזיקה כאמור זכות ישירה בנכסי הנפט של השותפות החברה איננה

והיא איננה נושאת בהוצאות כלשהן בקשר לפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה בנכסי 

ותמר  של השותפותמחלקן הנפט. זכות התמלוגים מקנה לחברה שיעורים מסוימים 

מחזקות ים, שיופקו וינוצלו ו/או חומרים בעלי ערך אחר טבעי בנפט ו/או גז פטרוליום

 . תמר ודלית

בטבלה שלהלן מובאים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות 

, הנתונים בטבלה הינם 6.7.3מחזקת תמר )כאמור בסעיף של החברה מתוך ההכנסות 

  לאחר מועד החזר ההשקעה(: 

אים פרטים לעניין השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות בטבלה שלהלן מוב

 מחזקת דלית:של החברה מתוך ההכנסות 

                                                           

 

 .%0.45ותמר פטרוליום מחוייבת בתשלום של  %1.07מחוייבת השותפות בתשלום של  מתוכם  39
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לפני החזר  פריט
 השקעה

לאחר החזר 
 השקעה

 הסברים

בחזקת סך ההכנסות ממכירות גז 
 דלית

100% 100%  

שיעור זכויותיה של השותפות 
 בחזקת דלית

22% 22%  

רוליום שיעור זכויותיה של תמר פט
עליהן חלה זכות  בחזקת דלית

 התמלוג

9.25% 9.25%  

שיעור התמלוג לו זכאית החברה 
מתוך חלקן של השותפות ותמר 

 פטרוליום

לפרטים בדבר זכות התמלוגים של  4.875% 1.125%
 6.7החברה ושיעוריה, ראו בסעיף 

 לעיל.

בפועל למחזיקי  השיעור המשויך
הזכויות ההוניות של החברה מתוך 

  בחזקת דליתהכנסות הפרויקט 
 

%350.40 
 
 

%1.5241 
 
 

מחושב לפי שיעור התמלוג לו 
זכאית החברה מתוך חלקה של 
השותפות כמפורט לעיל, כשהוא 
מוכפל בשיעור זכויותיה של 

כמפורט  השותפות בנכס הנפט
לעיל, בתוספת שיעור התמלוג לו 

ברה מתוך חלקה של זכאית הח
תמר פטרוליום כמפורט לעיל, 
כשהוא מוכפל בשיעור זכויותיה 
של תמר פטרוליום בנכס הנפט 

 כמפורט לעיל.
 שווי חישוב אופן אודות לפרטים

 התמלוגים של הבארפי -על שוק
 ב6.7.2מחזקת דלית ראו סעיף 

 .לעיל
ים אודות אופן לפרטים נוספ

  6.7חישוב התמלוגים, ראו סעיף 
 לעיל. 

 42תמר בפרויקט מנובאים, משאבים מותנים ומשאבים עתודות .ו

 43בחזקת תמרעתודות  .1

  נתוני כמויות .א

 . Netherland, Sewell & Associates, Incמחברת תהשותפו השקיבל דוחפי -על

 פטרוליום משאבי לניהול המערכת לכללי בהתאם הוכן ואשר"(, NSAI" )להלן:

(SPE-PRMS ,)עתודות הגז הטבעי  "(העתודות דוח: ")להלן 31.12.2017ליום  נכון

 המסווגים(, SWוהקונדנסט שבפרויקט תמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר 

 :להלן כמפורט הינן(, On Production) בהפקה כעתודות

 

                                                           

 

 ..%0410 של בתשלום מחוייבת פטרוליום ותמר 2470.% של בתשלום השותפות מחוייבת מתוכם  40
 ..%450ותמר פטרוליום מחוייבת בתשלום של  %1.07מחוייבת השותפות בתשלום של  מתוכם  41
ין בבאמצעות יועצים חיצונים,  עצמאי של היקף העתודות במאגר תמר, משרד האנרגיה אומדןמיטב ידיעת השותפות, ביצע ל  42

נכון להלן.  .ג6.21.13 החלטת הממשלה, כמפורט בסעיףתמר, וזאת בהתאם ל רויקטפלצורך חישוב מכסות הייצוא מ יתרה
 התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, בכוונת משרד אנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומדן כאמור. ]טיוטת[ למועד 

 הטבלה אינה כוללת משאבים המצויים בשטח רשיון ערן.  43
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(. Probable Reservesאינן צפויות להיות מופקות באותה מידה כמו העתודות הצפויות )ר שא( הן העתודות הנוספות Possible Reservesות )עתודות אפשרי –אזהרה 

 Probable(, בצירוף כמות העתודות הצפויות )Proved Reservesשהכמויות שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות העתודות המוכחות ) 10%סיכוי של  נויש

Reserves( ובצירוף כמות העתודות האפשריות )Possible Reserves.) 

                                                           

 

 לעיל. 6.7.3 סעיף ראומועד החזר ההשקעה  לפרטים בדבר (.Gross) החברה של חלק אלא( Net) החברה חלק צוין לא ותעתודה בדוח  .44

 מאגר תמר תודותע קטגוריית
(Gross) 

 SWמאגר תמר 
(Gross) 

 (SWסה"כ )מאגרי תמר ותמר 
(Gross) 

( SWסה"כ )מאגרי תמר ותמר 
השיעור המשויך למחזיקי 

 החברה הזכויות ההוניות של
(Net)44  

 גז טבעי 
BCF 

 קונדנסט 
Milion 

Barrels 
 

 גז טבעי
BCF 

 קונדנסט 
Milion 

Barrels 
 

 גז טבעי
BCF 

 קונדנסט 
Milion 

Barrels 
 

 גז טבעי 
BCF 

קונדנסט 
Milion 

Barrels 
 

 P1מוכחות  עתודות
(Proved Reserves)  

7,040.2 9.2 796.4 1.0 7,836.6 10.2 119.4 0.2 

 עתודות צפויות 
(Probable Reserves) 

3,018.0 3.9 203.5 0.3 3,221.5 4.2 49.1 0.2 

 P2סה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

10,058.2 13.1 999.9 1.3 11,058.1 14.4 168.5 0.2 

 עתודות אפשריות 
(Possible Reserves) 

1,851.7 2.4 217.6 0.3 2,069.2 2.7 31.5 - 

 P3סה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 

11,909.9 15.5 1,217.5 1.6 13,127.3 17.1 200 0.2 
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, הערכותה( 1) :כי ובכללן והסתייגויות הנחות מספר, היתר בין, NSAIציינה  בדוח .ב

-SPE) פטרוליום משאבי לניהול המערכת כלליפי -על עתודות תבהערכ כמקובל

PRMS ( 2) ;לסיכונים(, אינן מותאמותNSAI  בשדה הנפט ולא בדקה את לא ביקרה

לא בחנה חשיפה  NSAI( 3) התפעול המכני של המתקנים והבארות או את מצבם;

כי נכון למועד דוח  NSAIאפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת, ציינה 

העתודות לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה להשפיע 

כמות העתודות המוערכת בדוח העתודות או על מסחריותן, ועל כן באופן מהותי על 

הניחה כי  NSAI( 4) לא כללה בדוח העתודות עלויות שעלולות לנבוע מחבות כאמור;

 שלא, ת, שיתופעלו באופן סבירות הפיתוח הקיימוהמאגרים יפותחו בהתאם לתכני

 העתודות תא להפיק הנפט זכויות בעל יכולת על תשפיע אשר רגולציה תיקבע

 .בפועל יםלתפקוד המאגר ותדומ יינהושתחזיותיה בנוגע להפקה עתידית תה

בדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל  SWבמאגרי תמר ותמר 

ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה  , הנדסיעל מידע גיאולוגי, גיאופיסי מבוססות, בין היתר,

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות.  NSAIבפרויקט תמר, והינן בגדר הערכות והשערות בלבד של 

שונות מההערכות וההשערות הנ"ל,  להיותכמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל עשויות 

אה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בין היתר, כתוצ

ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של  ו/או מתנאים מסחריים בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט

הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה  וההשערותההערכות  המאגרים.

ים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה ממכלול של גורמים הקשור

 מהמשך ההפקה מפרויקט תמר.

 מהוון תזרים נתוני .ג

( התזרים המהוון 1לחישוב התזרים המהוון המפורט להלן, יצוין כדלקמן: ) ביחס .1

על בסיס ממוצע משוקלל של מחירי הגז הנקובים בהסכמים  ,היתר בין, חושב

הצמדה  ,בין היתר ,כוללותהמבוססים על נוסחאות מחיר שונות למכירת גז, ואשר 

או לתעריף  ברנט מסוג חבית למחיר, (U.S CPI) האמריקאי למדד המחירים לצרכן

כי, שינוי במחירים עלול להיווצר, בין היתר, עקב התאמת  יצוין. 45ייצור החשמל

 1ד.6.10.4מחיר בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם חברת החשמל, כמפורט בסעיף 

מובהר,  , ושינויים במדדים עליהם מבוססות ההצמדות בהסכמי אספקת הגז.להלן

, לא ניתן להעריך את היקף התאמת המחיר התשקיף]טיוטת[ ונכון למועד  חרמאכי 

כפי  (1.7.2021ההתאמה הראשון )קרי ביום  במועד)אם וככל שתבוצע(  שתבוצע

משיעור  50%תבוצע הפחתה בהיקף של  כי הונח, החשמל חברת עם בהסכםשנקבע 

                                                           

 

ידי רשות החשמל, ומשקף את עלויות -"( הינו תעריף המפוקח עלהחשמל ייצור תעריףתעריף ייצור החשמל המשוקלל )להלן: "  45
שמל של חברת החשמל, ובכלל זה עלות הדלקים של חברת החשמל, עלויות הון ותפעול המשויכות למקטע הייצור מקטע ייצור הח

 ועלות רכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים. 
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בתזרים המהוון הונח כי לא כי,  יצוין .12.5%ההתאמה המירבי, קרי הפחתה של 

לפרטים אודות (. 1.7.2024)קרי ביום  שניההתאמה ה במועדיחול שינוי במחיר 

כתוצאה משינוי בשיעור  בותלרשינויים בתזרים המהוון כתוצאה משינוי במחיר, 

 כי יובהר. להלן זה בסעיף רגישויות טבלאותהתאמת המחיר כאמור, ראו 

יצוין,  עוד .לעיל כאמור המחיר הפחתת הנחת בסיס על נעשו האמורות הרגישויות

בחשבון שינוי במחיר כתוצאה מהבקשה לאישור תובענה ייצוגית על  נלקח לאכי 

 6.23.1בסעיף שותפים בפרויקט תמר, כמפורט ידי צרכן של חברת החשמל נגד ה

 הייצוגית התובענה קבלת במסגרת וחלוטה סופית החלטה. ככל שתתקבל להלן

 החלטה ותתקבל ייצוגית תובענה לאישור הבקשה שתתקבל לאחר)קרי,  האמורה

ות לכך השפעה לרעה על המחירים עלולה להי ,(גופה הייצוגית בתובענה חלוטה

שותפי תמר, גז טבעי ללקוחותיה, אשר היקפה ייגזר מתוצאות  בהם ימכרו

( 2; )46תידי השותפו-על NSAI-הנתונים בדבר מחירי הגז כאמור סופקו להתובענה. 

 Brent מחירי על המבוסס קונדנסט מחיר בסיס על חושב המהווןכמו כן, התזרים 

Crude איכות, עלויות הובלה ולמחיר שבו נמכר קונדנסט להבדלי  והמותאם

ידי -על NSAI-ל שסופקו עלויות הינן בחשבון שנלקחו פעולהת( עלויות 3באזור; )

 ביטוח עלויות, הפרויקט ברמת ישירות עלויות רק כוללות אלו עלויות. תהשותפו

אשר  של המפעילה הנהלה וכלליות תקורה, הוצאות בדבר השותפות הערכת את וכן

להוצאות ברמת השדה  מחולקות אלו. עלויות פרויקטלניתן לייחסן באופן ישיר 

 שותפותידי ה-על NSAI-ל שסופקוהתפעול  עלויות .התפוקולהוצאות ליחידת 

-שיש ל נוסףידע ל שסופק המידענראות סבירות בעיניהם, בהתבסס, בין היתר על 

NSAI  .( 4; )אינפלציה ילשינו מותאמותאינן  אלה עלויותמפרויקטים דומים

 בסכום הינן המהוון התזרים הכנת לצורך בחשבון שנלקחו ההוניות ההוצאות

, והוא כולל גם הערכת עלויות של השותפותידי -על שאושרו העלויות על העולה

 .ההפקההוצאות עתידיות שיוצאו במהלך ההפקה למטרת שימור והרחבת יכולת 

דרשנה יות הוניות אשר יתכן ותההוצאות ההוניות שנלקחו בחשבון הינן הוצא

 ההוצאות. הפקה, לקדיחת בארות חדשות ולציוד הפקה נוסף בארות לתחזוקת

בהתבסס, בין  בעיניהם סבירות תנראו תידי השותפו-על NSAI-ל שסופקו ההוניות

מפרויקטים  NSAI-ל שיש נוסף ידע ועל תמר בפרויקט הפיתוח כניתוהיתר, על ת

( עלויות נטישה שנלקחו בחשבון הינן 5וי אינפלציה; )אינן מותאמות לשינודומים 

 לעלות באשר להערכותיה בהתאם תידי השותפו-על NSAI-עלויות שסופקו ל

                                                           

 

לצורך חישוב תחזית המחירים נעשה שימוש בהנחות המבוססות על נתונים שהתקבלו מחברת ייעוץ המבוססים על שקלול נתונים  46
לשנה;  2.1%-( בהיקף ממוצע של כCPI U.S( גידול שנתי במדד המחירים לצרכן האמריקאי )1ציבוריים ופרטיים: ) של מספר גופים

דולר לחבית בשנת  85-, ולכ2020דולר לחבית בשנת  69-, העולה לכ2018דולר לחבית בשנת  57( של Brent( מחיר חבית ברנט )2)
על שער  , בין היתר,המבוססת ( תחזית תעריף ייצור החשמל3) ;ה לאחר מכןלשנ 3%-של כממוצע , ועליה הדרגתית בשיעור 2025

 .לאחר מכן ש"ח לדולר 4-וממוצע לטווח ארוך של כ 2020ש"ח בשנת  3.7-, כ2018ש"ח לדולר בשנת  3.5-חליפין של כ
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 בחשבון לוקחות אינן אלה עלויות. ההפקה ומתקני ההפלטפורמ, הבארות נטישת

 אינןותמר( של חזקת תמר והמתקנים בפרויקט Salvage Value) הניצולת את

( בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס חברות 6) ;נוי אינפלציהמותאמות לשי

 העתודות מקטגוריית אחת כל עבור בפועל ההפקה קצב( 7; )47דיןבהתאם ל

לצורך הערכת  ששימשאו גבוה מקצב ההפקה  נמוך להיות עשוי לעיל המפורטות

 לא ערכה ניתוח רגישות ביחס לקצב ההפקה של NSAIהתזרים המהוון. כמו כן, 

 משנות אחת בכל למכירה חזויות כמויות הונחו המהוון בתזרים( 8הבארות; )

 הביקושים היקף לגבי והערכות 48מהמאגרים ההפקה כושר על בהתבסס הפרויקט

( בחישוב התזרים המהוון נלקחו 9) בכל אחת משנות הפרויקט; המקומי בשוק

 מצרפי היקףב ובירדן במצרים המקומיים לשווקים בחשבון הכנסות מייצוא גז

 הייצוא סכמיה, בין היתר, בהתבסס על 2040לשנת  עד ,BCM 24.6-כ של כולל

( בחישוב התזרים המהוון 10) ;49להלן 2א.6.10.5 -ו 1א.6.10.5 בסעיפים המפורטים

כמפורט  UFGהנוגעות למזכר העקרונות שנחתם עם  ון הכנסותלא נלקחו בחשב

פרויקט תמר, כמפורט הרחבת יכולת האספקה של , וביצוע להלן 2א.6.10.5בסעיף 

ה שנתוני התזרים המהוון המובאים לאור העובדכי,  יצוין. לעיל 3ד.6.8.1בסעיף 

להלן כוללים הכנסות מייצוא גז לשוק המקומי במצרים, כאמור לעיל, ושהיקף 

 קרוב למיצוי יכולת מערכת ההפקה, הכללת מלוא תמרהאספקה הנוכחי מפרויקט 

כמויות הגז שנקבעו בהסכם הייצוא מתמר מדולפינוס, כמפורט בסעיף 

באופן מהותי על נתוני התזרים המהוון המובאים  אינה משפיעהלהלן, 2א.6.10.5

עשויה להיות השפעה מהותית על נתוני , וכי לחתימת הסכם ייצוא זה ,להלן

במידה ותורחב יכולת ההפקה מפרויקט תמר, כמפורט  בין היתר,המהוון  התזרים

 אומדןתזרים המהוון נלקח בחשבון ה חישוב( ב11) ;לעיל 3ד.6.8.1בסעיף 

 של בשיעור, למדינה שישולמו התמלוגים של בפועל לשיעור בנוגע, השותפות

 האנרגיה משרד עם בדיון נמצאים תמר שותפי, תשקיףה פרסום למועד נכון. 11.5%

 השיעור, לפיכך. למדינה שישולמו התמלוגים לש בפועל השיעור חישוב אופן לגבי

, ואין כל וודאות כי להשתנות עשוי והוא סופי אינו"ל הנ התמלוגים של עלבפו

יצליחו במשא ומתן לקביעת שיעור תמלוגים נמוך יותר  פטרוליוםהשותפות ותמר 

 הדיונים להשלמת עד הצדדים בין הסדרים בדבר וכן יןיבענ נוספים לפרטים. בעתיד

התזרים המהוון נלקח בחשבון  בחישוב( 12; )להלן 1א.6.7.2 סעיף ראו, האמורים

בהתאם  תוהשותפו פטרוליום, תמר החברההיטל רווחי הנפט אשר יחול על 

פי ההגדרות, הנוסחאות -להדגיש כי חישובי ההיטל נעשו על ישחוק. הלהוראות 

                                                           

 

שות המיסים בבקשה לקבלת החלטת מיסוי בנוגע לקביעת אופן הפחתת עלות רכישת להלן, החברה פנתה לר 6.19.2כמפורט בסעיף   47
 הפחתה כלשהי לצורך חישוב ההכנסה החייבת במס.לא נלקחה בחשבון בחישוב התזרים המהוון , כי הזכות לתמלוגים. יובהר

 .לעיל 3ד.6.8.1לפרטים בדבר קיבולת ההפקה של פרויקט תמר, ראו סעיף  48
כן נמכר על ידי  .לשוק המקומי ולייצוא BCM 9.71 -, נמכר על ידי שותפי תמר גז טבעי בכמות של כ2017יצוין, כי במהלך שנת   49

 2017, היקף השימוש בגז טבעי בישראל בשנת החברהעוד יצוין, כי להערכת  .BCM  0.16 -שותפי ים תטיס גז טבעי בכמות של כ
  .BCM 10.4-הסתכם לכ
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 פטרוליום, תמר רההחבאותן  ומפרשות שמבינותוהמנגנונים המוגדרים בחוק כפי 

, אך לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים תוהשותפו

השונים המוגדרים בו, אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופן חישוב ההיטל תהיה 

ידי בית המשפט, אם -זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו/או זהה לפרשנות החוק על

 , סוגיות אלוהתשקיף פרסום למועדנכון וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו. 

חישובי ההיטל נעשו בהתאם  .המשפט בישראל-טרם נידונו בפסיקתם של בתי

להוראות המעבר הקבועות בחוק בכל הנוגע למיזם שמועד תחילת ההפקה 

, ועל בסיס ההנחות 1.1.2014יום תחילת החוק ועד ליום מ והמסחרית חל לגבי

)ב( לחוק, כל התשלומים של המיזם 13לר לפי סעיף הבאות: המיזם יבחר לדווח בדו

ידי רשויות המס לצורך -( יוכרו על'וכו התמלוגים, ההשקעות ,ההפקה)עלויות 

חישוב ההיטל וכן לצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה 

 והשקעותוצאות הבחישוב התזרים המהוון נלקחו בחשבון ( 13); בפועל של הגז

 פטרוליוםותמר  ידי השותפות-על משולמות להיות צפויות ואשר בפועל ששולמו

 החל שהופקומכירות גז טבעי וקונדנסט מ הנובעותכן הכנסות ו 1.1.2018 מיום החל

בגין מכירות גז טבעי  2018 בשנתיובהר, כי הכנסות שהתקבלו  .1.1.2018 מיום

  לא נכללו בתזרים המהוון. 2017 בשנתוקונדנסט שהופקו 
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באלפי דולר )לאחר היטל ומס  31.12.2017נכון ליום  המהוון התזרים הערכת להלןלהנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל,  בהתאם .2

  :לעיל המפורטות העתודות יותמן העתודות שבפרויקט תמר, לכל אחת מקטגור להכנסות החברה מתמלוגים,הכנסה( המיוחס 

 )באלפי דולר(  31.12.2017( ליום Proved Reserves)  1Pמוכחות  מעתודות מתמלוגים ברההח הכנסות שלסה"כ תזרים מהוון 

 התזרים רכיבי

 כמות ליום עד
 מכירת

 קונדנסט
)אלפי 
 (חביות

(%100 
 מנכס
 (הנפט

 כמות
 מכירות

(BCM )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 מתמלוגים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה מסים

 מס היטל
 הכנסה

 -ב ןמהוו
%0 

 -ב מהוון
%5 

 -ב מהוון
 %7.5 

 -ב מהוון
 %01 

 -ב מהוון
 %15 

 -ב מהוון
 %20 

31.12.2018 484 10.55 28,948 - 6,658 22,290 21,753 21,498 21,253 20,785 20,348 

31.12.2019 489 10.65 30,155 - 6,936 23,220 21,581 20,833 20,126 18,828 17,664 

31.12.2020 476 10.36 30,121 2,815 6,280 21,026 18,611 17,548 16,568 14,825 13,329 

31.12.2021 474 10.33 30,030 8,864 4,868 16,298 13,740 12,654 11,675 9,993 8,610 

31.12.2022 489 10.65 30,616 11,689 4,353 14,574 11,701 10,525 9,491 7,770 6,416 

31.12.2023 489 10.65 30,815 91413, 3,887 13,014 9,951 8,743 7,705 6,034 4,774 

31.12.2024 489 10.65 31,189 14,597 3,816 12,776 9,304 7,985 6,876 5,151 3,906 

31.12.2025 489 10.65 31,534 14,758 3,858 12,918 8,959 7,510 6,320 4,528 3,291 

31.12.2026 489 10.65 31,888 14,924 3,902 13,063 6288, 7,064 5,810 3,982 2,773 

31.12.2027 489 10.65 32,308 15,120 3,953 13,234 8,325 6,658 5,352 3,508 2,341 

31.12.2028 489 10.65 32,750 15,327 4,007 13,416 8,038 6,278 4,932 3,092 1,978 

31.12.2029 489 10.65 33,310 15,589 4,076 13,645 7,786 5,940 4,560 352,7 1,676 

31.12.2030 489 10.65 34,236 16,022 4,189 14,024 7,621 5,679 4,261 2,444 1,436 

31.12.2031 489 10.65 34,914 16,340 4,272 14,302 7,402 5,388 3,950 2,168 1,220 

31.12.2032 489 10.65 35,877 16,790 4,390 14,697 7,244 5,150 3,690 1,937 1,045 

331.12.203 489 10.65 36,623 17,139 4,481 15,002 7,042 4,890 3,424 1,719 889 

31.12.2034 489 10.65 37,562 17,579 4,596 15,387 6,879 4,666 3,193 1,533 760 

31.12.2035 489 10.65 38,471 18,004 4,707 15,759 6,710 4,445 2,973 1,366 648 

31.12.2036 489 10.65 39,372 18,426 4,818 16,128 6,540 4,232 2,766 1,215 553 

31.12.2037 489 10.65 40,012 18,726 4,896 16,390 6,330 4,001 2,555 1,074 468 

31.12.2038 275 5.98 22,879 10,707 2,799 9,372 3,447 2,128 1,328 534 223 
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 )באלפי דולר(  31.12.2017( ליום Proved Reserves)  1Pמוכחות  מעתודות מתמלוגים ברההח הכנסות שלסה"כ תזרים מהוון 

 התזרים רכיבי

 כמות ליום עד
 מכירת

 קונדנסט
)אלפי 
 (חביות

(%100 
 מנכס
 (הנפט

 כמות
 מכירות

(BCM )
(%100 

 מנכס
 (הנפט

 הכנסות
 מתמלוגים

 מס אחרי מהוון תזרים"כ סה מסים

 מס היטל
 הכנסה

 -ב ןמהוו
%0 

 -ב מהוון
%5 

 -ב מהוון
 %7.5 

 -ב מהוון
 %01 

 -ב מהוון
 %15 

 -ב מהוון
 %20 

31.12.2039 164 3.58 13,972 6,539 1,710 5,724 2,005 1,209 737 428 114 

31.12.2040 - - - - - - - - - - - 

31.12.2041 - - - - - - - - - - - 

31.12.2042 - - - - - - - - - - - 

31.12.2043 - - - - - - - - - - - 

31.12.2044 - - - - - - - - - - - 

31.12.2045 - - - - - - - - - - - 

31.12.2046 - - - - - - - - - -  

31.12.2047 - - - - - - - - - -  

31.12.2048 - - - - - - - - - -  

31.12.2049 - - - - - - - - - -  

31.12.2050 - - - - - - - - - -  

31.12.2051 - - - - - - - - - -  

31.12.2052 - - - - - - - - - -  

31.12.2053 - - - - - - - - - -  

31.12.2054 - - - - - - - - - -  

31.12.2055 - - - - - - - - - -  

 94,462 115,505 149,545 175,024 209,597 326,259 97,452 283,869 707,582 222 10,186 "כסה
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 )באלפי דולר( 201712.31.( ליום Reserves Probable) צפויות מעתודותשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
רת מכי

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

מהוון 
 0% -ב

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2018 - - - - - - - - - - - 

31.12.2019 - - - - - - - - - - - 

31.12.2020 - - - - - - - - - - - 

31.12.2021 - - - - - - - - - - - 

31.12.2022 - - (10) 105 (27) (89) (71) (64) (58) (47) (39) 

31.12.2023 - - (10) 148 (37) (122) (93) (82) (72) (57) (45) 

31.12.2024 - - (11) (5) (1) (4) (3) (3) (2) (2) (1) 

31.12.2025 - - (11) (5) (1) (4) (3) (3) (2) (2) (1) 

31.12.2026 - - (11) (5) (1) (4) (3) (2) (2) (1) (1) 

31.12.2027 - - (11) (5) (1) (5) (3) (2) (2) (1) (1) 

31.12.2028 - - (11) (5) (1) (5) (3) (2) (2) (1) (1) 

31.12.2029 - - (11) (5) (1) (5) (3) (2) (2) (1) (1) 

31.12.2030 - - (12) (5) (1) (5) (3) (2) (1) (1) - 

31.12.2031 - - (12) (6) (1) (5) (3) (2) (1) (1) - 

31.12.2032 - - (12) (6) (1) (5) (2) (2) (1) (1) - 

31.12.2033 - - (12) (6) (2) (5) (2) (2) (1) (1) - 

31.12.2034 - - (13) (6) (2) (5) (2) (2) (1) (1) - 

31.12.2035 - - (13) (6) (2) (5) (2) (2) (1) - - 

31.12.2036 - - (13) (6) (2) (5) (2) (1) (1) - - 

31.12.2037 - - (14) (6) (2) (6) (2) (1) (1) - - 

31.12.2038 214 4.67 17,866 8,361 2,186 7,319 2,692 1,662 1,037 417 174 

3931.12.20 325 7.07 27,593 12,913 3,376 11,303 3,959 2,387 1,456 560 224 

31.12.2040 489 10.65 42,345 19,817 5,181 17,346 5,787 3,408 2,032 747 287 

31.12.2041 489 10.65 43,137 20,188 5,278 17,671 5,614 3,230 1,882 662 243 
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 )באלפי דולר( 201712.31.( ליום Reserves Probable) צפויות מעתודותשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
רת מכי

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

מהוון 
 0% -ב

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2042 489 10.65 43,930 20,559 5,375 17,995 5,445 3,060 1,742 586 207 

31.12.2043 407 8.87 37,242 17,429 4,557 15,256 4,397 2,413 1,343 432 146 

31.12.2044 397 8.65 37,000 17,316 4,527 15,157 4,160 2,230 1,213 373 121 

31.12.2045 361 7.86 34,245 16,027 4,190 14,028 3,667 1,920 1,020 300 93 

31.12.2046 295 6.43 28,521 13,348 3,490 11,683 2,909 1,487 772 218 65 

31.12.2047 226 4.91 22,197 10,388 2,716 9,093 2,156 1,077 547 147 42 

31.12.2048 173 3.76 17,288 8,091 2,115 7,082 1,599 780 387 100 27 

31.12.2049 158 3.45 16,160 7,563 1,977 6,620 241,4 678 329 81 21 

31.12.2050 97 2.12 10,125 4,738 1,239 4,147 849 395 187 44 11 

31.12.2051 70 1.53 7,424 3,475 908 3,041 593 270 125 28 7 

31.12.2052 - - - - - - - - - - - 

31.12.2053 - - - - - - - - - - - 

31.12.2054 - - - - - - - - - -  

31.12.2055 - - - - - - - - - -  

 1,578 4,578 13,922 24,823 45,051 157,462 47,032 180,389 384,886 91 4,190 סה"כ
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 )באלפי דולר( 201712.31.ליום  2P (Probable Reserves+Reserve  Proved)מסוג  מעתודותשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירת 

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
%0 

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2018 484 10.55 28,948 - 6,658 22,290 21,753 21,498 21,253 20,785 20,348 

31.12.2019 489 10.65 30,155 - 6,936 23,220 21,581 20,833 20,126 18,828 17,664 

31.12.2020 476 10.36 30,121 2,815 6,280 21,026 18,611 17,548 16,568 14,825 13,329 

31.12.2021 474 10.33 30,030 8,864 4,868 816,29 13,740 12,654 11,675 9,993 8,610 

31.12.2022 489 10.65 30,606 11,794 4,327 14,485 11,629 10,461 9,433 7,723 6,377 

31.12.2023 489 10.65 30,805 14,062 3,851 12,892 9,858 8,661 7,632 5,977 4,730 

31.12.2024 489 10.65 31,179 14,592 3,815 12,772 9,301 7,982 6,874 5,149 3,905 

31.12.2025 489 10.65 31,523 14,753 3,857 12,913 8,956 7,507 6,318 4,527 3,290 

31.12.2026 489 10.65 31,878 14,919 3,901 13,058 8,625 7,062 5,808 3,981 2,772 

31.12.2027 489 10.65 32,297 15,115 3,952 13,230 8,323 6,655 5,350 3,507 2,341 

31.12.2028 489 10.65 32,739 15,322 4,006 13,411 8,035 6,276 4,930 3,091 1,977 

31.12.2029 489 10.65 33,299 15,584 4,074 13,641 7,783 5,938 4,558 2,734 1,676 

31.12.2030 489 10.65 34,224 16,017 4,188 14,020 7,619 5,677 4,259 2,444 1,435 

31.12.2031 489 510.6 34,902 16,334 4,271 14,297 7,400 5,386 3,949 2,167 1,220 

31.12.2032 489 10.65 35,865 16,785 4,388 14,692 7,241 5,148 3,689 1,936 1,045 

31.12.2033 489 10.65 36,610 17,134 4,480 14,997 7,040 4,888 3,423 1,719 889 

31.12.2034 489 10.65 37,549 17,573 4,595 15,382 6,877 4,664 3,192 1,533 759 

31.12.2035 489 10.65 38,458 17,998 4,706 15,754 6,708 4,444 2,972 1,365 648 

31.12.2036 489 10.65 39,359 18,420 4,816 16,123 6,538 4,230 2,765 1,215 553 

31.12.2037 489 10.65 39,998 18,719 4,894 16,385 6,328 3,999 2,554 1,074 468 

31.12.2038 489 10.65 40,745 19,069 4,986 16,691 6,139 3,790 2,366 951 397 

31.12.2039 489 10.65 41,565 19,453 5,086 17,027 5,964 3,596 2,194 844 338 
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 )באלפי דולר( 201712.31.ליום  2P (Probable Reserves+Reserve  Proved)מסוג  מעתודותשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירת 

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
%0 

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2040 489 10.65 42,345 19,817 5,181 17,346 5,787 3,408 2,032 747 287 

31.12.2041 489 510.6 43,137 20,188 5,278 17,671 5,614 3,230 1,882 662 243 

31.12.2042 489 10.65 43,930 20,559 5,375 17,995 5,445 3,060 1,742 586 207 

31.12.2043 407 8.87 37,242 17,429 4,557 15,256 4,397 2,413 1,343 432 146 

31.12.2044 397 8.65 37,000 17,316 4,527 15,157 04,16 2,230 1,213 373 121 

31.12.2045 361 7.86 34,245 16,027 4,190 14,028 3,667 1,920 1,020 300 93 

31.12.2046 295 6.43 28,521 13,348 3,490 11,683 2,909 1,487 772 218 65 

31.12.2047 226 4.91 22,197 10,388 2,716 9,093 2,156 1,077 547 147 42 

31.12.2048 173 3.76 17,288 8,091 2,115 7,082 1,599 780 387 100 27 

31.12.2049 158 3.45 16,160 7,563 1,977 6,620 1,424 678 329 81 21 

31.12.2050 97 2.12 10,125 4,738 1,239 4,147 849 395 187 44 11 

31.12.2051 70 1.53 7,424 3,475 908 3,041 593 270 125 28 7 

31.12.2052 - - - - - - - - - - - 

31.12.2053 - - - - - - - - - - - 

31.12.2054 - - - - - - - - - -  

31.12.2055 - - - - - - - - - -  

 96,041 120,086 163,467 199,845 254,649 483,723 144,488 464,261 1,092,469 313 14,376 סה"כ
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 )באלפי דולר( 201712.31.ליום  (Reserves Possibleאפשריות )ות מעתודשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירת 

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

מהוון 
 0% -ב

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2018 - - - - - - - - - - - 

31.12.2019 - - - - - - - - - - - 

31.12.2020 - - - - - - - - - - - 

31.12.2021 - - - - - - - - - - - 

31.12.2022 - - - - - - - - - - - 

31.12.2023 - - - - - - - - - - - 

31.12.2024 - - - - - - - - - - - 

31.12.2025 - - - - - - - - - - - 

31.12.2026 - - - - - - - - - - - 

31.12.2027 - - - - - - - - - - - 

31.12.2028 - - - - - - - - - - - 

31.12.2029 - - - - - - - - - - - 

31.12.2030 - - - - - - - - - - - 

31.12.2031 - - - - - - - - - - - 

31.12.2032 - - - - - - - - - - - 

31.12.2033 - - - - - - - - - - - 

31.12.2034 - - - - - - - - - - - 

31.12.2035 - - - - - - - - - - - 

31.12.2036 - - - - - - - - - - - 

31.12.2037 - - - - - - - - - - - 

31.12.2038 - - - - - - - - - - - 

31.12.2039 - - - - - - - - - - - 

31.12.2040 - - - - - - - - - - - 

31.12.2041 - - - - - - - - - - - 
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 )באלפי דולר( 201712.31.ליום  (Reserves Possibleאפשריות )ות מעתודשל הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון 

 רכיבי התזרים

כמות  עד ליום
מכירת 

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס מסים

מס  היטל
 הכנסה

מהוון 
 0% -ב

מהוון 
 5% -ב

מהוון 
 -ב

 %7.5 

מהוון 
 -ב

 %10 

מהוון 
 -ב

 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2042 - - - - - - - - - - - 

31.12.2043 82 1.78 7,495 3,508 917 3,070 885 486 270 87 29 

31.12.2044 92 2.00 8,559 4,005 1,047 3,506 962 516 280 68 28 

31.12.2045 128 2.79 12,151 5,687 1,487 4,978 1,301 681 362 107 33 

31.12.2046 194 4.22 18,727 8,764 2,291 7,671 1,910 977 507 143 42 

31.12.2047 263 5.74 25,920 12,130 3,172 10,618 2,517 1,257 638 172 49 

31.12.2048 317 6.89 31,712 14,841 3,880 112,99 2,933 1,431 710 183 50 

31.12.2049 259 5.65 26,464 12,385 3,238 10,841 2,331 1,111 539 133 35 

31.12.2050 326 7.11 33,903 15,866 4,148 13,888 2,844 1,324 627 148 37 

31.12.2051 236 5.14 24,976 11,689 3,056 10,231 1,996 907 420 95 23 

31.12.2052 248 5.40 26,713 12,502 3,269 10,943 2,033 903 408 88 20 

31.12.2053 207 4.50 22,670 10,610 2,774 9,287 1,643 713 315 65 14 

31.12.2054 169 3.68 18,883 8,837 2,310 7,735 1,303 552 239 47 10 

31.12.2055 169 3.68 19,226 8,998 2,353 7,876 1,264 523 221 42 8 

 378 1,396 5,536 11,381 23,922 113,635 33,942 129,822 277,399 59 2,690 סה"כ
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)באלפי  201712.31.ליום  3P (Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves)מסוג מעתודות של הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון  
 דולר(

 רכיבי התזרים 

כמות  עד ליום
ירת מכ

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס  מסים

מס  היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
%0 

 -מהוון ב
%5 

 -מהוון ב
%7.5 

 -מהוון ב
 %10 

 -מהוון ב
 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2018 484 10.55 28,948 - 6586, 22,290 21,753 21,498 21,253 20,785 20,348 

31.12.2019 489 10.65 30,155 - 6,936 23,220 21,581 20,833 20,126 18,828 17,664 

31.12.2020 476 10.36 30,121 2,815 6,280 21,026 18,611 17,548 16,568 14,825 13,329 

31.12.2021 474 10.33 30,030 8,864 4,868 16,298 13,740 12,654 11,675 9,993 8,610 

31.12.2022 489 10.65 30,606 11,795 4,327 14,485 11,629 10,461 9,433 7,723 6,377 

31.12.2023 489 10.65 30,805 14,062 3,851 12,892 9,858 8,661 7,632 5,977 4,730 

31.12.2024 489 10.65 31,179 14,592 3,815 12,772 9,301 7,982 8746, 5,149 3,905 

31.12.2025 489 10.65 31,523 14,753 3,857 12,913 8,956 7,507 6,318 4,527 3,290 

31.12.2026 489 10.65 31,878 14,919 3,901 13,058 8,625 7,062 5,808 3,981 2,772 

31.12.2027 489 10.65 32,297 15,115 3,952 13,230 8,323 6,655 5,350 3,507 2,341 

.12.202831 489 10.65 32,739 15,322 4,006 13,411 8,035 6,276 4,930 3,091 1,977 

31.12.2029 489 10.65 33,299 15,584 4,074 13,641 7,783 5,938 4,558 2,734 1,676 

31.12.2030 489 10.65 34,224 16,017 4,188 14,020 7,619 5,677 4,259 2,444 1,435 

31.12.2031 489 10.65 34,902 16,334 4,271 14,297 7,400 5,386 3,949 2,167 1,220 

31.12.2032 489 10.65 35,865 16,785 4,388 14,692 7,241 5,148 3,689 1,936 1,045 

31.12.2033 489 10.65 36,610 17,134 4,480 14,997 7,040 4,888 3,423 1,719 889 

31.12.2034 489 10.65 37,549 17,573 4,595 5,3821 6,877 4,664 3,192 1,533 759 

31.12.2035 489 10.65 38,458 17,998 4,706 15,754 6,708 4,444 2,972 1,365 648 

31.12.2036 489 10.65 39,359 18,420 4,816 16,123 6,538 4,230 2,765 1,215 553 

31.12.2037 489 10.65 39,998 18,719 4,894 16,385 6,328 3,999 2,554 ,0741 468 

31.12.2038 489 10.65 40,745 19,069 4,986 16,691 6,139 3,790 2,366 951 397 

31.12.2039 489 10.65 41,565 19,453 5,086 17,027 5,964 3,596 2,194 844 338 

31.12.2040 489 10.65 42,345 19,817 5,181 17,346 5,787 3,408 2,032 747 287 
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)באלפי  201712.31.ליום  3P (Proved Reserves+Probable Reserves+Possible Reserves)מסוג מעתודות של הכנסות החברה מתמלוגים סה"כ תזרים מהוון  
 דולר(

 רכיבי התזרים 

כמות  עד ליום
ירת מכ

קונדנסט 
)אלפי 
 חביות(

(%100 
מנכס 
 הנפט(

כמות 
מכירות 

(BCM )
(%100 

מנכס 
 הנפט(

הכנסות 
 מתמלוגים

 סה"כ תזרים מהוון אחרי מס  מסים

מס  היטל
 הכנסה

 -מהוון ב
%0 

 -מהוון ב
%5 

 -מהוון ב
%7.5 

 -מהוון ב
 %10 

 -מהוון ב
 %15 

 -מהוון ב
 %20 

31.12.2041 489 10.65 43,137 20,188 5,278 17,671 5,614 3,230 1,882 662 243 

31.12.2042 489 10.65 43,930 20,559 5,375 17,995 5,445 3,060 1,742 586 207 

31.12.2043 489 10.65 44,737 20,937 5,474 18,326 5,281 2,898 1,613 519 175 

31.12.2044 489 10.65 45,559 21,322 5,575 18,663 25,12 2,746 1,493 460 149 

31.12.2045 489 10.65 46,396 21,713 5,677 19,006 4,968 2,601 1,382 407 126 

31.12.2046 489 10.65 47,248 22,112 5,781 19,355 4,818 2,464 1,280 360 107 

31.12.2047 489 10.65 48,117 22,519 5,888 19,710 4,673 2,334 1,185 319 91 

831.12.204 489 10.65 49,001 22,932 5,996 20,073 4,532 2,211 1,097 283 77 

31.12.2049 418 9.10 42,624 19,948 5,215 17,461 3,755 1,789 867 214 56 

31.12.2050 424 9.23 44,027 20,605 5,387 18,035 3,694 1,719 814 192 48 

31.12.2051 306 6.67 32,401 15,164 3,965 13,273 2,589 1,177 545 123 30 

31.12.2052 248 5.40 26,713 12,502 3,269 10,943 2,033 903 408 88 20 

31.12.2053 207 4.50 22,670 10,610 2,774 9,287 1,643 713 315 65 14 

31.12.2054 169 3.68 18,883 8,837 2,310 7,735 1,303 552 239 47 10 

31.12.2055 169 3.68 19,226 8,998 2,353 7,876 1,264 523 221 42 8 

 96,419 121,482 169,003 211,225 278,570 597,359 178,433 594,086 1,369,869 372 17,067 סה"כ

 

 הוגן.  שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך מייצגים היוון שיעור או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין –אזהרה 

נתוני התזרימים המהוונים כאמור לעיל הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הנתונים לעיל מבוססים על הנחות  –עתיד אזהרה בגין מידע צופה פני 

 י תמלוגיםשיעור ,מהפרויקט, עלויות תפעוליות, הוצאות הוניות, הוצאות נטישהקצב ומשך מכירות הגז הטבעי  שיופקו, והקונדנסט לכמויות הגז שונות, ביניהן ביחס

, ו/או הקונדנסט כמויות הגז הטבעי יצוין, כי .ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו , לרבות לעניין התאמות המחיר לפי ההסכם עם חברת החשמל,ומחירי המכירה

היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים מההערכות וההשערות הנ"ל, בין  מהותית עשויות להיות שונות וההכנסות האמורות ההוצאות האמורות ,שיופקו בפועל
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 ו/או כתוצאה ממחירי המכירה בפועל הפרויקטמהביצועים בפועל של  הקונדנסט ו/או ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או

עשוי  החשמל חברת עם בהסכם שנקבע כפיוהשני  הראשון ההתאמה עדבמושיעור התאמת המחיר יצוין, כי  עוד .ו/או כתוצאה משינויים גיאופוליטיים שיחולו 

והכל בהתאם למנגנון ההתאמה כפי  להיות שונה מהותית מהערכת החברה, בין היתר, כתוצאה ממחירי הגז הטבעי בשוק המקומי בפועל במועד ההתאמה הראשון

 .החשמל חברת עםשנקבע בהסכם 

 

 

)מחיר הגז וכמות מכירות הגז( של הכנסות החברה מתמלוגים  המרכיבים את התזרים המהוון להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים .3

  :ידי החברה-, אשר בוצע על(דולר)באלפי  31.12.2017ליום 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

שווי נוכחי  קטגוריהרגישות / 
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

20% 

 10%קיטון במחיר הגז בשיעור של  10%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

353,407 160,541 123,646 100,946 
 1Pעתודות מוכחות 

(Proved Reserves) 299,274 138,502 107,269 87,851 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

173,358 15,402 5,109 1,791 
 עתודות צפויות

(Probable Reserves) 141,523 12,420 4,039 1,355 

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

526,765 175,944 128,754 102,736 
 2Pודות מסוג סה"כ עת

(Proved+Probable Reserves) 440,797 150,922 111,308 89,206 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

124,997 6,090 1,534 417 
 עתודות אפשריות

(Possible Reserves) 102,270 4,983 1,255 341 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
651,762 182,033 130,289 103,154 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 543,068 155,904 112,564 89,548 

 15%קיטון במחיר הגז בשיעור של  15%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

366,910 165,936 127,606 104,076 
 1Pעתודות מוכחות 

(Proved Reserves) 
286,169 133,120 103,217 84,561 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

181,280 16,129 5,363 1,891 
 עתודות צפויות

(Probable Reserves) 133,571 11,682 3,779 1,253 

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

548,190 182,065 132,969 105,967 
 2Pעתודות מסוג  סה"כ

(Proved+Probable Reserves) 419,740 144,802 106,996 85,814 
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

שווי נוכחי  קטגוריהרגישות / 
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

20% 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

130,679 6,367 1,604 436 
 עתודות אפשריות

(Possible Reserves) 96,589 4,706 1,186 322 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
678,868 188,432 134,573 106,403 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 516,329 149,507 108,182 86,136 

 20%קיטון במחיר הגז בשיעור של  20%גידול במחיר הגז בשיעור של 

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

380,405 171,264 131,483 107,110 
 1Pעתודות מוכחות 

(Proved Reserves) 272,960 127,593 99,022 81,132 

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

189,185 16,846 5,609 1,983 
 עתודות צפויות

(Probable Reserves) 125,609 10,943 3,519 1,151 

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

569,590 188,110 137,092 109,094 
 2Pכ עתודות מסוג סה"

(Proved+Probable Reserves) 
398,568 138,536 102,541 82,284 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 136,361 6,644 1,674 455 

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

90,907 4,429 1,116 304 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
705,950 194,754 138,766 109,549 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 489,475 142,965 103,657 82,587 

 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

 שווי נוכחי רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

20% 

 10%קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של  10%גידול בכמות מכירות הגז בשיעור של 

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

       
318,839  

                          
155,468  

                          
121,569  

                          
100,061  

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

      
307,563  

                          
139,441  

                          
107,609  

                            
87,981  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

       
149,803  

                             
16,999  

                               
6,242  

                               
2,403  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

      
160,250  

                            
12,184  

                               
3,830  

                               
1,253  

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

       
468,642  

                          
172,467  

                          
127,811  

                          
102,464  

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

      
467,812  

                          
151,624  

                          
111,439  

                            
89,233  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

       
107,919  

                               
6,702  

                               
1,848  

                                   
541  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

      
116,884  

                               
5,654  

                               
1,406  

                                  
377  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

       
576,561  

                          
179,170  

                          
129,659  

                          
103,005  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 

      
584,696  

                          
157,278  

                          
112,846  

                            
89,610  
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שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
 20%בהוון של 

 שווי נוכחי רגישות / קטגוריה
בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

10% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

15% 

שווי נוכחי 
 בהוון של 

20% 

 15%קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של  15%גידול בכמות מכירות הגז בשיעור של 

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

       
315,499  

                          
158,014  

                          
124,284  

                          
102,628  

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

      
315,246  

                          
135,868  

                          
104,140  

                            
84,887  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

       
147,008  

                             
18,414  

                               
7,079  

                               
2,852  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

      
130,009  

                               
9,597  

                               
2,981  

                                  
952  

 2P סה"כ עתודות מסוג
(Proved+Probable Reserves) 

       
462,507  

                          
176,427  

                          
131,363  

                          
105,480  

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

      
445,255  

                          
145,466  

                          
107,121  

                            
85,840  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

       
105,568  

                               
7,345  

                               
2,132  

                                   
655  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

      
156,119  

                               
6,415  

                               
1,515  

                                  
391  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

       
568,075  

                          
183,772  

                          
133,496  

                          
106,135  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 

      
601,374  

                          
151,881  

                          
108,636  

                            
86,231  

 20%קיטון בכמות מכירות הגז בשיעור של  20%רות הגז בשיעור של גידול בכמות מכי

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

       
312,406  

                          
160,350  

                          
126,812  

                          
105,032  

 1Pעתודות מוכחות 
(Proved Reserves) 

      
324,656  

                          
131,598  

                          
100,269  

                            
81,547  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

       
144,526  

                             
19,749  

                               
7,905  

                               
3,313  

 עתודות צפויות
(Probable Reserves) 

         
97,928  

                               
7,564  

                               
2,389  

                                  
761  

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

       
456,933  

                          
180,099  

                          
134,717  

                          
108,345  

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable Reserves) 

      
422,584  

                          
139,162  

                          
102,658  

                            
82,309  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

       
103,323  

                               
8,039  

                               
2,457  

                                   
793  

 עתודות אפשריות
(Possible Reserves) 

      
187,302  

                               
6,792  

                               
1,544  

                                  
388  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

       
560,256  

                          
188,137  

                          
137,175  

                          
109,138  

 3Pסה"כ עתודות מסוג 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 

      
609,886  

                          
145,954  

                          
104,203  

                            
82,697  

)מדד המחירים לצרכן האמריקאי  שותפי תמרהתקשרו מים למכירת גז בהם פי ההסכ-להלן ניתוח רגישות למרכיבי ההצמדה העיקריים של מחיר הגז על .4

(CPI( ותעריף ייצור החשמל )PUA )) ידי -, אשר בוצע על)באלפי דולר( 31.12.2017ליום על תזרים המזומנים המהוון של הכנסות החברה מתמלוגים

  :50החברה

                                                           

 

 , בניתוח הרגישות שבטבלה שלהלן, לא נלקחה בחשבון השפעה זו. CPI-החשמל מושפע, בין היתר מה רעל אף שתעריף ייצו  .50
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י חשווי נוכ רגישות / קטגוריה
 בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%ון של בהו

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 בהיוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 10%בשיעור של  CPI -קיטון בתחזית ה 10%בשיעור של  CPI -גידול בתחזית ה

 1Pעתודות מוכחות 
326,674 149,765 115,674 94,594 

        1Pעתודות מוכחות 
325,852  

         
149,328  

         
115,341  

        
94,333  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 עתודות צפויות
157,463 13,921 4,581 1,577 

        עתודות צפויות
157,460  

           
13,919  

             
4,579  

           
1,576  (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
484,137 163,686 120,255 96,172 

        2Pסה"כ עתודות מסוג 
483,311  

         
163,247  

         
119,920  

        
95,909  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 עתודות אפשריות
113,634 5,536 1,395 379 

        עתודות אפשריות
113,634  

             
5,536  

             
1,395  

              
379  (Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 

597,771 169,222 121,650 96,551 
 3Pסה"כ עתודות מסוג 

       
596,945  

         
168,783  

         
121,315  

        
96,289  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

 10%בשיעור של  PUA -קיטון בתחזית ה 10%בשיעור של  PUA -גידול בתחזית ה

 1Pכחות עתודות מו
342,563 155,684 119,904 97,870 

        1Pעתודות מוכחות 
310,829  

         
144,274  

         
111,969  

        
91,909  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 עתודות צפויות
168,579 14,934 4,932 1,712 

        עתודות צפויות
146,358  

           
12,914  

             
4,234  

           
1,445  (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2Pסה"כ עתודות מסוג 
511,142 170,617 124,836 99,582 

        2Pסה"כ עתודות מסוג 
457,186  

         
157,188  

         
116,203  

        
93,354  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 עתודות אפשריות
121,877 5,936 1,495 407 

 עתודות אפשריות
105,393 5,137 1,294 352 

(Possible Reserves) (Possible Reserves) 

 3Pסה"כ עתודות מסוג 

633,018 176,553 126,332 99,989 
 3Pסה"כ עתודות מסוג 

562,580 162,324 117,497 93,706 (Proved+Probable+Possible 
Reserves) 

(Proved+Probable+Possible 
Reserves) 
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 ותמר פטרוליום השותפות והתקשרפי ההסכמים למכירת גז בהם -( עלTake or Payלהלן ניתוח רגישות למכירת כמויות מעבר לכמויות המינימאליות ) .5

 :החברהידי -, אשר בוצע עלפי דולר()באל 31.12.2017ליום 

שווי נוכחי  רגישות / קטגוריה
 0%בהוון של 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי בהוון 
 15%של 

שווי נוכחי בהוון 
 20%של 

 רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 
בהוון של 

0% 

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 10%, בשיעור של Take or Pay-קיטון בכמות מכירות הגז לגבי כמויות שהן מעבר ל 10%, בשיעור של Take or Pay-בכמות מכירות הגז לגבי כמויות שהן מעבר לגידול 

 1P מוכחות עתודות
328,356 154,109 119,519 97,923 

             1P מוכחות עתודות
338,513  

            
146,426  

            
111,945  

              
91,117  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

 צפויות עתודות
155,197 14,758 5,014 1,788 

             צפויות עתודות
163,377  

              
12,131  

                 
3,728  

                 
1,196  (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

 2P מסוג עתודות"כ סה
483,553 168,868 124,534 99,711 

             2P מסוג עתודות"כ סה
501,890  

            
158,557  

            
115,673  

              
92,313  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

 אפשריות עתודות
112,495 5,715 1,456 398 

               אפשריות עתודות
83,031  

                 
4,394  

                 
1,149  

                    
323   (Possible Reserves) (Possible Reserves) 

  3P מסוג עתודות"כ סה

596,049 174,583 125,990 100,110 

 3P מסוג עתודות"כ סה
(Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

            
584,921  

            
162,951  

            
116,821  

              
92,636  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 

 :החברהידי -על בוצע אשר (,דולר)באלפי  31.12.2017ליום  התאמת המחיר שנקבע בהסכם עם חברת החשמלללהלן ניתוח רגישות  .6

 

 סה"כ רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 

 10%בהוון של 
שווי נוכחי בהוון 

 15%של 
שווי נוכחי בהוון 

 20%של 
 סה"כ רגישות / קטגוריה

שווי נוכחי 
 10%בהוון של 

שווי נוכחי 
 15%בהוון של 

שווי נוכחי 
בהוון של 

20% 

 25%של הפחתת מחיר בשיעור  0%הפחתת מחיר בשיעור של 

             P1 מוכחות עתודות
330,763  

            
151,824  

            
117,193  

              95,738  
 P1 מוכחות עתודות

       321,810  
         

147,288  
         

113,835  
        

93,199  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

             צפויות עתודות
157,480  

              
13,931  

                 
4,588  

                 
1,583  

 צפויות עתודות
       157,440  

           
13,907  

             
4,570  

           
1,569  (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

             P2 מסוג עתודות"כ סה
488,243  

            
165,755  

            
121,781  

              97,322  
 P2 מסוג עתודות"כ סה

       479,250  
         

161,195  
         

118,405  
        

94,767  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

             אפשריות עתודות
113,634  

                 
5,536  

                 
1,395  

                    
379  

 אפשריות עתודות
       113,634  

             
5,536  

             
1,395  

              
379   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 
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 P3 מסוג עתודות"כ סה
            

601,877  
            

171,291  
            

123,176  
              97,701  

 P3 מסוג עתודות"כ סה

       592,884  
         

166,732  
         

119,800  
        

95,147  (Proved+Probable+Possible 
Reserves) 

(Proved+Probable+Possible Reserves) 

 25%תוספת מחיר בשיעור של  12.5%עור של תוספת מחיר בשי
             P1 מוכחות עתודות

335,210  
            

154,086  
            

118,869  
              97,007  

 P1 מוכחות עתודות
       339,697  

         
156,362  

         
120,553  

        
98,282  (Proved Reserves) (Proved Reserves) 

             צפויות עתודות
157,498  

              
13,941  

                 
4,596  

                 
1,590  

 צפויות עתודות
       157,513  

           
13,950  

             
4,603  

           
1,595  (Probable Reserves) (Probable Reserves) 

             P2 מסוג עתודות"כ סה
492,708  

            
168,027  

            
123,465  

              98,597  
 P2 מסוג עתודות"כ סה

       497,210  
         

170,312  
         

125,157  
        

99,877  (Proved+Probable Reserves) (Proved+Probable Reserves) 

             אפשריות עתודות
113,634  

                 
5,536  

                 
1,395  

                    
379  

 אפשריות עתודות
       113,634  

             
5,536  

             
1,395  

              
379   (Possible Reserves)  (Possible Reserves) 

  P3 מסוג עתודות"כ סה
 

            
606,342  

            
173,564  

            
124,860  

              98,976  
  P3 מסוג עתודות"כ סה

        610,844  
         

175,849  
         

126,552  
      
100,256  (Proved+Probable+Possible 

Reserves) 
(Proved+Probable+Possible Reserves) 
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 הפקה נתוני .7

בזכות )בהנחה שהחברה החזיקה  המיוחסים לחברה להלן נתוני הפקה בפרויקט תמר

 : 51(.20151.1התמלוגים החל מיום 

 גז טבעי

 
 2016שנת  2015שנת 

 
שנת 

201752 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לפני 

נפט וגז )המיוחסים למחזיקי היטל רווחי 
 (MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

0.11 0.11 0.06 

 היטל רווחי נפט וגז 
- - - 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לאחר 

היטל רווחי נפט וגז )המיוחסים למחזיקי 
 (MCF -הזכויות ההוניות של החברה( )דולר ל

0.11 0.11 0.06 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך 
 %53( -כמויות הגז בפרויקט )ב

2.8 3.2 3.44 

 

 קונדנסט

 
 2016שנת  2015שנת 

 
שנת 

201754 

סה"כ תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לפני 
היטל רווחי נפט וגז )המיוחסים למחזיקי הזכויות 

 (חבית -ההוניות של החברה( )דולר ל

0.95 
0.76 0.59 

 - - - היטל רווחי נפט וגז 

סה"כ תקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה 
המיוחסים לזכות התמלוגים של החברה לאחר 
היטל רווחי נפט וגז )המיוחסים למחזיקי הזכויות 

 (חבית -ההוניות של החברה( )דולר ל

0.95 0.76 0.59 

ה בתקופה המדווחת ביחס לסך שיעור אזיל
 %55( -כמויות הקונדנסט בפרויקט )ב

2.9 3.3 3.5 

                                                           

 

טבעי  גזללקוחות  סופקו 31.12.2017 ועד( 2013במרץ  30 יום)קרי:  תמר מפרויקט הטבעי הגז הזרמת תחילת ממועד, כי יצוין  51
 1.1.2016האחרונות ) בשנתייםגז טבעי הסתכם  של ליום הממוצע ההפקה היקףיצוין, כי  עוד. BCM 40.2 -כת של כולל בכמות

 MMCF 917 (BCF 0.917.) -בכ( 31.12.2017 –
אבנר שותפות נובעים, בין היתר, ממיזוגה של  2016-2015לעומת השנים  2017מובהר כי השינויים בנתוני ההפקה בשנת   52

  .בלת עם ולתוך השותפותשותפות מוג
ת הדיווח הרלוונטית, מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת שיעור האזילה הינו שיעור הגז הטבעי המופק בתקופ  53

 אותה תקופת דיווח או למועד תחילת הפקה, לפי המאוחר. 
אבנר שותפות , בין היתר, ממיזוגה של נובעים 2015-2016לעומת השנים  2017מובהר כי השינויים בנתוני ההפקה בשנת   54

 שותפות מוגבלת עם ולתוך השותפות.
ת הדיווח הרלוונטית, מתוך יתרת העתודות המוכחות והצפויות לתחילת שיעור האזילה הינו שיעור הגז הטבעי המופק בתקופ  55

 אותה תקופת דיווח או למועד תחילת הפקה, לפי המאוחר. 
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לניהול משאבי  מערכתה כלליל התואם החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן .8

 (.RMSP-SPEפטרוליום )

 חוות דעת של המעריך 

שהוכן  (SW)הכולל את מאגרי תמר ותמר  תמר פרויקטשל  עתודות, דוח זהלתשקיף מצורף 

' א כנספח המצורף העתודות לדוחבדרך של הפניה , 31.12.2017ליום  נכון ,NSAIידי -על

ן מצורפת וכ (010902-01-2018: אסמכתא)מס'  .20187.2 מיום השותפות של מיידי לדוח

  .בתשקיףהסכמת המעריך להכללת הדוח האמור זה  לפרק' א כנספח

בדבר היעדר שינויים  NSAI-שקיבלה החברה מ ]_[ לפרק זה מכתב מיום 'בנספח מצ"ב כ

 .מהותיים בפרויקט תמר

 הצהרת הנהלה

 ; ]_[תאריך ההצהרה:  (1)

 בע"מ;( 2012דלק תמלוגים )ציון שם התאגיד המדווח:  (2)

מוסמך חתימה  דירקטורשם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים: גבי לסט,  (3)

 ע"י הדירקטוריון במקום יו"ר דירקטוריון;

נמסרו למעריך כל הנתונים לא  כי מידעבא לידיעתנו  לאהרינו לאשר, כי  (4)

 הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך  (5)

 לבין החברה;

(6) 

 

 

(7) 

 

 

 

 

(8) 

 

הינם האומדנים  חושדווהרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים 

 הרלוונטיים, הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח נערכו לפי המונחים המקצועיים  הרינו

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 

ם , ובמשמעות הנודעת לה1969 –"ט התשכמבנה וצורה(,  –וטיוטת התשקיף 

כפי פרסמו איגוד  Petroleum Resources Management System (2007) -ב

(, הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום SPE) הפטרוליוםמהנדסי 

מהנדסי  ואיגוד( WPC) לפטרוליוםהעולמית  המועצת(, AAPG) הפטרוליום

 ;התשקיף פרסום בעת כתוקפם( SPEE) הפטרוליוםהערכת 

 בדבר הגילוי את שביצע המעריך בזהות שינוי שהנע לא כי, לאשר הריני

 ;השותפות ידי על שפורסם האחרון המותנים המשאבים או העתודות

 .בתשקיףהרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל  (9)

  

 

 

 

 דירקטור, לסט גבי

"ר יו במקום הדירקטוריון"י ע חתימה מוסמך

 דירקטוריון
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 ת דלית בחזק ומנובאיםמשאבים מותנים  .2

" 1( כאשר קידוח "דלית Fault Blocksמבנה דלית מופרד בשברים למספר תאי שבר )

הוכיח את המצאם של המשאבים בתא השבר העיקרי בו נקדח, ולא בתאי השבר 

, אשר הוכן בהתאם NSAI-שותפות מהפי דוח שקיבלה -הסמוכים לו. בהתאם, ועל

דוח ( )להלן בסעיף זה: "SPE-PRMSלכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )

את משאבי הגז הטבעי בתא השבר  31.12.2017, נכון ליום NSAI"( סיווגה המשאבים

(, Development Pendingהעיקרי כמשאבים מותנים, בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )

המותנים באישור פרויקט שיכלול תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירות גז 

ממשאבי הגז בחזקת דלית עדיין מסווגים כמשאבים  מהשדה, בעוד שחלק אחר

 מנובאים.

 משאבים מותנים בחזקת דלית .א

המשאבים המותנים בחזקת דלית, , 31.12.2017פי דוח המשאבים, נכון ליום -על

( הינם כמפורט Development Pendingהמסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )

 להלן: 

 הנפט סה"כ בנכס קטגוריית המשאבים המותנים
(Gross) 

BCF 

סה"כ חלק 
 ( Netהחברה )
BCF56 
 

 1C-Lowאומדן הכמויות הנמוך )

Estimate) 
216.9 2.5 

 2C-Bestהאומדן הטוב ביותר )

Estimate) 
270.7 3.3 

 334.8 4.3 (3C-High Estimateהאומדן הגבוה )

 

בדוח המשאבים מצוין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט הכולל 

נית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירות גז טבעי וכי אם יתקיימו התנאים הנ"ל, תוכ

. כמו כן, מצוין בו כי עתודותחלק מהמשאבים המותנים עשויים להיות מסווגים כ

בהתבסס על פיתוח של מאגרים דומים, המשאבים המותנים בקטגוריית האומדן 

ין, כי השוק הפוטנציאלי . יצוכלכליתהטוב ביותר הנם בעלי סיכוי סביר להפקה 

העיקרי למשאבים אלה, הוא השוק המקומי והשוק הבינלאומי )ייצוא גט"ן(. 

                                                           

 

בטבלה לעיל הינו אחרי  החברהחלק  (.Gross) השותפות ברוטו( אלא חלק Net) החברה נטו בדוח המשאבים לא צוין חלק  56
החזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות כוללת )בגין מועד החזר השקעה( ובהנחה שמועד תמלוגים )כשיעורם לאחר 

גז, קצב ההפקה, עלויות ההפקה מאחר, שמועד החזר ההשקעה מושפע ממחירי ה. BCF 70.6מהזכויות בנכס הנפט( של  100%
והפיתוח ושיעור התמלוגים, ומאחר שטרם תוכנן והוקם מערך ההפקה וטרם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי, ייתכן שמועד 

 החזר ההשקעה יהיה שונה מהותית מהמצויין לעיל. 
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לעיל ולפרטים אודות בחינת  6.5 לפרטים נוספים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף

 להלן. 6.11.2 האפשרות לייצוא הגז הטבעי ראו סעיף

 כלשהו מהמשאבים שיעור מסחרית להפיק מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין –אזהרה 

 .המותנים

בדבר המשאבים המותנים בחזקת דלית,  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

ערכות לעיל מבוססות, בין היתר, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הה

על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר 

אשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז  NSAIהערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

רות הנ"ל, הטבעי, שיופקו בפועל )ככל שיופקו(, עשויות להיות שונות מההערכות וההשע

בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע 

וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל 

עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

 ושים והפקה של נפט וגז טבעי.בפרויקטים של חיפ

 בחזקת דלית מנובאיםמשאבים  .ב

  נתוני כמויות .1

המצויים  המנובאיםהמשאבים , 31.12.2017פי דוח המשאבים, נכון ליום -על

בשישה תאי שבר במבנה דלית )הצמודים לתא השבר בו נתגלתה תגלית דלית(, 

 הינם כמפורט להלן: 

סה"כ חלק 
 (Netהחברה )

57BCF 

 סה"כ 
(100%) 

 בנכס הנפט
(Gross) 

 BCF 

קטגורית המשאבים  פרוספקט
 מנובאיםה

2.0 134.2 West 1 האומדן הנמוך 

Low Estimate)) 
1.0 64.0 West 2 

0.0 2.9 West 3 

0.1 3.4 East 1 

0.0 1.8 East 2 

0.1 5.9 East 3 

2.0 169.1 West 1 האומדן הטוב ביותר 

Best Estimate)) 
1.2 80.8 West 2 

0.1 3.7 West 3 

0.1 4.3 East 1 

0.0 2.3 East 2 

                                                           

 

חזיקי הזכויות ההוניות של החברה חישוב חלק החברה לא נכלל בדוח המשאבים והוא חושב לפי החלק האפקטיבי המיוחס למ  57
  .בהכנסות מנכס הנפט
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סה"כ חלק 
 (Netהחברה )

57BCF 

 סה"כ 
(100%) 

 בנכס הנפט
(Gross) 

 BCF 

קטגורית המשאבים  פרוספקט
 מנובאיםה

0.1 7.4 East 3 

3.2 210.2 West 1 האומדן הגבוה 

High Estimate)) 
1.6 101.8 West 2 

0.1 4.6 West 3 

0.1 5.5 East 1 

0.0 2.9 East 2 

0.1 9.3 East 3 

 

ל בסיס סקר סייסמי וע 1המשאבים הוכן על בסיס, תוצאות קידוח דלית  דוח .2

3D וסקר סייסמי  2008עובד בשנת שבוצע וD3  וכל  2010שבוצע ועובד בשנת

 . על בסיס מידע משדות גז סמוכים ו/או דומים

  :להלן הפרמטרים הבסיסיים ששימשו לחישוב התרחישים השונים .3

 

 

Parameter  Gross Rock Volume 

(Acre-Feet) 

Acres (Feet) Average Gross 

Thickness (Feet) 

Net-to-Gross 

(decimal) 

 Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

West 1 73,444 104,920 1,075 1,353 68 78 0.742 0.842 

West 2 34,754 46,649 534 729 65 68 0.742 0.842 

West 3 5951,  2,279 19 30 84 76 0.742 0.842 

East 1 1,864 2,663 20 144 93 18 0.742 0.842 

East 2 1,005 1,436 16 75 63 19 0.742 0.842 

East 3 3,199 4,570 55 152 58 30 0.742 0.842 

 

Parameter  Porosity (decimal) Gas Saturation 

(decimal) 

Gas Formation 

Volume Factor 

(SCF/RCF) 

Gas Recovery Factor 

(decimal) 

 Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

Low 

Estimate 

High 

Estimate 

West 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

West 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

West 3 .2700  0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

East 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 
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East 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

East 3 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.60 0.70 

 

 : הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בהמשך התהליך .4

הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בשלב זה של הפעילות בחזקת דלית הינם 

תפעוליים, וכן סיכונים גיאולוגיים, לרבות: סיכון לתקלות -סיכונים טכניים

בפעולות הקדיחה )ככל שתהיינה(, בביצוע הלוגים החשמליים ובביצוע מבחני 

תפעוליות יושלמו ללא -יו(. במקרה שהפעולות הטכניותההפקה )ככל שיה

תקלות, הסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה לתגלית מסחרית, הינם, 

מנת -בין היתר, שחדירות )פרמאביליות( חולות המאגר לא תהא מספקת על

, חדירה של מים אל הקידוח בספיקה בעלת משמעות מסחריתלאפשר זרימה 

, עלויות פיתוח התגלית, חוסר הצדקה כלכלית שלא תאפשר הפקה כלכלית

, סיכונים הכרוכים בפיתוח התגלית בהתאם ומסחרית לפיתוח התגלית

וכיוצ"ב. לפירוט גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות  לתכנית הפיתוח,

  .להלן 6.26אקספלורציה ראו סעיף 

לחה של כל אחד מגורמי הסיכון הכרוכים בתהליך אומדן ההסתברות להצ .5

 :חיפוש נפט, ואומדן ההסתברות להצלחה הכולל הינם כדלקמן

 הסתברות להצלחה )באחוזים( פרמטר

Trap Integrity 90 

Reservoir Quality 90 

Source Evaluation 100 

Timing /Migration 95 

 77 סה"כ הסתברות להצלחה

 

 תוח לשם הפקה מסחרית אומדן הסתברות לפי .6

בדוח צוין כי בהתבסס על פיתוח שדות דומים ובהנחה שתהיה תגלית, 

, הינם בעלי סיכוי האומדן הטוב ביותרבקטגוריית  מנובאיםהמשאבים ה

השוק הפוטנציאלי העיקרי למשאבים אלה, אשר . כלכליתסביר להפקה 

, פטרוליום ותמר ת השותפותויצטרפו למשאבים שיתגלו בתגליות בהן מעורב

 .האזוריהוא השוק המקומי והשוק 

אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים  ותמר פטרוליום נימוקי השותפות .7

 :ששימשו בחישוב התרחישים

הפרמטרים ששימשו בחישוב האומדנים השונים מבוססים, בין היתר, על 

וקידוחים  1תוצאות הסקרים הסייסמים, על המידע שנתקבל מקידוח דלית 
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 כן על מידע שנתקבל ממאגרים דומים נוספים באזור ובעולם.סמוכים ו

אכן,  שצוינו מהמשאבים הפוטנציאליים כלשהו חלק כי ודאות אין –אזהרה 

להפיק  מסחרית מבחינה אפשרי זה כי יהא ודאות יתגלה, אין יתגלה. אם

אודות  הערכה בגדר אינו הפרוספקטיבי המידע כלשהו מהמשאבים. חלק

לאחר קידוח  רק להעריך יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים עתודות

 בכלל. האקספלורציה, אם

בדבר המשאבים  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

בחזקת דלית, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות  המנובאים

ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, 

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בחזקה והינן בגדר הערכות והשערות 

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז  NSAIמקצועיות בלבד של 

הטבעי, שיופקו בפועל )ככל שיופקו(, עשויות להיות שונות מההערכות 

וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או 

ים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או משינוי

מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן 

ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

 בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי. 

, מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי: , בין היתרNSAIבדוח המשאבים ציינה  .ג

 NSAI( 2( ביחס למשאבים המותנים, ההערכות אינן משקפות סיכוני פיתוח; )1)

( 3לא ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את התפעול המכני של הבאר או את מצבה; )

NSAI  ,לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת

מועד דוח המשאבים, לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני צוין כי נכון ל

איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות המשאבים המוערכת 

( המשאבים הינם באתר שלא 4בדוח המשאבים המותנים או על מסחריותם; )

 Recoveryפותח ועל כן הערכתם מבוססת על אומדני גודל מאגר ויעילות הפקה )

Efficiencies תוך אנלוגיה למאגרים עם מאפיינים גאולוגיים ומאפייני מאגר )

 ( דוח המשאבים אינו כולל ניתוח כלכלי של נכס הנפט. 5דומים; )

החברה מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן התואם למערכת לניהול 

 (. SPE-PRMSמשאבי פטרוליום )

 

 חוות דעת של המעריך 

שהוכן  משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דליתפרק זה דוח ל 'גנספח מצורף כ

זה הסכמת  פרקל 'א כנספחוכן מצורפת  31.12.2017, נכון ליום NSAIידי -על

, לא חל כל שינוי בפרטים ]_[נכון ליום  .בתשקיף המעריך להכללת הדוח האמור

 הנ"ל.
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 הצהרת הנהלה

 ; [_]תאריך ההצהרה:  (1)

 בע"מ; (2012דלק תמלוגים )וח: ציון שם התאגיד המדו (2)

מוסמך  דירקטור, לסט גבי שם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים: (3)

 יו"ר דירקטוריון;חתימה ע"י הדירקטוריון במקום 

נמסרו למעריך כל הנתונים בא לידיעתנו מידע כי לא  לאהרינו לאשר, כי  (4)

 הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;

שר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין הרינו לא (5)

 המעריך לבין החברה;

(6) 

 

(7) 

 

 

 

 

 

 

הינם האומדנים  שדווחוהרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים 

 הרלוונטיים, הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו;

ועיים לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח נערכו לפי המונחים המקצ הרינו

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף 

, ובמשמעות הנודעת 1969 –"ט התשכמבנה וצורה(,  –וטיוטת התשקיף 

כפי פרסמו  Petroleum Resources Management System (2007) -להם ב

(, הארגון האמריקאי של גיאולוגים SPE) הפטרוליוםאיגוד מהנדסי 

( WPC) לפטרוליוםהעולמית  המועצת(, AAPG) פטרוליוםהבתחום 

 פרסום בעת כתוקפם( SPEE) הפטרוליוםואיגוד מהנדסי הערכת 

 ;התשקיף

 בדבר הגילוי את שביצע המעריך בזהות שינוי נעשה לא כי, לאשר הריני (8)

 ;השותפות ידי על שפורסם האחרון המותנים המשאבים או העתודות

 .בתשקיףכללת ההצהרה האמורה לעיל הרינו מסכימים לה (9)

  

 

 

 דירקטורלסט,  גבי

 הדירקטוריון"י ע חתימה מוסמך

 דירקטוריון"ר יו במקום
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 שמספקות השותפות ותמר פטרוליום מוצרים 6.9

 גז טבעי 6.9.1

הינו קל ויבש, ומורכב רובו ככולו מגז מתאן. ככזה, המצוי בפרויקט תמר הגז הטבעי 

 אל הלקוחות הינו מינימאלי. הטיפול הנדרש בכדי להעבירו 

)א( באמצעות צנרת; )ב( באמצעות  –דרכים עיקריות  3-ככלל ניתן להוביל גז טבעי ב

מעלות צלסיוס  161ידי קירורו לטמפרטורה של -הנזלתו )קרי, להופכו לנוזל( על

)ג( באמצעות דחיסתו, כך שנפחו -; ו600מתחת לאפס, אשר מקטין את נפחו פי 

גז נוזלי וגז דחוס ניתן לאחסן ולהוביל בכמויות גדולות ולמרחקים . 100מצטמצם פי 

 גדולים באמצעות מיכליות ייעודיות.  

 6.5לפרטים אודות משק הגז המקומי לרבות התפתחויות ושינויים בו, ראו סעיף 

בעי ומכירתו בשוק הבינלאומי, וכן לפרטים אודות האפשרות לייצוא הגז הט ,לעיל

 להלן.    6.11.2ראו סעיף 

 קונדנסט 6.9.2

עיבוי של הבמהלך הפקת גז טבעי, מופק גם קונדנסט, שהינו תוצר טבעי של תהליך 

מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים 

ן אלו השוררים על פני השטח. לקונדנסט נדרש טיפול מינימאלי, שעיקרו במאגר לבי

והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט.   ייצוב, בכדי להעבירו ללקוחות

יצוין, כי כמות הקונדנסט המופקת, נגזרת באופן ישיר מכמות הגז הטבעי המופקת 

 (. MMCFקב של גז טבעי )ועומדת על מספר חביות בודדות לכל מיליון רגל מעו

  השותפות ותמר פטרוליום לקוחות 6.10

גז טבעי לחברת  שותפי תמר מספקיםהתשקיף, ]טיוטת[ : נכון למועד שוק מקומי 6.10.1

החשמל, ללקוחות תעשייתיים, ליצרני חשמל פרטיים וכן לחברות שיווק של גז טבעי, 

  להלן. 6.10.6-ו  ג6.10.4 כמפורט בסעיפיםוקונדנסט לפז זיקוק אשדוד, 

גז לירדן בהתאם להסכם  שותפי תמר מייצאיםהתשקיף,  ]טיוטת[ : נכון למועדייצוא 6.10.2

התקשרויות נוספות בקשר לייצוא גז  . לפרטים בדברלהלן 'א6.10.5המפורט בסעיף 

מכתבי כוונות לא מחייבים לייצוא גז טבעי ומשאים ומתנים לייצוא גז טבעי  טבעי

  .להלן  6.10.5 בסעיףראו לצרכנים נוספים, 

כך ביטול ולפי ותמר פטרוליום חברת החשמל הינה הלקוח הגדול ביותר של השותפות 6.10.3

לבין שותפי תמר או אי קיומו ישפיע באופן מהותי על פעילות  ןהיההסכם שנחתם בינ

ותמר  שותפותה הכנסות העתידיות. ןוהכנסותיה ותמר פטרוליום השותפות

 -ו 2015בכל אחת מהשנים מסך הכנסותיה  55% -כ היוו החשמל מחברתפטרוליום 

, פרטיים חשמל מיצרני הינה 2017 תבשנ יהןהכנסות יתרת. 2017בשנת  54%-וכ 2016

השותפות ולהערכת תמר  להערכת. טבעי גז של שיווק וחברות תעשייתים לקוחות

 שלושב ןהכנסותיה מסך 42%-כ בממוצע יהוו החשמל מחברתהכנסותיהן , פטרוליום

הלקוחות של שותפי יחד עם זאת, ככל שיורחב מעגל מפרויקט תמר.  הקרובות השנים

לפרטים בדבר מי והבינלאומי, תפחת התלות בחברת החשמל. , בשוק המקותמר
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 להלן. 1ד.6.10.4-ו א6.10.4הסכם שותפי תמר עם חברת החשמל, ראו סעיפים 

יחס להיקף בותמר פטרוליום פות הערכות השות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

מהווה מידע צופה פני עתיד בשלוש השנים הקרובות חשמל המחברת  ןהכנסותיה

כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן 

המפורט לעיל או בכל אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר 

היתר, שינויים בהיקף, קצב  בין, לעיל, וזאת עקב גורמים שונים לרבות

, לרבות ידי כלל לקוחות פרויקטי תמר-צריכת הגז הטבעי והקונדנסט על ועיתוי 

.מחירי מכירת הגז טבעי והקונדנסט ממאגר תמרו חברת החשמל



 60 -ו 

 

 

  התקשרויות לאספקת גז טבעי 6.10.4

התשקיף. יצוין, כי למעט חברת החשמל, בז"ן טת[ ]טיו, נכון למועד 58להלן טבלה המציגה את ריכוז ההסכמים למכירת גז טבעי של שותפי תמר .א

או מהכנסות השותפות  10%-יותר מ ההיוו 2015-2017בשנים ודליה אנרגיות כוח בע"מ אין לשותפי תמר לקוח נוסף אשר היקף ההכנסות ממנו 

לאספקת גז קובצו בטבלה שלהלן האמורות. יתר הלקוחות עימם התקשרו שותפי תמר בהסכמים מהשנים בלפחות אחת מהכנסות תמר פטרוליום 

  )ג( להלן.-בהתאם לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמור. לפרטים נוספים אודות הסכמים אלה, ראו סעיפים קטנים )ב( ו
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(100%( )BCM)  

 בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

 בעוד להארכה אפשרות שנים 15 2013 61החשמל חברת
 .נוספות שנתיים

 (U.S CPI) האמריקאי לצרכן המחירים מדד 21.2-כ  87-כ

 "ןבז
 

 בעוד להארכה אפשרות שנים 7 2013
 .נוספות שנתיים

 למחירי הצמדה על ברובה ססתמבו ההצמדה נוסחת 3.6-כ 5.8-כ
 ייצור לתעריף הקטן ובחלקה( Brent) הברנט

 וכוללת "מחיר רצפה". החשמל

                                                           

 

או להתקשר עמם בהסכמים לרכישת )וביניהם תמר פטרוליום( ידי השותפות ונובל. בכוונת השותפות ונובל להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר -יצוין כי, הסכם הייצוא לדולפינוס נחתם על  58
 .אי הסכם הייצוא, לצורך מכירתו לדולפינוסהגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנ

תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית  , שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי,במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז  59
 הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.

 להלן(. 6.12אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו )לפרטים ראו סעיף  כמות זו הינה הכמות המירבית  60
כמויות הגז המינימאליות לגביהן על  בהתבסס(, 100%מליוני דולר ) 6.900-יעמוד על כעם חברת החשמל  ההסכם שלההיקף הכספי יתרת  ,31.12.2017נכון ליום   ותמר פטרוליום השותפות להערכת  61

בהנחה של  ,חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל ליצרניהתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר לאחר  (,Take or Payקיימת התחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )
  לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה. ותמר פטרוליום ובהתבסס על הערכת השותפות ,Carry Forwardמימוש אי 
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דליה אנרגיות 
 62כוח בע"מ

אפשרות להארכה בעוד  שנים 17 2015
 שנתיים נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה  2.9-כ 23.3-כ
 לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

 חשמל יצרני
 63אחרים פרטיים

 למעט שנים 15-18 2013-2020
 אחד הסכם

של  לתקופה
 כשנתיים.

 מההסכמים בחלק
 אפשרות קיימת

 של לתקופה להארכתם
לשלוש שנים  שנהבין 

 64.נוספות

 8.7-כ 59-כ
 

 על מבוססת ההצמדה נוסחת ההסכמים במרבית
ובחלקה הקטן למדד  החשמל ייצור לתעריף הצמדה

 ריקאי.המחירים לצרכן האמ
 ברובה מבוססת ההצמדה נוסחת במספר הסכמים

 הקטן ובחלקה החשמל ייצור לתעריף הצמדה על
 (.Brent) הברנט למחירי

 נוסחהידי -על נקבע הגז מחיר ההסכמים בכל
 ".רצפה"מחיר  וכולל והצמדה בסיס מחיר הכוללת

 

 לקוחות
 תעשייתיים

 אחרים

 על מבוססת ההצמדה נוסחת סכמיםהה במרבית 0.5-כ  1-כ - שנים 5-7 2013-2017
וכוללת "מחיר ( Brent) הברנט למחירי הצמדה
נוסחת ההצמדה  . באחד מההסכמיםרצפה"

"מחיר  וכוללת נוזליים דלקים מחירימבוססת על 
ובהסכם נוסף נוסחת המחיר מבוססת על  ".רצפה

 מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.
 

 גז לשיווק חברות
 65טבעי

מההסכמים  בחלק יםשנ 5-7 2013-2019
קיימת אפשרות 

 הברנט למחירי הצמדה על מבוססת ההצמדה נוסחת 0.2-כ 1.5-כ
(Brent) רצפה"מחיר  וכוללת." 

                                                           

 

ות הגז כמויעל  בהתבסס(, וזאת 100%מליוני דולר ) 1,800-יעמוד על כ דליה אנרגיות כח בע"מההיקף הכספי של ההסכם עם יתרת , 31.12.2017נכון ליום , ותמר פטרוליום השותפות להערכת  62
לגבי מחיר הגז במהלך  ותמר פטרוליום ובהתבסס על הערכת השותפות Carry Forwardבהנחה של אי מימוש  (,Take or Payהמינימאליות לגביהן קיימת התחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )

  תקופת האספקה.
 ., כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכםיובהר  63
על פי הסכם אספקה זה, במקרה של איחור במועד  ."(כי"ל הסכם)להלן: " 21.2.2018בהסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע"מ ביום קופת ההארכה שנקבעה למעט ת  64

ל אחת, וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש שישה חודשים כשל תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש, תוארך תקופת ההסכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות 
 תנין והסכם היה. כאמור ההארכה מתקופות אחת כל בתום האספקה הסכם ביטול על תמר לשותפי להודיע רשאית תהיהל "כיכמו כן נקבע כי, , לפי המוקדם מביניהם. 31.12.2025או עד ליום 

 .31.12.2025 ליום עד אוטומטי באופן תוארך האספקה הסכם תקופת אזי, יבוטל כריש
 ., כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכםיובהר  65
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להארכתם לתקופה של 
 נוספת שנהעד 

 -ייצואם הסכ
NBL  כמפורט(

בהרחבה בסעיף 
 להלן( 1א.6.10.5

להארכה יש אפשרות  שנים 15 2017ינואר 
 בשנתיים נוספות. 

 למחירי הצמדה על ברובה מבוססת ההצמדה נוסחת 0.1-כ 2-כ
 ".רצפה"מחיר  וכוללת (Brent) הברנט

 –הסכם ייצוא 
דולפינוס 
)כמפורט 

בהרחבה בסעיף 
 להלן(2א.6.10.5

לפרטים ראו 
סעיף 

 2א.6.10.6
 להלן

החל מהשלמת 
מערכות ההולכה 

רלוונטיות ה
למצרים ועד ליום 

31.12.2030 

הצמדה למחירי על  נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה - 32 -כ -
 וכוללת "מחיר רצפה". (Brent) הברנט

  37.2-כ 211-כ    "כסה

 הצמדת יסלבס בהתאם 2017-ו 2016, 2015בשנים ( 31.25%בפרויקט תמר ) שותפות ותמר פטרוליוםה הכנסותשל  פילוחהכוללת  הלהלן טבל .ב

  :66המחיר הקבוע בהם

 בו במקום למעט, 31.12.2017ליום השותפות  של הכספיים הדוחות על מבוססים השותפות ותמר פטרוליום פעילות אודות הכספיים הנתונים

 . אחרת נאמר

 

 הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיסי  2017שנת  2016 שנת 2015 שנת  (1)

 הכנסות סך הלקוח סוג
 (דולר)במיליוני 

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

 הכנסות סך
 (דולר)במיליוני 

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

 הכנסות סך
 (דולר)במיליוני 

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

                                                           

 

 .31.25%ההכנסות בטבלה משקפות החזקה בפרויקט תמר בשיעור של  66
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 החשמל חברת
(CPI) 

 (U.S CPIהמחירים לצרכן האמריקאי  ) מדד 54 309.7 55-כ 297.7-כ 55-כ 271-כ

 פרטיים חשמל יצרני
 

 ההצמד על בעיקרה מבוססת ההצמדה נוסחת
 ".רצפה"מחיר  וכוללת החשמל ייצור לתעריף

 אנרגיות דליה
 "מכוחבע

 11 66 10 -כ 55.8 -כ 7 -כ 32.2 -כ

 23 135.7 22 -כ 120.5-כ 20 -כ 96.4 -כ אחרים

 שיווק וחברות תעשייתים לקוחות
 

 הצמדה על ברובה מבוססת ההצמדה נוסחת
 ".רצפה"מחיר  וכוללת (Brent) הברנט למחירי

 6 36.8 7 -כ 36.5 -כ 11 -כ 52.1 -כ "ןבז

 6 34.2 6-כ 31.5 -כ 9 -כ 42.4 -כ אחרים
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ידי שותפי -שנחתמו עללמשק המקומי פרטים נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי  .ג

 תמר

בכל אחד מהסכמי מכירת הגז הטבעי, התחייבו הרוכשות האמורות לעיל לרכוש או לשלם  .1

(Take Or Pay) שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע  בעבור כמות

עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של  "(.הכמות המינימאליתבהסכם האספקה )להלן: "

ידי הרוכשת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת -צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על

ספר שנים לאחר מכן. כמו כן, חובת הרוכשת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במ

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמה בגין 

גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא 

 תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה.

להלן  4א.3-6.21.4א.6.21.4אמורות בסעיפים בעקבות החלטות הממונה על ההגבלים ה .2

בהם תקופת האספקה הבסיסית ארוכה  להסכמיםבדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר 

בשישה , "(י טווחהסכמים ארוכ)להלן: " שנים למעט ההסכם עם חברת החשמל 7-מ

להקטין את הכמות ניתנה לכל אחת מהרוכשות אופציה הסכמים שנחתמו עם לקוחות 

מהכמות השנתית הממוצעת שצרכה בשלוש השנים  50%-כהמינימאלית, כך שזו תעמוד על 

בהסכם האספקה )להלן  להתאמות כפי שנקבע שקדמו להודעה על מימוש האופציה, בכפוף

עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות "(. האופציהבסעיף זה: "

התשקיף, שותפי תמר פועלים לתיקון יתר ]טיוטת[ נכון למועד  שנקבעו בהסכם האספקה.

הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם להחלטת הממונה האמורה בסעיף 

   להלן. 4א.6.21.4

לתקופה  16.8.2015מתווה הגז, בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  בעקבות .3

שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם. זכות זו תינתן גם  8העולה על 

 יףשנים. לפרטים ראו סע 8לתקופה העולה על  13.12.2020בהסכמים שיחתמו עד ליום 

6.21.12.  

, מנצלת 2012אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני אוקטובר  .4

א הקיבולת של מערכת ההפקה, הטיפול וההולכה של פרויקט ובזמני שיא הצריכה את מל

"( ולפיכך בהסכמים למכירת גז טבעי מערכת ההפקהתמר )להלן ביחד בסעיף זה: "

 2015החלה במהלך חודש מאי נקבעה תקופת ביניים אשר  2012שנחתמו מחודש אוקטובר 

להם לספק את הכמויות הקבועות  תאפשרקיבולת מערכת ההפקה כאשר ותסתיים 

פי הסכמים אלה -עלאספקת הגז  "(.תקופת הביניים: "בסעיף זה בהסכמי האספקה )להלן

ותה העת, ביניים תהיה כפופה, בין היתר, לכמויות הגז שתהיינה זמינות באהבתקופת 

בהתאם  2012אוקטובר חודש לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על הסכמי אספקה לפני 

למנגנונים שנקבעו בכל אחד מהסכמי האספקה האמורים. בכל ההסכמים האמורים במשך 

 תקופת הביניים לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל. 

מר למרבית הלקוחות עמם נחתמו הסכמים למכירת הודיעו שותפי ת 2016בחודש נובמבר 

פי סדר קדימות חתימת ההסכמים(, לרבות -כאמור )על 2012גז טבעי החל מחודש אוקטובר 
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יצרני חשמל פרטיים ובהם דוראד אנרגיה בע"מ ואו.פי.סי רותם בע"מ, חברות לשיווק גז 

ים ובהתאם, שותפי תסתיים תקופת הביני 30.9.2020טבעי ולקוחות תעשיתיים, כי ביום 

 תמר יוכלו לספק ללקוחות אלו גז טבעי תחת ההסכמים על בסיס מחייב.   

 לסיום זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי .5

 לרוכשות גז לספק תמר שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה ההסכם

 הגז באספקת עיכוב של במקרה פיצויים ונימנגנ, אחרים טבעי גז ממקורות האמורות

 לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות הכמויות אספקת אי של במקרה או תמר מפרויקט

 הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים בין ליחסים בנוגע וכן, בהסכם הצדדים

  .האמורות לרוכשות

 ת החשמלפרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חבר .ד

 ביום ותוקן 14.3.2012 ביום נחתםאספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  הסכם .1

 בקשר היתר"( בין ההסכם: "זה בסעיף)להלן  1.9.2016 וביום 7.5.2015 ביום, 22.7.2012

 .החשמל חברת תצרוך אותן הגז כמויות להגדלת האופציות מימוש עם

 78 -מכיה להגדלת הכמות החוזית הכוללת החשמל אופצ לחברתבמסגרת ההסכם ניתנה  .2

BCM לכ- BCM87  (. האופציה מתייחסת לשתי תקופות האופציה: "זה בסעיף)להלן"

להודיע על תוכל חברת החשמל לממש את האופציה  15.4.2013כמפורט להלן: )א( עד ליום 

פציה האו)להלן: " 31.12.2018ועד  1.1.2017יום החל מאותן תצרוך  הגזהגדלת כמויות 

להודיע על  האופציהלממשל את החשמל  חברתתוכל  15.4.2015)ב( עד ליום  "(;הראשונה

)להלן:  ההסכם תקופת לתום ועד 1.1.2019יום החל מהמוגדלות  הגזכמויות המשך צריכת 

 וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.  "(,האופציה השנייה"

החלטתה לממש את האופציה  הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר על 11.4.2013ביום  .3

הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר כי החליטה  16.4.2015, וביום 2018כאמור עד סוף שנת 

 .השניהלממש באופן חלקי את האופציה 

לבין חברת החשמל, הוסכם כי שותפי תמר התיקון להסכם אספקת הגז בין  במסגרת .4

 1.1.2017 ליום נקבע תהכמויו הגדלת ומועד הושלם ההסכם לצורךפרויקט ההרחבה 

 לעיל. 3ד.6.8.1 סעיף ראו לפרטים 2018 שנת לסוף עד ויימשך

 31.12.2016ליום  ועד המסחרית ההפעלה ממועד לחיובהשנתית המינימאלית  הכמות .5

ליום  ועד 1.1.2017המינימאלית לחיוב החל מיום  הכמות .BCM 3.5-עמדה על כ

ת הגז של ו)בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכיר לשנה BCM 5-עומדת על כ 31.12.2018

שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל אך לא פחות 

ועד לתום תקופת ההסכם, הכמות המינימאלית  1.1.2019(. החל מיום לשנה BCM 3.6-מכ

 הכמות והתאמת חישוב לעניין הוראות כולל ההסכם. לשנה BCM 3-לחיוב תעמוד על כ

 . המוכרים ידי-על אספקה אי של או עליון כח של בנסיבות זה ובכלל לחיוב המינימאלית
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 המחירים מדדפי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת על -הגז נקבע על מחיר .6

לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1% בתוספת (,U.S CPI) האמריקאי לצרכן

פי מחיר בסיס -חושב על 2011בשנת  MMBTUואילך. מחיר הגז בגין יחידה אחת של  2020

דולר. ביחס לכמויות הגז הטבעי שתצרוך חברת החשמל במסגרת האופציה  5.042של 

משיעור  30%-, מוצמד מחיר הגז רק ל2014הכמויות הנקובות בהסכם, החל משנת להגדלת 

 לשנה 1% של הפחתהה אווההוספה ( U.S CPI) האמריקאי רכןלצ המחירים מדדעליית 

 .אינה חלה לעיל כאמור

נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר )בהתאם למנגנון  בהסכם .7

שנקבע בהסכם(, אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה ארוך 

 שנים 11-ו שנים 8 בחלוף: הישראלי בשוק מושלשי טבעי גז לצריכתעוגן טווח עם קונה 

)קרי:  תמר מפרויקט( 1.7.2013החל ביום  בהסכם)כהגדרתו  המסחרית ההפעלה ממועד

( שנים 8לאחר  -1.7.2021) הראשון ההתאמה במועד (., לפי המוקדם1.7.2024 -ו 1.7.2021

 ההתאמה עדובמו(, הפחתה או)תוספת  25% עד של בטווח תהיה למחיר שתבוצע ההתאמה

 10% עד של בטווח תהיה למחיר שתבוצע ההתאמהשנים(  11לאחר  – 1.7.2024) השני

 .67(הפחתה או)תוספת 

החשמל או שותפי תמר יהיו רשאים לסיים את ההסכם, במקרה בו הצד השני יבצע  חברת .8

פעולת חדלות פירעון )כהגדרתה בהסכם( שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על 

יום לפחות.  120ידי מתן הודעה מראש ובכתב של -חייבויותיו בהתאם להסכם, עלביצוע הת

חברת החשמל ושותפי תמר הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את 

ההסכם בהתאם לכל דין, אלא ביחס להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות 

לצד המפר )אלא אם כן נקבעה תקופה יום  120של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

 קצרה יותר בהסכם( לתיקון ההפרה. 

ידי חברת החשמל -אם שותפי תמר לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו על פי ההסכם,-על .9

בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים 

בדרך של אספקת גז בחודש העוקב  פי ההסכם, אזי יפצו שותפי תמר את חברת החשמל-על

במחיר מופחת בכמות שלא סופקה. כמו כן, קובע ההסכם הפרות מיוחדות שבגינן ישולמו 

פיצויים בשיעורים גבוהים יותר. בהסכם נקבעו גבולות לאחריות כל אחד מהצדדים בגין 

 הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.

הפקת  ,ס לנושאים כגון פיתוח המאגר, מתקני שותפי תמרתמר פועלים יחדיו ביח שותפי .10

. יחד עם זאת, נקבע כי אף הוראה כל אחד מההסכמיםלהגז, הובלתו ואספקתו בהתאם 

יהא  תמרבהסכם לא תפורש כיוצרת אחריות הדדית בין שותפי תמר וכל אחד משותפי 

אחריות שתנבע אחראי כלפי חברת החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם 

                                                           

 

 לעיל. 1ו.6.8.1לעניין זה ראו הנחות החברה בנתוני התזרים המהוון שבחזקת תמר בסעיף  67



 

 

 

 

 67 -ו 

מההסכם. על אף שחברת החשמל רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת 

 אחד משותפי תמרשתומצא למתאם מטעם שותפי תמר, הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל 

 מהכמות המוזמנת הכוללת.  אחד משותפי תמרתהא חלקו של כל 

 בהתאם, לשעה ליתמקסימ כמות עם שעתי בסיס על הינה ההסכםפי -על הגז אספקת .11

 .בהסכם המפורטים ולפרוצדורות למנגנונים

 למתקן בסמוך"ז, נתג של הארצית ההולכה למערכת החיבור בנקודת נעשית הגז מסירת .12

 בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם בין הצדדים.  או הקבלה

המסירה בהתאם להסכם צריך לעמוד בספציפיקציות  בנקודת סופקמש הטבעי הגז .13

 כלם. לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן. הקבועות בהסכ

 .הכרעה לשם למומחה( כלשהו צד)לבקשת  תופנה הגז לאיכות הנוגעת הצדדים בין מחלוקת

בכך שלנעבר תהיה  המחאת חובותיה וזכויותיה של חברת החשמל על פי ההסכם מותנית .14

פי ההסכם וכן שלנעבר יועבר גם אותו יכולת טכנית ופיננסית לעמוד בהתחייבויותיו על 

חלק )משמע אם מעבירים חברת החשמל חלק פרופורציונלי של תחנות הכח של 

חלק פרופורציונלי מהזכויות וההתחייבויות לנעבר כלשהו, הוא יקבל גם  פרופורציונלי

 (.חברת החשמלמתחנות הכוח של 

 

 הסכמי של הכוללים הכספיים להיקפים ביחס דלעיל ההערכות – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

, לעיל האמורות הרוכשות ידי-על שתירכשנה הטבעי הגז כמויות, לעיל המפורטים האספקה

 בחוק כמשמעו עתיד פני צופה מידע מהוות, האספקה הסכמי פי-על האספקה מועדי ותחילת

, מהותית שונה ופןבא להתממש והעשוי, חלקו או כולו, יתממש כי ודאות כל אין אשר, ערך ניירות

 האספקה מהסכמי אחד בכל המתלים התנאים התקיימות אי עקב לרבות שונים גורמים עקב וזאת

 צריכת ובעיתוי בקצב, בהיקף שינוייםאי קבלת אישורים רגולטוריים, (, התקיימו טרם שאלו ככל)

 הקבועות לנוסחאות בהתאם שיקבעו הגז מחירי, האמורות מהרוכשות אחת כל ידי-על הטבעי הגז

 להסכם שרלבנטי ככל) שקל-דולר חליפין שער, החשמל ייצור תעריף, האספקה בהסכמי

 U.S) האמריקאי המחירים מדד(, האספקה להסכם שרלבנטיים ככל) הברנט מחירי(, האספקה

CPI( )ככל) הרחבת האספקה מפרויקט תמר  והשלמת ביצוע(, האספקה להסכם שרלבנטי ככל 

 ככל) הרוכשות של אחרים מתקנים או/ו הכח תחנות והפעלת הקמת(, האספקה להסכם שרלבנטי

 ומועד האספקה מהסכמי אחד בכל הניתנות האופציות מימוש(, האספקה להסכם שרלבנטי

   .ב"וכיוצ מימושן
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 התקשרויות לייצוא גז טבעי 6.10.5

 פרויקט תמר .א

 NBL Eastern , לבין חברתשותפי תמרנחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין  ,19.2.2014 ביום .1

Mediterranean Marketing Limited " :להלן(NBL לצורך )"יצוא גז טבעי לצרכנים בירדן י

הינה  NBL. 30.9.2017וביום  16.2.2016אשר תוקן ביום  "(תמר-NBLהסכם )להלן: "

, אשר הינה בעלת השליטה .Noble Energy Incחברת בת בבעלות מלאה )בשרשור( של 

 .רויקט תמר, המפעילה של פבנובל

 Arab ,על הסכם עם שתי חברות מירדן  NBLתמר, חתמה-NBLבד בבד עם חתימת הסכם 

Potash Company ו-Jordan Bromine Company (, לפיו הרוכשות: "בסעיף זה )להלן יחד"

גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית  NBL-תרכושנה הרוכשות מ

 "(. הסכם האספקה: "סעיף זהב של ים המלח בירדן )להלן

-גז טבעי לצורך מכירתו על NBL-לספק ל שותפי תמרתמר התחייבו -NBLבמסגרת הסכם 

 שותפי תמר)דהיינו:  Back to Back לרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאי NBLידי 

פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל -על NBL יהיו אחראים לקיום התחייבויות

 מכוחו(. NBL-גיעו לההכנסות נטו שי

לספק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל   NBLהתחייבה ,)כפי שתוקן( פי הסכם האספקה-על

וצפויה  2017חודש ינואר במהלך החלה  הסכם האספקה פי-על. האספקה BCM 2-של עד כ

 שנה.  15-להימשך כ

לקוח  שותפי תמר להציע לכל התחייבוהחלטת מיסוי בקשר עם ההסכם,  יפ-ליצוין, כי ע

(, כפי שיחושב Brentת ברנט )יישראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר חב

לצרכן, הקיימת במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי  בהתאם לנוסחה המיטבית

 .להלן .ה6.21.13 -ו .א6.21.13סעיפים תמר. לפרטים ראו 

ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה של שלוש שנים 

 (. 16.8.2018מיום החלטת הממשלה )קרי, עד ליום 

מועד האספקה על פי ההצעה יחל בכל תקופה שהיא שתחילתה מתחילת האספקה על פי 

 ( ועד לשש שנים מיום חתימת הסכם הייצוא.2017ואר הסכם הייצוא )שהחלה בחודש ינ

חתמו שותפי תמר על הסכם לאספקת גז טבעי )להלן בסעיף זה:  17.3.2015ביום  .2

Dolphinus Holdings Limited "( מפרויקט תמר לחברתההסכם"
  ."(דולפינוס)להלן: " 68

ונובל  שותפותהנחתם הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר למצרים בין  19.2.2018ביום 

 הסכם: "העיף ז)להלן בס דולפינוס"( לבין המוכרות: "בסעיף זה )להלן תקראנה יחדיו
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אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין  "(מתמר הייצוא

 פו.נחתם מתוך כוונה להחליואשר , 17.3.2015ביום  דולפינוס

להמחות את יהם תמר פטרוליום( במטרה פנו ליתר השותפים בפרויקט תמר )ובינהמוכרות 

הסכם הייצוא מתמר ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכמים לרכישת הגז הטבעי 

נכון למועד  מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא מתמר לצורך מכירתו לדולפינוס.

]טיוטת[ התשקיף, טרם הומחה הסכם הייצוא מתמר וכן טרם בוצעה התקשרות עם יתר 

 תפי תמר בהסכמים כאמור. שו

תהיה בתחילה על בסיס מזדמן  לדולפינוסכי אספקת הגז  ,נקבעמתמר  הייצוא בהסכם

(Interruptible .)לדולפינוס להודיע אופציה למוכרות ניתנהמתמר  הייצוא הסכם במסגרת 

: זה בסעיף)להלן  מחייב בסיס על להיות תהפוך( חלקה או)כולה  הגז אספקת כי

 במהלך, במלואה או בחלקה, המוכרות ידי על שיעשה יכול האופציה מימוש. "(האופציה"

 תקופה במהלך או, 2021 דצמבר חודש בתום וסופה 2020 יולי מחודש שהחל התקופה

. ממועד מימוש האופציה כאמור, יהיו מוכרות לדולפינוסה בין שתוסכם כפי, אחרת

)בהתאם להיקף  BCM 3.5 -ד ככמות שנתית של ע לדולפינוסלספק  מחוייבותהמוכרות 

עבור כמות  לרכוש או לשלם מחוייבתתהא  ודולפינוסהכמויות שלגביהן תמומש האופציה( 

כמות הגז  .הייצוא מתמר שנתית מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם

 . BCM32  -הינה כמתמר  הייצואהחוזית הכוללת הנקובה בהסכם 

יקבע על פי נוסחה המבוססת על מתמר הייצוא  םתחת הסכ וסלדולפינשיסופק מחיר הגז 

כי היקף  השותפותבמועד חתימת ההסכם העריכה . (Brent)מחיר חבית נפט מסוג ברנט 

 הייצואתחת הסכם  לדולפינוסההכנסות המצטבר ביחס לכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי 

 עלהתבססה , אמורכ השותפותמיליארד דולר. הערכת  7.5 -עשוי להסתכם בכ מתמר

, וכן מתמר היצוא בהסכםאת הכמות החוזית הכוללת הקבועה  וךצרתשדולפינוס  נחההה

ההכנסות  ,תקופת ההסכם. יובהר כי לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך השותפותעל הערכת 

ומחירי  דולפינוסידי -בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

  המכירה.הברנט בעת 

לפרטים אודות האפשרויות שנבחנות על ידי המוכרות להזרמת הגז למצרים ראו סעיף 

 הסדרת עםצפויה להתחיל מתמר  הייצוא הסכםפי -האספקה על .להלן .ב2ב.6.11.2

 לאספקת עד תימשך האספקה. למצרים טבעי גז להולכת הנדרשות בתשתיות השימוש

, לפי 2030דצמבר סוף עד או מתמר  ם הייצואבהסכ הקבועה הכוללת החוזית הכמות

 המוקדם מביניהם. 

כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים מתמר הייצוא  םהסכ

(, כניסה להסכמים כאמור הגז וייבוא לייצוא אישורים קבלת)לרבות  ובמצריםבישראל 

וש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכמי הולכה בין המוכרות לבין שיאפשרו שימ

, בהסכם הייצוא מתמר)ככל שיידרשו(, קבלת ערבויות לטובת המוכרות כפי שנדרש נתג"ז 

 הסכם היצוא מתמר.וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל ביחס לעסקאות נשוא 
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תתממש, מתמר  ם הייצואעל פי הסכ לדולפינוס, כי אין כל ודאות כי מכירת הגז יובהר

, כולם או חלקם, מתמר הייצוא םוזאת עקב אי התקיימות התנאים המתלים בהסכ

 "ב.וכיוצ

ההערכות דלעיל ביחס לאפשרויות הולכת הגז,  –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

וכמויות הגז הטבעי שתירכשנה מתמר הייצוא  םלהיקפים הכספיים הכוללים של הסכ

אשר אין כל  , מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,דולפינוס על ידי

ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב 

, אי קבלת אישורים בהסכםגורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים 

שינוי  דולפינוס,ידי -ריכת הגז הטבעי עלרגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צ

היצוא במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנט, מימוש האופציה בהסכם 

 ., מועד מימוש האופציה והיקף המימוש(אם וככל שתמומש) תמרמ

 משא לניהול מחייב בלתי כוונות מכתב, דולפינוס עם מתמר הייצוא הסכם חתימת לאור .3

בין שותפי  2014אשר נחתם בשנת , UFG-ל תמר מפרויקט טבעי גז לאספקת םהסכ על ומתן

שותפי תמר בוחנים , אינו עומד עוד. נכון למועד פרסום הדוח, UFGתמר לבין חברת 

לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של לאספקת גז טבעי אפשרויות שונות לאספקת 

UFG במצרים( בין על בסיס מזדמן ,interruptible)  ובין על בסיס קבוע. לפרטים אודות

  להלן 3ד.6.8.1 ראו סעיף ,של תמר האספקהיכולת  בחינת אפשרות להרחבת

  הסכם לאספקת קונדנסט לפז זיקוק אשדוד 6.10.6

"(, המוכריםנחתם בין פז זיקוק אשדוד לבין שותפי תמר )להלן בסעיף זה: " 28.11.2012ביום 

פיו התחייבו המוכרים לספק לפז -על"(, ההסכםפקת קונדנסט )להלן בסעיף זה: "הסכם לאס

, בהיקף )כמויות ומחיר( 30.3.2013שנים שהחלה ביום  5זיקוק אשדוד קונדנסט במשך תקופה של 

שנים נוספות.  5-הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם ל 2016שאינו מהותי. בחודש נובמבר 

( בניכוי מרווח, כפי שנקבע בהסכם האספקה. Brentפי מחירי הברנט )-מחיר הקונדנסט נקבע על

 .יתה במסגרת הסכם ההתקשרות הנ"ליעיקר המכירות של קונדנסט על ידי שותפי תמר ה

 ידי השותפות ותמר פטרוליום -על שיווק והפצה 6.11

 אספקה לשוק המקומי 6.11.1

לשיווק גז טבעי וקונדנסט  רפועלים שותפי תמהתשקיף,  ]טיוטת[למיטב ידיעת החברה, נכון למועד 

בשלבים שונים עם ומתנים -יםמשאומנהלים לצרכנים פוטנציאליים מעבר ללקוחות הקיימים 

במטרה המקומי ובכללם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתים, לקוחות פוטנציאלים במשק 

 םהתא, והכל במפרויקט תמרקונדנסט או /להתקשר בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי ו

 .א6.21.13-ו 6.21.11  פיםכמפורט בסעיבמתווה הגז, מחירי הגז ותקופת ההסכמים הקבועים ל

 . פרויקט תמרלהלן ובכפוף ליכולת האספקה של 

של מערכת  פיתוחההמשך בתלויה גם עשויה להיות הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספים 

 , ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.ידי נתג"ז-ההולכה הארצית לגז טבעי, על
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 ייצוא  6.11.2

 כללי .א

שותפי תמר פועלים למציאת שווקים מחוץ לישראל לשיווק הגז הטבעי שגילו. להערכת החברה, 

שראל אליהן ניתן לייצא גז השווקים הפוטנציאליים כוללים את המדינות הקרובות לי

  CNGבאמצעות צנרת והשווקים הגלובלים הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהם באמצעות 

)גז טבעי דחוס(. במסגרת מאמצי השיווק של שותפי תמר לייצוא, נחתמו הסכמים עם לקוחות 

 69ם.בירדן וכן מתקיימים משאים ומתנים לאספקת גז טבעי ללקוחות נוספים בירדן ומצרי

 צנרת  .ב

מגעים ו/או , לעיל  6.10.5בסעיף מקדמים, נוסף להסכמי הייצוא מהפורטים  שותפי תמר .1

 .ולירדן משאים ומתנים, בשלבים שונים, בקשר עם ייצוא גז טבעי בצנרת, למצרים

ים המרכזיים בהסכמים במסגרת המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל נדונים הפרמטר

האפשריים למכירת גז טבעי בצנרת, הכוללים בין היתר, תקופת התקשרות, כמויות, 

(, Take or Pay) תקיבולת, מחיר ליחידה, נוסחת הצמדה, התחייבות רכישה מינימאלי

 התחייבות לבניית הצנרת וכיוצ"ב. 

געים ו/או למשאים ומתנים המידע המפורט לעיל בנוגע למ –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי יתממש, 

כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית 

לו לכדי הסכמי מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשי

מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים 

 .כאמור, ככל שייחתמו

 :70המרכזיים לייצוא גז טבעי בצנרת מפרויקט תמרהפוטנציאלים להלן תיאור שווקי היעד  .2

-מוד על כצפוי לע 2020הביקוש לגז הטבעי במשק הירדני בשנת  החברה, להערכת – ירדן .א

BCM 5-6  בשנה, וזאת בהתבסס על הערכות חברות ייעוץ חיצוניות. כיום, חוכרת ירדן

, החברה. למיטב ידיעת נוזלי לעקבה לצורך ייבוא גז טבעיבסמוך מתקן גיזוז צף הממוקם 

-, בהיקף של כLNGחתמה ירדן על מספר הסכמים קצרי טווח לייבוא  2015החל משנת 

BCM 3 צרכה ירדן כ 2017 -ו 2016בשנים  .לשנה- BCM 4 4.2 -וכ BCM בהתאמה, גז טבעי 

מייצאים שותפי תמר גז  2017החל מראשית שנת . LNGשעיקרם הגיע באמצעות ייבוא 

חיבור של מערכת ההולכה הישראלית  , באמצעות6.10.5בסעיף לירדן כמפורט  טבעי

"(. הצינור הדרומימוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן )להלן: "למפעלים המ

צפוי להסתיים פרויקט הקמת צינור גז טבעי חדש אשר יחבר את  2019בנוסף, במהלך שנת 

של נתג"ז )מאזור דוברת( לגבול עם ירדן וכן הקמה של צינור שיחבר את ההולכה מערכת 

                                                           

 

 לעיל. 6.10.5סעיף לפרטים אודות הסכמי הייצוא שנחתמו ראו  69
  ות, בין היתר, בהתבסס על נתוני חברות ייעוץ שונות.ידי השותפ-האמור נערך על המידע  70
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אל ירדן לצנרת ההולכה הקיימת בירדן הצינור החדש שיוקם על ידי נתג"ז בגבול ישר

 "(.הצינור הצפוני)להלן: "( FAJR)הצינור הפן ערבי המופעל על ידי חברת 

תאפשר הזרמה  הצפוני הצינור קיבולתולמפעיל,  שותפותעל הנתונים הידועים ל בהתבסס

 .לירדן ודרך ירדן למצרים BCM 10 -כשל גז טבעי בכמות שנתית של עד 

 לעיל.  א6.10.5סעיף ביחס לאספקה לירדן, ראו תם ההסכם שנחלעניין 

 BCM-עמדה על כ 2017, ההפקה המקומית במצרים בשנת למיטב ידיעת החברה – מצרים .ב

נבע בעיקרו מתחילת תוך שהגידול בהפקה , 2016ביחס לשנת  BCM 10 -, גידול של כ52

 2017 שנתבמצרים בלשוק המקומי ת גז חדשים. הביקוש לגז טבעי שדוהפקת גז טבעי מ

שיובאו בצורה של גז טבעי נוזלי לצריכה בשוק  BCM 8.3 -, מתוכם כBCM 59 -כעמד על 

, עמד 2017המקומי. בקיזוז כמויות מועטות של גז טבעי נוזלי שיוצאו ממצרים בשנת 

, בהתבסס על להערכת החברה .BCM 6.8-על כ 2017ייבוא הגז הנוזלי למצרים בשנת 

)בעיקר   BCM 64 -צפויה ההפקה המקומית לעמוד על כ 2018בשנת חברות יעוץ חיצוניות 

בהיקף דומה להיקף ( 2017שהחל הפקה במחצית דצמבר  Zohrבשל תחילת ההפקה ממאגר 

כי העונתיות בשימוש בגז בטבעי במצרים  ש לצייןי. 2018שנת החזוי להביקוש המקומי 

גז לייבא של גז טבעי בחודשי החורף ומסוימות עשויה לייצא כמויות לכך שמצרים  גורמת

לייצוא ( LNGבמצרים שני מתקני הנזלת גז טבעי לייצור גט"ן )כמו כן,  .טבעי בחודשי הקיץ

טון גז נוזלי בשנה, לגביהם נדרש גז מיליון  12.2-ממצרים, בעלי יכולת הנזלה כוללת של כ

, התשקיף]טיוטת[ נכון למועד  .בשנה BCM 18-19 -( בהיקף של כFeed Gasטבעי להזנתם )

בתפוקה נמוכה או שאינם פועלים בשל מחסור בגז טבעי במצרים, פועלים מתקנים אלה 

נמצאות  2020שנת ל תחזיות הביקוש לשוק המקומי המצרי. לגבי הטווח הרחוק יותר, כלל

להזנת  Feed Gas-הטבעי הנדרש כ , וזאת מבלי לכלול את הגז75-ל BCM 67בטווח שבין 

לקידום פרויקטי , פועלת ממשלת מצרים החברהמתקני ההנזלה האמורים. למיטב ידיעת 

אספקת גז טבעי מתגליות בישראל וקפריסין, מתוך מטרה להפוך את מצרים למרכז אזורי 

(HUB לגז טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי המשק המקומי לצד שימוש במתקני )

עידוד הקיימים וקידום השקעות במתקני ייצוא חדשים, וכל זאת במקביל ל הייצוא

גז טבעי )אקספלורציה( במצרים. פעילות חיפושי גז טבעי, פרויקטי חיפוש ופיתוח פעולות 

ממשלת מצרים, עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי  ידי-עלהמקודמת 

לפרטים אודות התקשרויות נוספות במצרים. במצרים, ולפיכך תיתכנה תגליות גז טבעי 

. נכון למועד לעיל 0 -ו 2א.6.10.5 , ראו סעיפיםמפרויקט תמר לייצוא גז טבעי למצרים

מישראל גז טבעי להזרמת שונות  אפשרויותבוחנים שותפי תמר התשקיף, ]טיוטת[ 

וזאת באמצעות  (הפן ערבי בצינורשימוש הזרמת גז טבעי דרך ירדן )תוך למצרים, ובהן 

בין  חדש יבשתי יבורח ובנית למצרים חדש ימי צינור הקמתו/או הצינור הצפוני לירדן 

למיטב ידיעת , בבד בד)באזור ניצנה או כרם שלום(.  מערכת ההולכה הישראלית למצרים

, ביחד עם נובל וגורמים מצריים, משאים ומתנים עם בעלי השותפותמנהלת ה, החבר

"( לבחינת רכישת EMG)להלן: "  East Mediterranean Gas Limitedחברתהזכויות השונים ב

לצורך הזרמת גז טבעי  EMGעל מנת להשתמש בצינור הגז שבבעלות  EMG-זכויות ב
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עד  נ"ל אינם מחייבים את הצדדיםמישראל למצרים. יודגש כי המשאים ומתנים ה

לחתימת הסכמים מחייבים וכי אין כל וודאות כי ייחתמו הסכמים מחייבים כאמור. עוד 

יצוין, כי כניסתם לתוקף של הסכמים מחייבים )אם וככל שייחתמו( תהא כפופה 

להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובין היתר, קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים 

ל דין, ביצוע מבחנים טכניים על מנת לבחון ולאשר את האפשרות להשתמש בצינור לפי כ

  .ובעלי מניותיה EMGוהסדרת הבוררויות הפתוחות של  EMGשל 

והקמה המידע המפורט לעיל בנוגע למשאים ומתנים  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

מעו בחוק ניירות ערך, כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשו/או שימוש בתשתיות 

אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 

להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המשאים ומתנים 

ויתמלאו מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין הסכמים הנ"ל יבשילו לכדי 

 .ככל שייחתמואם ולכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, ים המתלים התנא

שותפי תמר התשקיף, ]טיוטת[ למיטב ידיעת החברה, נכון למועד  – (CNGגז טבעי דחוס ) .ג

בחינה ראשונית של האפשרות לייצא גז למדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסת  מבצעים

 הנדסי תכנון בחינת לרבות, מדינות אלה( ושינועו באוניות ייעודיות לCNGהגז הטבעי )

. ייצוא גז טבעי באופן זה עשוי לאפשר גישה לשווקי ייצוא חדשים ונוספים , לרבות לפרויקט

בעולם לא  למיטב ידיעת החברה, יצוין כי ומדינות נוספות. , איטליהיוון, איי הים התיכון

 . באמצעות פלטפורמות ימיות CNGקיימים כיום פרויקטים לאספקת 

  צבר הזמנות 6.12

בחזקת  9.25% -ו 22%)בהתייחס לזכויות בגין  ותמר פטרוליום השותפות שלצבר ההזמנות  להלן 6.12.1

על כמויות הגז  אשר חושב בהתבסס בגינו נגזר סך הכנסות החברה מתמלוגים, ,בהתאמה(תמר, 

ם מחייבים )הסכמים בהשנקבעו בהסכמים שבחוזה(  Take Or Pay-)לפי כמות ההמינימאליות 

התחייבו  אותם וקונדנסט מפרויקט תמרלאספקת גז טבעי התקיימו כל התנאים המתלים( 

האופציות שניתנו ללקוחות  כל (1הבאות: )העיקריות הלקוחות לצרוך או לשלם, בכפוף להנחות 

עד ( 2לעיל תמומשנה; ) 1ג.6.10.4בסעיף  שותפי תמר להקטנת הכמות החוזית הכוללת כמפורט

בשנה )ללא ביצוע  BCM 5-הצריכה המינימלית של חברת החשמל תעמוד על כ 2019תחילת שנת 

התאמות הקבועות בהסכם אספקת הגז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל, כמפורט בסעיף 

 carry -)בהנחה של אי מימוש זכות חוזית ל בשנה BCM 3-תעמוד על כ לעיל( ולאחר מכן 4ד.6.10.4

forward); (3 ) על ההנחות שנלקחו ביחס לחישוב התזרים המהוון  מבוססותתחזיות המחירים

  לעיל: .ג1ו.6.8.1בפרויקט תמר, כמפורט בסעיף 

 שנה (דולרבמיליוני סך הכנסות )

110 Q1 2018* 

110 Q2 2018* 

110 Q3 2018* 

110 Q4 2018* 

310 2019 

340 2020 
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 שנה (דולרבמיליוני סך הכנסות )

320 2021 

300 2022 

300 2023 

300 2024 

300 2025 

310 2026 

310 2027 

210 2028 

80 2029 
 

 

 החלוקה בין הרבעונים נעשתה באופן לינארי. * 

 

 החברה בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר ההזמנות הערכות –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

כמויות הגז המינימאליות שנקבעו המבוססות על  מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,הינן 

ועל ההנחות המפורטות בסעיף זה, ואין כל וודאות תמר  מפרויקט בהסכמים לאספקת גז טבעי

 תם האפשרית של מי מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השותפותבהתממשותן, וזאת בין היתר, עקב השפע

  .להלן 6.26כמפורט בסעיף  ותמר פטרוליום

  ותמר פטרוליום בתחום פעילות השותפות תחרות 6.13

 ישראלתגליות גז טבעי ב 6.13.1

כגון באמצעות צנרת הולכה )שלא  טבעי בהובלת גז המורכבות והעלות הגבוהה ככלל, עקב

בהיקף משמעותי והשקעות כספיות  טבעי מחייבת עתודות גז אשר הקמת מתקן גט"ןבאמצעות 

הגז הטבעי ובמדינות  מאגרגז טבעי הינו השוק במדינה בה נתגלה  לאספקתאדירות(, השוק הטבעי 

אגרי הגז של התחרות של מ עיקרכן, -שכנות אליהן אפשר להוביל את הגז הטבעי בצינור. על

 וכןהפועלים בישראל ובמדינות שכנות,  נפט נכסי בעליבישראל היא עם  ותמר פטרוליום השותפות

 . עם יבואני גט"ן

רובו ממאגרי ים תטיס,  הסדירה ההפקה וסיוםמאגר תמר תחילת הזרמת הגז הטבעי מעם 

המאגר המהותי  שהינו ,מקורו במאגר תמר יישראלמשק הל מסופק כיוםהגז הטבעי ש המכריע של

היחיד המפותח בשטח מדינת ישראל. בנוסף למאגר תמר, מסופקות כמויות קטנות של גז טבעי 

הימי לייבוא  המצוף)להלן: " נתג"ז ידי-עלהמצוף הימי שהוקם דרך נית הגיזוז ובאמצעות א

LNG)".  

זכויותיהן של השותפות,  נמכרו)א(  להלן( 6.21.1)כמפורט בסעיף  לשם קיום הוראות מתווה הגז

"(, )ב( אנרג'יאן. )להלן: "Energean Israel Ltdשותפות אבנר ונובל במאגרי כריש ותנין לחברת 

 9.25%בתהליך מכירה של החזקותיה בחזקות תמר ודלית, במסגרתו הועברו החלה השותפות 

ג לעיל; )ג( 6.7.1ם, כמפורט בסעיף תיה של השותפות בחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליוומזכוי

ביום לאוורסט; וכן )ד( ודלית ת תמר ומזכויותיה של נובל בחזק 3.5%הושלמה עסקה למכירת 

לתמר ודלית ת תמר ומזכויותיה של נובל בחזק 7.5%למכירת  הושלמה עסקה 14.3.2018

 פטרוליום.
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מאגרים נוספים  נישלפחות יפותחו בשנים הקרובות , הגז לאור אישור מתווההחברה,  להערכת

: והםביחד עם מאגר תמר המפיק אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי 

אשר למיטב ידיעת החברה, כפי שפורסם על ידי בעלי הזכויות במאגר, מכיל  ,לוויתן ימאגר

 אשר ,כרישמאגר וכן ; 71(2Cמסוג משאבים מותנים ו 2Pעתודות מסוג )  21.4TCF -משאבים של כ

על פי נתונים  ,TCF72 1.63 -בהיקף של כ 2Cמסוג מותנים  משאביםמכיל  למיטב ידיעת החברה 

 Energean Oil & Gasהנפקה ורישום למסחר בבורסה בלונדון שפרסמה שפורסמו במסגרת תשקיף 

plc  ואשר אין ביכולת2018)שהינה למיטב ידיעת החברה בעלת השליטה באנרג'יאן( בחודש מרץ , 

יצוין,  ."('יאןאנרג תשקיףההחברה לאמת את נכונות הפרטים המובאים בו באופן עצמאי )להלן: "

 כי על פי הוראות מתווה הגז, מאגרי כריש ותנין מיועדים לאספקת גז לשוק המקומי בלבד. 

ידי הממונה על ענייני -עלבעבר הוענקו  אשר רשיונות,הפי תנאי -על ,חברהלמיטב ידיעת ה כמו כן,

 , אמורים להתבצע בעתיד מספר קידוחי ניסיון. נוספים נפט למספר גופיםה

 הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי, בהליך תחרותי 15.11.2016ביום בנוסף,  6.13.2

ובו , לאור ממצאי מחקר בלתי תלוי, אשר נערך עבור משרד האנרגיה, "(ההליך התחרותי)להלן: "

   -מיליארד חביות נפט וכ 6.6משאבים נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של ניתן למצוא קבע כי נ

BCM 2,137  24וצעו ההתחרותי גז טבעי, אשר טרם נתגלו באגן הימי של ישראל. במסגרת ההליך 

ק"מ לפחות מקו החוף, והכל  7קמ"ר כל אחד, ובמרחק של  400שטחי חיפוש בגודל מקסימלי של 

, על מנת לעודד תחרות בשוק הגז המכרזתנאי  פי-עליה בעניין. בהתאם להוראות משרד האנרג

מהזכויות )באופן ישיר או עקיף(, ברשיון ימי בעל היקף  25% -בישראל, גוף המחזיק בלמעלה מ

 , במועד פרסום המכרז, היה מנוע מלהגיש הצעה במכרז. BCM ((2C 200 -עתודות של למעלה מ

העניק משרד האנרגיה  15.1.2018ביום , 2017נובמבר התחרותי שהסתיים באמצע  בהתאם להליך

לחברת ( 31, 23, 22, 21, 12 בלוקים גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל )רישיונות חיפוש 

שנים. בתום  3. בהתאם להודעת משרד האנרגיה, הרישיון יינתן למשך תקופה של אנרג'יאן היוונית

 העבודה ספות בתנאי שבעליו ביצעו את תכניתשנים נו 3-התקופה, ניתן יהיה להאריכו ל

המליצו חברי מועצת הנפט לממונה  ,כמו כן ומתחייבים לבצע קידוח במהלך תקופת ההארכה.

העניק משרד  9.4.2018ביום  .להעניק רישיון חיפוש בבלוק אחד לקונסורציום של חברות הודיות

 .החברות ההודיות האנרגיה רישיון חיפוש נפט וגז טבעי לקונסורציום

פרסם משרד האנרגיה כי במהלך השנה צפוי להתקיים הליך תחרותי נוסף  2018אפריל בחודש 

  לחיפושי גז טבעי ונפט.

לממצאים של שיבוצעו בשטחי רישיונות קיימים ו/או חדשים כאמור לעיל, יובילו ככל שקידוחים 

תפותחנה, הרי שגם מאגרים  נה()ככל שתהיי תגליות אלהש וככל גז טבעי בהיקפים משמעותיים

 . המקומי ובמדינות שכנותאלה עשויים להוות מתחרים הפועלים במשק 

                                                           

 

( על ידי השותפים בפרויקט לפיתוח מאגר לוויתן, במטרה לאפשר את תחילת FID) סופית השקעה החלטת התקבלה 23.2.3017 ביום  71
 .2019 שנת סוף עד ממנו הגזהזרמת 

 . יצוין, כי המאגרים האמורים כוללים אף כמויות נוזלים פחממניים  72
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שנים מול חופי עזה  15 -גילתה לפני למעלה מ( Shell)כיום  British Gasככל הידוע, קבוצת  ,בנוסף

וישווק מאגר גז טבעי בהיקף הדומה לזה של פרויקט ים תטיס, ויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח 

  .המקומי ולרשות הפלסטיניתלמשק 

החל יבוא של גט"ן למשק המקומי באמצעות מתקן קבלת גט"ן מול חופי חדרה )להלן  2013בינואר 

"(. המתקן מיועד לקלוט מכלית גט"ן ההופכת גט"ן לגז. המתקן מתוכנן לקבל המתקןבסעיף זה: "

וקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק ליום. המתקן ה BCF 0.5-כגז שגוזז כאמור בהיקף של עד 

ביטול הסכם אספקת הגז  בשלהמקומי בטווח זמן קצר, וזאת לאור המחסור שנוצר בזמנו 

שימוש ה. טבעי לחברת החשמל יתירות אסטרטגית באספקת גז לייצרוכן  EMG חברת ממצרים עם

אינו מהווה  ,התשקיף]טיוטת[ , ולכן, נכון למועד כדלק גיבוי לחברת החשמל הוא העיקרי בגט"ן

  .ותמר פטרוליום ידי השותפות-לגז הטבעי המסופק על מהותיתתחרות 

ידי חברת החשמל, נמצאים ספקי גז טבעי בתחרות עם -על טבעי בנוסף, ובכל הקשור לצריכת גז

 פחם )המהווה דלק חלופי מזהם אך זול יחסית לייצור חשמל(, ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז

  73 להיות מושפעים ממחיר הפחם בעולם. עשויים הטבעי

( לאספקת גז טבעי RFIפרסמה חברת החשמל הזמנה להציע הצעות ) 29.6.2017כמו כן, ביום 

"(, כאשר לפי פרטי ההזמנה חברת החשמל ההזמנה)להלן: " 2020לחברת החשמל החל משנת 

כמות שנתית  לשנה, ללא התחייבות לרכישה שלBCM 2  -ל  BCM 0.5מעוניינת לרכוש בין 

 (.Take or Payמינימאלית )

 שימוש מחליף ללקוחות תעשייתים,ותמר פטרוליום  ידי השותפות-הגז הטבעי המסופק על ,בנוסף

יותר ממחיר הגז  הסולר גבוה. מחיר וכן אנרגיות מתחדשות מזוטוסולר  , כגוןדלקים נוזלייםב

ירידה במחירי  ף היותם מזהמים,על א , אולםותמר פטרוליום ידי השותפות-הטבעי המסופק על

 גז הטבעי המסופק לצרכנים אלה.ל בהשוואהים ילהפוך דלקים אלה לתחרות ההנפט בעולם עלול

, כגון אנרגית רוח או אנרגית ונקיות בנוסף לכך, הרצון להגברת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

תחליפים לגז הטבעי, ראו  גז הטבעי. לפרטים נוספים אודותבתחרות ל גם כן להובילשמש, עשוי 

 לעיל. 6.6.8 סעיף

ווק, והוא יכול להימכר י, קל יותר לשותמר פטרוליום ידי השותפות-נפט, ככל שיתגלה בעתיד על

יותר אך גם אפשרויות המכירה  גדולהשוק הבינלאומי, ומכאן שהתחרות לשוק המקומי והן להן 

ידי תנודות היצע -מוכתבים על ה( שמחיריCommodityות יותר. עם זאת, הנפט הינו סחורה )רב

 וביקוש כלל עולמיות.

  תגליות גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון 6.13.3

וקיים פוטנציאל  TCF 65.2-היקף העתודות המוכחות במצרים מוערך בכלמיטב ידיעת החברה, 

, אשר 'Zohr'התגלה במצרים מאגר הגז הטבעי  2015בשנת  בנוסף, . 74לתגליות משמעותיות נוספות

 Recoverable) , טרם פורסם היקף המשאבים הניתנים להפקה ממנוהתשקיף]טיוטת[ נכון למועד 

                                                           

 

 להלן. ז6.21.7לפרטים בדבר החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם, ראו סעיף   73
74  2017BP Statistical Review of World Energy . 
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Reserves)  בכבהתבסס על חברות ייעוץ חיצוניות, הוא מוערך למיטב ידיעת החברה אך- TCF 

, 2017דצמבר בהחל בהפקת גז טבעי ו ,שלו סיים את שלב הפיתוח הראשון Zohr. מאגר 22.14

היקף ההפקה הצפוי גז טבעי לשוק המקומי המצרי.  ומיועד למיטב ידיעת החברה, לאספקת

 -עם גידול עתידי בהיקף ההפקה עד לכ, BCM 9.3 -מהמאגר בשלב הנוכחי והראשון מוערך בכ

BCM 26  מאגראת הופך בשנה. היקף זה Zohr לפרטים  המצרי. י לשוקספק משמעותי של גז טבעל

ותמר  ידי השותפות-על נוספים אודות שווקי היעד המרכזיים האפשריים לייצוא גז טבעי

 לעיל. 2ב.6.11.2, ראו סעיף פטרוליום

  

  עונתיות 6.14

, בין היתר, מושפעתיים, ויצרני חשמל פרטשל חברת החשמל לייצור חשמל, הטבעי הגז  צריכתבישראל, 

ברבעון השלישי של בדרך כלל החשמל. יצרני התחזוקה של  ומתכניותבביקושי החשמל  משינויים עונתיים

  .השנה )חודשי הקיץ( צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר

 : 75בשנתיים האחרונות (מפרויקט תמר 100%)במונחי להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי 

 רביעי רבעון

 (BCM -)ב

 רבעון שלישי 

 (BCM-)ב

 רבעון שני

 (BCM -)ב

 רבעון ראשון 

 (BCM-)ב

 תקופה

2.4 2.6 2.5 2.4 2017 

2.3 2.6 2.3 2.2 2016 

 

  בפעילות השותפות ותמר פטרוליום ייצור וכושר מתקנים 6.15

ליום כל  MMCF 250-קידוחים בעלי כושר הפקה של כשישה המתקנים בפרויקט תמר, כוללים, בין היתר: 

 16ימי המרכז את הפקת הגז מהקידוחים כאמור; שני צינורות תת ימיים בקוטר -תת הפקה; מערך 76אחד

ק"מ, כל אחד, להולכת הגז משדה תמר לפלטפורמת ההפקה; פלטפורמת הפקה  150-אינטש ובאורך של כ

 150-טש באורך של כאינ 4; שני צינורות נוספים בקוטר Bק"מ צפונית לפלטפורמת מרי  2-הממוקמת כ

)חומר המונע קפיאה( מפלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים; צנרת בקוטר  MEGק"מ, כל אחד, להולכת 

מפלטפורמת ההפקה למתקן הקבלה וכן צנרת  MEGאינטש להולכת גז ו/או קונדנסט ו/או  6-ו 1077

להולכת הגז למתקן אינטש הקיים בפרויקט ים תטיס  30 בקוטר המחברת את פלטפורמת ההפקה לצינור

ק"מ, כל אחד, המחברים את  150-( כפולים באורך של כUmbilicalsהקבלה; כבלי בקרה ושליטה )

פלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים ומאפשרים את השליטה, הפיקוד והבקרה על הפקת הגז הטבעי 

                                                           

 

הנתונים הנ"ל אינם כוללים כמויות  יצוין, כי .BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי תמר מעוגלים לעשירית   75
 אשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי.  LNGשסופקו מהמצוף הימי לייבוא 

 החלה הזרמת הגז הטבעי מהקידוח. 2017בחודש אפריל ו, ההפקה למערכת חוברו הושלם, 8-הפקה נוסף, קידוח תמרפיתוח ו קידוח  76
 נוספים לפרטיםיתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי שיא. ה להגדיל אתמטרת הקידוח הייתה 

 לעיל.  2ד.6.8.1 סעיף ראו
 

י מאסדת תמר עד לנקודת טבע מש להעברת גזששיאינטש  10רישיון להפעלת צינור  לשותפי תמרהעניק שר האנרגיה  29.8.2016ביום   77
 . טרם הענקת הרישיון כאמור, יועד הצינור להעברת קונדנסט.סה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדודהכני



 

 

 

 

 78 -ו 

לצורך  Bמרי והציוד הנדרש בפלטפורמת  Bאינטש לפלטפורמת מרי  8-ו 16מהקידוחים וצנרת בקוטר 

. פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים , ככל שידרשBמרי בהתאמה למאגר החדרת גז טבעי וקונדנסט 

(. על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים, Jacketמטר באמצעות מגדל ) 236-בעומק מים של כ

ני ההפקה והטיפול בגז ( של הפלטפורמה, המכילים בין היתר, את מתק(Topsidesמורכבים הסיפונים 

הטבעי. עוד מצויים על פלטפורמת ההפקה, מתקני הפרדת נוזלים מהגז הטבעי, אחסון, טיפול ומחזור 

MEG( מתקני ייבוש הגז ,TEG ,גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי אויר, מנחת מסוקים, מגורי עובדים ,)

הקשורים למערכת ההפקה והטיפול של  מתקני כיבוי אש, סירות הצלה, מתקני אבטחה ומתקנים נוספים

 הפלטפורמה. 

 ג6.8.1לפרטים נוספים אודות תכנית הפיתוח של פרויקט תמר לרבות הרחבת יכולת האספקה, ראו סעיף 

 לעיל.  ד6.8.1 -ו

  בפעילות השותפות ותמר פטרוליום קיםוספ גלם חומרי 6.16

מהסוג  בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחים, סקרים סייסמיים ועבודות פיתוח ותשתית בים

, ולפיכך מתקשרת המפעילה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות תמרבפרויקט  שמבצעים השותפים

יועצים מקומיים. מתקני הקידוח הימיים וציוד כאמור, כאשר אלו מונחים לשכור, ככל שניתן, שירותים ו

. פרמטר תמר ולצרכי פרויקטהעבודה ייעודי אחר נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינותם, לסוג 

חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף 

אינם  , או כל אחד מהם,שותפי תמרלנים והציוד הנדרש, ולהיפך. ככלל, וכתוצאה מכך גם על זמינות הקב

בין הספקים או הקבלנים ההתקשרות היא , לכן באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועייםמתקשרים 

 לבין מפעילת הפרויקט.

 החברה של אנושי הון 6.17

והשכר  דלק אנרגיהי יד-החברה אינה מעסיקה עובדים כלשהם. הדירקטורים של החברה מועסקים על

דלק ידי -וכהונתם כנושאי משרה בחברות הנשלטות על דלק אנרגיההמשולם להם הינו בגין העסקתם ב

 . אנרגיה

 מימון 6.18

 כללי  6.18.1

 התשקיף אשראי בנקאי כלשהו. ]טיוטת[ לצורך פעילותה לא לקחה החברה עד למועד 

 אמות מידה פיננסיות 6.18.2

בתשקיף זה לעיל, התחייבה החברה לשמור  2רק במסגרת הנפקת אגרות החוב לציבור כאמור בפ

לשטר הנאמנות [ 5.10] ףעל אמות מידה פיננסיות. לפרטים אודות אמות המידה הפיננסיות ראו סעי

 בתשקיף זה.  2לפרק   ']_[ כנספחהמצ"ב 

 דירוג אגרות החוב 6.18.3

 לעיל בתשקיף זה.  2.11לפרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה ראו סעיף 

 תמר בפרויקט התמלוגים בעלי לבין תמר בפרויקט המממנים הבנקים בין הסכם 6.18.4
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בעיקר מהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט  ןת את פעילותומממנותמר פטרוליום השותפות 

ללקוחות פרויקט תמר, מאשראי בנקאי ומהנפקת אגרות חוב לשוק המוסדי בישראל ובחו"ל 

שיעבדה את היא , השותפות בעבר התקשרה במסגרת הסכמי המימון בהם ולציבור בישראל.

לטובת הגופים המממנים וכן לטובת בעלי התמלוגים )לדרישת הגופים  זכויותיה בפרויקט תמר

, , ובהקשר זה נערכו הסדרים עם הגופים המממנים אשר בעלי התמלוגים הינם צד להםהמממנים(

 כמפורט להלן:

לפיהם קיבלה השותפות  2012דש אפריל במסגרת הסכמי מימון של פרויקט תמר שנחתמו בחו  .א

, ולדרישת הבנקים המממנים, על מנת ליצור 2014הלוואה שנפרעה במלואה בחודש מאי 

 השותפות חתמהוודאות משפטית לגבי סדר הנשייה במקרה של חדלות פירעון של השותפות, 

ת )כבעלו דלק וקבוצת אנרגיה דלק מבין"א כ לטובת משכון שטרי על 1.5.2012 ביום

קבוע בדרגה  בשעבוד תמר בחזקת זכויותיה כל את השותפות שעבדה לפיהם(, תמלוגים

ראשונה לטובת כל אחת מבעלות התמלוגים הנ"ל על מנת להבטיח את התחייבויותיה כלפיהן 

"(. שטר המשכון לטובת בעלות התמלוגיםפי שטר התמלוגים )להלן: "-עללתשלום תמלוגים 

לטובת בעלות התמלוגים נרשמו בפנקס הנפט וכן נרשמו אצל פי שטר המשכון -עלהשעבודים 

 רשם המשכונות. 

חתמה השותפות על שטר משכון  "(,תמר בונד)" 2014אגרות חוב בשנת במסגרת הנפקת 

לטובת נאמן אגרות החוב לפיו שעבדה השותפות לטובת הנאמן, בין היתר, את זכויותיה 

ת להבטיח את פירעון אגרות החוב )להלן: בחזקת תמר בשעבוד קבוע בדרגה ראשונה על מנ

פי שטר המשכון לטובת הנאמן נרשמו בפנקס -על"(. השעבודים שטר המשכון לטובת הנאמן"

 הנפט וכן נרשמו אצל רשם המשכונות. 

המשכון לטובת בעלות התמלוגים נקבע, בין היתר, כי הוא יהיה בטל וחסר תוקף כעבור  בשטר

השותפות בחזקת תמר תהיינה נקיות וחופשיות מכל שעבוד שלושה ימי עסקים בהם זכויות 

תמר מכל סוג לטובת צד שלישי כלשהו. לפיכך, משעה שיוסר השעבוד שנרשם לטובת נאמן 

על זכויות השותפות בחזקת תמר, כמפורט לעיל, יפקע שטר המשכון לטובת בעלות  בונד

 התמלוגים.

הבנקים לבין כל אחת תמר בונד ואמן נחתם הסכם בין נ תמר בונדכמו כן, במסגרת הנפקת 

מבעלות התמלוגים )דלק אנרגיה וקבוצת דלק( המסדיר את מערכת היחסים בין הנאמן לבין 

הסכם בעלי כל אחת מבעלות התמלוגים בכל הקשור לשעבוד חזקת תמר ומימושה )להלן: "

 "(, שעיקריו הינם כדלקמן:השעבודים

ת התמלוגים וינן נחותות וכפופות לזכויות בעלפי שטר משכון הבנקים ה-זכויות הנאמן על .1

פי שטר משכון בעלת התמלוג. הובהר למען הסר ספק, כי אף הוראה מהוראות הסכם -על

ת התמלוגים להעלות טענה כלשהי כנגד כל אדם וזה לא תפורש כמגבילה את יכולת בעל

 פי שטר התמלוגים וכן לא ייצור כל השתק כנגדה.-עלזכותן בנוגע למהות 

עלת התמלוגים לא תהיה זכאית לממש את השעבוד ללא הסכמה מראש ובכתב של ב .2

הנאמן, אלא אם כן בית משפט פסק כי הבנקים המממנים או נעבר שלהם הפר את 

התחייבויותיו כלפי בעלת התמלוגים. למען הסר ספק הובהר כי סעיף זה לא ימנע או יגביל 

 התמלוגים.  את בעלת התמלוגים לאכוף את זכותה בהתאם לשטר
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הנאמן יהיה רשאי לממש את השעבוד בכל עת ללא הסכמת בעלת התמלוגים. הנאמן  .3

התחייב כי במקרה של העברת חזקת תמר כתוצאה ממימוש השעבוד, הכונס )כהגדרתו 

להלן( יממש את השעבוד בכפוף לזכויות בעלת התמלוגים בהתאם לשטר התמלוגים ביחס 

ה אלא אם כן הנעבר יקבל על עצמו את כל לחזקת תמר והנאמן לא יאפשר העבר

התחייבויותיה של השותפות בהתאם לשטר התמלוגים ביחס לחזקת תמר. מיד לאחר 

פי שטר -העברה כאמור כאשר הנעבר יקבל על עצמו את כל התחייבויותיה של השותפות על

 התמלוגים, הנחיתות האמור לעיל תבוטל ולא תחול עוד כלפי הנאמן.

ידי הנאמן, יהיו -העברה של חזקת תמר במקרה של מימוש השעבוד על אם בכל עת לפני .4

פי שטר התמלוגים והנאמן יוודא -הכנסות ממכירות גז מחזקת תמר כפופות לתמלוגים על

כי תמלוגים כאמור ישולמו לבעלת התמלוגים בהתאם לאמור בהסכם למימון פרויקט 

 תמר וההסכמים הנלווים לו.

שעבוד על חזקת תמר, בעלת התמלוגים מנועה מלנקוט כל במקרה בו הנאמן יממש את ה .5

פעולה להתנגד או להתערב במימוש השעבוד ועליה לסייע בהמצאת מסמכים הדרושים 

ובביצוע הפעולות הדרושות לביצוע המימוש לרבות מינוי כונס למכירת חזקת תמר בשם 

 הנאמן בכפוף לשטר משכון הבנקים, הסכם זה ושטר התמלוגים.

כל מגבלה העשויה להיכלל בשטרי המשכון כל צד להסכם זה רשאי להמחות או  נוסף על .6

להעביר את השעבוד שניתן לו ובלבד שכל העברה תוגש לרשמים המתאימים, הצד הלא 

מעביר קיבל הודעה בכתב על העברה כאמור שעליה חתומים המעביר והנעבר, והנעבר 

התחייבויות של המעביר כלפי הצד יחתום על ההסכם ויקבל על עצמו את כל הזכויות וה

 הלא מעביר. 

 ההסכם יבוטל לאחר תום שלושה ימי עסקים מהמועד בו בוטלו השעבודים על חזקת תמר.  .7

שעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת תמר,  דלק אנרגיההתשקיף רשום לטובת במועד  .ב

מר. בעת העברת המבטיח את התחייבות השותפות לתשלום תמלוגים בגין חלקה בחזקת ת

לטובת החברה,  זכות התמלוגים בפנקס הנפט על שם החברה יועבר גם השעבוד האמור

ויחולו עליה הוראותיו, שעיקריו  תחתום על הסכם בעלי השעבודיםתצטרף ווהחברה 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העברת הזכות לתמלוגים לחברה ורישום  .מפורטים לעיל

 רה אינם טעונים הסכמת נאמן אגרות החוב.השעבוד האמור על שם החב

לטובת ת אינן משועבדות ויובהר, כי זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקהתייחס לאמור לעיל ב .ג

. בהקשר זה יצוין, כי להבטחת אגרות החוב )סדרה א'( דלק אנרגיה להבטחת זכות התמלוגים

בשעבוד יחיד  ,ות החובתמר פטרוליום, שעבדה תמר פטרוליום לטובת מחזיקי אגר הנפיקהש

קבוע ראשון בדרגה, וללא הגבלה בסכום, את, בין היתר, זכויותיה בחזקת תמר. עוד יצוין, כי 

כפוף לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי נקבע כי הוא השעבוד האמור בתנאי 

 כאים לקבל תמלוגים מתמר פטרוליום.תמלוגים אחרים הז

 מיסוי 6.19

על הכנסות החברה  .31.12.2017ליום  לדוחות הכספיים 6 -ו 5יסוי ראו ביאור מל הנוגעים לפרטים 6.19.1
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 .6.7.7סעיף , כמפורט בם ממשאבי טבעמתמלוגים יחול היטל לפי חוק מיסוי רווחי

ת עלות הפחת לקביעת אופןהחלטת מסוי בנוגע לקבלת רשות המסים בבקשה החברה פנתה ל 6.19.2

נכון למועד התשקיף טרם  .רכישת הזכות לתמלוגים בהתבסס על שיעור האזילה של המאגרים

 נתקבלה תשובה לפנייה זו.

 בפעילות הקשורות, טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוקפי -על ההיטל לרבות, הייחודיות המס סוגיות 6.19.3

או לקבוע כיצד יפסקו טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות  החברה

בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות האמורות להכרעתם. כמו כן לגבי חלק מהסוגיות, אין 

 אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס. 

 ניהולם ודרכי סביבתיים סיכונים 6.20

ים קיימים סיכונים שונים של נזקנפט או גז טבעי קידוחי של  הפקהו, פיתוח יםבפעילות חיפוש 6.20.1

בין היתר מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי צפויים. לנבוע  יםלסביבה, שעשוי

 חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא.

כפופים להוראות משרד האנרגיה  ותמר פטרוליום היבטים סביבתיים של פעילות השותפות 6.20.2

שקיבלו שותפי גנת הסביבה וכן להגבלות והוראות שנקבעו במסגרת רשיונות ואישורים והמשרד לה

 . פרויקט תמרבקשר עם הקמה והפעלה של מערכות ההפקה של  תמר

ותמר  השותפותעשויות  ןהי, בפעילותלהוראות משרד הנארגיה והמשרד להגנת הסביבה בנוסף 6.20.3

שעשויות להינתן מפעם לפעם,  ות נוספותשל רשויות סביבתי להיות כפופות להוראות פטרוליום

 מקרקעי ישראל. רשות , לרבות אחרים מטעם גופים ממשלתיים

יודגש כי מאחר ולחברה אין זכות ישירה בנכסי הנפט לגביהם הוענקו התמלוגים, אין לחברה  6.20.4

  , לרבות ניהול הסיכונים הנ"ל.ותמר פטרוליום של השותפות השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט

ותמר  רוע או עניין הקשור בפעילות השותפותאי על לחברה ידוע לא, התשקיף]טיוטת[  למועד וןנכ 6.20.5

ותמר  אשר גרם לפגיעה בסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על השותפות פטרוליום

 . פטרוליום

 ותמר פטרוליום מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות 6.21

  מתווה הגז 6.21.1

בהחלטת הממשלה  שבה ואומצה)אשר  476שלה מס' התקבלה החלטת ממ 16.8.2015ביום 

( בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז 22.5.2016יום בשינויים מסוימים ב

ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי  78הטבעי "תמר"

עם הענקת  17.12.2015סה לתוקף ביום "(, אשר נכנהחלטת הממשלה)להלן בסעיף זה: " "נוספים

חוק ההגבלים )להלן: " 1988 -, התשמ"חפטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים

                                                           

 

 הגופים שמחזיקים והזכויות, I/13 ודלית  I/12 תמר חזקות בשטח הנמצא טבעי גז"מאגר כ מתווהפטור הנספח לב הוגדרה"תמר"   78
 הגז ועיבוד הקליטה במתקן לשימוש בתמר המחזיקים זכויות ותלרב וחלקיה מרכיביה כל על הגז הולכת בתשתית בתמר המחזיקים

 ".הארצית ההולכה מערכת אל תמר ממאגר, ביבשה
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ידי ראש -"( עלהצדדיםרציו ונובל )להלן בסעיף זה: "שותפות אבנר, לשותפות,  "(העסקיים

קיים )להלן לחוק ההגבלים העס 52הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה, בהתאם להוראות סעיף 

)החלטת הממשלה והוראות  "(העסקיים הפטור לפי חוק ההגבלים" או "הפטורבסעיף זה: "

 מובאים להלן.   , הנוגעים לחברה,, אשר עיקריהם"(מתווה הגזהפטור כאמור יקראו להלן יחדיו: "

ל יצוין כי הפטור שניתן מהוראות מסוימות לפי חוק ההגבלים העסקיים כאמור, מותנה בקיומם ש

 התנאים הבאים:

 

 שינוי מבני במאגר תמר .1

חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים  72תעברנה תוך  79השותפות ואבנר .א

"( את מלוא זכויותיהן בחזקות תמר ודלית המועד הקובע לתמרהעסקיים )להלן: "

לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר 

 80ו במאגרי כריש ותנין, בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט.לוויתן א

עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב, כך  .ב

והזכויות העודפות  25%-שלאחר מימושו, זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ

נו מחזיק באמצעי שליטה יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, ואי

  81במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין, בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט.

ובע עד המועד הק לעיל ב -ו אהמועברות כאמור בס"ק  הזכויותכל  יועברו שלא ככל .ג

"(, תועבר הזכות להעביר את הזכויות בתמר המועברות הזכויות)להלן: "לתמר 

 למציאתלידי נאמן )כהגדרתו במתווה הגז(, אשר יפעל שלא נמכרו המועברות בתמר 

 בהתאם והכל, בתמר המועברות הזכויות למכירת ההצעות מירב ולקבלת רוכשים

 הזכויות אתלים. הנאמן ימכור להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על ההגב

לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר שיוצע לו, ובכל מקרה  בהתייחסבתמר  המועברות

חודשים ממועד העברת הזכויות בתמר )אף אם המחיר אינו מייצג  12לא יאוחר מחלוף 

  את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות בתמר(.

ות נובל בחזקת תמר, כאמור לעיל, לפי החל במועד הקובע לתמר או ביום מכירת זכוי .ד

 המוקדם, נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת למאגר תמר.

                                                           

 

לשותפות  As Isמוזגה אבנר עם ולתוך השותפות, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר עברו  17.5.2017 כאמור לעיל, ביום  79
 קה מרישומי רשם השותפויות. חוסלה אבנר ללא פירוק ונמח 17.5.2017וביום 

 לתמרבחזקות תמר ודלית  השותפותשל  מזכויותיה 9.25%למכירת   עסקה הושלמה 20.7.2017 ביום, הגז מתווה הוראות קיום לשם  80
 ובשיעור פטרוליום בתמר ההצבעה מזכויות 16.67% של בשיעורמחזיקה  השותפותתשקיף זה, ]טיוטת[ למועד פרסום  נכון. פטרוליום

, לשם קיום הוראות המתווה תידרש השותפות למכור עד למועד הקובע בתמר גם את פטרוליום בתמר ההוניות מהזכויות 22.6% לש
 .החזקתה כאמור בתמר פטרוליום

שותפות הראל חברה לביטוח לאוורסט בה ודלית ת תמר ומזכויותיה של נובל בחזק 3.5%הושלמה עסקה למכירת  2016דצמבר  בחודש  81
תמר הושלמה העסקה בין  14.3.2018ביום  .וגופים מוסדיים נוספים שבבעלותה, וכן שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראלבע"מ 

 ( מזכויותיה בחזקות תמר ודלית. 100%)מתוך  7.5%נובל מכרה לתמר פטרוליום  נובל, לפיהלפטרוליום 
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 הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר .2

הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר, שייחתמו ממועד החלטת  .א

 הממשלה, יעמדו בכלל ההוראות שלהלן:

 מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי אחר. לא תחול על הצרכן כל .1

לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית, בהתאם לתנאים  .2

 ולהוראות שנקבעו בפטור. 

הצדדים לא יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה שבו ימכור הצרכן את הגז הטבעי  .3

 במכירה משנית.

מר שייחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר ת .ב

זכויות השותפות, שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת  4תום 

מועד פתיחת "-"וותניןבכריש  הזכויותאבנר ונובל בחזקת כריש ותנין )להלן: "

(, בעלי הזכויות במאגר תמר יידרשו להציע לכל צרכן את , בהתאמה"האופציות

שנים או תקופה ארוכה יותר  8וש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד האפשרות לרכ

שנים, תעמוד  8שתוסכם בין הצדדים לצרכן. בכל הנוגע להסכם שאורכו עולה על 

שנים שיתחיל במועד  3לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם בחלון זמן של 

 פתיחת האופציות.

ן שייחתמו ממועד החלטת הממשלה ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר לווית .ג

ועד מועד פתיחת האופציות, בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע לכל צרכן את 

שנים או תקופה ארוכה יותר  8האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד 

 שתוסכם בין הצדדים לצרכן.

 על לממונה, האנרגיה לשר ששלחו בהודעה תמר שותפי הבהירו 2.4.2017 ביום .ד

 :כדלקמן, עסקיים הגבלים על ולממונה האוצר במשרד התקציבים

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר -של עיכוב באספקת גז לראשונה על במקרה .1

ללקוחותיהם, בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד 

-גז "כריש" ושנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות במאגרי ה 4תום 

"תנין" )מועד פתיחת האופציות(, אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש, 

באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל 

שנים מיום חתימת ההסכם עימם(,  8-לספק גז בכמויות מסחריות )אך לא יותר מ

  וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם.

הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש  כן .2

של המתקנים לחתום על  המממניםלהקים מתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות 

הסכם אספקת גז ארוך טווח, את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על 

 שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר. 8
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 וראות נוספות מהחלטת הממשלהה .3

 מחירים .א

כל עוד בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור  .1

לפי חוק ההגבלים העסקיים, יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי 

, 2013-מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

יקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך אשר מטיל פ

ועד למועד בו הושלמה  ,16.8.2015מיום ממועד החלטת הממשלה, קרי תקופה 

ונובל בחזקות כריש ותנין לעיל או בחזקת  , שותפות אבנרהעברת זכויות השותפות

 "(. ופת המעברתקלפי המאוחר מביניהם )להלן: " בהתאם להוראות המתווה, תמר,

)לרבות השותפות ותמר  במהלך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקות תמר .2

"( לצרכנים פוטנציאלים בעלי הזכויות בחזקותזה: " ולוויתן )להלן בסעיף פטרוליום(

 את חלופות המחיר והצמדת הגז הטבעי, כמפורט להלן:

הקיימים מחיר בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים  .א

בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות לבין צרכניהם, ויעודכן בכל רבעון 

 קלנדרי )בהתאם לחישוב המפורט בהחלטת הממשלה(. 

(, כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית Brentמחיר חבית מסוג ברנט ) .ב

 לצרכן הקיימת במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי תמר.

ציונאלי או קוגנרציה( העומד בתנאים נבעבור יצרן חשמל פרטי )קונ .ג

א המפורטים בהחלטת הממשלה מלבד החלופות המפורטות בסעיפים קטנים 

 לעיל, גם חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל.ב -ו

. כדי לגרוע מחובתם של בעלי הזכויות 2"ק בסלעיל, אין באמור . 2"ק בסלאמור  בנוסף  .ב

את מחיר הגז הקבוע במסגרת הסכם ייצוא בישראל ם בחזקות תמר ודלית להציע לצרכני

 להלן. .ה6.21.13 כמפורט בסעיףהמיסוי מנגנון כדי לעמוד בתנאי ב

 ייצוא גז טבעי .ג

אשר אימצה את עיקרי המלצותיה של ועדת צמח,  23.6.2013בהחלטת ממשלה מיום  .1

לאופן חישוב מכסות הייצוא המותרות בוצעו, בין היתר, הבהרות ותיקונים באשר 

 להלן.  ב6.21.7ואופן יצירת יתירות במערכת אספקת הגז. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 Bכמו כן, נקבע כי בעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי  .2

ו אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר לכל תקופת חזקת תמר, לצורך ייצוא א

 תמר, בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה. 

 SWמאגר תמר  .ד

הממונה על ענייני הנפט כי ייתן אישור לתוכנית במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת 
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לא תניב  SW, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר SWהפיתוח של מאגר תמר 

ידי -מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה תבוטל על 575-מ הכנסות בהיקף הגבוה

הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין המדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת תמר 

, SW. לפרטים נוספים אודות מאגר תמר SWבכל הנושאים הקשורים בפיתוח מאגר תמר 

 לעיל. 4ד.6.8.1 ראו סעיף

 מיסוי .ה

במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים, המסדירה סוגיות מיסוי  .1

שונות הנוגעות לפעילות במאגרי תמר ולוויתן. כמו כן, הממשלה החליטה לפעול 

לקידום תיקונים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת 

  .גבייהפרצות מס, הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה ו

בנוסף נקבע, כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל מהסכם  .2

הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי 

וכי לא יהיה צורך בבחינה שנתית של התקבולים מהסכם רווחים ממשאבי טבע, 

שור מראש מרשות המיסים על כך התקבל איבכפוף לכך שהייצוא לשם כך, וזאת 

שמחיר יחידת נפט בהסכם הייצוא אינו נמוך מ"המחיר הממוצע המקומי" או 

בעל הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע בהסכם הייצוא לחלופין ש

 כאמור ללקוחות חדשים בישראל, באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז.  

 יציבהקיום סביבה רגולטורית  .ו

שראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע חיפושי הגז הטבעי ממשלת י

, ייצוא (Government Take) חלקו המירבי של הציבור ברווחים בשלוש סוגיות: -והפקתו 

שנים מיום קבלת החלטת  10למשך  זאת ,והשינוי המבני שכלול בהחלטת הממשלה

עד התחלת ההפקה המסחרית בכוונת הממונה על ענייני הנפט לדחות את מו .הממשלה

 הפטור. חודשים ממועד מתן 48-והזרמת גז טבעי למשק המקומי ממאגר לוויתן, עד ל

 27.3.2016בעקבות החלטת הממשלה המקורית ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. ביום  6.21.2

כנוסחה בו נקבע, בין היתר, כי פסקת היציבות  ניתן פסק דינו של בג"ץ בעניין העתירות האמורות,

אינה יכולה  התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי() במתווה

 . הגז מתווהבלעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות 

בעניין המתווה, תוך קביעת  16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום 

לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה רגולטורית  הסדר חלופי

 המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

דלק תהיה  17.12.2021ככל שביום , 3.1.2018ההגבלים העסקיים מיום  מכתב רשותבהתאם ל 6.21.3

דלק ככל שבמועד זה תחזיק כמשמעות המונח בהוראות מתווה הגז, ולחברה "אדם קשור"  אנרגיה

או יותר, הרי שיחולו הוראות מתווה הגז באופן שהסנקציה  5%במניות החברה בשיעור של  אנרגיה
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להוראות  ,על כן. 82בחברהדלק אנרגיה בקשר עם מניותיה של אך ורק בגין אי עמידה בו תחול 

 .83מתווה הגז לא תהיינה השלכות על זכויות התמלוג המועברות לחברה

 ים עסקייםהגבל 6.21.4

 פרויקט תמר .א

לפי סעיף  –מאישור הסדר כובל בתנאים נתן הממונה על ההגבלים פטור  28.8.2006ביום  .1

להסכם שעניינו בשיתוף הצדדים לו בזכויות ברשיונות מתן  –העסקיים לחוק ההגבלים  14

הועברו בשלב מאוחר יותר לנובל(. החלטת הממונה על  וב)שחלק מהזכויות  84ומיכל

 :שעיקרם, תנאיםבמספר הותנתה ההגבלים 

)כהגדרתם להלן( לא יחזיקו במשותף, בין לבדם ובין בצד "התאגידים המקומיים"  .א

הנובעת ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות  זכות מחזיקים נוספים, בכל זכות גז למעט

. עד על ההגבלים באישור מפורש, מראש ובכתב מאת הממונה מתן ו/או מיכל, אלא

יסיימו "התאגידים המקומיים" כל החזקה משותפת בזכויות גז,  31.12.2006ליום 

למעט זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל, אשר בעת מתן 

ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף, בין לבדן ובין בצד מחזיקים נוספים, אלא אם כן 

 ש ובכתב.במפור על ההגבלים ידי הממונה-הותרה להן החזקה משותפת על

קבלת  ןבכל הסדר, הסכם או הסכמה, בכתב או בעל פה, בנוגע לקביעת מנגנון או אופ .ב

החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות 

מתן ומיכל, לא יחזיק אחד "התאגידים המקומיים" לבדו, ישירות או בעקיפין, כל זכות 

זיקים קבלת החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק או כוח למנוע מיתר המח

 ברשיונות מתן ומיכל. 

אבנר  – "קבוצת דלק" ;ישראמקו-קבוצת דלק ו – גדרות: "התאגידים המקומיים"ה .ג

 . ו/או דלק קידוחים ו/או כל אדם הקשור אל מי מהן; "ישראמקו" וכל אדם הקשור בה

הכרזתם כבעלי נה על ההגבלים הודעה בדבר מהממוקיבלו שותפי תמר  13.11.2012 ביום .2

תחילתה של האספקה  ממועדהחל באספקת גז טבעי בישראל  –ביחד ולחוד  –מונופולין 

 פרק ד' לחוק ההגבלים שותפי תמרעקב ההכרזה כאמור חל על תמר.  מפרויקטהמסחרית 

ן לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי וכשותפי תמר לרבות איסור על  העסקיים

בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע מעמדם איסור לנצל לרעה את 

 בציבור. 

                                                           

 

 שיפעל מנת על לנאמן יועברו אלו, נוספות אחזקות לה היינהשת וככל 5%-מ הנמוך בשיעור אחזקות עם תישאר דלק אנרגיה, קרי  82
 .המתווה להוראות בהתאם למימושן

 מסכימה אינה גיהדלק אנר(, (103066-01-2017אסמכתא )מס'  22.11.2017מיום בדוח מיידי של דלק אנרגיה  שפורט כפי כי, יצוין  83
 בחזקות שלה התמלוג מימוש לאור, ואולם. ודלית תמר בחזקות עלה תמלוג עם בקשר חלות הגז מתווה הוראות לפיה המדינה לעמדת

 קודם עוד וזאת, ההנפקה לאחר כאלו בידה שיהיו ככל בחברה אחזקותיה את לממש כוונתה ולאור, זה תשקיף באמצעות האמורות
 .לעיל כמפורט בלבד החברה במניות אחזקותיה עם בקשר יחולו המתווה הוראות כי דלק אנרגיה, התחייבה, 17.12.2021 ליום

  ניתנו חזקות )תמר ודלית( חלף רשיונות מתן ומיכל. 2.12.2009ביום  84
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התקבלו מספר החלטות של הממונה על  2012 בשנת יוני ואוגוסטהחודשים במהלך  .3

ההגבלים בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים בקשר לחמישה הסכמים 

  (."ההחלטות הקודמות"ן צרכני גז פרטיים )להלן: לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבי

בנוסף התקבלה החלטה למתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל להסכם בין שותפי תמר 

 לחברת החשמל. להלן עיקריהן של ההחלטות הקודמות:

 לצרכן הגז תעמוד האפשרות לבחור ביחס להסכם באחת משתי האפשרויות הבאות:

אספקת הגז הטבעי; תחילת שנים, החל ממועד  7תה על קיצור תקופת ההסכם והעמד .א

 -או לחלופין

לכמות השווה למחצית מכמות  Take or Pay -הכמות הגז הנקובה בתניית  הפחתת .ב

בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה. צרכן הגז הצריכה השנתית הממוצעת של 

ועד  הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף לאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור,

"(. הודעה על הפחתת הפחתת כמות הרכישהלסוף תקופת ההסכם לפי העניין )להלן: "

כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר מבין שתי 

( התקופה 2; או )31.12.2020ועד ליום  1.1.2018( התקופה שמיום 1התקופות שלהלן: )

קת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספ

 השביעית כאמור.

עם קביעת הכמות המינימאלית עליה יחויב צרכן הגז לשלם בהתאם לאמור לעיל, תעודכן 

 כמות הגז השנתית וכמות הגז הכוללת בהסכם.

וזאת עד להיקף צרכני רשת חלוקת הגז המיועד לשימוש גז טבעי לצרכן הגז יתאפשר למכור 

 .השנתית בכל שנה מכמות הגז 15%של 

 וספק גז טבעי אחר שאינכל ידו מ-בנוגע לרכישת גז טבעי עלצרכן הגז לא תחול מגבלה על 

 שותפי תמר.

שותפי תמר לא יתקשרו, במישרין או בעקיפין, בכל הסכם לאספקת גז ממאגר תמר ללא 

 קבלת היתר מראש ממערך הפיקוח על ההגבלים העסקיים.

תוקנו ההסכמים האמורים, וכל ההסכמים לאספקת גז  ללעיבעקבות ההחלטות הקודמות 

תוקנו ו/או ועד למועד מתן התוקף למתווה הגז ידי שותפי תמר מאותו מועד -טבעי שנחתמו על

 נערכו תוך התאמה להחלטות הקודמות.

התקבלה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים בדבר מתן פטור  27.12.2015 ביום .4

לאספקת גז טבעי בין   85שר לתשעה הסכמים ארוכי טווחבתנאים מהסדרים כובלים בק

 צרכני גז פרטיים, אשר דומים בעיקרם לתנאים שנקבעו בהחלטותשותפי תמר לבין 

 לבין תנאי החלטת הממונה  הקודמות הקודמות. ההבדל המרכזי בין תנאי ההחלטות

                                                           

 

בנוסף, נזכרו בהחלטה כאמור הסכמים נוספים לאספקת גז טבעי שבגינם הוגשו בקשות לפטור מהסדר כובל אשר תקופתם קצרה   .85
הם אינם טעונים בקשת פטור מאישור הסדר כובל בכפוף  יותר וכמות הגז הטבעי שתסופק במסגרתם נמוכה יותר, לגביהם נקבע כי

 לעמידתם בחלק מהתנאים שנקבעו בהחלטה.
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לך הינו הקביעה כי ההודעה על הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במההחדשה 

ועד  1.1.2020 ( התקופה שמיום1שתי התקופות שלהלן: )התקופה שסיומה מאוחר מבין 

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז 2או ) ;31.12.2022 ליום

החלטת הממונה )להלן בסעיף זה: " הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור

 ."(החדשה

שותפי תמר פועלים סכם אחד תוקן בהתאם לאמור לעיל וההתשקיף, ]טיוטת[ נכון למועד 

הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם להחלטת הממונה יתר לתיקון 

  86.החדשה

הם תשקיף זה ]טיוטת[ ועד למועד פרסום  2016 שנת שנחתמו החל מתחילת הסכמים .5

לים הסכמים העומדים בתנאי הוראות המתווה. הסכמים אלה נמסרו לרשות ההגב

העסקיים לצורך קבלת היתר בהתאם לדרישה שנקבעה בהחלטת הממונה החדשה כאמור 

  לעיל.

  כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית 6.21.5

על התיקונים והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט  טבעי נפט וגז ם, פיתוח והפקתחיפושי

 תקנות שהותקנו מכוחו, שעיקריו מפורטים להלן:בושהוכנסו בו 

 "(החוק)להלן בסעיף זה: " 1952-, התשי"בהנפטחוק  .א

חיפושי נפט ו/או גז טבעי כאמור מבוצעים באמצעות מתן היתרים מוקדמים, רשיונות וחזקות 

ידי הרשויות המוסמכות וכוללים, בין היתר, עריכת -)כמשמעותם בחוק הנפט(, המוענקים על

 ות.בדיקות מוקדמות, תכניות עבודה, לוחות זמנים ומגבלות שונ

למדינה בשיעור של שמינית מכמות  חייב בתשלום תמלוג )כמשמעותו בחוק הנפט( בעל חזקה

שהשתמש  ו/או גז טבעי שהופקה משטח החזקה ונוצלה )למעט כמות הנפט ו/או גז טבעי הנפט

מינימלי התמלוג שיעור המפחות בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה(, אך בכל מקרה לא 

 .הנפט שנקבע בחוק

( רשאי לבטל זכות נפט או זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא הנפט כמשמעו בחוק)הל המנ

או תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם לתוכנית  חוק הנפטאחר הוראות 

העבודה שהגיש או איחר בביצועה, או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב 

 .להשקיע

ספר חוק הנפט( יקיים ספר נפט שיהא פתוח לעיון הרבים )להלן: "המנהל )כמשמעותו ב

"(. בספר הנפט יירשמו כל בקשה לזכות נפט, הענקתה, הארכתה, שינוייה או פקיעתה וכן הנפט

העברתה או שיעבודה של זכות הנפט או של טובת הנאה בה )לרבות זכות לתמלוגים( או בדבר 

 ת לא יהא כוחה יפה עד שלא נרשמה כן.הענקתו של כל שטר חכירה. שום עסקה כזא

                                                           

 

 בהתאם תהאמימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה  תקופת 2012חודש אוקטובר  לפניאושרו  רשאהסכמים ארוכי טווח ל יחסב  .86
 החמישית השנה בתחילת שראשיתה התקופה או 31.12.2020 ליום ועד 1.1.2018 שמיום תקופה קרי, הקודמות בהחלטות לקבוע
 .מבניהם המאוחר לפי, כאמור השביעית השנה בתום וסיומה הטבעי הגז אספקת ממועד
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 2002-, התשס"בחוק משק הגז הטבעי .ב

חוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות בדבר אופן הקמת מערכות 

הקמתה והפעלתה . חוק משק הגז הטבעי קובע, בין היתר, כי גז טבעיואספקת הולכה, שיווק ל

חלוקה של גז טבעי או מתקן גט"ן או אחסון של גז טבעי של מערכת הולכה של גז טבעי או רשת 

טעונים קבלת רשיון משר האנרגיה. בנוסף, נקבע ו/או צינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה 

שנה, בכפוף לשיקול דעתו של  30בחוק משק הגז הטבעי כי תקופת רשיון כאמור לא תעלה על 

 שר האנרגיה.

תקנות )להלן: " 2017-טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז .ג

 "( לשעת חירום

המסמיך את שר האנרגיה,  לחוק משק הגז הטבעי 91הינן מכוח סעיף  לשעת חירום תקנותה .1

באישור הממשלה, להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על 

 הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירום.

מכלל אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה משדה אחד  90%דות בין מצב שבו התקנות מפרי .2

"(, לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי במשק שדה משמעותי"להלן: ומערכת הולכה אחת )

 :ג"ז דרך שתי מערכות הולכה נפרדותמגיעה מלפחות שני שדות המחוברים לנת

 הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד .א

י המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שלא מסוגל לספק בכל שעה שבה הביקוש השעת

( עולה על הכמות המירבית "הספק שבכשל)להלן: " את כל או חלק מהגז הטבעי בשדה

שניתן לספק להם, הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז הקיימת לפי ההוראות 

 הבאות:

נות לשעת בתק םכהגדרת) הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה ההקצאה .1

. הקצאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו חירום(

)כהגדרתו בתקנות לשעת  החודשים שקדמו למועד ההכרזה 12-צרכני החלוקה ב

 :חירום(

בשעה תשוריין לצרכני חלוקה )מנהל רשות הגז רשאי  MMBTU 3,600כמות של עד 

 ;קה לבין עצמם(לקבוע כיצד תחולק הכמות בין צרכני החלו

 בשעה לפחות תוקצה כך: MMBTU 3,600של  כמות

 ;ביתיים לצרכנים תחילה (א)

 (.א) משנה בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת (ב)

וואט( לבין  מגה 45הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל )בהיקף של מעל  .2

תי קבוצות הצרכנים בחודש צרכנים אחרים, בהתאם לממוצע הצריכה היומי של ש

 המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;

כאמור  הכמות שתחולק לכל צרכן אחר )מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים .3

( תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם נתג"ז לעיל
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 יתר הצרכנים האחרים שאינם יצרני ידי-עלמתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת 

 חשמל.

תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני חשמל, במחיר שבו רכשה  חברת החשמל .4

 .10%של עד  את הגט"ן בתוספת

 הוראות בעת קיום של לפחות שני שדות .ב

ספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף שלהם )הכמות 

רכנים של אותו הספק ובלבד הצ ידי-עלהיומית הפנויה לאחר אספקת הכמות שהוזמנה 

שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות המקסימלית שניתן להזמין לפי ההסכמים עימם( 

לספק הגז שבכשל. אם הצדדים לא הגיעו להסכמה על מחיר הגז העודף, המחיר יהיה 

לצרכנים  ת גז טבעיוההכנסות ממכירסך כל )ייקבע לפי  במשקממוצע המחירים ל בהתאם

, חלקי ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה השדות שהתקבלובישראל מכל 

שסופקה לצרכנים בישראל ברבעון  MMBTUגז טבעי ביחידות הכמות המצטברת של 

שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבעי מזמן לזמן באתר 

צרכני ספק הגז בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של  (.האינטרנט שלה

שבכשל עולה על הכמות המירבית שניתן לספק להם, הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות 

 הגז העודף שנרכשה לצרכנים במשק הישראלי בלבד, לפי ההוראות הבאות:

הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה. הקצאה כאמור תתבצע  ההקצאה .1

צרכני החלוקה הצורכים גז  לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו

 החודשים שקדמו למועד ההכרזה, כמפורט להלן: 12-ב שבכשלמספק הגז 

פחות  ,לשעה MMBTU 3,600 -מ המתקבלת התוצאה על עולה שאינהכמות 

 ,י החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעהנהכמות המסופקת לצרכ

 תשוריין לצרכני חלוקה;

לשעה פחות  MMBTU 3,600 -המתקבלת מ שעולה על התוצאה מירביתכמות 

 הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה, באופן הבא:

 ;הביתיים לצרכנים תחילה (א)

 משנה בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת (ב)

 )א(.

הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים אחרים, בהתאם  .2

היומי של שתי קבוצות הצרכנים בחודש המקביל בשנה  לממוצע הצריכה

 הקלנדרית הקודמת;

הכמות שתחולק לכל צרכן אחר )מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמור  .3

לעיל( תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם 

שאינם יתר הצרכנים האחרים  ידי-עלנתג"ז מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת 

 יצרני חשמל.



 

 

 

 

 91 -ו 

 כללי .ג

אם השר ראה, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל )בכל 

הנוגע למשק החשמל( כי המחסור בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד הסדיר 

של המשק או באספקה הסדירה של חשמל למשק הישראלי ושלא ניתן להתגבר עליה 

ם אחרים, יהיה רשאי השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על באמצעות שימוש בדלקי

 הקצאה שונה של כמויות הגז והגט"ן ובלבד שהחריגה לא תעלה על הנדרש.

אין בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה עליו או כדי לגרוע מכל 

 הגז. התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל לבין צרכן

 "(חוק הריכוזיות)להלן: " 2013-לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד החוק .ד

"( פורסם ברשומות חוק הריכוזיות, אשר יום התחילה: "בסעיף זה )להלן 11.12.2013ביום 

קבע, בין היתר, כי לרגולטורים סמכות לשקול שיקולי תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל 

ידי המדינה, כדי להבטיח את הגברת התחרותיות -הקצאת נכסי הציבור על משקית, במסגרת

 הענפית ואת ביזור הריכוזיות הכלל משקית.  

לגוף המנוי ברשימת הגורמים הריכוזיים  רשאי שלא להקצותפי חוק הריכוזיות, רגולטור -על

)לרבות  ברבים ואשר תקבע על בסיס קריטריונים שנקבעו בחוק הריכוזיות, זכותשפורסמה 

חוזה( בתחום פעילות שבו נעשה שימוש בתשתית חיונית או במשאב ציבורי או שבמסגרתו 

אלא "(, תחום תשתית חיוניתמוענק שירות חיוני לציבור, המנוי בחוק הריכוזיות )להלן: "

לאחר שמצא שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום האמור 

לאחר שלקח בחשבון שיקולי מניעת הרחבת הפעילות של הגורם הריכוזי, כן , ובשל אי ההקצאה

שיקולי ריכוזיות בשים לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם )להלן: "

 "(. כלל משקית

לפיכך, טרם הקצאת זכות בכל תשתית חיונית )לרבות בתחום פעילות שלגביו מוענקת זכות 

לות שלגביו נדרש רשיון אחסון או רשיון למתקן גט"ן לפי חוק משק הגז נפט או בתחום פעי

 על הרגולטור לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית.  ,הטבעי( לשותפות

על אף האמור לעיל, ההוראות כאמור בענין שיקולי ריכוזיות כלל משקית לא יחולו ביחס 

 ת לגבי אותו שטח.להקצאת זכות נפט למי שבמועד ההקצאה יש לו זכות נפט אחר

בנוסף, בעת הקצאת זכות )כמשמעותה לעיל( לרבות רשיון הנדרש לתחום פעילות שאינו תחום 

תשתית חיונית, על הרגולטור לשקול שיקולים של קידום התחרותיות הענפית, נוסף על כל 

 שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין כאמור. 

. לגבי הארכת 2014כנסו לתוקף בחודש דצמבר ההוראות הנ"ל בדבר הליכי הקצאת זכות נ

בדצמבר  10יום תוקפה של זכות יחולו ההוראות מתום שלוש שנים מיום התחילה )קרי, ב
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ת עם רשימת ונמנ 87ותמר פטרוליוםהשותפות התשקיף, ]טיוטת[ יצוין, כי נכון למועד (. 2017

התשקיף, החברה אינה [ ]טיוטתנכון למועד  . שפורסמה כאמור ברביםהגורמים הריכוזיים, 

פעילות  ענף חיפושי הנפט והגז בכלל ועל יכולה להעריך את היקף השפעת חוק הריכוזיות על

 .בפרט השותפות ותמר פטרוליום

  88הנחיות עיקריות של הממונה על ענייני הנפט 6.21.6

 בקשות לקבלת זכויות .א

ות וכן בקשות מעת לעת מפרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות להגשת בקשות לקבלת זכוי

להעברת זכויות ו/או טובות הנאה בנכסי נפט לדיון במועצת הנפט, שכוללות, בין היתר, עמידה 

בתנאי סף, כגון: הוכחת יכולת מקצועית וכלכלית; הצגת תוכנית עבודה והסכמים לביצוע 

בביצוע בניהול, פיקוח והפרויקט נשוא הבקשה לקבלת זכויות; השתתפות מפעיל בעל ניסיון 

 25%ששיעור החזקתו בנכס הנפט יעמוד על  חיפושי נפט ו/או גז טבעי בהיקפים מסוימיםל ש

 לפחות וכיוצ"ב. 

 העברה ושעבוד של זכויות בנכס נפט  .ב

לחוק הנפט שמטרתן  76פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות לעניין סעיף  31.12.2015ביום 

תר מוקדם, רשיון וחזקה( וטובת הנאה להסדיר את הפרוצדורה להעברה ושעבוד זכות נפט )הי

"(, שעיקריהן ההנחיות)להלן בסעיף זה: " 89)לרבות זכות לתמלוגים חוזיים( בזכות נפט

 כדלקמן: 

לרבות החזקה של כל  -"טובת הנאה בעניין חזקה" -זה "טובת הנאה בעניין רישיון" ו בסעיף

שהוא בעל חלק ברישיון או  ( שליטה בבעל רישיון או בבעל חזקה, או בתאגיד1אחד מאלה: )

מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל רישיון  25%-ותר מי( 2בחזקה, או בקבוצה לפי העניין; )

( 3או בבעל חזקה, או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה, או בקבוצה, לפי העניין; )

 .םזכות לתמלוגים חוזיי

 שליטה בתאגיד, לפי העניין;אמצעי שליטה בקבוצה או אמצעי  –אמצעי שליטה" "

( זכות הצבעה באסיפה, בוועדת תפעול או 1כל אחד מאלה: ) – "אמצעי שליטה בקבוצה"

( זכות 2בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט; )

את למנות חברים באסיפה, בוועדת תפעול או בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות 

הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט, או למנות אדם שתפקידו לקבל החלטות כאמור; לעניין זה, 

גוף שחברי הקבוצה הסכימו לגביו כי הוא יכוון את פעילות הקבוצה בהפעלת  –"ועדת תפעול" 

                                                           

 

למיטב הבנת תמר פטרוליום, הכללתה נעשתה טרם הנפקת מניות תמר פטרוליום לראשונה לציבור, קרי: בעת שהייתה היתה בשליטה   87
דיעת החברה, בכוונת תמר פטרוליום, לפנות לוועדה לצמצום הריכוזיות בבקשה להסרת שמה מהרשימה מלאה של השותפות. למיטב י

 האמורה.
ההנחיות המפורטות רלוונטיות לחיפושי נפט בים וגם לחיפושי נפט ביבשה. בנוגע לחיפושי נפט בים, ככל שקיימת סתירה בין ההנחיות  88

 , הוראות תקנות הים יגברו.2016-ט והפקתו בים( תשע"זלבין תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפ
 במסגרת נפט בזכות חלק במישרין לו שיש מי כל בין הנאה טובת או נפט זכות של העברה על גם הוחלו 76 סעיף לעניין הנחיות כי, יצוין  89

 שליטה או נפט זכות בעניין אההנ טובת המקנים שליטה אמצעי של הקצאה או העברה על יחולו וכן, ביניהם ההסכם מכוח קבוצה
   .נפט זכות בעניין הנאה טובת או נפט זכות שבידיה בקבוצה או בתאגיד
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זכות הנפט או יקבע את אופן הפעלת זכות הנפט וביצוע החובות המוטלות על בעל זכות הנפט 

 הזכות או את מדיניותה בעניינים אלה או יפקח עליהם. על פי תנאי

( זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף 1כל אחד מאלה: ) – ""אמצעי שליטה בתאגיד

( זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה, או 2מקביל לה של תאגיד אחר; )

 נושאי משרה מקבילים להם בתאגיד אחר.

 טה בקבוצה או שליטה בתאגיד, לפי העניין;שלי –ליטה" ש"

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע,  –"שליטה בקבוצה" 

לכוון את פעילותה של הקבוצה, למעט יכולת של יחיד הנובעת רק ממילוי תפקיד בקבוצה או 

עט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר באחד מחבריה ולמ

( אם 1ממילוי תפקיד של מפעיל; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בקבוצה )

( אם הוא מחזיק 2החלק שהוא מחזיק בזכות הנפט שבידי הקבוצה הוא מחצית או יותר; )

( אם בידו היכולת לקבל בעבור הקבוצה החלטות 3מחצית או יותר מאמצעי השליטה בקבוצה; )

עות לפעולות בעניין זכות הנפט והפעילות לביצועה, או למנוע קבלת החלטות כאמור הנוג

 בקבוצה.

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה דרך קבע,  -"שליטה בתאגיד" 

לכוון את פעילותו של התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא 

( אם הוא 1גיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בתאגיד )משרה אחר בתא

( אם בידו היכולת לקבל 2מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; )

בעבור התאגיד החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט, או למנוע קבלת החלטות כאמור בתאגיד, 

כל אחת מן הזכויות  -אגיד שהוא שותפות מוגבלת מכוח תקנון התאגיד או מכוח הסכם.בת

 .יהאמורות בתאגיד שהוא השותף הכלל

בטרם  רשיוןבושל טובת הנאה  רשיוןעל ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של  הממונה (1)

אישר הממונה על ענייני הנפט כי קיימת תגלית )כמשמעה בחוק הנפט(, אם מתקיימים כל 

 התנאים הבאים:

ובמועד הגשת הבקשה  הרשיוןר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הוגשה לאח הבקשה .א

 המעביר היה בעל הזכות הנעברת במשך שנה לפחות;

לאחר ההעברה עומד בדרישות חוק הנפט  הרשיוןבחיפוש ובפיתוח של בעל  הניסיון .ב

 והוראות הממונה על ענייני הנפט.

 כל אחר ימלא רהנעב, מתפקידו יחדל הוא ההעברה ובעקבות, מפעיל הוא המעביר אם .ג

 .הנפט ענייני על הממונה ולהוראות הנפט לחוק בהתאם ממפעיל הנדרשים התנאים

לאחר ההעברה עומדת בדרישות לפי חוק הנפט  הרשיוןהפיננסית של בעל  היכולת .ד

 והוראות הממונה על ענייני הנפט.

המעביר נתן התחייבות כספית להוכחת יכולת כלכלית גם בעבור יתר השותפים  אם .ה

חזיקים במישרין בזכויות נכס הנפט, השותפים כאמור יוכיחו יכולת פיננסית המ

 .לעיל. דכאמור בסעיף קטן 
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במועד הגשת הבקשה עולה על שלושה חודשים, ובכל  הרשיוןשנותר עד לפקיעת  הזמן .ו

 ל שש וחצי שנים.טרם הגשת הבקשה לא יעלה ע הרשיוןמקרה תוקפו של 

וההיתר המוקדם שקדם לו ניתנו ללא תשלום למדינה, והתמורה עולה על  הרשיון אם .ז

כפל הוצאות המעביר ברכישת הזכויות המועברות ובמימון החלק היחסי לפי שיעור 

של ההוצאות בביצוע הפעולות המנויות בהנחיות, כשהן צמודות  המועברותהזכויות 

ש בין ההוצאות והמימון כאמור ישמש להמשך ביצוע לשער היציג של הדולר, ההפר

 . הרשיוןהפעולות לפי 

 לאחר בחזקה הנאה טובת או חזקה של העברה לאשר רשאי הנפט ענייני על הממונה (2)

שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים  ובלבד, החזקה משטח נפט הפקת שהחלה

 לעיל.  ד-ג

 (2)-ו (1)על ענייני הנפט רשאי לאשר העברת זכויות נפט כאמור בסעיפים קטנים  הממונה (3)

ם המפורטים, כשמדובר בהעברת זכויות בהיקף זניח לעיל, אף שלא מתקיימים כל התנאי

 בזכות( או בהתקיים טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמפורט בהנחיות. 5%-)לא יותר מ

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים )כמשמעם בהנחיות אלה(  (4)

 יהיה חריגים קריםבממערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת הזכות.  5%אשר ערכם עולה על 

 הנפט מערך 5% על העולה בערך תמלוגים העברת לאשר רשאי הנפט ענייני על הממונה

. יצוין, כי האמור הנפט מערך 10% על תעלה שלא ובלבד הזכות במסגרת וינוצל שיופק

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים הנעשית כחלק מהליך 

שהיתה תגלית  טובת הנאה בטרם אישר הממונה על ענייני הנפהעברה של רשיון או ט

 )כמשמעה בחוק הנפט(.

 זכות בעניין הנאה טובת של או נפט זכות של העברה יאשר לא הנפט ענייני על הממונה (5)

 , אם לדעתו מתקיים אחד מאלה:נפט

ההעברה עלולה לעכב או לפגוע בביצוע חובות בעל זכות הנפט לחיפוש או הפקה של  .א

 לפי הרשיון או החזקה או לפי חוק הנפט, לפי העניין.נפט 

 .וההפקה החיפושים בתחום בתחרות משמעותי באופן לפגוע עלולה ההעברה .ב

 המדינה לאוצר המגיעים התמלוגים בתשלום משמעותי באופן לפגוע עלולה ההעברה .ג

 .והדין הנפט חוק לפי

אות ודרישות שנתן הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט, או הור .ד

ענייני הנפט מכוחו, בקשר לזכות נפט אחרת שיש או שהיתה לו או טובת  עלהממונה 

הנאה בקשר אליה, או את תנאיה של זכות נפט כאמור, או פעל בעניין זכות נפט כאמור 

בחוסר יעילות או בחוסר אחריות, ובשל כך אין הוא ראוי להיות בעל זכות נפט או בעל 

 או בעל טובת הנאה בעניין זכות נפט, לפי העניין. חלק מזכות נפט

המעביר או הנעבר טרם שילמו סכום שהם חייבים לשלם לאוצר המדינה בקשר לזכות  .ה

 נפט שיש או שהיתה להם.
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, הממונה על ענייני הנפט, רשאי שלא לאשר העברה, אף שמתקיימים כל התנאים בנוסף (6)

כי טעמים של בטחון הציבור, של  המפורטים בהנחיות אלה למתן האישור, אם שוכנע

בטחון המדינה, של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת, ובכלל זה 

במקרה שהנעבר הוא תאגיד שמדינת חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות 

 אשר בשלהן ההעברה אינה לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.

 טרם נפט בזכות הנאה טובת או נפט זכות של שעבוד לאשר רשאי נפטה ענייני על הממונה (7)

 פעולות למימון הלוואה לקבלת בטוחה לשמש נועד השעבוד אם, מסחרית הפקה החלה

 מיוחדים מטעמים או חוזיים תמלוגים קבלת להבטחת או, לבצע הנפט זכות בעל שעל

 שעבוד לאישור דומים תנאים נקבעו, כן כמו. לאשרם לנכון ראה הנפט ענייני על שהממונה

 .מסחרית הפקה שהחלה לאחר נפט זכויות של

לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכות המשועבדת, ואם יתקיימו התנאים  רשות (8)

או החזקה או כל חלק בהם או טובת הנאה בעניין  הרשיוןלמימוש השעבוד, לא יועברו 

כל גורם אחר, אלא אם הממונה על או החזקה, לפי העניין, לבעל השעבוד או ל הרשיון

ענייני הנפט ירשה את ההעברה לנעבר מראש ובכתב, בהתאם להנחיות; מינוי כונס נכסים 

על הזכות המשועבדת לא יהיה כפוף לכללים החלים על העברתה, ובלבד שהממונה על 

 ענייני הנפט הסכים מראש ובכתב לזהות כונס הנכסים ולסמכויות שיינתנו לו.

 כי . נטעןכאמורהנחיות ההגישה נובל ערעור לשר האנרגיה, בעקבות פרסום  31.1.2016ביום 

בהירות באשר לתנאי העברת זכויות נפט והיקפן חורג מגדר התחום -ההנחיות כאמור יוצרות אי

המוכר בדין הישראלי להנחיות מינהליות ואין להותירן על כנן. עוד נטען כי הן אינן עולות בקנה 

הגישה נובל מכתב לשר האנרגיה  4.6.2017ביום  קה הנהוגה בסוגיה זו בעולם.אחד עם הפרקטי

-המלין על כך שטרם התקבלה החלטה בערעור שהוגש, מתייחס לנזקים הנגרמים לנובל בשל אי

הבהירות בהנחיות, ומבקש בשנית, בהתאם לערעור, ביטולן של ההנחיות או למצער תיקונן. טרם 

 .התקבלה החלטה בערעור

  בטוחות בקשר עם זכויות הנפטמתן  .ג

פרסם הממונה על ענייני הנפט נוסח סופי של הנחיות בדבר מתן בטחונות  17.9.2014ביום 

. במהלך )ערבויות וביטוחים( שמחזיק או מבקש זכות נפט הן ביבשה והן בים נדרש להעמיד

עודכנו למתן בטוחונות בקשר עם זכויות הנפט אשר בה  פורסמה טיוטת הנחיות 2016שנת 

הממונה על ענייני הנפט צפוי לפרסם נוסח של הנחיות הוראות הנוגעות לפוליסות ביטוח. 

בהתאם להנחיות כאמור נקבע, בין  90.מעודכנות בקשר עם בטחונות הנוגעות לפוליסות ביטוח

כי הערבות  היתר, כי במידה ולא פעל בעל זכות הנפט בהתאם לאמור בהנחיות, או אם נתברר

שנעשה בוטלו או הסתיימו מכל סיבה שהיא, טרם חידושם, הארכתם או העמדת או הביטוח 

ערבות או ביטוח במקומם, יהיה רשאי הממונה על ענייני הנפט לחלט את הערבות הקיימת 

                                                           

 

השותפות ותמר , התשקיף]טיוטת[ , נכון למועד ותנאי נכסי הנפט בפרויקט תמרלהנחיות כאמור, ובמסגרת פעילות  בהתאם  90
בגין חזקות  בערבויות ותמר פטרוליום השותפות ן שלחלק. דליתור חזקות תמ ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגין והפקידפטרוליום

 . מיליון דולר, בהתאמה 3.93 -וכ דולר מיליון 9.35-לכ מסתכם כאמור תמר ודלית
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בקשר עם הזכות ולפעול לצמצום הנזקים האפשריים על חשבון בעל הזכות. כמו כן יהיה 

אי עמידה בתוכנית העבודה ובהוראות הזכות הממונה על ענייני הנפט רשאי לראות בכך 

 ולפעול בהתאם להוראות חוק הנפט.

 בקשות לאישור ייצוא .ד

פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור  31.12.2015ביום 

עות בין היתר את המועד והאופן להגשת בקשה לקבלת אישור לייצוא גז הקוב לייצוא גז טבעי

שטח החזקה, הפרטים שיכללו בבקשה כאמור והמסמכים שיצורפו אליה, וכן הבהרות טבעי מ

בקשר לאישור ייצוא כאמור. יודגש, כי אישור ייצוא יינתן בהתאם לתנאים שפורטו במתווה 

התשקיף,  ]טיוטת[ נכון למועד לעיל, ובכפוף לכל דין. יצוין כי, .ג6.21.13הגז, כמפורט בסעיף 

 ותמר פטרוליום השותפות ידי-שנחתמו עלהתקבלו אישורי ייצוא להסכמי הייצוא 

 .לעיל 2א.6.10.5  -ו 1א.6.10.5  פיםבסעי יםמפורטוה

 נוספות מגבלות רגולטוריות 6.21.7

 פיקוח על מחירי הגז הטבעי .א

 ובמשרד האוצר במשרד המשותפת המחירים לוועדת האנרגיה משרד פנה 25.5.2011 ביום

"( על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח על מחירי המחירים ועדת)להלן: " האנרגיה

 . בישראלהגז הטבעי הנמכר 

 מצרכים מחירי על פיקוח צו פורסם 24.4.2013 ביום, המחירים ועדת להמלצת בהמשך

 על פיקוח המטיל, 2013-"גהתשע(, פיקוח רמת וקביעת טבעי גז על החוק)החלת  ושירותים

חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס . ומחירים רווחיות על דיווח של ברמה הגז משק

ראל בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי הגז הטבעי ביש לכל פרויקט.

 ונובל בכל תנאי מתווההשותפות , כל עוד יעמדו הגז בהתאם למתווהברמה של קביעת מחיר. 

בפרויקט ים  השותפיםחובת הדיווח כאמור חלה על ח זו. ו, יש להותיר על כנה חובת דיוהגז

 תטיס ובפרויקט תמר, וכן חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט.

, מחיר קביעת של ברמה בישראל הטבעי הגז ימחיר על פיקוח הטלת השפעת בדבר לפרטים

  להלן. 6.26.14 סעיף ראו

 ועדת צמח  .ב

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי  2011בחודש אוקטובר 

)להלן בסעיף בישראל ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה דאז 

אימצה ממשלת  23.6.2013פרסמה הועדה דוח סופי. ביום  12.9.2012"(. ביום ועדהוהזה: "

 החלטת הממשלה: "בסעיף זה )להלןבשינויים מסוימים ישראל את עיקרי המלצות הועדה 

, עילל 6.21.1ף , המתואר בסעימתווה הגז נכנס לתוקפו 17.12.2015"(. ביום בעניין ועדת צמח

אשר בו נעשו מספר הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה כאמור. להלן עיקרי החלטת 

 :  ותמר פטרוליום ( העשויים להשפיע על פעילות השותפותהגז הממשלה )כפי שתוקנה במתווה

)להלן:  BCM  540היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת השוק המקומי יהיה בהיקף של .1

"(, אשר יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכי המשק הכמות המינימאלית למשק המקומי"
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 שנים החל ממועד החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח. 29-לתקופה של כ

גודלו  פי-עלאספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי של כל מאגר תיקבע  חובת .2

 כמפורט להלן: 

 

 שיעור אספקה כמות הגז הטבעי במאגר
מינימאלי למשק 

המקומי מכמות הגז 
 הטבעי במאגר 

 

 50% )כולל(  BCM 200מעל 

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-עולה או שווה ל

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -עולה או שווה ל

הממונה על  ידי-עלייקבע  BCM 25 -נמוך מ
 ענייני הנפט

 

ענייני הנפט  על הממונה יקבע נוספות ולמדינות לישראל משותפים מאגרים לעניין כי יצוין

ממוקמים בשטח הנתון  יהיוכמו כן, נקבע כי מתקני הייצוא  .91ספציפייםתנאים והסדרים 

-לשליטת ישראל הנמצא באזור הכלכלי הבלעדי שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם דו

 אחרת. הצדדי בין ישראל למדינ

 לייצוא הניתנת הגז כמותו הממונה על ענייני הנפט,ייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת  .3

בכפוף  עת באותה במאגרים לייצוא המותרות הכמויות של היחסי לחלקן בהתאם תהא

 .כאמורלהבטחת הכמות המינימאלית למשק המקומי, 

בעל חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא מטעמו כנגד חובת אספקה  .4

גודלו ובשיעורים שנקבעו, ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט למשק המקומי בהתאם ל

 הגבלים, לאחר ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים. הוהממונה על 

הממשלה בעניין ועדת צמח )קרי: פרויקט  תעל אף האמור לעיל, מאגר שפותח לפני החלט .5

חייבו לגביה מהכמות שבעלי החזקה טרם הת 50%ים תטיס ותמר(, יהיה רשאי לייצא 

 באופן וזאת, מכך יותר ולא צמח ועדת בעניין הממשלה תלמשק המקומי נכון למועד החלט

 הפחתת אופציית את צרכן מימש ובו במקרה כי, יובהר. ייצוא אישור שניתן ובלבד מיידי

 יראו, האמור המועד טרם החזקה בעלי עם שנחתם להסכם בהתאם לו הנתונה הכמויות

 הטבעי הגז מכמות כחלק הכמויות הפחתת אופציית מומשה גביהל הטבעי הגז בכמות

 . המקומי למשק התחייבו טרם החזקה בעלי לגביה

גז טבעי בשטח החזקה למשק המקומי, בעיתוי  מאגרבעל חזקה לחבר כל  כלחובה על  .6

 ובהיקף שייקבעו, במסגרת שטר החזקה, ובהתאם לתנאים שייקבעו.

                                                           

 

 הנפט ענייני על הממונה אישור ממועד החל, הוחלפה BCM 47, כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של יצוין  .91
 . לוויתן חזקות בעלי על שחלה המקומי למשק האספקה חובת כנגד, ובתנין בכריש יותהזכו להעברת
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יבשתיות וימיות להולכה ולטיפול בגז טבעי למשק תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות  .7

 המקומי יתבצעו במעורבות ממשלתית, ככל שתידרש.

שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה, את הצורך  .8

לקבוע כללים לגבי מכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור מוצרים 

  .92לייצוא

ימים ממועד החלטת הממשלה  120האוצר להגיש תיקוני חקיקה, בתוך להטיל על שר  .9

בעניין ועדת צמח, על מנת להבטיח את קבלת מלוא החלק של הציבור במשאב הגז הטבעי 

 במקרה של ייצואו.

 המקומי למשק הטבעי הגז אספקת במערכות יתירות ליצירת תפעל ישראל ממשלת .10

 היתירות ליצירת השונות בחלופות הצורך תא, לבחון האנרגיה שר את מנחה לכך ובהתאם

 את וכן, קיימות תשתיות של והתאמה שימוש לעשות האפשרות את זה ובכלל, כאמור

למערכת ההולכה הארצית באזור אשקלון,   Bמרי מאסדת נוסף צינור להקים האפשרות

 .כולל מיתקן טיפול

דה בממשלה, תבצע כן, נקבע כי כאשר עברו חמש שנים מיום אישור המלצות הווע כמו .11

שנים,  25 -הממשלה הערכת מצב, לאור היצע הגז הטבעי והביקוש הצפוי לגז הטבעי ל

מאותה נקודת זמן, באשר לצורך בעדכון מכסת הייצוא הכוללת. אישור ייצוא לכל שדה 

יהיה בהתאם לחובת האספקה למשק המקומי כמפורט בהחלטת הממשלה בעניין ועדת 

 צמח.

 של תקופתית לבחינה צוות הקמת על האנרגיה משרד הודיע 21.1.2018 ביום, כי יצוין .12

בעניין   הממשלה החלטת קבלת מאז שחלו ההתפתחויות את יבחן הצוות. הוועדה המלצות

, טבעי לגז הביקושים בנושאי מחודשת בחינה ויערוך טבעי לגז הביקוש בתחומיועדת צמח 

 משרד"ל מנכ יעמוד הצוות ראשב. ועוד הלקחים הפקת, המדיניות, הטבעי הגז היצע

 המשרד, באוצר התקציבים אגף, לכלכלה הלאומית המועצה נציגי בו חברים ויהיו האנרגיה

, הטבעי הגז רשות, לממשלה המשפטי היועץ, עסקיים להגבלים הרשות, הסביבה להגנת

 הצוות האנרגיה משרד בהודעת האמורפי -על. לאומי לביטחון והמועצה החוץ משרד

 .2018 יוני לחודש עד עבודתו את סייםל מתעתד

במאגר תמר, באמצעות יועצים  אומדן עצמאי של היקף העתודותמשרד האנרגיה ביצע בחינה 

וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, ממאגר תמר, חישוב מכסות הייצוא  בין השאר לצורךחיצוניים, 

משרד האנרגיה מהותי בין אומדן קיים שוני לא למיטב ידיעת החברה, . ילעל ג כמפורט בסעיף

התשקיף ולמיטב ]טיוטת[ נכון למועד  . לעיל1ו.6.8.1בסעיף המובא אומדן העתודות כאמור לבין 

 ן כאמור.ידיעת החברה, בכוונת משרד אנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומד

                                                           

 

אולם, לא ייחשבו לייצוא כמויות גז טבעי שישמשו את המפעל אשר יוקם בעקבות המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה במישור   .92
 רותם.
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הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר ועד ליציאת הגז  .ג

  "(בצינור הקיבולת הקצאת הסדרת)להלן: " הקבלה ממתקןהטבעי 

"( הרשותפרסמה רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה )להלן בסעיף זה: " 9.12.2012ביום   

ר לרבות בקשר לשמירת קיבולת גז לצרכנים החלטה בעניין הסדרת הקצאת הקיבולת בצינו

האספקה של פרויקט ולמשווקים ברשת החלוקה ובקשר להסדרת סוגיית המחסור בקיבולת 

או לשיווק של למכירה תמר לא יסרבו לחתום על חוזים שותפי תמר. יצוין, כי לעמדת הרשות, 

ההתקשרות היא גז טבעי, עם צרכנים המבקשים להתקשר עימם, רק בשל העובדה שמשמעות 

שסך כל כמות הגז הטבעי השעתית האמורה לעבור בצינור הגז חורגת מהקיבולת 

בשעה. למיטב ידיעת החברה,  MMBTU40,000 -ב שנאמדה נכון לאותו מועדהמקסימאלית 

מהחלטה כאמור עשויים להיות צרכני הגז  הנפגעים העיקריים התשקיף,]טיוטת[ נכון למועד 

 סכמים מחייבים הכוללים הבטחת קיבולת, להבדיל מצרכני גז טבעיה הטבעי ממאגר תמר להם

  .(Interruptible) על בסיס יכולת

החלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה  .ד

 הארצית 

פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי את החלטתה בעניין מימון פרויקטי  7.9.2014ביום   

וא באמצעות מערכת ההולכה הארצית. ההחלטה קובעת את תעריפי ההולכה שיחולו על ייצ

העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית 

וכן את מימון הקמת מקטעי מערכת ההולכה המיועדים לייצוא גז טבעי כאמור. ההחלטה 

 קובעת את העקרונות הבאים:

)הגורם המוכר או משווק את הגז הטבעי ליצוא( יחתום עם בעל רשיון ההולכה על  היצואן .1

הסכם הולכה שיאושר מראש ובכתב על ידי מנהל רשות הגז הטבעי. היצואן ישלם לבעל 

רשיון ההולכה את תעריף ההולכה שיהיה תעריף ההולכה הרגיל החל על הצרכנים 

 הישראלים כפי שיהיה מעת לעת.

מלוא עלויות ההקמה של מקטע של מערכת ההולכה המיועד לייצוא בלבד היצואן יישא ב .2

"( וכן בעלויות ההקמה של קו הולכה נוסף בצמוד למקטע המקטע המיועד לייצוא)להלן: "

 .2%"(, בתוספת דמי ניהול בשיעור של מקטע מוכפלקיים )להלן: "

צרכן נוסף בעתיד  כל עוד הסכם ההולכה בין היצואן לבעל רשיון ההולכה בתוקף ויצטרף .3

למקטע המיועד לייצוא, יקבע מנהל רשות הגז הטבעי מהי העלות המשויכת לצרכן הנוסף 

מכלל עלות הקמת המקטע המיועד לייצוא, וזאת בהתאם ליחס הקיבולת של הצרכן הנוסף 

מכלל הקיבולת שניתן להעביר במקטע המיועד לייצוא. היצואן יזוכה בסכום אותה עלות 

 הנוסף. שתשויך לצרכן

במידה ומקטע מסוים במערכת ההולכה, המוביל למקטע המיועד לייצוא, עתיד לשרת גם  .4

צרכנים ישראליים, אולם, המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא, לא היה מוכפל במועד 

שבו הוא הוקם אלמלא ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה, ישלם היצואן )בנוסף 

ד ליצוא כאמור לעיל( את החלק היחסי לגבי הכפלת המקטע להקמת עלות המקטע המיוע

 המיועד ליצוא. המועצה תקבע את חלוקת העלות בין היצואן לבין בעל רשיון ההולכה. 
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במקרה ולדעת מנהל רשות הגז הטבעי קיימת קיבולת מספקת במערכת ההולכה בעת  .5

ת כי במהלך עשר חתימת ההסכם בין בעל רשיון ההולכה לבין היצואן, ואולם יש סבירו

השנים שלאחר מועד תחילת הזרמת הגז הטבעי לראשונה, יהיה מחסור בקיבולת לצרכני 

מערכת ההולכה הישראליים במקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא, אזי במועד החתימה 

( לשלם לבעל רשיון ההולכה 1על הסכם ההולכה יבחר היצואן באחת מהחלופות הבאות: )

העתידי של המקטע הרלוונטי של מערכת ההולכה, וסכום זה לא מתקציב הכפלתו  50%

( לא לשלם סכום זה 2יוחזר ליצואן גם אם בסופו של דבר לא יוכפל המקטע כאמור; )

 לעיל.4ובמקרה של הכפלת המקטע כאמור יחולו הוראות סעיף קטן 

לת מנהל רשות הגז הטבעי יקבע לגבי כל מקרה מהיכן במערכת ההולכה מחשבים את תחי .6

 המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא, ונקודה זו תצוין במפורש בהסכם ההולכה. 

למרות שעלות ההקמה מושתת )במלואה או בחלקה( על היצואן, המקטע לא יהיה בבעלות  .7

 היצואן ולא תהיה לו שום זיקה מכל סוג שהיא במקטע זה.

ון ההולכה עד ליום החלטה זו לא תחול על הסכמי הולכה ליצוא שייחתמו עם בעל רשי .8

ליצוא גז  19.2.2014)לרבות הסכם ההולכה שנחתם בקשר עם הסכם מיום  2.11.2014

 לעיל(.  1א.6.10.5מפרויקט תמר לצרכנים בירדן( )כמפורט בסעיף 

שותפי תמר ם חתמו יצוין, כי במסגרת הסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים עליה .9

עד כה, הוסכם כי עלויות מערכת ההולכה הארצית יושתו על לקוחות הגז לייצוא, בהתאם 

 למנגנונים שנקבעו בהסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים כאמור. 

 החלטת ממשלה בדבר הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה  .ה

דבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח ב 30.1.2011מיום  2790בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

 13.1.2013 ביום"(, פורסמה לתחליפי נפט התוכנית הלאומיתתחליפי נפט בתחבורה )להלן: "

למקורות  2013-2025התחבורה בישראל בשנים  מעברקידום בעניין  5327החלטת ממשלה מס' 

מקור אנרגיה וזאת כדי לאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כאנרגיה חליפיים לנפט, 

, בהתאם לתחזיות הצריכה וככל 2025בשנת  60%-ושל כ 2020בשנת  30%-כ של בשיעורבישראל 

עת טכנולוגיות המקטינות את השימוש מההחלטה כאמור מתמקדת בהט שהמעבר כדאי כלכלית.

הישראלי בנפט בתחבורה, ומתמקדת הן בבניית רגולציה, שתאפשר את הטמעתם של מקורות 

(, גז טבעי CNG, כגון: גז טבעי דחוס )המקומייים, שאינם מבוססי נפט, במשק אנרגיה חליפ

( ותערובות בנזין ומתנול, והן ביצירת תהליכים לבחינת מדיניות עתידית עבור GTLשהומר לדלק )

 דלקים חדשים. 

  החלטה כאמור עשויה להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי לגז טבעי במשק הישראלי.    

 

  האזורים הימיים הצעת חוק .ו

, האזורים הימייםממשלתית, הצעת חוק על שולחן הכנסת הצעת חוק הונחה  6.11.2017ביום 

לקבוע את המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים  מבקשהחוק המוצע . 2017–חהתשע"

)לרבות שטחי ים שמעבר לגבולות המדינה(, את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן 
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 ות הסמכויות שהיא רשאית להפעיל ביחס לפעילויות המבוצעות בהם. את גבול

וכעת  ימייםהאזורים ה את הצעת חוקבקריאה ראשונה הכנסת אישרה  13.11.2017ביום 

 ,לחוק המוצע .לדיון בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה לקריאה שניה ושלישיתממתינה ההצעה 

שותפות ותמר להיות השפעה על פעילות ה עשויה ככל שיאושר במליאה בקריאה שניה ושלישית,

התשקיף לא ניתן לאמוד את ]טיוטת[ , אשר נכון למועד פרסום ןוהעלויות שלה פטרוליום

 .היקפה

ניתנה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה  2013בהקשר זה, יצוין, כי בחודש ינואר 

בהוראות המשפט פיסקלי(, אשר קבעה כי בהתאם לדין הישראלי ובהתחשב -)כלכלי

הבינלאומי, ניתן להחיל בשטחי הים שמעבר לגבולות המדינה הן את הדינים העוסקים 

ברגולציה של תחום הנפט והגז הטבעי בישראל, הן את דיני הגנת הסביבה של מדינת ישראל 

 םוהן את הדינים הפיסקליים של מדינת ישראל. חוות הדעת האמורה לא שללה תחולה של דיני

 נוספים.

 חלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחםה .ז

השימוש בפחם  יופחת 2016כי בשנת  שר האנרגיה הנחה את חברת החשמל 29.12.2015ביום 

נוספים  5%חלה הפחתה של  2017. החל משנת 2015ביחס לשנת  15%לייצור חשמל בשיעור של 

 .2015ביחס לשימוש שנעשה בשנת  20%הכל הפחתה של  ךובס

הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של חברת  24.8.2016 ביום

לחוף, והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז  שלושה מאגרי גזהחשמל עם חיבורם של 

התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה  30.9.2016 ביוםטבעי תוך עד שש שנים. בהמשך לכך, 

, ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, במסגרתם 2008 –לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח 

יחידות  נקבע, בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת פעילותן של

 ביום 1.6.2022.93אתר "אורות רבין", זאת לא יאוחר מיום בבתחנת הכוח הפחמית  4-1

 המגזר לפיה האנרגיה שר של החלטתו על הודעה האנרגיה משרד באתר התפרסמה 28.5.2017

"אורות ב הפחמיות 1-4 יחידות של במקומן טבעי בגז שתופעלנה הכוח תחנות את יקים הפרטי

 בפחם השימוש להפסקת שקבע הזמנים בלוחות עמידה להבטיח בכדי היתר בין וזאת" רבין

 את 2018 שנת תחילת עד לבחון החשמל לרשותהאנרגיה  שר הורה, בנוסף. אלה ביחידות

 במשק להתפתחויות בהתאם, וואט מגה 700 של בהיקף נוספות כוח תחנות להקמת כיםהדר

הגיע הצוות הממשלתי בראשות משרד האוצר  27.12.2017ביום למיטב ידיעת החברה,  .החשמל

עם חברת החשמל וההסתדרות על מתווה הרפורמה בחברת  להסכמות עקרוניותוהאנרגיה 

חלק ממקטע הייצור מחברת החשמל ליצרני חשמל גה בהדר, לפיו, בין היתר, יוצא החשמל

לידיים , בין היתר, מספר שינויים: חברת החשמל תמכור אמור כוללהפרטיים. מקטע הייצור 

בהדרגה ובמהלך השנים חמישה אתרים ישנים )אשכול, רמת חובב, רידינג, אלון תבור פרטיות 

                                                           

 

 .5.10.2016 מיום"מ בע לישראל החשמל חברת של מיידי לדיווח בהתאם  .93
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המהווים כמחצית מיכולת הייצור וואט -מגה 4,000 -ושתי יחידות בחגית( בהספק כולל של כ

שלה; כמו כן, התחנות שיישארו בידי חברת החשמל יחולקו לשתי חברות בנות ממשלתיות, 

והשנייה של תחנות  -רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון תאורו -אחת של אלו המשתמשות בפחם

כי חברת , לעיל ההסכמות במסגרת נקבע כןהגז. זאת מתוך כוונה למכור את החברות בעתיד. 

בתחנת "אורות רבין"  1-4החשמל תקים את יחידות הייצור החדשות שיבואו במקום יחידות 

ין כי, כניסתן לתוקף של הסכמות אלו כרוכה ההחלטה הקודמת שהוזכרה לעיל. יצווזאת חלף 

אודות ההוראות הרלוונטיות  לפרטים .בהחלטת ממשלה והליך חקיקה בכנסת, ככל שיידרש

בין שותפי תמר לחברת חשמל לעניין מתווה הרפורמה המתואר לעיל ראו  בהסכם אספקת גז

 .לעיל ד6.10.4סעיף  

לחוק משק  57-א ו21, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים שר האנרגיההחליט 12.11.2017ביום 

ייצור פחמיות,  על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית של יחידות ,1996-החשמל, התשנ"ו

לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת 

המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק. המדיניות  מינימליהיחידות הפחמיות בעומס 

אשר משמשת את מנהל המערכת גם כיום, באופן שיצמצם את סך ייצור החשמל בפחם, , כאמור

לאחר הפסקת הפעלתן של היחידות הפחמיות כאמור, ובכפוף יות מיושמת גם תמשיך לה

ליתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר 

 למערכת ההולכה הארצית בתשתית נפרדת.  

 

הודיע שר האנרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל להפחית את השימוש  3.1.2018ביום 

. לפי הודעת משרד האנרגיה ומשרד 2015ביחס לשנת  30%פחם לייצור חשמל בשיעור של ב

הגנת הסביבה, החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה 

פי האמור בהודעת המשרדים, צעדים אלו, אשר -להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק. על

יביאו לכך  2008 -, התשס"ח , וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקיאושרו על ידי שר האנרגיה

מייצור החשמל במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות  70%-למעלה מ 2018שבסוף שנת 

 מתחדשות.

; צו הבלו על דלק )פטור 2018 –הבלו על הדלק )הטלת בלו( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ח  צו .ח

)מיסוי ירוק(; צו תעריף המכסים  2018 -שע"ח והישבון( )תיקון מס והוראת שעה(, הת

 "(הצווים)פחם( )להלן יחד: " 2018 -(, התשע"ח 8והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 

 בהם, הצווים אתהכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת  ועדת אישרה 14.3.2018 ביום

 מדיניות נוכח וזאת, 125% -בכ פחם על הבלויעלה מס  15.3.2019נקבע, בין היתר, כי החל מיום 

 .טבעי בגז שימושים הרחבת ולעודד דלקים של חיצוניות עלויות לגלם הממשלה

( CNG) דחוס טבעי גז על הבלו מס הדרגתי באופן יעלה 1.1.2024 מיום החלהוחלט כי,  בנוסף

האישורים תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס שיקבלו את כל  25-וזאת בכפוף לקיומן של לא פחות מ

 על הבלויבוטל באופן הדרגתי הישבון  1.5.2018הנדרשים לפעילות. כן נקבע כי החל מיום 

 .לצרכי תחבורה בעיקר המשמש, הסולר



 

 

 

 

 103 -ו 

באופן מהותי   חשמל לייצור בפחם השימוש להפחתת יובילו הללו הצווים, חברההלהערכת 

, במשק טבעי לגז םהביקושי להגדלת, ובהתאם, תחבורה לצרכי בסולר השימוש ולהפחתת

 .הישראלי במשק ולחשמל טבעי לגז בביקושים הטבעי לגידול מעבר

 הנחיות סביבתיות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים .ט

 ומשרדים הסביבה להגנת המשרד עם במשותף האנרגיה משרד פרסם 2016 ספטמבר בחודש

, החיפושים פעילות לש הסביבתיים ההיבטים את להסדיר שנועדו הנחיות נוספים ממשלתיים

, בים הנפט זכויות לבעלי להורות נועדו אלו הנחיות. בים טבעי וגז נפט של וההפקה הפיתוח

 מנת על וזאת זכויותיהם בשטחי פעילותם במסגרתם להכין שעליהם והמסמכים הפעולות מהם

 פיתוח ,חיפושים פעילות בעת להיווצר העלולים סביבתיים מפגעים, הניתן ככל למזער או למנוע

 ומתוכנית, הנפט מזכות נפרד בלתי חלק מהוות אלה הנחיות. בים טבעי וגז נפט של והפקה

 האנרגיה, בין היתר, משרד מונה, כן על. הזכות לביטול להביא עלולה מהן וסטייה, בה העבודה

 : הבאות ההנחיות את

 הרעש צמתעו לאור (:וגיאופיסי גיאולוגי מחקר) סיסמי סקר לביצוע סביבתיות הנחיות .1

, הרעש עוצמת על לממונה לדווח יש, והשלכותיה סיסמי סקר מביצוע כתוצאה הנוצרת

 הממונה אישור את לקבל וכן, הסיסמי הסקר של המתוכננים והמועדים המסלולים

 יש, תשתיות למתקני בסמיכות או בשמורות מתבצעת הפעילות בהם במקרים. לביצועו

 לביצוע תכנית להכין יש, בנוסף. המוסמכים ופיםהג או הרשויות מול הפעילות את לתאם

 .לביצועו כתנאי הממונה אישור את ולקבל, הסקר

 קידוחי באמצעות נפט לחפש הזכות ניתנת הרישיון מתן בשלב: ברישיון סביבתיות הנחיות .2

 בדיקות מבצעים, ממצאים ומתגלים במידה, הרישיון בשטח, הערכה וקידוחי חיפוש

 יגיש, קדיחה אישור לקבלת כתנאי. הממצאים ואיכות כמות את לבחון שמטרתן נוספות

 סביבתי מסמך( 1: )הבאים המסמכים את הכוללת הממונה לאישור בקשה הרישיון בעל

 הים בזיהום לטיפול מפעלית חירום תכנית(  2; )הימית לסביבה רקע ניטור תוכנית הכולל

 הרישיון בעל על, בנוסף; תהימי הסביבה להגנת הארצית היחידה ידי-על המאושרת בשמן

 . רעלים והיתר לים הזרמה היתר: הבאים ההיתרים את לקבל

 הפיתוח לתוכנית אישור לקבלת כתנאי :ובחזקה תגלית לאחר ברישיון סביבתיות הנחיות .3

 סביבתי מסמך( 1: )הבאים המסמכים את לממונה החזקה בעל יגיש, ההפעלה ואישור

( 2; )המתוכננים וההפקה הפיתוח לתוכנית תייחסהמ, הימית לסביבה רקע ניטור הכולל

 את לקבל החזקה בעל על, בנוסף. בשמן הים זיהום בתקריות לטיפול מפעלית חירום תכנית

 .פליטה והיתר רעלים היתר, לים הזרמה היתר: הבאים ההיתרים

  ח בענין קבלה וטיפול בגז טבעי/37תכנית מתאר ארצית  .י

ור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית והקמת לשם יצירת התשתית התכנונית לחיב

המתקנים הדרושים לשם כך, אישרו המועצה הארצית לתכנון ולבנייה )להלן בסעיף זה: 

"( וממשלת ישראל את "תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת בעניין המועצה הארצית"

" התוכניתן בסעיף זה: "קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות ועד למערכת ההולכה הארצית )להל
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 "(. ח/37תמ"א או "

התוכנית מייעדת שטחים )יבשתיים וימיים( להקמת המתקנים הדרושים בתהליך הפקתו 

והולכתו של גז טבעי הכוללים, בין היתר, תחנות קבלה וטיפול בגז טבעי, צנרת להולכת הגז 

 וכיוצ"ב. 

ניתן פסק דין בעתירות, אשר קבע  22.12.2015כנגד התוכנית הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. ביום 

דה, כמכלול מכי התוכנית צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות שהעותרים הציבו בדרכה, וע

במבחן הביקורת השיפוטית. עם זאת, בית המשפט קיבל שתי טענות נקודתיות אשר הועלו 

ני הפגמים חודשים לתקן את ש 18בעתירות הנ"ל, וקבע כי תינתן למועצה הארצית שהות של 

 הספציפיים שנמצאו בתכנית. 

החליטה המועצה הארצית לבצע התאמות ותוספות בתוכנית בהתאם לפסיקת  2.2.2016ביום 

אישרה ועדת שרים לענייני  27.3.2016בג"ץ כאמור, ובכפוף לאישור ממשלת ישראל. ביום 

די המועצה הארצית, י-תכנון, מקרקעין ודיור )קבינט הדיור( את התיקונים שבוצעו בתוכנית על

 קיבל האישור תוקף של החלטת ממשלה.  14.4.2016בהתאם לפסיקת בג"ץ בעניין וביום 

 עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעי –החלטת רשות החשמל  .יא

החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני  12.9.2016ביום  .1

 "(:החלטת הרשותלרכישת גז טבעי, כדלקמן )להלן בסעיף זה: " בגין הסכמים

אחד, ליצרן החתום על הסכם גז בו  MMBTU-אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל .א

 מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.

החלטת הרשות תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני התנאים המצטברים  .ב

הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור עד לא  ( בעלי רישיונות אשר יחתמו על1הבאים: )

ביום  ף( בעלי רישיונות אשר טרם קיבלו אישור תערי2; )31.12.2018יאוחר מיום 

ואשר ישלימו סגירה פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר מיום  16.8.2015

31.12.2018. 

ובפרט לא החלטת הרשות אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס להסכמי הגז  .ג

ביחס לסמכות הוועדה לפיקוח על מחירים. עוד הובהר בהחלטת הרשות כי ככל שיוטל 

 פיקוח על מחירי הגז, המחיר המוכר על ידי רשות החשמל יהיה בהתאם למחיר המפוקח. 

נקבע כי ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו צמוד  .ד

החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז מוכרת ליצרני  לרכיב הייצור, תפעל רשות

 חשמל החתומים על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר, בהתאם למתווה הגז.

 להתקשר הפרטיים החשמל יצרני את המתמרץ מנגנון החשמל רשות קבעהזו  בהחלטה

 שנקבע המקסימלי מהמחיר נמוך יהיה הגז מחיר לפיו, גז ורכישת מכירת בהסכמי

 גם זו החלטה. בפועל הגז ממחיר יותר גבוה במחיר הכרה באמצעות הגז ווהבמת

 כלומר) חדשים גז ספקי עם בהסכמים להתקשר הפרטיים החשמל יצרני את מתמרצת
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 מהמחיר נמוך אלו בהסכמים הגז שמחיר ככל( תמר לשותפי קשורים שאינם גז ספקי

 .הגז במתווה שנקבע המקסימלי

נקבע כי רשות החשמל תכיר לחברת החשמל  12.6.2017 בהחלטת רשות החשמל מיום .2

בעלויות הנובעות מהסכם חברת החשמל, לרבות עלויות הנובעות מהתחייבות הצריכה 

 (, בכפוף לתנאים הבאים:Take or Payהמינימאלית )

חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם ולעמידה בהתחייבות לצריכה  .א

כלל הכלים העומדים לרשותה, לרבות השקעת כל המאמצים  מינימאלית, תוך מיצוי

להפחתת מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת ולרבות מכירה משנית של הגז. 

ההחלטה האמורה קובעת כי מחיר הגז במכירה משנית ליצרני חשמל אחרים לא יעלה 

 על עלות רכישת הגז מספק הגז.

ית למי שאינו יצרן חשמל, אם קבע מנהל חברת החשמל לא תמכור גז טבעי במכירה משנ .ב

המערכת כי ביום המחרת נדרש שימוש בסולר או בגז נוזלי בתוכנית ההעמסה הכללית 

של משק החשמל, למעט מצב בו נעשה שימוש בסולר בתוכנית ההעמסה לצורכי בדיקה 

 בלבד. תוקף סעיף זה יפקע במועד ההפעלה המסחרית של ספק גז נוסף במשק.

לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות הנדרשות לייצור חשמל  חברת החשמל .ג

לעיל. החברה תשתמש בסולר  1בהתאם לתכנית העמסה פרטנית בניכוי האמור בסעיף 

 ובגז נוזלי לפי הנחיות מנהל המערכת.

הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת החשמל תבוצע בכפוף לבקרת עלויות שנתית 

ת החשמל ובשים לב לפעילות חברת החשמל למזעור עלויות ההסכם שתיערך על ידי רשו

  ועמידת חברת החשמל בתנאים המפורטים לעיל.

 תמר פרויקט למתקני ורשיונות היתרים .יב

 להפקת קבועה אסדה להקמת אישור תמר שותפי קיבלו, תמר פרויקט פיתוח תוכנית במסגרת

, שלפיו תמר מפרויקט וקונדנסט טבעי זג של הפקה מערכת של להפעלה אישור וכן ונפט טבעי גז

 . 94(100%"ח )במונחי ש מיליון 100 של בסכום ערבויות להגיש, היתר בין, חויבו תמר שותפי

 שותפיאינטש בע"מ )חברה בבעלות  10העניק שר האנרגיה לתמר צינור  29.8.2016, ביום כן כמו

מש להעברת שפעלת צינור שילה ארעי הולכה( רישיון בהתאם לשיעורי זכויותיהם בחזקה תמר

, מאסדת תמר עד לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי תמר מחזקת שמקורוגז טבעי 

 באשדוד, הכל בכפוף לתנאי הרישיון.

הצינור הוקם כחלק ממערכת ההפקה, כהגדרתה באישור ההפעלה לתמר, בעיקר על מנת 

היה לתקופה מוגבלת שאחריה הפעלתו לצרכי הולכת גז טבעי תושישמש להעברת קונדנסט, 

 ישמש להעברת קונדנסט.ו יחזור

                                                           

 

 ליון דולר להבטחת ההתחייבות האמורה וכן להבטחת תנאי שטר חזקת תמר.ימ 35שותפי תמר המציאו ערבות בסך של   .94
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  הסכמים מהותיים 6.22

 להלן פרטים בדבר הסכמים מהותיים אשר החברה התקשרה בהם והסכמים מהותיים אשר השותפות

בהם ואשר יש להם השפעה מהותית על החברה, שהינם בתוקף נכון למועד התקשרו  ותמר פטרוליום

 התשקיף: ]טיוטת[ 

 לעיל. 6.7.5 לפרטים ראו סעיף – החברהודלק אנרגיה בין שנחתם  ,העברת לתמלוגיםלסכם הה 6.22.1

 לתמלוגים מהשותפותדלק אנרגיה זכאית  ם, מכוחהרשיונות ושטר התמלוגיםהסכם העברת  6.22.2

  לעיל.  6.7.1לפרטים ראו סעיף  – ותמר פטרוליום

  לעיל. 0 ףלפרטים ראו סעי –מפרויקט תמר למשק המקומי טבעי הסכמי מכירת גז 6.22.3

 .6.10.5 ףלפרטים ראו סעי  – התקשרויות לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר 6.22.4

  לעיל. 6.18או סעיף לפרטים ר – הסכמי מימון מהותיים שנטלה השותפות 6.22.5

לפרטים  –  בקשר למימון שניתן לשותפות בהם שועבדו זכויות השותפות בפרויקט תמר הסכמים 6.22.6

  לעיל. 6.18.4סעיף ראו 

לפרטים ראו סעיף  – תטיס ומפרויקט תמר הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים 6.22.7

 לעיל.  5ד.6.8.1

 הסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס 6.22.8

"(, השימוש הסכםשותפי תמר )להלן: " לבין תטיס ים שותפי בין 23.7.2012 מיום הסכםפי -על

 :כי היתר בין הוסכם

 תטיס ים בפרויקט הקיימים במתקנים שימוש זכויות תמר לשותפי יעניקו יסתט ים שותפי .א

 ניתנה וכן הקבלה ומתקן הצנרת, הדחיסה מערכת, B-מרי פלטפורמת, הבארות לרבות

 מפרויקט טבעי גז של ואחסון הובלה לצורך מתקנים להקיםאו /ו לשדרג הזכות תמר לשותפי

 לשמירת בכפוף תינתנה תטיס ים במתקני מושהשי זכויות"(. תטיס ים מתקני)להלן: " תמר

 .הקבלה ובמתקן בצנרת תטיס ים מפרויקט המופק לגז קיבולת

 ,תמר חזקת של סיום או פקיעה( 1: )מבין המוקדם במועד תסתיים השימוש הסכם תקופת .ב

 של סיום או פקיעה אזי, תטיס ים במתקני שימוש שיעשה באופן דלית שדה יפותח בו ובמקרה

 גז של מסחרית בהפקה קבועה הפסקה על תמר שותפיידי -על הודעה מתן( 2; )דלית חזקת

 .תמר פרויקט נטישת( 3; )תמר מפרויקט

 380השימוש במתקני ים תטיס שילמו שותפי תמר לשותפי ים תטיס סך כולל של  תמורת .ג

 התמורה, התשקיף]טיוטת[ . נכון למועד 2015 בדצמברמיליון דולר בתשלומים שהסתיימו 

 .במלואה שולמה ורכאמ

 שותפי לבין תמר שותפי בין היחסים מערכת את המסדירות הוראות, היתר בין, כולל ההסכם .ד

 ים מתקני לניהול הקשור בכל לרבות, תטיס ים במתקני השימוש תקופת כל במהלך תטיס ים

 מתקני של ההוניות ההוצאות וחלוקת תטיס ים מתקני תפעול הוצאות חלוקת מנגנון, תטיס

 המבוסס תמר מפרויקט טבעי גז לקבלת ,תטיס ים מתקני ושדרוג הכנת עם בקשר טיסת ים
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או /ו העברה על מגבלות, תמר פרויקט לבין תטיס ים פרויקט בין הגז תפוקת היקף יחסי על

 .הצדדים בין מחלוקות לפתרון בוררות ומנגנון השימוש להסכם הצדדים זכויות של שעבוד

 יקבע השימוש ובהסכם תטיס ים שותפי בידי תישאר שודרגיםהמ תטיס ים מתקני על הבעלות .ה

 .תמר מפרויקט ההפקה תקופת בתום האמורים המתקנים לערך בנוגע התחשבנות מנגנון

 הסכם תפעול משותף בפרויקט תמר  6.22.9

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית במסגרת הסכם תפעול משותף 

(Joint Operating Agreement  אוJOA)  כפי שתוקן מעת לעת( אשר הצדדים לו  16.11.1999מיום(

" ההסכם)להלן בסעיף זה: " לעיל א6.8.1 בסעיףכיום הינם השותפות ויתר שותפי תמר כמפורט 

 , ואשר הוראותיו עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים:("JOAאו "

יהיו  JOA-י כל הזכויות והאינטרסים, וכן כל התחייבויות הצדדים, בקשר עם הקביעה כ .א

 בהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הנפט. 

ותהיה אחראית באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות,  JOA-פי ה-נובל תהיה המפעיל על .ב

גדרתה להלן(. ותחת פיקוחה והוראותיה של ועדת התפעול המשותף )כה JOA-בכפוף לתנאי ה

בניהול הפעולות המשותפות מוטלות על המפעיל חובות שעניינן, בין היתר, ביצוע הפעולות 

והוראות  JOA-המשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, הוראות ה

; הרשאת גישה JOA-ועדת התפעול, התקשרויות עם צדדי ג'; קיום ביטוחים כמפורט ב

פיקוח על הפעולות המשותפות; קביעת מצבת כח האדם והתמורה לשם  JOA-לצדדים ל

 שתשולם להם וכיוצ"ב. 

בתיקון  .כמפעילתפקידו וציא בקשר למילוי תכל ההוצאות ש זכאי להחזרהמפעיל יהיה  .ג

נקבעה שיטת ההתחשבנות גם בגין הוצאות עקיפות  30.6.2016להסכם התפעול המשותף מיום 

מסך ההוצאות הישירות, למעט  1%כאית לתשלום בשיעור של של נובל ונקבע כי נובל תהיה ז

 ביחס לפעולות שיווק. 

)למעט בשיעור חלקו היחסי( בגין כל  JOA-המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים ל .ד

תביעה, חבות, הפסד או נזק שינבעו מהתפעול המשותף או בקשר אליו, אלא אם כן אלו נבעו 

או ממחדלו להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש ובכל מקרה  מהתנהגות מכוונת של המפעיל

לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים. אין באמור לעיל כדי לפטור אותו מאחריות לחלקו 

 בהתאם לשיעור השתתפותו בכל נזק, הפסד או חבות כאמור.

הקימו הצדדים ועדת תפעול שסמכויות כוללות, בין היתר,  JOA-: במסגרת הועדת תפעול .ה

החלטות בנוגע למדיניות תהליכים ושיטות תפעול, אישור תכניות ובקשות לתקציב,  קבלת

קביעת לוחות זמנים, קבלת החלטות בנוגע לבקשות רשיונות וחזקות, החלפת המפעיל 

וכיוצ"ב. ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים כאשר לכל שותף נציג אחד לו יש זכות הצבעה 

שמינה אותו. החלטות ועדת התפעול המשותפת יתקבלו בהתאם לחלקו בחזקות של השותף 

מהזכויות בחזקה )צדדים  68%בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים המחזיקים יחד לפחות 

קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד(. על מנת לאשר החלטה הקשורה לסיום החזקה 

 ל כל הצדדים.או ויתור על חלק כלשהו מאזור החזקה, יש צורך בהצבעה חיובית ש
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פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה, תקציבים והרשאות להוצאה לביצוע  .ו

, תוכנית תכנית פיתוח ,חל עליהם, לרבות תכנית אקספלורציה JOA -פעולות בשטחים שה

 ותקציב. הפקה

" Exclusive Operations" -פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )המוגדרות בהסכם כ .ז

( לא תבוצענה אם הן סותרות פעולות Sole Riskרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות ומוכ

 קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע פעולות אלו. JOA-משותפות שכל השותפים משתתפים בהן. ה

יום מראש או בהודעה קצרה יותר בהסכמת  180זכות המפעיל להתפטר בהודעה בכתב של  .ח

וראות ההסכם, רשאית ועדת התפעול לפטר את המפעיל ועדת התפעול. כמו כן, בכפוף לה

הכוללים בין היתר מקרה בו המפעיל חדל  JOA -בהתקיים אחד מהמקרים הקבועים ב

חדלות פירעון של לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות, פירוק המפעיל, או  10%מלהחזיק 

 .המפעיל

אחד מהצדדים מלשלם  סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן במקרה של הימנעות .ט

והצבעה את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות הכוללות, בין היתר, שלילת זכות ההשתתפות 

קבלת נתונים ואינפורמציה, ובמקרה בו ההפרה נמשכת יותר לבועדת התפעול, שלילת זכות 

שלילת החלק לו זכאי השותף מהתפוקה, ובמקרה ( JOA-)כהגדרת מונח זה בם עסקי ימי 6-מ

יום אפשרות ליתר השותפים לדרוש הוצאה של אותו שותף  90-הפרה נמשכת יותר מבו ה

 מההסכם ומנכס הנפט.

שהוא משתתף בו וקובעות רישיון הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה של צד מכל  .י

את המקרים בהם הפרישה אפשרית, לרבות זכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים 

 .יוןברישהאחרים 

 משפטיים הליכים  6.23

ידי -אביב לאישור תובענה ייצוגית על-הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל 18.6.2014ביום  6.23.1

"(. עניינה של הבקשה האמורה בקשת האישורנגד שותפי תמר )להלן: " צרכן של חברת החשמל

 במחיר שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל. 

הגז לחברת החשמל הוא מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של  בבקשת האישור נטען כי מחיר

מעמדם של שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל, באופן המנוגד לסעיף 

 א לחוק ההגבלים העסקיים.29

הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר 

שותפי תמר לבין מחירו ההוגן, המוערך בסך  ידי-עלעבור גז טבעי שסופק  ששילמה חברת החשמל

(, וכן צווים הצהרתיים, לפיהם על שותפי תמר להימנע 100%מיליארד ש"ח )במונחי  2.456כולל של 

מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור, ומכירתו 

 ניצול לרעה של כוחם המונופוליסטי.במחיר גבוה יותר מהווה 

 ביום תמר שותפי הגישו אשר הסף על סילוק בבקשת המשפט בבית דיון התקיים 7.7.2016 ביום

 בקשת את הסף על לסלק יש לפיה מטעמו עמדה הגיש לממשלה המשפטי שהיועץ לאחר, 20.4.2016
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ובענה הייצוגית, משום . בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לברר את התהאישור

שלא ניתן לתקוף את אסדרת המחירים )שהיא רכיב אחד במתווה הגז( במנותק ממתווה הגז כולו, 

ומקומה של הביקורת השיפוטית על מתווה הגז היא בבג"ץ ולא בתובענה ייצוגית. היועץ המשפטי 

 הגז. לממשלה הוסיף וטען כי בירור התובענה הייצוגית עלול לסכל את מימוש מתווה

ניתנה החלטה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת האישור על הסף, וביום  23.11.2016ביום 

 הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו.  15.12.2016

 28.9.2017ביום בפני הרכב של שלושה שופטים.  16.3.2017בבקשת רשות הערעור התקיים ביום  דיון

ן לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט התקבלה החלטת בית המשפט העליו

משפט בבית -התקיים דיון קדם 18.10.2017ביום  .המחוזי על מנת שידון בבקשת האישור לגופה

המשפט המחוזי במסגרתו נקבעו מועדים לחקירות המומחים והמצהירים בתיק לחודשים ינואר 

בקשה לזימון עדים בתיק מטעם המדינה ובקשה  רשותפי תמ והגיש 29.10.2017. ביום 2018ופברואר 

קיבל בית המשפט את הבקשה לזימון עדים כאמור וקבע כי אלו  8.12.2017ביום  95.להוספת ראיות

. כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת שותפי תמר 2018יגישו תצהירים עליהם יחקרו בחודש מרץ 

שני  המומחים מטעם הצדדים.חקירת  , הסתיימה]טיוטת[ התשקיף נכון למועד להוספת ראיות.

, החברהלהערכת , במהלכם ייחקרו יתר המצהירים בהליך. 2018 מאימועדים נוספים נקבעו לחודש 

 המטפלים בתובענה מטעם השותפות ותמר פטרוליום, היועצים המשפטיים הערכתבהתבסס על 

  .50%-בקשת האישור להתקבל, נמוכים מ סיכוייה של

"( תביעה לבית התובעותישה השותפות ביחד עם נובל )להלן יחד בסעיף זה: "הג 12.3.2015ביום  6.23.2

המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל, באמצעות נציגיה ממשרד האנרגיה )להלן בסעיף 

"(, הכוללת בעיקרה השבתם של תמלוגים, אשר שילמו התובעות, ביתר ותחת מחאה, הנתבעתזה: "

אשר נחתמו בין לקוחות צד ג' )להלן בסעיף גז  אספקת הסכמימת , בגין הכנסות הנובעולנתבעת

ואשר חלק מן הגז נשוא הסכמים אלו סופק תטיס,  ים"( לבין שותפי הסופיים הלקוחותזה: "

עוד ביקשו  .לעיל 5ד.6.8.1, והכל בהתאם למגנון ההתחשבנות, כמפורט בסעיף מפרויקט תמר

התובעות בעתיד בגין  שתשלמנההתמלוגים  לפיוסעד הצהרתי  מסגרת התביעה ליתןהתובעות ב

 התמורה: "בסעיף זה )להלן יהיו על בסיס התמורה אשר תתקבל מהלקוחות הסופיים הכנסות אלו

עם התמורה  זכויות בתמר )להלן ביחדהשאינה בעלת  לקה של קבוצת דלק,בצירוף ח )"ההסכמית

  ."(רה הכוללתהתמו: "ההסכמית בסעיף זה

, הרי שהתובעות כבעלות המדינה מטענת במובחן, ביסודה של התביעה, טענת התובעות לפיה

הזכויות הן בים תטיס והן בתמר נוטלות מן הגז שברשותן כך שלא התקיימה כל מכירה בין 

"פרויקט ים תטיס" ועל כן עליהן לשלם תמלוגים על בסיס התמורה הכוללת -"פרויקט תמר" ל

בגין סכומים העולים על  ביתר,גובה מהתובעות תמלוגים  המדינהכפועל יוצא, הרי ש בלבד.

 שוויאת  ם הסופיים, קרי מהתמורה ההסכמית, המשקפתמלקוחותיהמקבלות הן הסכומים אשר 

  לקוחות הסופיים צד בלתי קשור.היותם של , וזאת לנוכח השוק של הגז

                                                           

 

 התקבלה בקשתה של תמר פטרוליום להצטרפות להליך המשפטי האמור לעיל. 8.12.2017ביום   95
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מיליון  26.7-עומד על כת התובעות הראשית כאמור, בגין טענ, סעד ההשבה 31.12.2017נכון ליום 

 .מיליון דולר( 12.4-דולר )חלקה של השותפות כ

לחילופין, טענו התובעות כי אף אם התקיימה מכירה כלשהי, הרי שהמכירה שהתבצעה הינה בגין 

 32.75% –בפרויקט תמר שאינן בעלות הזכויות בים תטיס )ישראמקו ודור בעלות הזכויות חלקן של 

פרויקט ים תטיס, לבין בעלות הזכויות ב( 45.5% –ובחלק מן התקופה אף תמר פטרוליום ואוורסט 

ובחלק מן התקופה בה  67.25%כאשר יתרת הגז המסופקת ללקוחות הסופיים על ידי התובעות )

( הינה גז שברשות התובעות שבו רשאיות הן 54.5% –תמר פטרוליום ואוורסט בעלות זכויות 

 המכירה גישתוש לצורך אספקת הגז ללקוחות הסופיים כאמור )להלן בסעיף זה: "לעשות שימ

 "(. החלקית

מיליון  18.6-עומד על כבגין גישת המכירה החלקית כאמור, , סעד ההשבה 31.12.2017נכון ליום 

 .מיליון דולר( 8.7-דולר )חלקה של השותפות כ

ה להצהרת הצדדים כי יעשו מאמץ , ניתן תוקף החלט13.1.2016בקדם משפט שהתקיים ביום 

ניסיונות הצדדים לא צלחו ולפיכך נדרשו להגיע להסכמות אשר ייתרו את המשך הדיון בתובענה. 

הגישו התובעות "בקשה לניהול הדיון בדלתיים  2.11.2016ביום הצדדים להמשיך בהליך התובענה. 

בקשת להלן בסעיף זה: "סגורות והטלת איסור פרסום" וזאת בצירוף תצהיר גילוי מסמכים )

הגישה הנתבעת את תשובתה נשוא בקשת התובעות )להלן בסעיף זה:  17.1.2017ביום  "(התובעות

ביום  .הגישו התובעות תגובתן נשוא תשובת הנתבעת 8.3.2017"( ואילו ביום הנתבעת תשובת"

לתיים התקיים דיון קדם משפט נוסף, אשר דן בבקשת התובעות לקיום הדיון בד 19.9.2017

נעתר בית המשפט לבקשת התובעות, כך שהתביעה תנוהל בדלתיים  30.10.2017סגורות. ביום 

סגורות וזאת בכפוף לכך שבסיום ההליך תהא בידי הנתבעת האפשרות לעתור לפתיחת הדלתיים 

על  בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליוןהגישה המדינה  29.11.2017ביום ולהיתר פרסום. 

, "("עהבר: "בסעיף זה )להלן משפט המחוזי לניהול הדיון בדלתיים סגורותהחלטת בית ה

שיקולים של פומביות לנהל את הדיון בדלתיים פתוחות בין היתר לאור  המדינהבמסגרתה ביקשה 

במסגרתה נדחה הבר"ע מטעם  העליוןפט ת המשבינתקבלה החלטת  18.12.2017ביום . הדיון

  .15.4.2018ע ליום המדינה. דיון קדם משפט מסכם נקב

לדחות את התוכנית לפיתוח מאגר  4.6.2014בעקבות החלטתו של הממונה על ענייני הנפט מיום  6.23.3

גולש לרישיון   SWידי שותפי תמר, לאור העובדה שחלק קטן ממאגר תמר-שהוגשה לו על SWתמר 

"(. ביום העתירהערן, הגישו שותפי תמר עתירה לבג"ץ כנגד החלטה כאמור )להלן בסעיף זה: "

החליט בית המשפט על מחיקת העתירה, מטעמים של אי מיצוי הליכים. במסגרת פסק  1.12.2014

יום יוגש ערעור לשר, וצוין כי החלטת השר בערעור תינתן בהקדם האפשרי  30הדין הוחלט שבתוך 

 ערעור 9.12.2014חודשים מיום הגשתו. בהתאם להסכמה כאמור, הגישו שותפי תמר ביום  3תוך 

]טיוטת[ למועד פרסום  נכוןלשר האנרגיה על החלטתו של הממונה על ענייני הנפט כאמור. 

  .בעניין החלטה התקבלה, טרם תשקיףה

 עסקית ואסטרטגיה יעדים 6.24

בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחום העיסוק של החזקה בזכויות לקבלת תמלוגים מתאגידים העוסקים 

 ל ולגוון את אחזקותיה בתחום זה.בתחום הנפט והגז, והיא תשאף להגדי
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  כיסוי ביטוחי 6.25

המקובלים בתחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח ביטוחים מעת לעת את הת ועורכ ותמר פטרוליום השותפות

והפקת גז טבעי בשינויים המחויבים מדרישות החוק, הרגולציה, תנאי הרשיון, דרישות הגופים הממנים 

בפוליסות קבוצתיות הכוללות מספר מבוטחים, ם נערכים הביטוחי .ןוחשיפותיה ןפעילות ומהיקפי

וזאת רק כנגד חלק  ותמר פטרוליום המכסות את הנכסים והחבויות בפעילויות השונות של השותפות

. , הכל בכפוף לאמור לעילבענף החיפושים, הפיתוח וההפקה של גז טבעימהסיכונים האפשריים, כמקובל 

כיסוי מסוים (, Control Of Wellות בגין אובדן שליטה בבאר )מערך הביטוח מכסה, בין היתר, הוצא

, לנזקי הרכוש המבוטח בשל ההפקההנלווה מסוים נזקי רכוש ואובדן תוצאתי לסיכונים פוליטיים, 

סיכונים לעבודות קבלניות בעת פיתוח הנכסים וכן חבויות בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד שלישי עקב 

וההפקה לרבות נזקי זיהום כתוצאה מאירוע תאונתי. הביטוחים נערכים בחלקם פעילות הקידוח, ההקמה 

באופן עצמאי ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים של נובל. יודגש, כי הזכות לתמלוגים אינה כוללת את 

הן לקבל בגין הביטוחים אותם ותמר פטרוליום ת השותפות והזכות לקבלת כספים מתקבולי ביטוח שזכאי

  ת.ורוכש

לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר  ת ביטוחיםורוכש ותמר פטרוליום שהשותפות אף

, לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים בפוליסות השונות שנערכו )חלקם מכוסה באופן חלקי ןהילפעילות

 ייםבלבד(, ותקבולי הביטוח לפיכך לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשר

. לפרטים נוספים בענין זה וההשלכות האפשריות על החברה ראו בפרק "גורמי סיכון" בסעיף להןשייגרמו 

 להיגרם שעלול הכנסות אובדן כנגד ביטוח פוליסת לחברה אין, התשקיף]טיוטת[  למועד נכוןלהלן.  6.26

 הנהלת החברה תבחן את הצורך, אם בכלל, לרכוש ביטוח כאמור. .גז בהפקת שיבושים עקב

 גורמי סיכון  6.26

וההפקה ופיתוח של תגליות נפט וגז  טבעי חיפושי נפט וגזבתחום  ותמר פטרוליום של השותפותהפעילות 

בכל הנוגע לפעילות במיוחד בדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי, , בהוצאות כספיות גדולות הכרוכמהם, 

 גורמי הסיכון של השותפות)להלן: " , וטומנת בחובם סיכונים רביםוהפקה בים , פיתוח מאגריםםיחיפוש

 "(. ותמר פטרוליום

, שהינו גם המקור מחזקות תמר ודליתשל החברה הוא הזכות לתמלוגים המשמעותי היחיד הואיל והנכס 

שקיעים בניירות הערך של על המ, היחיד שיהיה לחברה לפירעון אגרות החוב המוצעות על פי התשקיף

, אשר יש בהם כדי להשפיע ותמר פטרוליום להביא בחשבון את אותם גורמי סיכון של השותפותהחברה 

עיכובים ודחייה בלוחות הזמנים לפיתוח נכסי הנפט של לרעה על הזכות לתמלוגים של החברה. ככלל, 

ים לרעה על החברה, באשר הם , וכן שיבושים ותקלות בהפקת הגז, משפיעותמר פטרוליום השותפות

 גורמים לעיכובים ודחייה בקבלת ההכנסות מתמלוגים בידי החברה. 

ותמר  לחברה אין השפעה על אופן ניהול נכסי הנפט של השותפותבהקשר זה, יש לחזור ולהדגיש כי 

 , הם אלו אשר בכוחםובעלי הזכויות האחרים בנכסי הנפט , תמר פטרוליוםכי השותפותו ,פטרוליום

בשקידה ראויה לפיתוח נכסי הנפט ו/או להבטיח כי לא יופרו על ידם תנאי הרשיונות ו/או החזקות, לפעול 

חילוט כמו כן, במקרה של  .לרבות תנאי תכניות העבודה ו/או למנוע חילוט של נכסי הנפט במקרים כאמור

זקת דלית תפקע הזכות זכויותיהן של דלק קידוחים ו/או תמר פטרוליום בנכסי הנפט חזקת תמר ו/או ח

 של החברה לקבלת תמלוגים מנכסים אלו. 
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שהתממשותם  ותמר פטרוליום להלן פירוט של גורמי הסיכון של החברה, וגורמי הסיכון של השותפות

 . זכות התמלוגים של החברהעלולה להשפיע לרעה על 

 הזכות לתמלוגים כזכות קניינית 6.26.1

ידי הממונה על ענייני הנפט -עלנפט שהוענקו המנכסי  תמלוגיםקבלת הזכות ל ,לגישת החברה

שתקנה לחברה  ,או לכל הפחות מעין קניינית הינה זכות קנייניתבהתאם להוראות חוק הנפט, 

למצב של חדלות  נהתקלעאלו אם  ו/או תמר פטרוליום נושים אחרים של השותפות פני-עלעדיפות 

הינה זכות אובליגטורית,  לתמלוגים שהזכות בתי המשפט בישראלידי -יקבע עלככל שי פירעון.

ובאותו מועד לא יהיה רשום לטובת החברה שעבוד על זכויותיהן בנכסי הנפט להבטחת זכות 

 חדלות פירעון של השותפותפני נושים אחרים במקרה של -עלעדיפות  לחברהלא תהא התמלוגים, 

 הזכות של מעמדה פרשנות, התשקיף]טיוטת[ למועד נכון  . יובהר, כי96ו/או תמר פטרוליום

  המשפט בישראל.-בפסיקתם של בתי הטרם נידונ לתמלוגים

שינויים במחירי הדלקים בעולם ו/או בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן  6.26.2

  ( ו/או במקורות אנרגיה אחריםU.S CPIהאמריקאי )

 ותמר פטרוליום ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי שבמאגרים אשר השותפות-המחירים המשולמים על

מתעריף ייצור החשמל אליו מוצמדים הסכמי הגז ללקוחות חשמל שותפות בהם נגזרים, בין היתר, 

וכן  (Brent, ממחיר חבית מסוג ברנט )(U.S CPIפרטיים, ממדד המחירים לצרכן האמריקאי )

אות לפרטים אודות ההצמדות השונות בנוסח .ממחירי הדלקים החליפיים לגז, כגון מזוט וסולר

יצוין, כי בקשר לתעריף ייצור החשמל, כי השינויים  .לעיל א6.5.8סעיף מחירי הגז הטבעי, ראו 

המתודולוגים התכופים שמבצעת רשות החשמל באופן חישובו מקשים על היכולת לחזותו, ועשויים 

  קשר עם דרך חישובו.להביא למחלוקות בין ספקי הגז ללקוחות ב

בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד במחירי הדלקים החליפיים ו/או במחירי הברנט ו/או ירידה 

עלולה להשפיע לרעה גם על המחירים אותם תוכלנה ( U.S CPIהמחירים לצרכן האמריקאי )

על לקבל מלקוחותיהן בגין הגז הטבעי שימכר על ידן ו/או להשפיע ותמר פטרוליום השותפות 

 ידי השותפות-וממאגרים חדשים שיתגלו )ככל שיתגלו( על בהן שותפותכדאיות ההפקה מהמאגרים 

מקורות אנרגיה אחרים )לרבות פחם ותחליפי . בנוסף לכך, שינוי משמעותי במחירי ותמר פטרוליום

יכול לגרום לשינוי במודל השימוש של חברת החשמל כך שתינתן העדפה לתחנות כוח  גז אחרים(

וזאת בכפוף  ופעלות באמצעות פחם, לעומת תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי ולהיפךהמ

  .  לדינים העוסקים בענייני איכות הסביבה

  בפרויקט תמר ותמר פטרוליום חילוט זכויות השותפות 6.26.3

והרחבת יכולת  ותמר פטרוליום , פיתוח התגליות של השותפותיתכן ופעולות חיפושים מוצעות

תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר  פרויקט תמר ושימור יכולת ההפקה מהם,האספקה מ

                                                           

 

שעבוד על זכויותיה של דלק קידוחים בחזקת  דלק אנרגיההתשקיף רשום לטובת ]טיוטת[ לעיל, נכון למועד  6.18.4כמפורט בסעיף   96
יובהר, כי זכויותיה של תמר פטרוליום בחזקת תמר אינן מבטיח את התחייבות השותפות לתשלום התמלוגים בגין נכס זה. התמר 

 לעיל. 6.18.4משועבדות להבטחת זכות התמלוגים, כמפורט בסעיף 
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, אי המשותפים התפעול מיהסכ פי-לא יהיו אמצעים לכסותם. על ו/או תמר פטרוליום לשותפות

בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה  או תמר פטרוליוםו/ השותפות תשלום במועד של חלק

או תמר פטרוליום, לפי ו/ השותפותא לאבדן הזכויות של מאושרת מהווה הפרה העלולה להבי

  אשר הסכם התפעול חל ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים.בנכסי הנפט  העניין,

במצב בו חלקו היחסי,  את בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועדבנוסף, 

 השותפות ותעלולהפרת ההסכם, י כדתוך סכומים שאמורים היו לשלם צדדים אחרים לא שילמו 

היחסי בהתאם  ןחלקלהתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על ו/או תמר פטרוליום 

 – בנכסי הנפט שלגביהם בוצעה ההפרה, ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד ןהשתתפותלשיעור 

בשל עלותם ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים.  תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכסים אלו

הן הצפויות והן הבלתי ) –קידוחים ימיים עלולות החריגות הוצאות פיתוח ושל  הגבוהה במיוחד של

 ןלעמוד בהתחייבויותיה נהלא תוכל ו/או תמר פטרוליום השותפותלהביא לידי כך ש (צפויות

  ., ובמקרה כזה תפקע גם זכות התמלוגים בנכס הנפטןאת זכויותיה נההכספיות ועקב כך תאבד

 גיאופוליטיקה 6.26.4

המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים להשפיע על נכונותם 

של מדינות וגופים זרים לרבות במזרח התיכון להתקשר ביחסים עסקיים עם גופים ישראלים 

ונים יחד עם שותפיהן בפרויקטים השונים. מספר מדינות וארג ותמר פטרוליום לרבות השותפות

ן מגבילים את הפעילות העסקית בישראל ואת עסקיהם עם חברות ישראליות. לפיכך, ישונים עדי

ו/או תמר פטרוליום הרעה במצב הגיאופוליטי במזרח התיכון עלולה לפגוע ביכולתה של השותפות 

 לקדם עסקים עם מדינות וגופים כאמור ולייצא גז למדינות שכנות.

הבילטרלית בין ישראל לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים,  כמו כן, הרעה במערכת היחסים

ו/או  מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים, עשויים להשפיע לרעה על יכולת השותפות

  .תמר לייצא גז מפרויקט תמר פטרוליום

  פטרוליוםשל השותפות ותמר  בקבלת מימוןקשיים  6.26.5

 נהתזדקקפיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד,  ו/או הרחבתו של פרויקט תמר קידום  לצורך

במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום  למקורות מימון נוספים. ותמר פטרוליום השותפות

עלולות של מקורות האשראי הזמין ובהחמרת הדרישות של הגופים המממנים להעמדת מימון, 

בנקאי בתנאים שיהיו -וץלהיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו/או חותמר פטרוליום  השותפות

 .או בכלל ןלהנוחים 

 תחרות באספקת גז 6.26.6

בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפים העולים באופן משמעותי  

לאור אישור המתווה, בשנים  .המקומיעל הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק 

צפויים  אשרכריש ו/או תנין,  וכן: מאגר לוויתן, מאגרים נוספים ניהקרובות יפותחו לפחות ש

לפיכך, צפוי כי חלק מעתודות הגז  להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק המקומי.

ופרויקט לויתן ייעודו לצרכי ייצוא, בכפוף להגבלות  )אשר לחברה זכות תמלוג ממנו( מפרויקט תמר

 לעיל. .ג6.21.13כמפורט בסעיף בדבר ייצוא ממשלה בדבר ייצוא גז טבעי כפי שנקבעו בהחלטת ה

הן בישראל והן במדינות נוספות באגן המזרחי של  ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד,, כמו כן



 

 

 

 

 114 -ו 

קומי המבאספקת גז טבעי למשק  עשוי להוביל לכניסת מתחרים נוספים אשר פיתוחם הים התיכון,

כניסה של מתחרים נוספים  ,מקומיהלאור ההיקף הקטן של משק הגז  . לפיכך,ולמדינות שכנות

 ותמר פטרוליום השותפותעלולות לשוק הגז המקומי וההגבלות על היקף הגז שניתן לייצא, 

ידה בעתיד -ידה או שיתגלו על-להתמודד עם תחרות משמעותית במכירת עתודות גז שנתגלו על

להתמודד עם תחרות ותמר פטרוליום השותפות  ות. בנוסף, עלולולמדינות השכנות למשק המקומי

ומקורות של אנרגיה , ים )כגון סולר ומזוט(נוזלי יםמול מקורות אנרגיה חלופיים, כגון: פחם, דלק

של  ןהיעלולה לפגוע ביכולתולמדינות שכנות . תחרות באספקת גז טבעי לשוק המקומי מתחדשת

ידה בעתיד -ידה או שיתגלו על-לשווק את כל עתודות הגז שנתגלו עלרוליום ותמר פטהשותפות 

את הגז הטבעי ובכך לפגוע  ותמר פטרוליום בו תמכור השותפותלהביא להפחתה במחיר או ו/

 שנקבע למנגנון בהתאם המחיר של התאמה תבקש החשמל שחברת ככל, בנוסף. ןבהכנסותיה

 פטרוליום תמרהשותפות ו עסקי על שלילית השפעהכך ל להיות עלולה, אזי עימה שנחתם בהסכם

 לעיל. 6.13לפרטים נוספים אודות התחרות, ראו סעיף  .לעיל( ד6.10.4)לפרטים נוספים ראו סעיף 

שי גז טבעי להקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם לפרטים אודות אופציה שניתנה לרוכ

לפרטים אודות החלטת רשות החשמל המתמרצת את יצרני החשמל  .לעיל ג6.10.4סעיף ראו 

הפרטיים להתקשר בהסכמי מכירת ורכישת גז, במחיר הנמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה 

עם ספקי גז לרכישת גז טבעי מתמרצת יצרני חשמל פרטיים להתקשר בהסכמים ז, ובנוסף הג

 לעיל. יא6.21.7שאינם שותפי תמר ראו סעיף  חדשים

 מגבלות על ייצוא 6.26.7

השוק הפוטנציאלי של  של עתודות גז מהביקושבעל היקף גדול יותר  נו פרויקטהי מאגר תמר 

לשווק את הגז תלויה במידה  ותמר פטרוליום . לפיכך, יכולת השותפותבשנים הקרובותבישראל 

רבה באפשרות למסחור הגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי. החלטת 

בילה את כמות הגז שניתן לייצא. לעיל, מג ב6.21.7הממשלה בעניין ועדת צמח, כמפורט בסעיף 

 לעיל. 12ב.6.21.7ראו סעיף  ועדת צמח המלצות של תקופתית לבחינה צוות הקמתלפרטים אודות 

קיימת אי ודאות גבוהה אשר רבים בגורמים בנוסף לכך, האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה 

הקמת מערך ישראל עם מדינות המהוות שווקי יעד ליצוא הגז,  יחסי החוץ של מדינתכגון לגביהם, 

ייצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים, כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור, איתור 

פיתוח להנדרשות השקעות למימון ומציאת מקורות לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי 

 הקמת מערך הייצוא.ול

  ולכהההמערכת  תלות בתקינות 6.26.8

הקיימים ולצרכנים לצרכנים  היד-לספק את הגז שנתגלה עלותמר פטרוליום  של השותפותה יכולת

בפיתוחן לחברת החשמל מותנה, בין היתר, בישראל ולייצוא, לרבות פוטנציאליים נוספים 

ושל צנרות  של רשתות החלוקה האזוריות ,של מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגזותקינותן 

כל תקלה או הפרעה משמעותית במערכת ההולכה הארצית  .רכנים במדינות שכנותהמחברות לצ

, תוך חשיפתה ןלספק גז ללקוחותיה השותפות ותמר פטרוליוםשל  ןעשויה להגביל את יכולת

עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי  להםלאובדן הכנסות והליכים משפטיים פוטנציאליים, 

 .השותפות ותמר פטרוליום
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 והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק תפעול סיכוני 6.26.9

בלתי מבוקרת חשופות למגוון סיכונים, וביניהם, להתפרצות  , פיתוח והפקהפעולות חיפושי נפט וגז 

מבור הקידוח, התפוצצות, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות, תקלות, תאונות של נוזלים וגז 

כה, אשר כל אחד מהם עשוי לגרום ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההול

של צדדים  , ציוד חיפושים, גוף ורכושוההולכה הפקההלהרס או נזק של בארות נפט או גז, מתקני 

. סיכון נוסף אפשרי הוא, תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה שלישיים

ור בים עלולות התוצאות להיות אירועים כאמיקרו ובלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות. במידה 

חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר. כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים 

או חומרים מסוכנים  ו/או דליפה של גז וזליםהנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של נ

אשר עלולים להיגרם ת בכיסוי נזקים שונים ומבוטחותמר פטרוליום על אף שהשותפות  .אחרים

, לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי בפוליסות השונות ןהיבקשר לפעילות

שנערכו )חלקם מכוסה באופן חלקי בלבד וחלקם אינו מכוסה כלל(, ותקבולי הביטוח לפיכך לא 

לצדדים בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים )הן לענין נזקים 

שלישיים, הן לענין אובדן הכנסות אפשרי, הן לענין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של 

ארוע בגינו יגרם נזק למערך ההפקה לרבות עקב טרור, מלחמה, ואובדן שליטה בבאר והן לנזק 

לרכוש מכל סוג בתוך הבאר(. כמו כן, אין כל וודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות 

, כגון ימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל. זאת ועוד, לגבי ביטוחים מסוימיםמתא

כלל. משכך,  םלעורכלהחליט שלא  ותמר פטורליום השותפותעשויות  סייבר וזיכום הדרגתי,

במקרה של אסון בקנה מידה גדול, הביטוחים אשר נערכו עלולים שלא להספיק לכיסוי מלוא 

ו/או לצדדים שלישיים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סביבתי.  ר פטורליום, לתמהנזקים לשותפות

סיכונים אלו, אם יתממשו, עלולים לגרום לדחיות ועיכובים בפעילויות הפיתוח וההפקה של 

 ותמר פטרוליום , ובמקרה קיצון אף עלולים להביא את השותפותותמר פטרוליום השותפות

על סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח יצוין כי ההחלטה לחדלות פירעון. 

, דרישות תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצעו/או פעילות 

  והסיכונים הצפויים. הרגולציה, היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח

ירוע מסוים העלול להתרחש בקשר לפעילות יצוין לא נרכש ביטוח לכיסוי אובדן תמלוגים בקרות א 

 החיפושים, הפיתוח וההפקה בפרויקטים.

 משוערים חלקיים נתונים על הסתמכות 6.26.10

בדרגה גבוהה של סיכון האמצעים  ךכרו הואבגדר מדע מדויק ולכן  וגז אינהנפט וה תחום

ורה, והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום, הצ

להתבסס במידה רבה על  ההערכות עשויותאו הגודל של מאגרי נפט או גז, ולפיכך  המאפיינים

. בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, ייתכנו אף או משוערים ועל הנחות שלא הוכחונתונים חלקיים 

 במאגרהמוערכת  והגז הנפטשינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הגז במאגרים. כמות 

 תלויים בלתיפי חוות דעת של מומחים -ופה המדווחת נקבעת מדי שנה, בין היתר, עלבתק תמר

תהליך סובייקטיבי  הינה כאמור הגז משאבי. הערכה של טבעי וגז נפט מאגרישל  משאביםלהערכת 

ידי -על המבוצעות, מאגר אותו לגבי הערכות כן-המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל
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ויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור האמור יצוין, כי המידע המופיע , עששונים מומחים

, הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות ודלית תמר במאגרים הגז משאביבדוח לעניין 

 .להפקה הניתנים הגז משאבימדויקות, ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף 

 משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים עלויות ולוחות זמנים 6.26.11

 םאומדנימבוססות על ופיתוח עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים  

עשויות להשתנות במידה  חיפושיםתכניות ה כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.

וע אותן פעולות ולגרום לסטיות בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצ , בין היתר,משמעותית

פעולות חיפוש ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות. תקלות תוך כדי 

וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי  ופיתוח

העלויות שתוכננו מההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה 

, עקב האמור, גם לוותר על ותמר פטרוליום השותפותעשויות מסוימים לפעולות אלה. במקרים 

עלולות פעילויות מסוימות בנכסי הנפט הנדרשות בהתאם לתכניות העבודה שלהם, ועקב כך ביצוע 

 בהם.  ןלאבד זכויותיה

  תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 6.26.12

האישורים החברה, שונים. למיטב ידיעת טעונה אישורים  נפט וגז טבעי בנכסיביצוע פעולות  

שלטונות אישורי אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, העיקרים הדרושים הינם 

מינהל התעופה האזרחית, רשות  רשויות איכות הסביבה, , רשות שמורות הטבע,וצה"ל הבטחון

וגורמי ספנות  , רשות הנמליםאגף הדיג -החקלאות  מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה, משרד

להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים השגת אישורים אלה עשויה  במשרד התחבורה.

מבלי לגרוע  שיועדו לפעולות האמורות, או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות.

ף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם , כפוותמר פטרוליום של השותפות הפעילותמ מהאמור, חלק

ותמר  השותפותשל  יהןלשבש את תכניותרשויות הבטחון. תלות זו ברשויות הבטחון עשויה 

, הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן אלה ןפעולותביחס ל פטרוליום

 .פעולות אלהמבחינת לוח הזמנים והעלויות של 

 שינויים רגולטורים 6.26.13

בישראל נדרשים אישורים רגולטורים  ותמר פטרוליום ום הפעילות של השותפותבמסגרת תח 

חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן אישורים  פי-עלרבים, בעיקר מצד הגורמים המוסמכים 

הסביבה, רשויות המס ורשויות המשרד להגנת נלווים של רשויות המדינה )לרבות משרד הבטחון, 

ים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ו/או בתקנות התכנון השונות(. במהלך השנ

וכן פורסמו מספר  ותמר פטרוליום ו/או בהנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות

אשר  ותמר פטרוליום חוקים והנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפותהחלטות, 

החמרת מתווה הגז. הכוללים, בין היתר, את ו ,ןליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על פעילות

פיתוח והפקה, תנאי האספקה של גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי  לחיפושים, הרגולציה בכל הקשור

רווחי נפט וגז, כללים להקצאה, העברה ושעבוד של זכויות נפט, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירי 

 ע לרעה על הכנסות החברה מהזכות לתמלוגים. עלולה להשפי הוכיוצא בז , אסדרה תכנוניתהגז

 אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי 6.26.14
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פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת  22.4.2013ביום  ,א6.21.7 כפי שצוין בסעיף

טיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח , המ2013-החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם למידע  על רווחיות ומחירים.

במקרה הטיל פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר. ל ייבחן הצורך לשיתקב

הקבועים בהסכמים למכירת גז  םנמוך מהמחירימירבי המחיר ויקבע בו יוטל פיקוח על המחירים, 

לכך  עלולה להיות ככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה משפטית, ,ותמר פטרוליום השותפות טבעי של

. מאידך, שיקבע המירבי, שהיקפה יגזר מהמחיר ותמר פטרוליום השותפותהשפעה לרעה על עסקי 

בהתאם  סקי השותפות.פיקוח על מחירים עשוי להקשות על כניסת ספקים מתחרים ובכך לסייע לע

למתווה הגז, נעשתה פניה לוועדת הפיקוח על המחירים וזו החליטה כי כל עוד יעמדו השותפות 

וזאת ונובל בכל תנאי המתווה, יש להותיר את הפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים, כאמור 

 .לעיל .א6.21.13בסעיף כהגדרתה  תקופת המעברלמשך 

 חשמל חברת עם בהסכם המחיר עם בקשר ייצוגית תובענה לאישור בקשה 6.26.15

על ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר  שהוגשהייצוגית התובענה ה שתתקבל ככל כי יצוין

וחלוטה, עשויה להיות לכך השפעה לרעה על  לעיל ותתקבל החלטה סופית 6.23.1סעיף ב כאמור

 המחירים בהם ימכרו שותפי תמר גז טבעי ללקוחותיהם, שהיקפה ייגזר מתוצאות התובענה. 

  תלות במזג אויר ובתנאי ים 6.26.16

הפעילות הימית כפופה למגוון של סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית, כגון התהפכות, 

מים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים. תנאים אלה התנגשויות ונזק או הפסד הנגר

 עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות.

לנזקים למערכת ההפקה וההולכה וציוד  עלולים לגרוםחריגים מזג אויר תנאי תנאי ים סוערים ו 

ים בים ולהארכת לדחיות בלוחות הזמנים שנקבעו לתוכניות העבודה של הפרויקט החיפושים וכן

משך ביצוען. דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה 

  ת בהם.ומחויב ותמר פטרוליום בלוחות זמנים שהשותפות

 סיכוני אבטחת מידע 6.26.17

)במישרין ובאמצעות קבלני בו והמפעילה  , תמר פטרוליוםהשותפים בנכסי הנפט לרבות השותפות

"(, נסמכים על מערכות מידע בפעילותם. לדוגמא, נעשה התאגידים)להלן בסעיף זה: "משנה( 

שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמים, לתפעל קידוחים, מערכות הפקה, הובלה 

ידי פריצה למערכות המחשוב -וכיוצ"ב. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע, לרבות על

לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות של התאגידים עלולים 

 תבפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון להפסקת אספקת הגז, לאובדן מידע, ולהסב

עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים 

והמפעילה, לזליגת מידע  , תמר פטרוליוםית של השותפותעלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהול

התשקיף, התאגידים ]טיוטת[ לגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם. נכון למועד 

פועלים למניעת כשלים במערכות המידע, בין היתר באמצעות מנגנוני גיבוי ואבטחה, מנגנונים 

 מת אבטחת המידע. למניעת כשלים במערך המחשוב שלה ולהעלאת ר
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  סיכוני מס 6.26.18

טרם הקשורות בהיטל אשר יוטל על בעל תמלוג הזכאי להכנסות הנובעות מנכס נפט סוגיות המס  

נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט 

חלק מהסוגיות לגבי  ,אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם. כמו כן

. לשינויים שינבעו כתוצאה המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס

משינויי חקיקה, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות 

 מהותיות על ההיטל שיחול על החברה.

 רישום השעבודים לנאמן אגרות החוב-סיכון לגבי אי 6.26.19

מבוסס, בין היתר, על ההנחה כי להשלמה תשקיף על פי השתוצענה החוב רוג שניתן לאגרות הדי

לאגרות  לשטר הנאמנות 5.8.1יירשם לטובת הנאמן השעבוד של זכות התמלוגים, כאמור בסעיף 

ימים ממועד רישום אגרות החוב  120. לפיכך, במקרה שלא יירשם השעבוד האמור, בתוך החוב

 .להשפיע לרעה על דירוג אגרות החוב למסחר, צפוי הדבר

 תלות בלקוח עיקרי 6.26.20

ותמר  חברת החשמל הינה כיום צרכן הגז העיקרי של השותפותהתשקיף, ]טיוטת[ נכון למועד 

במהלך שלוש השנים מחברת החשמל  הכנסותיה של השותפותלהערכת השותפות, . פטרוליום

השותפות . ה האמורה מפרויקט תמרמסך הכנסותיה במהלך התקופ 42%-כ הבאות צפויות להיות 

לצפות אילו שינויים )אם בכלל( יחולו בתנאי הרשיון של חברת החשמל וכיצד  ותיכול ןהחברה אינו

שינויים אלה ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת החשמל. יצוין עוד כי מדיניות הממשלה להגברת 

וונת הממשלה לפעול להפרטתה ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים, וכן כ-התחרות במשק החשמל על

 יעהשל חברת החשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת החשמל וכפועל יוצא לפג

ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם רכישת הגז הטבעי עם שותפי תמר. בהסכם 

מל חייבת עם חברת החשמל נקבעו מספר אירועי "כוח עליון" אשר בקרותם לא תהיה חברת החש

 מועדים שני נקבעו חשמלה חברת עם בהסכםכן,  כמו פי ההסכם. -להמשיך לבצע תשלומים על

. ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של מחיר המחיר התאמת לבקש להסכם צד כל רשאי בהם

על עסקי  שליליתלהיות לכך השפעה  עלולהידה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם -הגז הנרכש על

לעיל. על כן, הפסד  ד6.10.4 נוספים ראו סעיף לפרטים. ןותוצאות פעילות טרוליוםהשותפות ותמר פ

 מחברת החשמל עלול להשפיע באופן מהותי השותפות ותמר פטרוליוםשל  ןאו פגיעה בהכנסותיה

  .ןאו יכולותיה ןתהכספי, תוצאות פעילו ן, מצבהשותפות ותמר פטרוליוםעסקי  לע

יחד עם זאת, יצוין כי שותפי תמר חתמו על הסכמי אספקת גז עם לקוחות משמעותיים נוספים 

המפחיתים את התלות בחברת החשמל. ככל שיממשו שותפי תמר את אופציות הייצוא העומדות 

 תפחת באופן משמעותי התלות בחברת החשמל.  ,לעיל 6.10.5 בסעיףבפניהם, כמפורט 

 פטרוליוםותמר  השותפותחוסן פיננסי של יתר לקוחות  6.26.21

בהתחייבויותיהם וזאת כאשר מפרויקט תמר  ותמר פטרוליום לאי עמידת לקוחות השותפות 

לא תצליח למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמים האמורים  ו/או תמר פטרוליום השותפות

וכתוצאה ו/או תמר פטרוליום ים, תהא השפעה לרעה על הכנסותיה של השותפות ללקוחות אחר

 מכך על הכנסות החברה מתמלוגים. 
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 תלות במפעיל 6.26.22

, וזאת הן לאור , המפעילה בחזקות,ת במידה מרובה על נובלומסתמכותמר פטרוליום השותפות  

ובל בביצוע פרויקטים שהצטבר אצל נ ןהוראות הסכמי התפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיו

 ותמר פטרוליום בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הניסיון היחסי של השותפות

ו/או מפרויקט תמר  או שינוי במעמדה  , מכל סיבה שהיא,בפרויקטים מעין אלה. פרישת נובל

כולתה של לפגוע בי יםעלול ,באופן שתחדל מלהיות המפעילה של הפרויקטים השוניםבזכויותיה 

פי תוכניות העבודה של נכסי הנפט ו/או -לעמוד בהתחייבויותיה על ו/או תמר פטרוליום השותפות

 .הסכמי מכירת הגז פי-על

 במקרה של ממצאהעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה סיכון ו 6.26.23

ופעולות  שלותהליך קבלת החלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית  

)אם יוחלט שיש להם מקום(  המסחריתד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה ביניים שע

 להשקיע סכומים ותמר פטרוליום השותפותאת  ולחייב ממושכותמשך תקופות יעשויים לה

 בים יםממצאכיום. סכומים אלה, במיוחד במקרה של  ןהשבידי העולים על הסכומים משמעותיים

גבוהים ביותר והפעולות  הינם, (ותמר פטרוליום ותפותהששותפות )כדוגמת ממצאים בהם 

 ישכאשר  ממצאאף שבמקרה של  האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול.

נכס בעל ערך, אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת  ותמר פטרוליום השותפותבידי 

על כדאיות  תוח וההפקה.יג אשראי לצורך הפלהשי נהתוכל ו/או תמר פטרוליום שהשותפות

, הרעה משמעותית בנטל ההפקה יכולות להשפיע לרעה גם עליה משמעותית בהוצאות ההפקה

עוד יצוין, כי הפיתוח וההפקה  .והגז או ירידה משמעותית במחיר הנפט המסים, רגולציה נוספת

פעילות מורכבת בעלת סיכון במים עמוקים )כדוגמת עומק המים בממצאי הגז הטבעי תמר( הינה 

 .בסכומים משמעותיים גבוה הדורשת הקמת מתקני הפקה מיוחדים

 ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 6.26.24

מותנה במילוי התחייבויות במועדים  ותוקפןפי חוק הנפט לתקופה קצובה -זכויות נפט ניתנות על

בכפוף לחוק  ,לבטל את זכות הנפטהקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן 

אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים  הנפט

 שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון.

 גלישה של מאגרים 6.26.25

יש  ו/או לתמר פטרוליום בהם לשותפותשטחים בגז טבעי שנתגלו או יתגלו נפט או יתכן שמאגרי  

 "גולשים" )מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם איןזכויות 

זכויות, ולהיפך. במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים  ו/או תמר פטרוליום לשותפות

אחרים זכויות בהם, יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר, על 

, וכתוצאה מכך עלול לגרום לדחיות עתודות הנפט או הגז הטבעישל מנת להגיע לניצול יעיל 
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 97ועיכובים בפעילויות הפיתוח וההפקה של השותפות ותמר פטרוליום.

 סיכון בטחוני 6.26.26

הימי בקרבה יחסית לגבול  ממוקמים בלב ים ופרויקט תמר ים תטיס מתקני ההפקה של פרויקט 

. כמו פעולות טרור, לרבות םלסיכונים ביטחונייולפיכך הם חשופים  ,רצועת עזה לבין ישראלבין 

כן, גם מתקן הקבלה חשוף לסיכונים ביטחוניים לרבות פעולות טרור. התממשות של הסיכונים 

לאתר הון אנושי  ותמר פטרוליום פגוע ביכולת השותפותהביטחוניים כאמור עלולה, בין היתר, ל

הקבלה וציוד נוסף, אשר עלול לשבש את גרום לנזק ו/או פגיעה במתקני ההפקה, מתקן מתאים, ל

אספקת הגז ואף להוביל לביטול הסכמים למכירת גז או להפחתת הסכומים אותם נדרשים 

 הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כח עליון".  

 הדולר בשער תנודתיות 6.26.27

 לחברה חשיפה לשינויים בשער הדולר. עיקר הכנסות החברה תהיינה בדולרים הנגזרות מהכנסות

פי הסכמים למכירת גז טבעי בדולרים. כמו כן, -השותפות ותמר פטרוליום אשר הכנסותיהן על

הכנסות החברה החייבות במס נמדדות בש"ח. חלק מהוצאות ומהכנסות של החברה יכול ותהיינה 

נקובות בש"ח או מושפעות משער מטבע חוץ שקל/דולר ולפיכך עליה בשער השקל לעומת שער 

 שיעורן של ההוצאות ומקטינה את ההכנסות כאמור בדולרים. הדולר מגדילה את

 כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל ותמר פטרוליום מעמדה של השותפות 6.26.28

הוכרזו כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל. עקב ההכרזה כאמור ניתן להטיל  שותפי תמר

לסרב מטעמים לא סבירים לספק לרבות איסור  ותמר פטרוליום של השותפותפעילותן מגבלות על 

בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או מעמדן גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את 

כמונופולין באספקת גז טבעי מעמדן לאור  ותמר פטרוליום לפגוע בציבור. מגבלות על השותפות

 להרחיב את הפעילות בישראל. יכולתן בישראל עלול להשפיע על 

 ל נכס נפט יחיד הסתמכות ע 6.26.29

עם השלמת העברת זכויות התמלוג לחברה, יהוו חזקות תמר ודלית נכסי הנפט היחידים שמהן 

התשקיף, מאגר תמר יהווה נכס הנפט המפיק ]טיוטת[ החברה זכאית לתמלוג, וכן נכון למועד 

ן היחיד. פגיעה בתמר ו/או פגיעה ביכולת ההפקה ממנו באופן בו כמות הגז שתופק ממנו תקט

בצורה משמעותית, עלולה להשפיע באופן מהותי על עסקי החברה, חוסנה הכלכלי, פעילותה 

 ויכולתה. 

 

פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים -בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

 לה, בינונית וקטנה: , השפעה גדוהחברהפי השפעתם על -מיוחדים(, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, על
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  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי החברה

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו 

  X  שינויים במחירי הדלקים בעולם ו/או בתעריף
ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן 

( ו/או במקורות אנרגיה U.S CPIהאמריקאי )
 אחרים

X   קהגיאופוליטי 

 סיכונים ענפיים 

  X  חילוט זכויות השותפות ותמר פטרוליום
 בפרויקט תמר

X    קשיים בקבלת מימון של השותפות ותמר
 פטרוליום 

  X תחרות באספקת גז 

  X מגבלות על ייצוא 

 X  מערכת ההולכה הארצית תלות בתקינות 

 X  סיכוני תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק 

 X  ת על נתונים חלקיים ומשוערים הסתמכו 

 X   עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות
 של העדר אמצעים

 X   תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 

  X שינויים רגולטורים 

  X אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי 

  X  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם
 המחיר בהסכם עם חברת חשמל

X   תלות במזג אויר ובתנאי ים 

 X  סיכוני אבטחת מידע 

 סיכונים מיוחדים  

  X קניינית כזכות לתמלוגים הזכות 

 X  סיכוני מס 

X   רישום השעבודים לנאמן אגרות -סיכון לגבי אי
 החוב

  X תלות בלקוח עיקרי 

X   ותמר  חוסן פיננסי של יתר לקוחות השותפות
 פטרוליום

  X במפעיל תלות 

X   אמצעים לצורך פיתוח והפקה  העדרו סיכון
 ממצא של במקרה

  X ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 

X   גלישה של מאגרים 

  X  סיכון בטחוני 

X   תנודתיות בשער הדולר 

 X  ותמר פטרוליום מעמדה של השותפות 
 כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל

  X ס נפט יחידהסתמכות על נכ 

 

הינה על סמך ההערכה בלבד וייתכן כי בפועל  החברהפעילות  מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על

 .מידת ההשפעה תהיה שונה



 

 

 

 

 122 -ו 

 נספח מונחים מקצועיים

 מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות ההשתתפות. – "בעלי יחידות השתתפות"

 חמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן.פ –"הידרוקרבונים" 

 כמשמעו בחוק הנפט. – "היתר מוקדם"

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, באופן יחסי  –( WORKING INTEREST) "זכות השתתפות"

ותו בחלק יחסי מההוצאות לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפ

 הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההשתתפות.

 רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט. – "זכות נפט"

 כמשמעותה בחוק הנפט. – "זכות קדימה לקבלת רשיון"

 כמשמעותה בחוק הנפט. – "חזקה"

 – "חיפוש נפט"

 ;קדיחת נסיון (1)

בות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים ודומיהם, וכן כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לר (2)

 .קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד

 .כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי – "כמויות מסחריות"

ונות הסלעים בדיקות שונות המבוצעות במהלך פעולות הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכ –" לוגים"

 ותכולתם, ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא נפט.

מערכת  –  2007Petroleum Resources Management System –( SPE-PRMSמערכת לניהול משאבי פטרוליום ))"

ארגון האמריקאי (, הSPEידי איגוד מהנדסי הפטרוליום )-דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט, כפי שפורסמה על

( ואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGשל גיאולוגים בתחום הפטרוליום )

(SPEE.וכפי שתתוקן מעת לעת ,) 

 (SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול פי המערכת-מוגדרים על –" (Contingent Resourcesמשאבים מותנים )"

ידי יישום של תכניות -ת, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים עלככמויות נפט המוערכו

 פיתוח, אך עדיין אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית, כתוצאה מתנאי אחד או יותר. 

 (SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול פי המערכת-מוגדרים על –" (Prospective Resourcesמשאבים מנובאים )"

ידי -ככמויות נפט המוערכות, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים שטרם נתגלו/נקדחו, על

 יישום תכניות פיתוח עתידיות.   

החזקה, בין  –ברשיון או בחזקה; במדינה אחרת היתר מוקדם, החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, ב – "נכס נפט"

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו כנכס נפט זכות לקבלת -כות בעלת מהות דומה שהוענקה עלבמישרין ובין בעקיפין, בז

 .טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה )לפי הענין(

חמימנים )הידרוקרבונים( נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנסאטים ופ – "נפט"

ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד 

 .אתו

שיטה המאפשרת הדמיה של תת הקרקע )ביבשה או בים( ואיתור מבנים גיאולוגיים. הסקר  –"סקר סייסמי" 
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ע ורישום של הגלים המוחזרים מהאופקים השונים שבחתך ידי החדרת גלים סייסמיים לתת הקרק-מבוצע על

(. הסקרים הדו מימדיים, D3( וסקרים תלת מימדיים )D2מימדיים )-שנבדק. כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו

משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש 

מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים )שעלותם  מלכודות לנפט. הסקרים התלת

גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר( והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת 

 ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל המבנה. 

ככמויות של נפט הצפויות  (SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול פי המערכת-מוגדרות על –" (Reservesודות )עת"

ידי יישום של תוכנית פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך תחת תנאים מוגדרים. -להיות ברות הפקה על

( מסחריות וקבועות )מיום ההערכה(; 3הפקה; ) ( ברות2( עליהן להתגלות; )1על עתודות לענות על ארבעה תנאים: )

 ( להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.  4)

 .קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו – "פיתוח"

ר והתפשטות; ידי תליכי קירו-( תערובת פחמימנים מופקת מהגז הטבעי, מופרדת מהגז ומנוזלת על1) –"קונדנסט" 

( פחמימנים 3( פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי המאגר, אך הופכים נוזל במעבר מהמאגר לפני השטח; )2)

  מעובים מזיקוק נפט.

 .קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט – "קדיחת נסיון"

ידי קידוח הממצא, -דוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה עלקי –( Confirmation Well"קידוח אימות" )

 ואישוש מסקנות תוצאותיו.

קידוח המבוצע כחלק מתוכנית קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע את היקף  –( Appraisal Well) "קידוח הערכה"

 המאגר )בין היתר מבחינת עתודות ומשאבים(, ואת איכות והשתרעות סלעי המאגר.

 כמשמעו בחוק הנפט.  – "רשיון"

קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע מאגר)י( נפט שניתן להפיק ממנו)הם( נפט  – "שדה נפט"

 בכמויות מסחריות.

 .מיליון שנה 24עד  5 לפני)שם תקופה גיאולוגית( שנוצרו  Mioceneסלע מגיל  שכבות –"שכבות מיוקן" 

FPSO (Floating Production Storage & Offloading Vessel) –  מערכת הפקה ימית הבנויה בדרך כלל בצורת ספינה

 שבגופה ממוקמים מיכלים לאחסון גז ו/או נפט. 

("; Proved reserves) מוכחות עתודות("; "Discovery)ממצא ("; "Discovered) נתגלה("; "Petroleum) פטרוליום"

 Low) נמוך כמויות אומדן("; "Possible Reserves) אפשריות תעתודו("; "Probable Reserves) צפויות עתודות"

Estimate" ;")ביותר הטוב כמויות אומדן ( (Best Estimate" ;"גבוה כמויות אומדן (High Estimate" ;")משאבים 

 Approved for) לפיתוח אושר("; "On Production) בהפקה1C,2C,3C (1C,2C,3C" ;") בקטגוריית מותנים

Development" ;")לפיתוח מוצדק (Justified for Development" ;")בבחינה פיתוח הצדקת Development 

Pending ;"))מהותי באופן להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות בחינת או הושעתה פיתוח "תוכנית (Development 

Unclarified or on Hold;") באר "נטישת  (Well (Abandonment"" ;מעשי אינו פיתוח (Development not Viable;") 

  –1P/2P/3P (1P/2P/3P ")בקטגוריה  עתודות("; "Dry Hole"קידוח יבש ) (;Condensate"קונדנסט )

 (.SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM. 
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"BCM "– מיליארד מטר מעוקב (Billion Cubic Meter.) 

"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

"TCF "– ( טריליון רגל מעוקבTrillion Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32 -או כ BCM. 

"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillion Cubic Feet שהם )BCF 0.001 0.00003 -או כ BCM. 

MMBBL"" –  מיליון חביות(Million Barrels) 

"MMBTU" –  , "מיליון יחידות תרמיות )"יחידות חום(Million British Thermal Units 

 

 להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש בדוח לעיל:

MMCF BCF BCM 
35310.7 35.3107 1 

 

BCM MMCF BCF 
0.0283 1000 1 

 

BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 

 

 
 



 

 

   
 

 בע"מ (2012דלק תמלוגים )חברת 

 התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 

 .2017בדצמבר  31 ליוםהחברה של  דוח הדירקטוריוןמתכבד להגיש בזה את מ "( בע2012דלק תמלוגים )דירקטוריון 

 
 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –חלק ראשון 

 
 תיאור החברה וסביבתה העסקית .1

ידי -במלואה עלהחברה מוחזקת , וגבלת במניות. נכון לתאריך הדוחמכחברה פרטית  6.11.2012יום בהוקמה החברה 

  .)להלן: "דלק אנרגיה"(דלק מערכות אנרגיה בע"מ 

הרווח מאז הקמתה לחברה לא היתה פעילות עסקית כלשהי ולפיכך החברה לא כללה בדוחותיה הכספיים דוחות על 

-ו 2016, 2017בדצמבר  31לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  העצמי , על תזרימי והמזומנים והשינויים בהוןהכולל

2015 . 

 

לדוחות הכספיים ג' 1בסעיף כמפורט  נפט וגזלהעביר לחברה זכויות לקבלת תמלוגים מנכסי  אנרגיה דלקבכוונת 

כנגד תמורה שתשולם במזומן )ואשר מקורה בהנפקת אגרות חוב ומניות החברה לציבור( וכן, , המצורפים בהמשך

(. 1) י שמתוארים להלן:בתנאים מסוימים, כנגד הקצאת מניות החברה לדלק אנרגיה, וזאת בכפוף לתנאים המתלים כפ

מהמניות שתוצענה על פי התשקיף תירכשנה על ידי  60%ההנפקה של ניירות הערך המוצעים, ובלבד שלפחות השלמת 

אישור הבורסה לניירות (. 3);רישום זכות התמלוגים על שם החברה בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט(. 2);הציבור

כל תנאי נוסף שנקבע בתשקיף (. 4);בבורסה על פי התשקיף למסחר ערך המוצעיםניירות האביב בע"מ לרישום -ערך בתל

או שחל על פי כל דין, שהינו תנאי לביצוע ההסכם או תנאי להשלמת ההנפקה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר 

 . בבורסה

 

קבלת את זכותה לבהמחאה בלתי חוזרת לחברה אנרגיה תמחה , דלק לעיל כאמורבכפוף להתקיימות התנאים המתלים 

דלק קידוחים או  –, להלן דלק אנרגיה)שותפות בשליטת  (22%) שותפות מוגבלת –תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים 

תמר פטרוליום( בנפט  –להלן חברה כלולה של דלק קידוחים, ) (9.25%) השותפות( ומחלקה של תמר פטרוליום בע"מ

"דלית" לפרטים  I/13 - "תמר" ו I/12מחזקות מנכסי הנפט לי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו ו/או בגז ו/או בחומרים בע

החברה תהיה זכאית יצוין, כי  .לדוחות הכספיים המצורפים בהמשך 3נוספים אודות הזכויות המועברות, ראה ביאור 

 .2018בינואר  1לקבלת תקבולי התמלוגים למפרע החל מיום 

של הזכות  לחוק הנפט, 76עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה, בהתאם לסעיף  דלק אנרגיה קיבלה אישור

בחזקות  השותפותשל  יהזכויותדלק אנרגיה על לטובת לתמלוגים וכן של שעבוד שרשום במועד אישור הדוחות הכספיים 

  תמלוגים.ההתחייבות השותפות לתשלום להבטחת 

 

 לתשקיף. 6פרק לתיאור מקיף של עסקי התאגיד ראה 

 

 

 



 

 

 

 תוצאות הפעילות .2

הרווח פעילות עסקית כלשהי מאז הקמתה ולפיכך החברה לא כללה בדוחותיה הכספיים דוחות על  ההיתלחברה לא 
-ו 2016, 2017בדצמבר  31שהסתיימו בימים  מהשניםלכל אחת  העצמי , על תזרימי והמזומנים והשינויים בהוןהכולל
2015. 

 

 ומקורות מימוןמצב כספי, נזילות  .3

 מצב כספי
 
 נכסים שוטפים   (1

 לחברה לא היו נכסים או התחייבויות בסכומים העולים על אלף דולר ארה"ב. 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

  

 הון (2

 ש"ח. 1,000הסתכם לסך של  2017בדצמבר  31לימים הון החברה 

 

 

 

 היבטי ממשל תאגידי – שניחלק 
 מדיניות החברה בנושא תרומות .1

 לחברה אין מדיניות בנושא תרומות

 

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .2

החברה קבעה כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יעמוד על אחד. דירקטור בעל 

 מיומנות חשבונאית ופיננסית הינו מר ברק משרקי.

 

 דירקטורים בלתי תלויים .3

וח זה, החברה לא אימצה בתקנונה את "הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים" כהגדרתה בסעיף נכון למועד ד

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999-, התשנ"טהחברות)ה( לחוק 209

 

 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .4

לחברה לאחר הפיכת החברה לחברה נכון למועד דוח זה, טרם מונה מבקר פנימי לחברה. החברה תפעל למינוי מבקר פנימי 

 ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ובהתאם למועדים הקבועים בדין.

 

 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה .5

של  יםהמבקר)להלן: "וקוסט פורר גבאי את קסירר, רו"ח זיו האפט, רו"ח  של החברה הינם יםהחשבון המבקר רואי

 "(.החברה

 
  



 

 

 
  אישור הדוח הכספיגילוי בדבר הליך  .6

נכון למועד דוח זה, טרם מונתה ועדת ביקורת ו/או ועדה לבחינת הדוח הכספי. החברה תפעל למינוי ועדות כאמור, לפי 

 העניין, לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות ובהתאם למועדים הקבועים בדין.

 

    2018 באפריל 22
 גבי לסט 

 דירקטור 
 מוסמך חתימה ע"י הדירקטוריון
 במקום יושב ראש הדירקטוריון

 אסי ברטפלד
 דירקטור 

מוסמך חתימה ע"י 
 הדירקטוריון
 במקום מנכ"ל

 ברק משרקי
 דירקטור 

מוסמך חתימה ע"י 
במקום  הדירקטוריון

 אחראי על תחום הכספים
 

 בכבוד רב, 
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  -נספח ג'

 משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית

 



 

 

 
May 23, 2017 

 

 
Delek Drilling Limited Partnership 
19 Aba Even Boulevard 
Herzelia 4612001 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the unrisked contingent and prospective gas resources, as of 
March 31, 2017, to the Delek Drilling Limited Partnership (Delek Drilling) working interest in a discovery and 
prospects located in the Dalit Discovery area, offshore Israel.  We previously prepared a report dated March 13, 
2013, which sets forth our estimates of the unrisked contingent and prospective gas resources in the Dalit Discovery 
area, as of December 31, 2012.  As of March 31, 2017, we have received no new engineering or geological data 
that would lead us to make changes to the estimates presented in our March 2013 report.  It is our understanding 
that Delek Drilling owns a direct interest in these properties.  The estimates in this report have been prepared in 
accordance with the definitions and guidelines set forth in the 2007 Petroleum Resources Management System 
(PRMS) approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) and in accordance with internationally recognized 
standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  As presented in the 2007 PRMS, petroleum 
accumulations can be classified, in decreasing order of likelihood of commerciality, as reserves, contingent 
resources, or prospective resources.  Different classifications of petroleum accumulations have varying degrees of 
technical and commercial risk that are difficult to quantify; thus reserves, contingent resources, and prospective 
resources should not be aggregated without extensive consideration of these factors.  Definitions are presented 
immediately following this letter.  This report has been prepared for Delek Drilling's use in filing with the ISA; in our 
opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in the preparation of this report are appropriate for 
such purpose. 
 

CONTINGENT RESOURCES __________________________________________________________  
 
Contingent resources are those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but for which the applied project or projects are not yet considered mature 
enough for commercial development because of one or more contingencies.  The contingent resources shown in 
this report are subclassified as development pending and are contingent upon project sanctioning that includes an 
approved development plan and a reasonable expectation for gas sales.  If these contingencies are successfully 
addressed, some portion of the contingent resources estimated in this report may be reclassified as reserves; our 
estimates have not been risked to account for the possibility that the contingencies are not successfully addressed.  
There is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the contingent resources.  This 
report does not include economic analysis for these properties.  Based on analogous field developments, it appears 
that the best estimate contingent resources in this report have a reasonable chance of being economically viable.   
 
We estimate the unrisked gross (100 percent) contingent gas resources and unrisked working interest contingent 
gas resources to the Delek Drilling interest in the Dalit Discovery, as of March 31, 2017, to be:   
 

  
Unrisked Contingent  

Gas Resources (BCF) 
  Gross  Working 

Category  (100%)  Interest 
     

Low Estimate (1C)  216.9  33.9 
Best Estimate (2C)  270.7  42.3 
High Estimate (3C)  334.8  52.3 

 

Gas volumes are expressed in billions of cubic feet (BCF) at standard temperature and pressure bases.  This 
property is not expected to produce commercial volumes of condensate. 



 

The contingent resources shown in this report have been estimated using probabilistic methods.  Once all 
contingencies have been successfully addressed, the probability that the quantities of contingent resources actually 
recovered will equal or exceed the estimated amounts is 90 percent for the low estimate, 50 percent for the best 
estimate, and 10 percent for the high estimate.  The estimates of contingent resources included herein have not 
been adjusted for development risk.   
 

PROSPECTIVE RESOURCES _________________________________________________________  
 
The Dalit prospects consist of fault blocks West 1, West 2, West 3, East 1, East 2, and East 3.  Prospective 
resources are those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be potentially recoverable 
from undiscovered accumulations by application of future development projects.  The prospective resources 
included in this report should not be construed as reserves or contingent resources; they represent exploration 
opportunities and quantify the development potential in the event a petroleum discovery is made.  A geologic risk 
assessment was performed for these prospects, as discussed in subsequent paragraphs.  This report does not 
include economic analysis for these prospects.  Based on analogous field developments, it appears that, assuming 
a discovery is made, the unrisked best estimate prospective resources in this report have a reasonable chance of 
being economically viable.  There is no certainty that any portion of the prospective resources will be discovered.  
If they are discovered, there is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the 
prospective resources. 
 
We estimate the unrisked gross (100 percent) prospective gas resources and unrisked working interest prospective 
gas resources to the Delek Drilling interest in the Dalit prospects, as of March 31, 2017, to be:   
 

  Unrisked Prospective Gas Resources (BCF) 
  Gross (100%)  Working Interest 
  Low  Best  High  Low  Best  High 

Fault Block  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 
             

West 1  134.2  169.1  210.2  21.0  26.4  32.8 
West 2  064.0  080.8  101.8  10.0  12.6  15.9 
West 3  002.9  003.7  004.6  00.5  00.6  00.7 
East 1  003.4  004.3  005.5  00.5  00.7  00.9 
East 2  001.8  002.3  002.9  00.3  00.4  00.5 
East 3  005.9  007.4  009.3  00.9  01.2  01.5 

 

These properties are not expected to produce commercial volumes of condensate.   
 
The prospective resources shown in this report have been estimated using probabilistic methods and are dependent 
on a petroleum discovery being made.  If a discovery is made and development is undertaken, the probability that 
the recoverable volumes will equal or exceed the unrisked estimated amounts is 90 percent for the low estimate, 
50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate. 
 
Unrisked prospective resources are estimated ranges of recoverable oil and gas volumes assuming their discovery 
and development and are based on estimated ranges of undiscovered in-place volumes.  Geologic risking of 
prospective resources addresses the probability of success for the discovery of a significant quantity of potentially 
moveable petroleum; this risk analysis is conducted independent of estimations of petroleum volumes and without 
regard to the chance of development.  Principal geologic risk elements of the petroleum system include (1) trap and 
seal characteristics; (2) reservoir presence and quality; (3) source rock capacity, quality, and maturity; and (4) 
timing, migration, and preservation of petroleum in relation to trap and seal formation.  Risk assessment is a highly 
subjective process dependent upon the experience and judgment of the evaluators and is subject to revision with 
further data acquisition or interpretation.  The primary geologic risks for these prospects are trap integrity and 
reservoir quality.  The geologic risk elements and overall probability of geologic success for these prospects are 
shown in the following table: 
 



 

Geologic Risk Element   

Probability of  
Success  

(%) 
   

Trap Integrity  090 
Reservoir Quality  090 
Source Evaluation  100 
Timing/Migration  095 
   

Probability of Geologic Success  077 
 
Each prospect was evaluated to determine ranges of in-place and recoverable petroleum and was risked as an 
independent entity without dependency between potential prospect drilling outcomes.  If petroleum discoveries are 
made, smaller-volume prospects may not be commercial to independently develop, although they may become 
candidates for satellite developments and tie-backs to existing infrastructure at some future date.  The development 
infrastructure and data obtained from early discoveries will alter both geologic risk and future economics of 
subsequent discoveries and developments. 
 
The Dalit Discovery area is covered by a 3-D seismic data set.  The 3-D seismic data were acquired and processed 
in 2001, reprocessed in 2008, and reprocessed again in 2010.  All seismic interpretation was performed on the 
prestack time migrated data. 
 
It should be understood that the prospective resources discussed and shown herein are those undiscovered, highly 
speculative resources estimated beyond reserves or contingent resources where geological and geophysical data 
suggest the potential for discovery of petroleum but where the level of proof is insufficient for classification as 
reserves or contingent resources.  The unrisked prospective resources shown in this report are the range of volumes 
that could reasonably be expected to be recovered in the event of the discovery and development of these 
prospects. 
 

GENERAL INFORMATION ____________________________________________________________  
 
For the purposes of this report, we did not perform any field inspection of the properties, nor did we examine the 
mechanical operation or condition of the wells and facilities.  We have not investigated possible environmental 
liability related to the properties; however, we are not currently aware of any possible environmental liability that 
would have any material effect on the resources quantities estimates in this report or the commerciality of such 
resources estimates. 
 
The contingent resources and prospective resources shown in this report are estimates only and should not be 
construed as exact quantities.  Estimates may increase or decrease as a result of market conditions, future 
operations, changes in regulations, or actual reservoir performance.   
 
For the purposes of this report, we used technical data including, but not limited to, well logs, geologic maps, seismic 
data, well test data, and property ownership interests.  We were provided with all of the necessary data to prepare 
the resources estimates for these properties, and we were not limited from access to any material we believe may 
be relevant.  The contingent resources and prospective resources in this report have been estimated using 
probabilistic methods; these estimates have been prepared in accordance with generally accepted petroleum 
engineering and evaluation principles set forth in the Standards Pertaining to the Estimating and Auditing of Oil and 
Gas Reserves Information promulgated by the SPE (SPE Standards).  We used standard engineering and 
geoscience methods, or a combination of methods, including volumetric analysis and analogy, that we considered 
to be appropriate and necessary to classify, categorize, and estimate volumes in accordance with the 2007 PRMS 
definitions and guidelines.  Certain parameters used in our volumetric analysis are summarized in Tables I and II 
immediately following the definitions.  The contingent and prospective resources shown in this report are for 
undeveloped locations; such volumes are based on estimates of reservoir volumes and recovery efficiencies along 
with analogy to properties with similar geologic and reservoir characteristics.  As in all aspects of oil and gas 
evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of engineering and geoscience data; therefore, our 



 

conclusions necessarily represent only informed professional judgment.  The prospective information is not an 
assessment regarding the reserves and contingent resources, which can be assessed only after exploratory drilling, 
if at all. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on April 20, 2017, by Mr. Yossi Abu, Chief Executive 
Officer of Delek Drilling, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained from Noble 
Energy Mediterranean Ltd., the operator of the properties; Delek Drilling; public data sources; and the 
nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  Supporting work data are on file in our office.  We 
have not examined the contractual rights to the properties or independently confirmed the actual degree or type of 
interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, geophysicists, and petrophysicists; we do 
not own an interest in these properties nor are we employed on a contingent basis.  Furthermore, no limitations or 
restrictions were placed upon NSAI by officials of Delek Drilling. 
 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
 
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 
by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 
meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This assessment has been led by Mr. Richard B. Talley, Jr. and Mr. Zachary R. Long.  Mr. Talley is a Senior Vice 
President and Mr. Long is a Vice President in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, 
Houston, Texas 77010, USA.  Mr. Talley is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 102425).  He 
has been practicing petroleum engineering consulting at NSAI since 2004 and has over 5 years of prior industry 
experience.  Mr. Long is a Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11792).  He has been 
practicing petroleum geoscience consulting at NSAI since 2007 and has over 2 years of prior industry experience. 
 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
 
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
 
    
By:   By:   
 Richard B. Talley, Jr., P.E. 102425  Zachary R. Long, P.G. 11792 
 Senior Vice President  Vice President 
 
Date Signed:  May 23, 2017 Date Signed:  May 23, 2017 
 
RBT:JMH 
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Range of Uncertainty
Not to scale

Figure 1-1: Resources Classification Framework.
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This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves 
Committee of the Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the World Petroleum Council 
(WPC), the American Association of Petroleum Geologists (AAPG), and the Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE).   
 
Preamble 
Petroleum resources are the estimated quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resource 
assessments estimate total quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations; resources evaluations are focused 
on those quantities that can potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources 
management system provides a consistent approach to estimating petroleum quantities, evaluating development projects, and 
presenting results within a comprehensive classification framework.  
 
These definitions and guidelines are designed to provide a common reference for the international petroleum industry, 
including national reporting and regulatory disclosure agencies, and to support petroleum project and portfolio management 
requirements.  They are intended to improve clarity in global communications regarding petroleum resources.  It is expected 
that this document will be supplemented with industry education programs and application guides addressing their 
implementation in a wide spectrum of technical and/or commercial settings.  
 
It is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for users and agencies to tailor application for their 
particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein should be clearly identified.  The definitions and 
guidelines contained in this document must not be construed as modifying the interpretation or application of any existing 
regulatory reporting requirements.   
 

1.0  Basic Principles and Definitions  
The estimation of petroleum resource quantities involves the interpretation of volumes and values that have an inherent 
degree of uncertainty.  These quantities are associated with development projects at various stages of design and 
implementation.  Use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and 
total company portfolios according to forecast production profiles and recoveries.  Such a system must consider both technical 
and commercial factors that impact the project's economic feasibility, its productive life, and its related cash flows.  
 
1.1  Petroleum Resources Classification Framework  
Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid 
phase.  Petroleum may also contain non-hydrocarbons, 
common examples of which are carbon dioxide, nitrogen, 
hydrogen sulfide and sulfur.  In rare cases, non-hydrocarbon 
content could be greater than 50%.  
 
The term "resources" as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring on 
or within the Earth's crust, discovered and undiscovered 
(recoverable and unrecoverable), plus those quantities 
already produced.  Further, it includes all types of petroleum 
whether currently considered "conventional" or 
"unconventional."  
 
Figure 1-1 is a graphical representation of the SPE/WPC/ 
AAPG/SPEE resources classification system.  The system 
defines the major recoverable resources classes: Production, 
Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources, as well as Unrecoverable petroleum.  
 
The "Range of Uncertainty" reflects a range of estimated 
quantities potentially recoverable from an accumulation by a 
project, while the vertical axis represents the "Chance of 



PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFICATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of Directors, March 2007 
 

 Definitions - Page 2 of 10 

Commerciality", that is, the chance that the project that will be developed and reach commercial producing status.  The 
following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification:  
 

TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated to exist originally in naturally 
occurring accumulations.  It includes that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in 
known accumulations prior to production plus those estimated quantities in accumulations yet to be discovered 
(equivalent to "total resources").  
 
DISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to 
be contained in known accumulations prior to production. 
 

PRODUCTION is the cumulative quantity of petroleum that has been recovered at a given date.  While all 
recoverable resources are estimated and production is measured in terms of the sales product specifications, raw 
production (sales plus non-sales) quantities are also measured and required to support engineering analyses based 
on reservoir voidage (see Production Measurement, section 3.2).  

 
Multiple development projects may be applied to each known accumulation, and each project will recover an estimated portion 
of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into Commercial and Sub-Commercial, with the estimated 
recoverable quantities being classified as Reserves and Contingent Resources respectively, as defined below.  
 

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of 
development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must 
further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation 
date) based on the development project(s) applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level of 
certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by 
development and production status.  
 
CONTINGENT RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but the applied project(s) are not yet considered mature enough for 
commercial development due to one or more contingencies.  Contingent Resources may include, for example, 
projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  
Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates 
and may be subclassified based on project maturity and/or characterized by their economic status.  

 
UNDISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be 
contained within accumulations yet to be discovered. 
 

PROSPECTIVE RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources 
have both an associated chance of discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further 
subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery 
and development and may be sub-classified based on project maturity.  
 

UNRECOVERABLE is that portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-Place quantities which is 
estimated, as of a given date, not to be recoverable by future development projects.  A portion of these quantities may 
become recoverable in the future as commercial circumstances change or technological developments occur; the 
remaining portion may never be recovered due to physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of 
fluids and reservoir rocks.  

  
Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category, but a term that may be applied to any accumulation or group 
of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable under defined technical and commercial conditions plus those quantities already produced (total of 
recoverable resources).  
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1.2 Project-Based Resources Evaluations   
The resources evaluation process consists of identifying a recovery project, or projects, associated with a petroleum 
accumulation(s), estimating the quantities of Petroleum Initially-in-Place, estimating that portion of those in-place quantities 
that can be recovered by each project, and classifying the project(s) based on its maturity status or chance of commerciality.  
  
This concept of a project-based classification system is further clarified by examining the primary data sources contributing to 
an evaluation of net recoverable resources (see Figure 1-2) that may be described as follows:  
 

 
• The Reservoir (accumulation):  Key attributes include the types and quantities of Petroleum Initially-in-Place and the fluid 

and rock properties that affect petroleum recovery.  
 

• The Project:  Each project applied to a specific reservoir development generates a unique production and cash flow 
schedule.  The time integration of these schedules taken to the project's technical, economic, or contractual limit defines 
the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio of EUR to 
Total Initially-in-Place quantities defines the ultimate recovery efficiency for the development project(s).  A project may be 
defined at various levels and stages of maturity; it may include one or many wells and associated production and 
processing facilities.  One project may develop many reservoirs, or many projects may be applied to one reservoir.  
 

• The Property (lease or license area):  Each property may have unique associated contractual rights and obligations 
including the fiscal terms.  Such information allows definition of each participant's share of produced quantities 
(entitlement) and share of investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is 
applied.  One property may encompass many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A 
property may contain both discovered and undiscovered accumulations.  

 
In context of this data relationship, "project" is the primary element considered in this resources classification, and net 
recoverable resources are the incremental quantities derived from each project.  Project represents the link between the 
petroleum accumulation and the decision-making process.  A project may, for example, constitute the development of a single 
reservoir or field, or an incremental development for a producing field, or the integrated development of several fields and 
associated facilities with a common ownership.  In general, an individual project will represent the level at which a decision is 
made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for that project.  
 
An accumulation or potential accumulation of petroleum may be subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resource 
classes simultaneously.   
 
In order to assign recoverable resources of any class, a development plan needs to be defined consisting of one or more 
projects.  Even for Prospective Resources, the estimates of recoverable quantities must be stated in terms of the sales 
products derived from a development program assuming successful discovery and commercial development.  Given the major 
uncertainties involved at this early stage, the development program will not be of the detail expected in later stages of maturity. 
In most cases, recovery efficiency may be largely based on analogous projects.  In-place quantities for which a feasible project 
cannot be defined using current, or reasonably forecast improvements in, technology are classified as Unrecoverable.   
 
Not all technically feasible development plans will be commercial.  The commercial viability of a development project is 
dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project's activities (see 
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Figure 1-2: Resources Evaluation Data Sources.
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Commercial Evaluations, section 3.1).  "Conditions" include technological, economic, legal, environmental, social, and 
governmental factors.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product prices, the underlying 
influences include, but are not limited to, market conditions, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and 
taxes.    
 
The resource quantities being estimated are those volumes producible from a project as measured according to delivery 
specifications at the point of sale or custody transfer (see Reference Point, section 3.2.1).  The cumulative production from the 
evaluation date forward to cessation of production is the remaining recoverable quantity.  The sum of the associated annual 
net cash flows yields the estimated future net revenue.  When the cash flows are discounted according to a defined discount 
rate and time period, the summation of the discounted cash flows is termed net present value (NPV) of the project (see 
Evaluation and Reporting Guidelines, section 3.0).  
 
The supporting data, analytical processes, and assumptions used in an evaluation should be documented in sufficient detail to 
allow an independent evaluator or auditor to clearly understand the basis for estimation and categorization of recoverable 
quantities and their classification.   
 

2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 
2.1  Resources Classification  
The basic classification requires establishment of criteria for a petroleum discovery and thereafter the distinction between 
commercial and sub-commercial projects in known accumulations (and hence between Reserves and Contingent Resources).    
 
2.1.1  Determination of Discovery Status  
A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum accumulations collectively, for which one or several 
exploratory wells have established through testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of 
potentially moveable hydrocarbons.  
 
In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
volume demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for economic recovery.  Estimated recoverable quantities 
within such a discovered (known) accumulation(s) shall initially be classified as Contingent Resources pending definition of 
projects with sufficient chance of commercial development to reclassify all, or a portion, as Reserves.  Where in-place 
hydrocarbons are identified but are not considered currently recoverable, such quantities may be classified as Discovered 
Unrecoverable, if considered appropriate for resource management purposes; a portion of these quantities may become 
recoverable resources in the future as commercial circumstances change or technological developments occur.  
 
2.1.2  Determination of Commerciality  
Discovered recoverable volumes (Contingent Resources) may be considered commercially producible, and thus Reserves, if 
the entity claiming commerciality has demonstrated firm intention to proceed with development and such intention is based 
upon all of the following criteria:  
 
• Evidence to support a reasonable timetable for development.  
• A reasonable assessment of the future economics of such development projects meeting defined investment and operating 

criteria.  
• A reasonable expectation that there will be a market for all or at least the expected sales quantities of production required 

to justify development.  
• Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available.  
• Evidence that legal, contractual, environmental and other social and economic concerns will allow for the actual 

implementation of the recovery project being evaluated.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish its commercial viability.  There must be 
a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming, and there is evidence of firm 
intention to proceed with development within a reasonable time frame.  A reasonable time frame for the initiation of 
development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While 5 years is 
recommended as a benchmark, a longer time frame could be applied where, for example, development of economic projects 
are deferred at the option of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
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To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the commercial producibility of the reservoir as 
supported by actual production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned on the basis of well logs 
and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the same 
area that are producing or have demonstrated the ability to produce on formation tests.  
 
2.2  Resources Categorization  
The horizontal axis in the Resources Classification (Figure 1.1) defines the range of uncertainty in estimates of the quantities 
of recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project.  These estimates include both technical and 
commercial uncertainty components as follows:   
 
• The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources).   
• That portion of the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development project or projects.  
• Variations in the commercial conditions that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability, 

contractual changes).    
 
Where commercial uncertainties are such that there is significant risk that the complete project (as initially defined) will not 
proceed, it is advised to create a separate project classified as Contingent Resources with an appropriate chance of 
commerciality.  
 
2.2.1  Range of Uncertainty 
The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable volumes may be represented by either deterministic 
scenarios or by a probability distribution (see Deterministic and Probabilistic Methods, section 4.2).  
 
When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided 
such that:   
 
• There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low 

estimate.  
• There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best 

estimate.   
• There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high 

estimate.     
 
When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental (risk-based) approach, quantities at each level of uncertainty are estimated discretely and separately 
(see Category Definitions and Guidelines, section 2.2.2).  
  
These same approaches to describing uncertainty may be applied to Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources.  While there may be significant risk that sub-commercial and undiscovered accumulations will not achieve 
commercial production, it is useful to consider the range of potentially recoverable quantities independently of such a risk or 
consideration of the resource class to which the quantities will be assigned.  
 
2.2.2  Category Definitions and Guidelines   
Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental (risk-
based) approach, the deterministic scenario (cumulative) approach, or probabilistic methods (see "2001 Supplemental 
Guidelines," Chapter 2.5).  In many cases, a combination of approaches is used. 
  
Use of consistent terminology (Figure 1.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the general 
cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1P/2P/3P, respectively.  The associated incremental quantities are 
termed Proved, Probable and Possible.  Reserves are a subset of, and must be viewed within context of, the complete 
resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, in most cases, they 
can be equally applied to Contingent and Prospective Resources conditional upon their satisfying the criteria for discovery 
and/or development. 
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For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1C/2C/3C respectively.  For 
Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates still apply.  No specific terms are defined for 
incremental quantities within Contingent and Prospective Resources. 
  
Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable volumes and their 
categorization boundaries when conditions are satisfied sufficiently to reclassify a project from Contingent Resources to 
Reserves.  All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and 
prices, for both classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Commercial 
Evaluations, section 3.1). 
 
Based on additional data and updated interpretations that indicate increased certainty, portions of Possible and Probable 
Reserves may be re-categorized as Probable and Proved Reserves. 
  
Uncertainty in resource estimates is best communicated by reporting a range of potential results.  However, if it is required to 
report a single representative result, the "best estimate" is considered the most realistic assessment of recoverable quantities.  
It is generally considered to represent the sum of Proved and Probable estimates (2P) when using the deterministic scenario 
or the probabilistic assessment methods.  It should be noted that under the deterministic incremental (risk-based) approach, 
discrete estimates are made for each category, and they should not be aggregated without due consideration of their 
associated risk (see "2001 Supplemental Guidelines," Chapter 2.5). 
 
 

Table 1: Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development projects 
to known accumulations from a 
given date forward under defined 
conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) applied.  
Reserves are further subdivided in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their development and production status.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined 
to establish its commercial viability.  There must be a reasonable 
expectation that all required internal and external approvals will be 
forthcoming, and there is evidence of firm intention to proceed with 
development within a reasonable time frame.  
 
A reasonable time frame for the initiation of development depends on the 
specific circumstances and varies according to the scope of the project.  
While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time frame could 
be applied where, for example, development of economic projects are 
deferred at the option of the producer for, among other things, market-
related reasons, or to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, 
the justification for classification as Reserves should be clearly 
documented.   
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in 
the commercial producibility of the reservoir as supported by actual 
production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned 
on the basis of well logs and/or core analysis that indicate that the subject 
reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the 
same area that are producing or have demonstrated the ability to produce 
on formation tests.  

On Production  The development project is currently 
producing and selling petroleum to 
market.   

The key criterion is that the project is receiving income from sales, rather 
than the approved development project necessarily being complete.  This 
is the point at which the project "chance of commerciality" can be said to 
be 100%.    
 
The project "decision gate" is the decision to initiate commercial production 
from the project.  
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Approved for 
Development  

All necessary approvals have been 
obtained, capital funds have been 
committed, and implementation of 
the development project is under 
way.  

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget.    
 
The project "decision gate" is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells.  

Justified for 
Development 

Implementation of the development 
project is justified on the basis of 
reasonable forecast commercial 
conditions at the time of reporting, 
and there are reasonable 
expectations that all necessary 
approvals/contracts will be obtained. 

In order to move to this level of project maturity, and hence have reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable at 
the time of reporting, based on the reporting entity's assumptions of future 
prices, costs, etc. ("forecast case") and the specific circumstances of the 
project.  Evidence of a firm intention to proceed with development within a 
reasonable time frame will be sufficient to demonstrate commerciality.  
There should be a development plan in sufficient detail to support the 
assessment of commerciality and a reasonable expectation that any 
regulatory approvals or sales contracts required prior to project 
implementation will be forthcoming.  Other than such approvals/contracts, 
there should be no known contingencies that could preclude the 
development from proceeding within a reasonable timeframe (see 
Reserves class).  
 
The project "decision gate" is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known 
accumulations by application of 
development projects, but which are 
not currently considered to be 
commercially recoverable due to 
one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which there 
are currently no viable markets, or where commercial recovery is 
dependent on technology under development, or where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their economic status.  

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual commercial 
development, to the extent that further data acquisition (e.g. drilling, 
seismic data) and/or evaluations are currently ongoing with a view to 
confirming that the project is commercially viable and providing the basis 
for selection of an appropriate development plan.  The critical 
contingencies have been identified and are reasonably expected to be 
resolved within a reasonable time frame.  Note that disappointing 
appraisal/evaluation results could lead to a re-classification of the project 
to "On Hold" or "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development 
Unclarified or on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold and/or 
where justification as a commercial 
development may be subject to 
significant delay.   

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are on hold 
pending the removal of significant contingencies external to the project, or 
substantial further appraisal/evaluation activities are required to clarify the 
potential for eventual commercial development.  Development may be 
subject to a significant time delay.  Note that a change in circumstances, 
such that there is no longer a reasonable expectation that a critical 
contingency can be removed in the foreseeable future, for example, could 
lead to a reclassification of the project to "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to either proceed with additional 
evaluation designed to clarify the potential for eventual commercial 
development or to temporarily suspend or delay further activities pending 
resolution of external contingencies.   
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for which 
there are no current plans to 
develop or to acquire additional data 
at the time due to limited production 
potential.  

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be recognized 
in the event of a major change in technology or commercial conditions.  
 
The project "decision gate" is the decision not to undertake any further 
data acquisition or studies on the project for the foreseeable future.  

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum which 
are estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations.  

Potential accumulations are evaluated according to their chance of 
discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities that would 
be recoverable under defined development projects.  It is recognized that 
the development programs will be of significantly less detail and depend 
more heavily on analog developments in the earlier phases of exploration.  

Prospect  A project associated with a potential 
accumulation that is sufficiently well 
defined to represent a viable drilling 
target.  

Project activities are focused on assessing the chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recoverable quantities under a 
commercial development program.  

Lead  A project associated with a potential 
accumulation that is currently poorly 
defined and requires more data 
acquisition and/or evaluation in 
order to be classified as a prospect.  

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the lead 
can be matured into a prospect.  Such evaluation includes the assessment 
of the chance of discovery and, assuming discovery, the range of potential 
recovery under feasible development scenarios.  

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but which requires more 
data acquisition and/or evaluation in 
order to define specific leads or 
prospects.   

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific leads or 
prospects for more detailed analysis of their chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recovery under hypothetical 
development scenarios.  

 
 

Table 2: Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Developed Reserves are expected 
quantities to be recovered from 
existing wells and facilities.  

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-Producing.     

Developed Producing 
Reserves  

Developed Producing Reserves 
are expected to be recovered from 
completion intervals that are open 
and producing at the time of the 
estimate.  

Improved recovery reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation.   

Developed Non-
Producing Reserves  

Developed Non-Producing 
Reserves include shut-in and 
behind-pipe Reserves.  

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals which are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for mechanical 
reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be recovered from zones 
in existing wells which will require additional completion work or future re-
completion prior to start of production.   
 
In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well.  
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Undeveloped Reserves are 
quantities expected to be 
recovered through future 
investments:  

(1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, (2) from 
deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill 
wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g. when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) 
recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects.   

 
 

Table 3: Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Proved Reserves are those 
quantities of petroleum, which by 
analysis of geoscience and 
engineering data, can be estimated 
with reasonable certainty to be 
commercially recoverable, from a 
given date forward, from known 
reservoirs and under defined 
economic conditions, operating 
methods, and government 
regulations. 

If deterministic methods are used, the term reasonable certainty is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will be 
recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at least a 
90% probability that the quantities actually recovered will equal or exceed 
the estimate.  
 
The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and (2) adjacent 
undrilled portions of the reservoir that can reasonably be judged as 
continuous with it and commercially productive on the basis of available 
geoscience and engineering data.   
 
In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the lowest known hydrocarbon (LKH) as seen in a well 
penetration unless otherwise indicated by definitive geoscience, 
engineering, or performance data.  Such definitive information may include 
pressure gradient analysis and seismic indicators.  Seismic data alone 
may not be sufficient to define fluid contacts for Proved reserves (see 
"2001 Supplemental Guidelines," Chapter 8).  
 
Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved provided 
that:   
• The locations are in undrilled areas of the reservoir that can be judged 

with reasonable certainty to be commercially productive.   
• Interpretations of available geoscience and engineering data indicate 

with reasonable certainty that the objective formation is laterally 
continuous with drilled Proved locations.  

 
For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these reservoirs 
should be defined based on a range of possibilities supported by analogs 
and sound engineering judgment considering the characteristics of the 
Proved area and the applied development program. 

Probable 
Reserves  

Probable Reserves are those 
additional Reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recovered than Proved Reserves 
but more certain to be recovered 
than Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be greater 
than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable Reserves 
(2P).  In this context, when probabilistic methods are used, there should 
be at least a 50% probability that the actual quantities recovered will equal 
or exceed the 2P estimate.  
 
Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Proved where data control or interpretations of available data are less 
certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the reasonable 
certainty criteria.    
 
Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible 
Reserves  

Possible Reserves are those 
additional reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recoverable than Probable 
Reserves.  

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible (3P), 
which is equivalent to the high estimate scenario.  When probabilistic 
methods are used, there should be at least a 10% probability that the 
actual quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate.  
 
Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area and 
vertical reservoir limits of commercial production from the reservoir by a 
defined project.   
 
Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable.   

Probable and 
Possible 
Reserves  

(See above for separate criteria for 
Probable Reserves and Possible 
Reserves.)  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical and commercial interpretations within the reservoir and/or 
subject project that are clearly documented, including comparisons to 
results in successful similar projects.   
 
In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves may 
be assigned where geoscience and engineering data identify directly 
adjacent portions of a reservoir within the same accumulation that may be 
separated from Proved areas by minor faulting or other geological 
discontinuities and have not been penetrated by a wellbore but are 
interpreted to be in communication with the known (Proved) reservoir.  
Probable or Possible Reserves may be assigned to areas that are 
structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some cases, 
Probable) Reserves may be assigned to areas that are structurally lower 
than the adjacent Proved or 2P area.  
 
Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent reservoirs 
isolated by major, potentially sealing, faults until this reservoir is 
penetrated and evaluated as commercially productive.  Justification for 
assigning Reserves in such cases should be clearly documented.  
Reserves should not be assigned to areas that are clearly separated from 
a known accumulation by non-productive reservoir (i.e., absence of 
reservoir, structurally low reservoir, or negative test results); such areas 
may contain Prospective Resources.  
 
In conventional accumulations, where drilling has defined a highest known 
oil (HKO) elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved oil Reserves should only be assigned in the structurally higher 
portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such portions 
are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2007 Petroleum Resources Management System can be viewed in its entirety at 
http://www.spe.org/spe-app/spe/industry/reserves/prms.htm. 

 



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

118,931 166,978 1,273 1,394 93 120 0.742 0.842

Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700

Note:  For the purposes of this report, we used technical data including, but not limited to, well logs, geologic maps, seismic data, well test data, and
          property ownership interests.

(1)  Average gross thickness is calculated by dividing the gross rock volume by the area.
(2)  The abbreviation SCF/RCF represents standard cubic feet per reservoir cubic feet.

Gas Formation
Porosity (Decimal) Gas Saturation (Decimal) Volume Factor (SCF/RCF)(2) Gas Recovery Factor (Decimal)
Normal Distribution Normal Distribution Uniform Distribution Normal Distribution

Lognormal Distribution
Average Gross Net-to-Gross Ratio (Decimal)

Lognormal Distribution Thickness(1) (Feet) Normal Distribution

MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
CONTINGENT RESOURCES

DELEK DRILLING LIMITED PARTNERSHIP
DALIT DISCOVERY, OFFSHORE ISRAEL

AS OF MARCH 31, 2017

Gross Rock Volume (Acre-feet) Area (Acres)

T
able I



 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

Fault Block Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

West 1 73,444 104,920 1,075 1,353 68 78 0.742 0.842
West 2 34,754 49,649 534 729 65 68 0.742 0.842
West 3 1,595 2,279 19 30 84 (3)76(2) 0.742 0.842
East 1 1,864 2,663 20 144 93 (3)18(2) 0.742 0.842
East 2 1,005 1,436 16 75 63 (3)19(2) 0.742 0.842
East 3 3,199 4,570 55 152 58 (2)30(2) 0.742 0.842

Fault Block Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

West 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700
West 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700
West 3 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700
East 1 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700
East 2 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700
East 3 0.270 0.330 0.790 0.864 354 354 0.600 0.700

Note:  For the purposes of this report, we used technical data including, but not limited to, well logs, geologic maps, seismic data, well test data, and property ownership
          interests.

(1)  Average gross thickness is calculated by dividing the gross rock volume by the area.
(2)  The structural character of the West 3, East 1, East 2, and East 3 fault blocks results in a lower average gross thickness in the high estimate case relative to the low
     estimate case.
(3)  The abbreviation SCF/RCF represents standard cubic feet per reservoir cubic feet.

Gas Recovery Factor (Decimal)
Normal Distribution Normal Distribution Uniform Distribution Normal Distribution

Gas Formation

Average Gross
Lognormal Distribution Lognormal Distribution Thickness(1) (Feet) Normal Distribution

Net-to-Gross Ratio (Decimal)

DELEK DRILLING LIMITED PARTNERSHIP

Porosity (Decimal) Gas Saturation (Decimal) Volume Factor (SCF/RCF)(3)

MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
PROSPECTIVE RESOURCES

DALIT PROSPECTS, OFFSHORE ISRAEL
AS OF MARCH 31, 2017

Gross Rock Volume (Acre-feet) Area (Acres)
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  דירקטוריון החברה 7.1

 :1להלן מובאים פרטים בדבר חברי דירקטוריון החברה 

  (065474108)ת.ז.  אסף ברטפלד 7.1.1

 דירקטור תפקיד בחברה:  .1

  24.02.1952 תאריך לידה:  .2

 4612001, הרצליה פיתוח 19שדרות אבא אבן  דין:-להמצאת כתבי בימען   .3
 ישראל

 ישראלית נתינות:  .4

 לא חברות בועדות של הדירקטוריון:  .5

 לא :חיצונידירקטור א. האם הוא   .6
ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 מקצועית:
 

- 

חיצוני ג. אם כן, האם הוא דירקטור 
 :2מומחה

 

- 

ד. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות 
 :3כדירקטור בלתי תלוי

 

 לא

האם הוא עובד של התאגיד, של חברה   .7
בת שלו, של חברה קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו:
 

 מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ

 

 התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:  .8
 

19.11.2012 

 אביב.-בכלכלה מאוניברסיטת תל  B.A השכלתו:  .9

, יו"ר 2003משנת  מנכ"ל קבוצת דלק בע"מ בחמש השנים האחרונות:עיסוקו   .10

, כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מדירקטוריון 

יו"ר  ,הפניקס אחזקות בע"מיו"ר דירקטוריון 

 דירקטוריון הפניקס חברה לביטוח בע"מ,

מנכ"ל ודירקטור בדלק פטרוליום בע"מ, וכן 

מנכ"ל ודירקטור בחברות בנות של קבוצת 

 דלק.

                                                      

מר רמי  .משרקי ברק ומר ברטפלד, מר אסף לסט גבריאל מר החברה בדירקטוריון מכהנים התשקיף [טיוטת] למועד נכון  1
  ארמון ומר מאיר מנחם טרם מונו לדירקטוריון החברה.  

 .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1כמשמעות המונח  בתקנה   2
 )ה( לחוק החברות.219כמשמעות המונח בסעיף   3

 : ניהול החברה7פרק 
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כהן פיתוח ומבני תעשיה יו"ר דירקטוריון  תאגידים בהם משמש דירקטור:  .11

יו"ר דירקטוריון הפניקס אחזקות  ,בע"מ

, יו"ר דירקטוריון הפניקס חברה בע"מ

ודירקטור בחברות הבאות:  לביטוח בע"מ

IDE ,דלק" חברת הדלק   טכנולוגיות בע"מ"

הישראלית בע"מ, דלק מערכות רכב בע"מ, 

, אבנר נפט וגז בע"מ, , פטרוליום בע"מדלק 

איי.פי.פי אשקלון בע"מ, גדות תעשיות 

בע"מ,  2011דלק ים מעגן   ,ביוכימיה בע"מ

( בע"מ, קבוצת דלק 2012דלק תמלוגים )

קבוצת דלק תמלוג , אחזקות ישראל בע"מ

 Ithacaיות בע"מ,דלק השקעות פיננסבע"מ, 

Energy Inc. קבוצת  וחברות בת פרטיות של

שותפות מוגבלת  -דלק קידוחים  ו דלק

(SPC's.) 

 
האם הוא בן משפחה של בעל עניין   .12

  אחר בחברה:
 

 לא

החברה רואה בו כבעל מומחיות האם   .13
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

 :( לחוק החברות12)א()92פי סעיף -על
 

 לא

 לא דירקטור בלתי תלוי:  .14

 ( 279439760)ת.ז.  רמי ארמון 7.1.2

 דירקטור תפקיד בחברה:  .15

  14.3.1971 תאריך לידה:  .16

  , גבעת שמואל6יוני נתניהו  דין:-מען להמצאת כתבי בי  .17

 ישראלית נתינות:  .18

 לא הדירקטוריון:חברות בועדות של   .19

 לא :חיצונידירקטור א. האם הוא   .20
ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 מקצועית:
 

- 

ג. אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני 
 :4מומחה

 

- 

ד. אם לא, האם הוא כשיר להתמנות 
 :5כדירקטור בלתי תלוי

 

  כן

                                                      

 .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1כמשמעות המונח  בתקנה   4
 )ה( לחוק החברות.219כמשמעות המונח בסעיף   5
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של חברה האם הוא עובד של התאגיד,   .21
בת שלו, של חברה קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו:
 

 לא

 

 התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:  .22
 

 [מונה טרם :לטיוטה הערה]

וניהול מהאוניברסיטה בכלכלה  B.A השכלתו:  .23
תוכנית דירקטורים ונושאי משרה הפתוחה, 

בכירים בתאגידים מאוניברסיטת תל אביב, 
משרה מהמרכז קורס דירקטורים ונושאי 

, קורס לניהול תיקים הבינתחומי הרצליה
 .מטעם אוניברסיטת בר אילן

משנת בע"מ  'מנטמנג רמי ארמון חברת מנהל עיסוקו בחמש השנים האחרונות:  .24
יו"ר ועדת מאזן, ועדת  ,דירקטור ;2011

ת אנרג'יקס ביקורת וועדת תגמול בחבר
חברת קולפלנט באנרגיות מתחדשות בע"מ ו

דירקטור בחברת אינרום  ;בע"מאחזקות 
חברת פסגות תעודות סל , ב"מתעשיות בע

 .ובחברת קירובו בע"מ בע"מ
תעשיות  דירקטור בחברות הבאות: אינרום תאגידים בהם משמש דירקטור:  .25

, פסגות תעודות סל בע"מ ,"מבנייה בע

 ."מבעוקירובו 

האם הוא בן משפחה של בעל עניין   .26
  אחר בחברה:

 

 לא

החברה רואה בו כבעל מומחיות האם   .27
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

 :( לחוק החברות12)א()92פי סעיף -על
 

 כן

  דירקטור בלתי תלוי:  .28

 ( 022347686)ת.ז.  מאיר מנחם  7.1.3

 דירקטור תפקיד בחברה:  .29

  14.3.1966 תאריך לידה:  .30

 מודיעין 7/2יצחק רבין שדרות  דין:-מען להמצאת כתבי בי  .31

 ישראלית נתינות:  .32

 לא חברות בועדות של הדירקטוריון:  .33

 לא :חיצונידירקטור א. האם הוא   .34
ב. אם כן, האם הוא בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 מקצועית:
 

- 

ג. אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני 
 :6מומחה

 

- 

להתמנות ד. אם לא, האם הוא כשיר 
 :7כדירקטור בלתי תלוי

 

 כן

                                                      

 .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1קנה כמשמעות המונח  בת  6
 )ה( לחוק החברות.219כמשמעות המונח בסעיף   7
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האם הוא עובד של התאגיד, של חברה   .35
בת שלו, של חברה קשורה שלו או של 

 בעל עניין בו:
 

 לא

 

 התאריך בו החלה כהונתו כדירקטור:  .36
 

 [טרם מונה ]הערה לטיוטה:

וחשבונאות בכלכלה  B.Aרואה חשבון,  השכלתו:  .37
במנהל    M.B.A  אילן,-בר מאוניברסיטת

והכשרת  אילן-עסקים מאוניברסיטת בר
מבית מנהלי כספים לתפקידי דירקטורים 

 הספר ללימודי תאגידים ושוק ההון.

; יועץ סמנכ"ל כספים קבוצת שטראוס גרופ עיסוקו בחמש השנים האחרונות:  .38
 פיננסי באסכולה מימון פרויקטים בע"מ.

 - תאגידים בהם משמש דירקטור:  .39

משפחה של בעל עניין האם הוא בן   .40
  אחר בחברה:

 

 לא

החברה רואה בו כבעל מומחיות האם   .41
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 

 :( לחוק החברות12)א()92פי סעיף -על
 

 ןכ

  דירקטור בלתי תלוי:  .42

 

 נושאי משרה בכירה 7.2

בכוונת החברה למנות . למעט כמפורט לעיל אין לחברה נושאי משרה בכירהתשקיף זה, מועד נכון ל

השלמת לאחר בסמוך כהגדרת המונח בחוק החברות ה ציבורית כנדרש מחבר נוספים נושאי משרה

 .תשקיף זהפי -על ההצעה

 עורכי דין להנפקה זו 7.3

 אביב.-, תל98יגאל אלון עורכי דין, רח'  משרד ושות'רוזנברג הכהן  ,אגמון ושות'

 רואי החשבון של החברה 7.4

קוסט פורר גבאי את ביחד עם , אביב-, תל46-48ם בגין דרך מנח, רואי חשבון מכתובת: זיו האפט

 .8אביב-, תל3מרח' עמינדב  רואי חשבון, קסירר

 משרדה הרשום של החברה 7.5

  .ישראל 4612001, הרצליה פיתוח 19שדרות אבא אבן 

דירקטוריון החברה, מינויים, הוראות עיקריות מהוראות תקנון החברה המתייחסות לבחירת חברי  7.6

 כהונתם ומילוי מקומם

זה. ניתן לעיין  7.6 בנושאים המנויים בסעיף החברה ןהוראות מתוך תקנו תמציתי של תיאורלהלן 

. הנוסח www.magna.isa.gov.ilבנוסח המלא של תקנון החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך 

                                                      

 [מונו טרם: לטיוטה]הערה   8
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  .9המפורט בסעיף זה הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון כאמור

 של דירקטוריםושכר ונה כהמינוי,  7.6.1

 .ולא יעלה על שניים עשר שלושהמספר הדירקטורים המכהנים לא יפחת מ (א)

מהון  25% -למעלה מ אנרגיה דלקהנפקת המניות לציבור תחזיק  שלאחר ככל (ב)

 25%מ למעלה תחזיק אנרגיה דלק עוד וכלהמניות המונפק והנפרע של החברה, 

 יהיו לאחד פרט בחברה הדירקטורים כל, החברה של והנפרע המונפק מההון

זה ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי  סעיף. אנרגיה לדלק זיקה ללא דירקטורים

מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה.  75%המניות של החברה ברוב של 

ככל שההצעה לשנות סעיף זה עניינה לבטל את הסעיף או להקטין את הרוב הדרוש 

 .אנרגיהבאו במניין קולות המצביעים מניותיה של דלק לשינויו, לא יו

תחזיק בזכויות בחזקת  שהחברה, ככל "(מועד הקובע לתמרה)" 17.12.2021ביום  (ג)

 לא יכהן בחברה נציג אסור. )לרבות תמלוג על( תמר

( נושא משרה 1שהנו אחד מאלה: ) בחברהנושא משרה  –נציג אסור" ה "לעניין ז

 -( שותפות מוגבלת ו 1992באדם קשור לדלק קידוחים, רציו חיפושי נפט )

Mediterranean Energy Noble .Ltd " :( 2) ;"(הצדדים) שייקראו להלן יחדיו

( נושא משרה בתאגיד, לרבות אדם קשור לו, שדלק 3אדם קשור לצדדים; )

לפי התנאים הקבועים בסעיף קידוחים אינה יכולה להעביר לו את זכויותיה בתמר 

ידה בשינוים  -)אשר אומצה שוב על 476לנספח א' להחלטת הממשלה מס'  11

( בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת 22.05.2016מסוימים ביום 

משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" 

 ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים".

( אדם המחזיק אמצעי שליטה 1לעניין זה "אדם קשור" הינו כל אחד מהבאים: )

( אדם המחזיק עמו 3( אדם שהתאגיד מחזיק אמצעי שליטה בו; )2בתאגיד; )

( תאגיד בו מי מאלה מחזיקים בו אמצעי 4באמצעי שליטה בתאגיד לפי הסכם; )

צמו או באמצעות שליטה; הכל לבד או ביחד עם אחרים, במישרין או בעקיפין, בע

 קרוב שלו.

( 2או יותר ממניות של תאגיד; ) 5%( 1לעניין זה "אמצעי שליטה" כל אחד מאלה: )

או יותר מזכות  5%( 3או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד; ) 5%

( הזכות למנות דירקטורים בתאגיד "במישרין או בעקיפין" 4לרווחים בתאגיד; )

 לרבות אחד מאלה:

( 3( יחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם; )2( באמצעות שלוח או נאמן; )1)

( באמצעות החזקה או רכישה בידי קרוב, 4באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם; )

 ( באמצעות חברות בנות או אחיות.5חברת נאמנות או חברת רישומים; )

מכלל זכויות  95%הוראות סעיף זה לא ישונו אלא באסיפה כללית שקיבלה רוב של 

 .בחברה ההצבעה

                                                      

  הוראות התקנון שלהלן הינן הוראות שיכללו בתקנון החברה ערב פרסום התשקיף.  9
  



 6 -ז 

. בכפוף להוראות חוק החברות שני דירקטורים חיצונייםלפחות בדירקטוריון יכהנו  (ד)

יהיו וסיומה, שכרם וכיוצ"ב מינוי הדירקטורים החיצוניים, תקופת כהונתם 

 . שהותקנו ו/או תותקנה על פיו והתקנות בהתאם להוראות חוק החברות

יפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הדירקטורים יבחרו מדי אס (ה)

אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן הבאה וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, 

  תקנון החברה.בהתאם להוראות 

 מההון 25% מ למעלה תחזיק אנרגיה דלק, לציבור המניות הנפקת שלאחר ככל (ו)

מהון  25% -תחזיק למעלה מ אנרגיהעוד דלק  וכל החברה של והנפרע המונפק

 המניות בעלי לאסיפתשל החברה, וככל שהחברה תציע  והנפרעהמניות המונפק 

 בידיהמועמדים כאמור תיעשה  הצעתמועמדים לכהונת דירקטורים,  של שמות

חבריה  ורוב אנרגיה לדלק זיקה ללאוועדת דירקטוריון שכל חבריה דירקטורים 

 הדירקטורים של כשירותם את תבחן המינויים תוועד"(. מינויים וועדת"צים )"דח

ניתן לשינוי באסיפה כללית של בעלי המניות של  זה סעיף. ולתקנון לדין בהתאם

מבעלי המניות המשתתפים והמצביעים באסיפה. ככל  75%החברה ברוב של 

 הדרוש הרוב את להקטין או הסעיף את לבטל עניינה זה סעיףשההצעה לשנות 

 .אנרגיה דלק של מניותיה המצביעים קולות במניין יובאו לא, לשינויו

אלא אם כן נקבע שמונה כאמור לעיל תחל במועד מינויו, כהונתו של דירקטור  (ז)

במועד מינויו כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. במקרה כזה, יצוין 

 . בהחלטה התאריך המדויק בו ייכנס המינוי לתוקפו

לפטר מי מהדירקטורים,  , ברוב רגיל,בכל עת רשאית, האסיפה הכללית של החברה (ח)

למנות  ,למנות אחרים במקומםולמנות דירקטורים אחרים ו/או נוספים, לפטרם 

דירקטור חליף למי מבין חברי הדירקטוריון, וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי 

פוף ובהתאם להוראות החוק ותקנון כאמור ו/או להתנותו בתנאים, והכל בכ

 .רהחבה

כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון  (ט)

דירקטורים  למנות רשאי ברוב רגיל, לעיל, הדירקטוריון)א( 7.6.1האמור בסעיף 

כחברי הדירקטוריון ובלבד שמספר חברי  למעט דירקטורים חיצוניים נוספים

)א( 7.6.1לא יעלה על המספר המקסימלי האמור בסעיף  המינויהדירקטורים לאחר 

 .ף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאהקפם של מינויים על פי סעיות .לעיל

באסיפה הכללית, אלא אם כן דירקטורים אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל 

 פי דין. -כהונתם הופסקה על

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו  (י)

 .יוכל להתמנות מחדש

 דירקטור חליף (יא)

לא  .שימלא את מקומו למנות דירקטור חליףכל דירקטור בחברה רשאי  (1)

 פי-עלחליף ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור 

 .הוראות חוק החברות

תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא דירקטור חליף ל (2)
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 .משמש כחליפו

מינוי  ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה.של דירקטור חליף כל מינוי  (3)

החתומה על ידי וביטול מינוי של דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב 

הממנה, אשר העתק ממנה ימסר לחברה במשרד קודם למועד הישיבה, או 

הישיבה הראשונה, לפי הענין, בה אמור הדירקטור החליף למלא את מקום 

 . מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהןהדירקטור

 .במשרתו מכל סיבה שהיא

של ישיבה דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  (4)

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה  וןהדירקטוריון או של ועדת דירקטורי

בעצמו. כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע על 

שבה הם  וןדירקטוריועדת של או  וןשל הדירקטוריישיבה ידי שליח בכל 

עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של 

אחדות. ישיבות אחת או ישיבה ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך 

ישיבה שליח שיתמנה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל 

טור שמינה אותו נוכח אשר הדירק וןשל הדירקטוריון או של ועדת דירקטורי

בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור החליף שמינה בעצמו או 

)במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף( אשר בה נוכח הדירקטור 

החליף שעל ידו נתמנה, או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור 

 .חליף נוכח בה

בשינויים המחויבים על  נהחולתר, על דירקטו ותשחל תקנוןהוראות ה (5)

דירקטור חליף, ובכל מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור 

 .חליף

ד או כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אח (יב)

 :יותר מהמקרים הבאים

 .לחוק החברות 228בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  (1)

החליט על פירוקו מרצון  -הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד במותו, או אם  (2)

 .לגביו צו פירוק או ניתן

 .הוכרז כפסול דיןנעשה בלתי שפוי או  (3)

ממשיכים לכהן, יהיו חברי הדירקטוריון ה ,דירקטורשל  והתפנתה משרתאם  (יג)

 ןרשאים לפעול בכל ענין, כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנו

אך  רשאים לפעול הנותרים מספרם מתחת למינימום האמור, יהיו. פחת חברהה

 .ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה

דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל  (יד)

חברה אחרת, שהחברה היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת, או 

כקונה או באופן אחר. כן לא יעורער כל  לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין

חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה, אשר בו תהיה לחבר הדירקטוריון 

טובת הנאה באיזו דרך שהיא, וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב במתן דין 

וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור, או שבא כתוצאה 
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בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי  מחוזה כאמור מסיבה זו

הנאמנות שנוצרו על ידי כך, ובלבד שמילא את כל ההוראות והתנאים על פי 

 .שאין להתנות עליהןהוראות כל דין 

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון  (טו)

 ההוראות הבאות:

בגין  והחזר הוצאותרשאי לקבל שכר  היהיחברי הדירקטוריון כל אחד מ (1)

נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום 

 תפקידו כחבר בדירקטוריון.

אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים  (2)

. נוסף מיוחדים למטרות החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר

האופן והתנאים שבהם ישולמו תשלומים כאמור לחברי השיעור, 

הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו לכך 

 .בחוק החברות ושאין להתנות עליהם

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות  (3)

, או כל תקנות 2000-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 שיבואו במקומם, והכול בכפוף לכל דין. 

 כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן 7.6.2

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  (א)

 , ובלבד שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.לנכון

חד מחבריו כיו"ר הדירקטוריון, בכפוף להוראות הדין, הדירקטוריון רשאי לבחור א (ב)

לסיים את כהונתו כיו"ר ולמנות יו"ר אחר תחתיו. בכפוף להוראות הדין, מינוי 

 יו"ר הדירקטוריון יכול שיהיה דרך קבע או לצורך ישיבה פלונית.

יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, ויהא חייב לכנסה  (ג)

 .חוק החברות בהתאם להוראות אותו סעיףל 98במקרים האמורים בסעיף 

ראש בכל ישיבה  וישמש כיושביו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון  (ד)

ימלא את מקומו הדירקטור מהישיבה, הדירקטוריון של הדירקטוריון. נעדר יו"ר 

יבחרו חברי שמונה למלא את מקומו של יו"ר הדירקטוריון, ובהעדרו של זה 

 הישיבה. ד מביניהם לשמש כיו"רהדירקטוריון אח

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא  (ה)

יכלול נושאים שקבע יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת 

לחוק החברות וכל נושא שדירקטור או המנהל הכללי  98הדירקטוריון לפי סעיף 

לכלול בישיבת הדירקטוריון, זמן סביר בטרם  ביקש מיושב ראש הדירקטוריון

לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה, יקבע סדר היום של  כינוס ישיבת הדירקטוריון.

 .ידי הדירקטורים, בהתאם לאמור לעיל-ישיבות הדירקטוריון על

פה בשיחה טלפונית או בכתב או במברק -תינתן בעלהודעה על ישיבת דירקטוריון  (ו)

ולכל תימסר לכל חברי הדירקטוריון בדואר אלקטרוני, ו או בפקסימיליה או

יום  14-ולא יותר מלפני מועד הישיבה שעות  12דירקטור חליף )אם יש( לפחות 
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לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם כן הסכימו לפני הישיבה 

תכלול את מועד הישיבה, מקום כינוסה ההודעה  אחרת כל חברי הדירקטוריון.

 .פירוט סביר של כל הנושאים שעל סדר היוםו

המכהנים  המנין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון (ז)

לצורך קביעת המנין  .אותה עת, הנוכחים בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף

החוקי הדרוש בישיבות הדירקטוריון, לא ילקחו בחשבון לענין מנין חברי 

פי דין -ן המכהנים אותה עת, אותם דירקטורים שמנועים עלהדירקטוריו

מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון הרלבנטית והמניין החוקי יהיה רוב חברי 

הדירקטוריון שאינם מנועים מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה. ככל שיהיו 

קי מספר נושאים על סדר יומה של אותה ישיבת דירקטוריון, יוכל להיקבע מניין חו

כל ישיבה של לצורך כל אחד מנושאים אלו בנפרד, ככל שהדבר יידרש. 

הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים 

 .באותו זמן בידי הדירקטוריון

של החברה  בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים כל החלטה תתקבל (ח)

 .שר לכל דירקטור קול אחד, כאהנוכחים והמצביעים באותה עת

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא  (ט)

 .דירקטור אחר, לא יהיה קול נוסף ומכריע

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד  (י)

 .שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

רקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדי (יא)

הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה, הסכימו 

לכך. במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר 

 .ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון

 סמכויות הדירקטוריון 7.6.3

נהלת עניני החברה תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ה (א)

או על פי דין,  הקנון החברתולבצע את כל הפעולות והדברים אשר החברה, על פי 

או הוראת חוק אינם מורים או  ההחבר קנוןתמוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר 

; אך כוחו זה של מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית

ולכל הוראה או החלטה  חברהתקנון ה, לוק החברותחהדירקטוריון כפוף להוראות 

שהחברה קבעה או קיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם 

ואולם, הוראה או החלטה כאמור לא תפסולנה את תקפו של מעשה . החברהקנון ת

ות הוראותיו, ואשר היה תקף אלמלא קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או בעקב

 .נקבעה אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטה

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או  (ב)

 סכומי כסף לצרכי החברה ולהבטיח את פרעונם.

דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את ה

החזרתם באותו אופן ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל 

או ניתנות  מודותצהבחינות, ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי התחייבות, אגרות חוב 
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ש החברה, כולו או לפדיון, או כל משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על רכו

מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון מניות 

 שנדרש אך טרם נפרע.

 וועדות דירקטוריון 7.6.4

להקים ועדות  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון (א)

פי שימצא "( כועדת דירקטוריוןהמורכבות מדירקטור או דירקטורים )להלן: "

הדירקטוריון רשאי מדי פעם  סמכויותיו, כולן או מקצתן.להן מלהאציל ו לנכון

בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו. ועדת הדירקטוריון 

בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא אחר כל ההוראות 

או ביטול סמכויות על והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון, בתנאי שצמצום 

ידי הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת 

הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או 

 .בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון

החברות ובשינויים על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להוראות חוק  (ב)

 .החברההוראות דירקטוריון וה החבר ןהוראות תקנוהמחויבים, 

ל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם כ (ג)

הפועל כדירקטור, גם אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים 

כאמור, כולם או מקצתם, או אלה, או חברי ועדת הדירקטוריון או אדם הפועל 

תהיינה תקפות כאילו  -שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם 

 .נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו, יכהן בכל ועדת  (ד)

סמכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, לפחות דירקטוריון, הרשאית להפעיל 

 .דירקטור חיצוני אחד

הדירקטוריון ימנה במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו,  (ה)

בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות ועדת ביקורת מבין חבריו 

 .והתפקידים הקבועים בחוק החברות

 מנהל כללי ונושאי משרה 7.6.5

. למנהל/ים הכללי/ים תהיינה חברהיותר לאו אחד הדירקטוריון ימנה מנהל כללי  (א)

בכפוף להוראות חוק הסמכויות בהתאם לתנאי התקשרותו/ם עם החברה, 

ולמנות אחר או את המנהל/ים הכללי/ים  לפטריהא רשאי הדירקטוריון  .החברות

נאי , בכפוף לתבכל עת כפי שימצא לנכון ,אחרים במקומו או במקומם

 .התקשרותו/ם עם החברה

שכרו של המנהל הכללי יקבע מדי פעם בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו,  (ב)

בפעם על ידי הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או עמלה על 

דיבידנד, רווחים או מחזור הכספים של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה 

השתתפות ברווחים כאלה, או באחד או יותר  מעוניינת החברה, או על ידי
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מהאופנים האלה או בכל צורה אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון לפי שיקול 

 .עדיבלדעתו ה

 מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה. (ג)

המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם  (ד)

 ם, אלא אם יקבע אחרת ע"י הדירקטוריון.ולמנות אחר תחתיה

 פטור, שיפוי וביטוח 7.6.6

, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כל דיןבכפוף להוראות  (א)

, או בשל כל עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהשנגרם לה כולה או מקצתה, בשל נזק 

 .הפרה אחרת שהחוק מתיר לחברה לפטור את נושא המשרה בגינה

נושא משרה בה בשל  בדיעבד לשפות תהיה רשאית , החברהכל דיןלהוראות  בכפוף (ב)

עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא  או שהוציא חבות או הוצאה שהוטלה עליו

 :משרה בכל אחד מאלה

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין  .1

 .משפטשניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .2

משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה 

או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו 

חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום 

גדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת נ

"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום  -הוכחת מחשבה פלילית; בפסקה זו

"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו

 .א( לחוק החברות1)א()260כמשמעם בסעיף 

שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא הוצאות התדיינות סבירות, לרבות  .3

המשרה או חויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או 

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי 

 .שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

ק ניירות ערך או בשל ()א( לחו1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .4

 1או ט' 4, ח'3הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 

 .עורך דין

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין  .5

 לשפות נושא משרה.

ל דין, החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא כבכפוף להוראות  (ג)

 "(:התחייבות לשיפוימשרה בה בכל אחד מאלה )להלן: "

לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים  1)ב(סעיף כמפורט ב .1

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם 
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התחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת סבירים בנסיבות העניין, ושב

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן 

הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 

 ;העניין

 .לעיל 5)ב( עד 2)ב(סעיפים כמפורט ב .2

, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא כל דיןבכפוף להוראות  (ד)

משרה בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה 

 בה, בכל אחד מאלה:

 .כלפי אדם אחרהפרת חובת זהירות כלפי החברה או  .1

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה  .2

 .לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר. .3

()א( לחוק ניירות ערך או בשל 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .4

 1או ט' 4, ח'3שר עם הליך לפי פרקים ח'הוצאות שהוציא נושא המשרה בק

לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 

 עורך דין.

כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא  .5

 משרה במועד ההחלטה.

דלעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה  )ד(עד  )א(הוראות סעיפים  (ה)

קשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי אופן שהוא את החברה ב

בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, 

סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; ו/או בקשר לכל נושא משרה 

 במידה שביטוח, פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1

 מדיניות תגמול 8.1.1

מדיניות והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה דירקטוריון החברה  ואישר ]_[ביום 

תגמול עבור נושאי המשרה של החברה בהתאם להוראות חוק החברות. עותק ממדיניות 

לתקנות החברות )הקלות לעניין  1בהתאם לתקנה  .לפרק זה 'א נספחהתגמול מצורף כ

תהא בתוקף עד , מדיניות התגמול הנ"ל 2013-החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

טרם הערה לטיוטה: ] חמש שנים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבוריתלתום 

 .[בוצע

 דירקטורים שכר 8.1.2

בתוספת השנייה  'גבדרגה  הכלולים קבועיםשווה לסכומים הזכאים לשכר הדירקטורים ה

החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, ובתוספת השלישית לתקנות 

 2000-תש"ס

 ביטוח 8.1.3

בכוונת החברה לרכוש פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  (א)

כנושאי משרה בחברה, שעיקריה כדלקמן:  )א( וזאת במסגרת תפקידיהם מעת לעת 

פוליסת הביטוח הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )להלן: "

על בסיס הגשת  הינהחודשים מיום ההנפקה ו 12"(, הינה לתקופה של השוטפת

( מיליון דולר ארה"ב עשרה) 10(, בגבולות אחריות של claims-madeתביעה )

מעבר לגבול  הוצאות משפט סבירות ובנוסףקופת הביטוח למקרה ובסך הכל לת

את כל הדירקטורים ונושאי המשרה  האחריות. פוליסת הביטוח השוטפת תכסה

אלפי דולר ארה"ב; )ב( ההשתתפות ]___[  בחברה וזאת בפרמיה שנתית בסך של 

אלפי דולר ארה"ב לתביעות שיוגשו בכל העולם למעט  10העצמית לחברה הינה: 

ארה"ב לתביעות שיוגשו בארה"ב ובקנדה,  אלפי דולר 35ובקנדה, בסך  בארה"ב

ארה"ב לתביעות אזרחיות נגד החברה שעניינן הפרה של דיני  אלפי דולר 35ובסך 

ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל 

של נושאי המשרה הרחבה זו תכלול הוראה סדרי תשלום לפיה זכותם  אביב בע"מ

; )ג( פוליסת הביטוח השוטפת לא בקבלת תגמולי ביטוח קודמת לזכות החברה

תכסה תביעות כנגד החברה ו/או כנגד דירקטורים ונושאי משרה בה הנובעות 

 .מתשקיף זה

כמו כן, בכוונת החברה לרכוש פוליסה לביטוח אחריות הנובעת מהנפקה לציבור  (ב)

 פוליסת"-" וההנפקהפי תשקיף זה )להלן: " ידי החברה של ניירות ערך על-על

POSI( שהינה על בסיס הגשת תביעה ,)בהתאמה "Claims-made בגבולות אחריות ,)

שנים מיום עריכת  7-( מיליון דולר ארה"ב למקרה לתקופה של כחמש עשרה) 15של 

, והכל כלפי מעבר לגבול האחריות הוצאות משפט סבירות ובנוסף הביטוח

המבוטחים הבאים: העובדים ו/או נושאי המשרה בחברה; החברה בגין אחריותה 

)הרחבה זו תכלול הוראה סדרי תשלום לפיה זכותם של נושאי בקשר לתשקיף 

 : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה8פרק 
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המשרה בקבלת תגמולי ביטוח קודמת לזכות החברה( וכן את התחייבות החברה 

הדירקטורים  אחריות; בקשר עם התשקיף מסויימיםלשיפוי צדדיים שלישים 

 בגין אנרגיה דלקעקב מעורבותם בתשקיף;  אנרגיה בדלקונושאי המשרה 

. פרמיית הביטוח בגין התקשרות החברה בפוליסת מטעה בתשקיף לפרט האחריות

אלפי דולר ארה"ב וההשתתפות ]___[ לכל תקופת הביטוח הינה בסך של  POSI-ה

ארה"ב לתביעה בכל העולם למעט ארה"ב או  אלפי דולר 75העצמית הינה בסך של 

 .ארה"ב לתביעות שיוגשו בארה"ב או בקנדה אלפי דולר 250קנדה, ובסך 

 פטור ושיפוי  8.1.4

החליטה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור דירקטוריון ]_[ ביום  (א)

לאשר פטור לנושאי משרה לרבות הדירקטורים בחברה ]_[ החברה מיום 

לחלק מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפיה, בהתאם לקבוע בפרק השלישי 

 [טרם בוצעהערה לטיוטה: ] .השישי של חוק החברות

לאחר קבלת אישור  ]_[כמו כן, החליטה האסיפה הכללית של החברה ביום  (ב)

, לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה לרבות ]_[דירקטוריון החברה מיום 

 :[טרם בוצעהערה לטיוטה: ] הדירקטורים בחברה, שעיקריהם כדלהלן

החברה התחייבה לשפות את נושא המשרה, בכפוף להוראות כתב השיפוי,  .1

 מקרי: "להלן) להלן (5)-(1)בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיפים 

 משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה עקב עליו שהוטלה"( השיפוי

 תאריך לפני פעולות לרבות) שלה הבת בחברות החברה של נציגה או בחברה

אחר  אדם לטובת המשרה נושא על שהוטלה כספית חבות( 1(: )השיפוי כתב

דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי -דין, לרבות פסק-פי פסק-על

( הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, 2בית המשפט; )

שיוציא נושא המשרה עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדו בידי רשות 

חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום המוסמכת לנהל 

נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים 

בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי 

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו "סיום הליך בלא 

ן שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית הגשת כתב אישום בעניי

( הוצאות 3א( לחוק; )1)א( )260כמשמעותם בסעיף  –כחלופה להליך פלילי" 

דין שהוציא נושא המשרה או -התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך

שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או 

ילי שממנו זוכה או באישום פלילי בו הורשע בידי אדם אחר או באישום פל

( התחייבות מראש לשיפוי 4)בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; 

בגין תשלום לנפגע הפרה או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם 

 לחוק ניירות ערך )"הליך אכיפה מנהלית"( 1או ט' 4, ח'3הליך לפי פרקים ח'

כן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי ו ,כפי שיתוקן מעת לעת

הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לפי ( 5; )לחוק החברות

ו/או בקשר אליו לרבות הוצאות  1988-חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 .דין-התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך
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י אירועים המפורטים התחייבות החברה למתן השיפוי כאמור מוגבלת לסוג .2

בתוספת לכתב השיפוי או חלק מהם או כל הקשור בהם במישרין או 

ליון דולר ימ 3השיפוי לא יעלה על בעקיפין, ובלבד שהסכום המרבי של 

מההון העצמי של החברה בנטרול קרן הון שתוכר בדוחות  25%ארה"ב או 

חברה כתוצאה מהעברת הזכויות ל 30.6.2018הכספיים של החברה ליום 

פי דוחותיה הכספיים האחרונים נכון -על לציבורוהנפקת מניות ואגרות חוב 

לכל אחד מנושאי המשרה  למועד השיפוי בפועל, הגבוה מביניהם, וזאת

 ."(המרבי השיפוי סכוםולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר )להלן: "

 אם ובמידה ובמועד השיפוי בפועל יהיה ידוע לחברה על אירועים נוספים .3

שהיא עלולה לחוב בהם עקב מתן שיפוי לנושאי משרה אחרים בחברה 

"( והסכום הכולל שהחברה עלולה לחוב בו בגין מקרי שיפוי אחרים)להלן: "

כתב השיפוי ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי כי 

אז רשאית החברה לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה דרוש 

י לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המשרה האחרים ורק לאחר לה כד

פי שיפוי זה ביחד עם -שיתברר סופית הסכום הכולל שעל החברה לשלם על

 .מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי המקרה

פי שיפוי זה ביחד עם מקרי השיפוי האחרים את היתרה כולה או -לשלם על .4

 .חלקה, לפי המקרה

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום  .5

השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת בעת 

הדרישה לשיפוי(, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי העניין, בין 

נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל 

פי היחס בין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד -אחד מנושאי המשרה, יחושב על

מנושאי המשרה בגין החבויות או ההוצאות בהם עליו לשאת לבין סכום 

השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, בגין החבויות או ההוצאות בהם 

 .עליהם לשאת

ונות שידרשו פי כתב השיפוי, תעמיד החברה גם בטח-כחלק מהתחייבותה על .6

פי החלטות ביניים של -או ערובות שיהיה על נושא המשרה להעמיד על

ביהמ"ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסי נושא 

המשרה ובלבד שסך הבטחונות, לא יעלה על הסכומים האמורים בס"ק )ב( 

 .לעיל

נושא המשרה  התחייבות השיפוי של החברה בקשר להליך משפטי כלשהו נגד .7

לא תחול לגבי כל סכום שיחויב נושא המשרה או שיהיה עשוי לחוב בו, 

שמאן דהוא אחר )לרבות חברת ביטוח( זולת החברה ישלם בפועל לנושא 

 .המשרה או עבורו או במקומו בכל דרך שהיא

התחייבויות החברה לפי כתב השיפוי יעמדו לזכות נושא המשרה גם לאחר  .8

שרה בחברה, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן כתב סיום כהונתו כנושא מ

 .השיפוי נעשו בתקופת כהונתו בחברה כנושא משרה
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פי כתב השיפוי יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד -התחייבויות החברה על .9

 .פי דין לשם התכלית לה נועדו-לקיימן ככל המותר על

 'א נספחהמצורף כ לתקנון החברה 145-141פים לפרטים נוספים בעניין, ראו סעי (ג)

 .בתשקיף 4לפרק 

 עסקאות עם בעל שליטה 8.2

מובאים להלן פרטים . אין בחברה בעל שליטהבתשקיף, לאחר השלמת ההנפקה  3.6כמפורט בסעיף 

עם דלק אנרגיה )בעלת השליטה בחברה טרם השלמת ההנפקה( ו/או תאגידים אודות כל העסקאות 

חברה החברה, ר שא הקשורים אליה ו/או שלדלק אנרגיה או לתאגיד קשור אליה ענין אישי בהם,

התשקיף או שהן  ועד למועד פרסוםממועד הקמתה  בהן, התקשרו קשורה שלה חברהבשליטתה או 

 התשקיף, הן כמפורט להלן:  פרסום במועדעדיין בתוקף 

 לבין החברהמצד אחד  דלק אנרגיההסכם העברת הזכות לתמלוגים בין לפרטים בדבר  8.2.1

 לעיל. 6.7.5סעיף  ראו כאמור מצד שני

התקשרות בהסכם והאסיפה הכללית של החברה דירקטוריון החברה  ואישר __[]ביום  8.2.2

 חודשים מיום השלמת ההנפקה 6לא תעלה על לתקופה ש, דלק אנרגיהלמתן שירותים עם 

הכוללים, בין  םלחברה שירותי דלק אנרגיהלפיו מספקת , "(תקופת הביניים)להלן: "

 , שירותי הנהלת חשבונות וחשבות ושירותי מזכירות חברהשירותי משרד ומזכירותהיתר, 

לחברה על ידי בעלי תפקיד המועסקים  מוענקיםהשירותים "(. השירותים)להלן ביחד: "

"(. זהותם נותני השירותיםו/או חברות בנות וקשורות שלה )להלן: " דלק אנרגיהידי -על

, דלק אנרגיה, בהתאם לשיקול דעתה של דלק אנרגיהידי -על נקבעתשל נותני השירותים 

השירותים ובכפוף לכל דין.  דלק אנרגיהויכול שתשתנה מעת לעת בהתאם להחלטות 

בהיקף בהתאם לצרכי החברה, ללא התחייבות להיקף שעות מינימאלי. הוסכם כי  ניתנים

תים, ונקבע הסדר לשיפוי מעביד בין החברה לבין נותני השירו-לא יתקיימו יחסי עובד

היה וייקבע כי נותן שירותים היה או הינו עובד החברה.  דלק אנרגיהידי -החברה על

ול ובפעילות של החברה הוסכם כי הוצאות ותשלומים לצדדים שלישיים, הכרוכים בניה

שאינם מנויים לעיל ובכלל זאת, שכ"ד, שכ"ט עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס, שמאים, 

מתווכים, יועצים כלכליים, מסים, תשלומים והיטלים שונים וכיו"ב, אינם כלולים 

לא תישא בהן והן תשולמנה ישירות על ידי החברה לצד  דלק אנרגיהו השירותיםבמסגרת 

תישא  דלק אנרגיהידי החברה במקרה בו -על דלק אנרגיהלהשלישי. נקבע הסדר לשיפוי 

 כאמור, הקשורים לשירותי הניהול. בתשלום או הוצאה

דמי ניהול רבעוניים  דלק אנרגיהלברה משלמת החבתמורה למתן השירותים כמפורט לעיל 

"(. דמי דמי הניהולבתוספת מע"מ וכנגד חשבונית מס כדין )להלן: "ש"ח  אלפי 45בסך של 

הניהול צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר בכל חודש יעודכנו דמי הניהול בהתאם 

לשינויים במדד האחרון הידוע במועד תשלום דמי הניהול לעומת המדד הידוע במועד 

לא יוקטנו  –דד בחודש מסוים יהיה שלילי חתימת ההסכם. למרות האמור לעיל, אם המ

ביום  משולמיםדמי הניהול בהתאם, אך הוא יקוזז מהמדד החיובי הבא. דמי הניהול 

הראשון לכל רבעון עבור השירותים שניתנו ברבעון החולף. בנוסף לדמי הניהול, כל אחד 

חברה. מנותני השירותים זכאי להחזר הוצאות אש"ל שהוציא במסגרת מילוי תפקידו ב

גובה הסכומים להכל בהתאם ידי החברה ייעשה כנגד הצגת קבלות, ו-תשלום ההוצאות על

על אף האמור לעיל, כל . הבינייםמוגבלת לתקופת תקופת ההסכם  .המקובלים בחברה
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לידי סיום, במתן הודעה מוקדמת לצד השני של  ורשאי להביאאחד מהצדדים להסכם 

 . חודש מראש

 יןיהחזקות בעלי ענ 8.3

 .לתשקיף זה 3.5ן בחברה ראו סעיף ילהחזקות בעלי עני
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 מבוא .1

הקווים המנחים לקביעת תנאי כהונתם והעסקתם של לתאר, להגדיר ולפרט את  היא זה מסמך מטרת

-להוראות חוק החברות, התשנ"ט , בהתאם"(החברה)להלן: " בדלק תמלוגים בע"מ המשרה נושאי

 . "(חוק החברות" או "החוק)להלן: " 1999

  הגדרות .2

 :המשמעות שלצדםבמדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים  .2.1

 ;החברהדירקטוריון  - "הדירקטוריון"

 יו"ר דירקטוריון פעיל; - "הדירקטוריון"ר יו"

 "משכורת חודשית ברוטו"

 

השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה  -

ללא עלויות סוציאליות, הפרשות מעביד, 

הטבות ותנאים נלווים נוספים כמפורט 

 ;להלן 6.2בסעיף 

 "נושא משרה"
 בשינויים, החברות בחוק כהגדרתו -

 ;המחויבים

 "לים;וסמנכ"ל למנכ משנה - "נושאי משרה בכירים"

 "נוספים משרה ינושא"
 אינם, דירקטורים שאינם, משרה נושאי -

 ;בכירים משרה נושאי ואינם"ל מנכ

חודשית ברוטו בתוספת הפרשות  משכורת - "עלות שכר"

סוציאליות ותנאים נלווים )כמפורט 

 להלן( במונחי עלות למעביד; 6.2בסעיף 

, ותעמוד בתוקף החברה דירקטוריוןידי -התגמול תכנס לתוקפה החל מיום אישורה על מדיניות .2.2

. הדירקטוריון יבחן, מזמן ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית שנים 5למשך תקופה של 

 את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק שיהיולזמן, 

 באותה עת.

יודגש כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה כל זכות לקבל תגמול כלשהו  .2.3

פי התנאים הספציפיים -המפורט בה, וכי התגמול לו יהיה זכאי נושא המשרה יהיה על

 .ידי האורגנים המוסמכים לכך בכפוף להוראות כל דין-שיקבעו עבורו ויאושרו על

ידי -חריגה או סטייה ממדיניות התגמול המפורטת במסמך זה או מהעקרונות בה תאושר על .2.4

ועדת התגמול ולאחריה דירקטוריון החברה, או באופן אחר התואם את דרישות חוק החברות. 

מדיניות התגמול, לא ייחשב  פי-במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על

 הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול.

אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות  .2.5

התגמול. יצוין כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה, במועד אישור מדיניות 

 התגמול, אינם חורגים מהמדיניות. 
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 מדיניות התגמולמטרת  .3

 , וכל זאתלטווח ארוך חברהנועדה לסייע בהשגת מטרות ותוכניות העבודה של ה התגמול מדיניות

 באמצעות:

חברה לשיפור ביצועי החברה והתשואה יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה ב .3.1

במדיניות , בפעילותה העסקית, חברהבהתחשב, בין היתר, במאפייני הוזאת , למשקיעים בה

ביחסי העבודה , וכן מימוש האסטרטגיה העסקיתבה ביעדים ות, עמידהניהול הסיכונים של

 . חברהב

, אשר יוכלו חברהמוכשרים ומיומנים באיכותיים, ושימור מנהלים  גיוס לשםמתן כלים  .3.2

 ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.  חברה, להביא לפיתוחה והצלחתה,לתרום ל

ולביצועיה, תוך התאמת  חברהמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לתגעל מתן דגש  .3.3

ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח  חברהתגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי ה

 . ותכניות העבודה של החברה ובהתאם לתפקידם

ן קצרי טווח יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכ .3.4

, כאשר הרכיבים המשתנים יקבעו תוך הסתכלות ארוכת טווח וקביעת מול ארוכי טווח(

 .קריטריונים מדידים

 שיקולים בעת בחינת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה .4

 :חברהלהלן הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה ב

 מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה.השכלתו, כישוריו,  .4.1

 , האתגרים הניצבים בפניו במסגרת תפקידו ותקופת העסקתו, לרבותתפקידו, מידת האחריות .4.2

 .שנחתמו עם נושא המשרה החברהשל הסכמי שכר קודמים, ככל שישנם, 

 , רווחיה ויציבותה.חברההתרומה של נושא המשרה לביצועי ה .4.3

 המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו.מידת האחריות  .4.4

לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, ניסיונו, הידע שלו ו/או מומחיותו  חברהשל ההצורך  .4.5

 הייחודית.

בהתאם תנאי התגמול של נושאי המשרה, בהיחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים  .4.6

 לתקרות שנקבעו במסגרת מדיניות זו.

. בנוסף, ייתכן ויובאו בחשבון תנאי חברהנושאי המשרה הנוספים בתנאי התגמול הקיימים של  .4.7

לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים  חברההשכר המקובלים בשוק ובענף בו פועלת ה

 בתאגידים בני השוואה, ככל שישנם כאלה.

 גודל החברה ואופי פעילותה. .4.8

 מצבה הכספי של החברה. .4.9

תוך  , וזאתחברהדי ההממוצע והחציוני של יתר עובלבין השכר היחס בין תגמול נושא משרה  .4.10

התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות המוטלת עליו וכן בהיקף 

 הפרשות לרבות, ההעסקה בעד תשלום כל –" משמעו שכרלעניין זה, " .חברההעובדים ב

 .אחר תשלום או הטבה וכל בו השימוש והוצאות רכב, פרישה בעד תשלום, מעסיק
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התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא  .4.11

 מכהן.

 עקרונות כלליים –תנאי התגמול  .5

 : כדלקמן אי משרה יהיה בנוי ממספר מרכיביםהתגמול הכולל של נוש .5.1

 רכיבים קבועים

לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא  : נועדותנאים נלווים שכר בסיס .5.1.1

ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות באופן  חברהמשקיע בביצוע תפקידו ב

יומיומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה, ניסיונו, 

השכלתו, המומחיות שצבר בתחום העיסוק, סמכותו המקצועית, וכן את דרישות 

 האחריות והסמכות שהוא נושא. התפקיד ותחומי 

 רכיבים משתנים

: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השגת מטרות תגמול משתנה תלוי ביצועים .5.1.2

פי קריטריונים הניתנים למדידה -על חברהויעדים עסקיים ואסטרטגיים של ה

 כאמור להלן. 

לידי  , כפי שזו באההמניות: נועד לקשור בין השאת הערך לבעלי תגמול משתנה הוני .5.1.3

לאורך זמן, ובין התגמול הניתן לנושאי  חברהשל ה המניותביטוי בעליית ערך 

 המניותהמשרה. תגמול זה יוצר קרבת אינטרסים בין נושאי המשרה לבין בעלי 

ומסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור של מנהלים בכירים ובעלי תפקידי מפתח 

 .חברהב

 רכיבים קבועים .6

 דמי ניהול/בסיסשכר  .6.1

)כולל תנאים נלווים כמפורט  חברהשל נושאי המשרה ב חודשית ברוטומשכורת  .6.1.1

)כל הסכומים המפורטים להלן  להלן( לא תעלה על הסכומים כדלקמן  6.2בסעיף

. במקרה בו יכהן נושא משרה בהיקף משרה 100%הינם בהנחת היקף משרה של 

 :חלקי, אזי יותאמו הסכומים בהתאם(

 

 ברוטומשכורת חודשית  נושא המשרה

 100,000 יו"ר דירקטוריון

 100,000 מנכ"ל

 70,000 נושאי משרה בכירים

 50,000 נושאי משרה נוספים

 

לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים  6.1.1 המשכורות המצוינות בסעיף .6.1.2

  לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

לכל  5%התגמול תהיה רשאית לעדכן את שכר נושאי המשרה בשיעור של עד  ועדת .6.1.3

שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר לעלייה במדד המחירים לצרכן, 
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וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה 

ות השכר של נושא ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות התגמול גם אם על

 המשרה תעלה על עלות השכר המקסימלית לפי המדיניות.

)לרבות באמצעות חברת ניהול( ואינו  חברהבמקרה בו נושא המשרה נותן שירותים ל .6.1.4

ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על השכר הקבוע ובד של החברה, ע

ונית )בתוספת מסים לעיל( כנגד הוצאת חשב 6.2 והתנאים הנלווים )כמפורט בסעיף

בשל התקשרות עם נותן  חברהכדין, כגון מע"מ(, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות ה

 שירותים כאמור בהשוואה להתקשרות עמו אם היה עובד. 

 תנאים נלווים .6.2

להפרשות יהיו זכאים  חברה הםבבמסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  .6.2.1

ובכלל זה: נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק, תנאים סוציאליות בהתאם לחוק ו

הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים; הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן 

כושר עבודה; רכב )לרבות הוצאות רכב(; נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון 

סלולארי, אינטרנט, עיתונים וכיו"ב(; השתתפות בהשתלמות מקצועית; חופשה 

הבראה; ימי מחלה; פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה )בכפוף לתנאים שנתית; דמי 

להלן( וכיו"ב, וכן הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה  12המפורטים בסעיף 

 מעת לעת. 

החברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא תשא בחלק או בכל  .6.2.2

ינה )כגון: הוצאות תחבורה, ל הוצאות עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו

ו/או כדין וכיו"ב(. החזר ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות 

, כפי חברה, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי החברהבאמצעות נשיאה ישירה של ה

יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות . ידי האורגנים המוסמכים לכך-שיאושרו על

של נושא המשרה  ברוטותקרת משכורת חודשית כאמור לא תכללנה בחישוב 

 לעיל. 6.1כאמור בסעיף 

)ג( 272שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף  .6.2.3

לחוק החברות, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה, ובלבד שתנאי הכהונה 

 והעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה. 

 מענק חתימה/שימור .6.3

ור לנושא לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימ .6.3.1

 משכורות חודשיות ברוטו.  3משרה בהיקף שלא יעלה על 

מענקי חתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות בסעיף , כי יובהר .6.3.2

לעיל וכי מדובר במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו  6.1

 . עוד יובהר, כי מענקי חתימה/שימור יחשבו לצורך העניין כרכיב קבוע.נושא המשרה

 הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה .7

 דמת ומענק הסתגלות הודעה מוק .7.1

על פי דין, סיום העסקתם של נושאי  חברהמבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה ב .7.1.1

תהא  חברה. בנוסף, החודשים 3שלא תעלה על יהיה בהודעה מוקדמת  חברהמשרה ב
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משכורות חודשיות  3שלא יעלה על  לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות רשאית

  .להלן 7.3ברוטו בכפוף לאמור בסעיף 

 הנושא המשרה ימשיך בתפקידו במהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליט .7.1.2

לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או מנושא המשרה שלא לדרוש  חברהה

למלוא התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה חלקה. נושא המשרה יהיה זכאי 

 נושא המשרהלא עבד  המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים, אך 

 הזכאות למענק תפסק במועד הפסקת עבודתו.

 מענקי פרישה  .7.2

שנים  3-, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מרהחבבמקרה של סיום יחסים ביוזמת ה .7.2.1

, תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק פרישה )מעבר חברהב

לתשלומים על פי חוק( שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של נושא 

 7.3בכפוף לאמור בסעיף  המשרה במשכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו(

 .להלן

 3-במקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מ .7.2.2

, תהיה לועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענקי פרישה חברהשנים ב

למכפלה של שנות ההעסקה )מעבר לתשלומים על פי חוק( שלא יעלה על סך השווה 

בכפוף  של נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו(

 . להלן 7.3לאמור בסעיף 

 שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את: הקריטריונים .7.2.3

גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת נסיבות הפרישה )לרבות  (א)

 .(המעביד

 במהלך תקופת כהונתו. חברהתרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי ה (ב)

 . חברהותק ב (ג)

 רש(.ואישור מנכ"ל )או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פו המלצה (ד)

משכורות  6לא יעלו על )ככל שיוענק( יחדיו  פרישההומענק )ככל שיוענק( סתגלות המענק ה .7.3

 חודשיות ברוטו.

את העסקתו של נושא משרה, שהחל  החברה הביאה בו במקרה, זה לעיל 7 בסעיף האמור אף על .7.4

לכהן לפני מועד כניסתה לתוקף של מדיניות תגמול זו, לידי סיום במהלך תשעת החודשים 

 תקופת להאריך אתהתגמול והדירקטוריון הסמכות  תתהיה לוועדהראשונים להעסקתו, 

  .30.6.2018 ביום שתסתיים כך, המוקדמת ההודעה

 "(בונוס שנתי" או "בונוס)להלן: " משתנה במזומןרכיב  .8

 כללי .8.1

 להעניק לנושאי המשרה בונוס כחלק מתנאי התגמול שלהם. תרשאי חברהה .8.1.1

רלוונטית יהיה זכאי לקבלו רק בתנאי  נושא משרה הזכאי לבונוס בגין שנה קלנדרית .8.1.2

 חודשים באותה שנה.  3לפחות  חברהשיועסק ב
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 : להלן( 8.4)לתמהיל רכיבי הבונוס ראה סעיף  הבונוס יכול שיורכב משלושה רכיבים .8.1.3

בהשגת יעד עסקי כפי שיוגדר מראש מדי שנה )לכל המאוחר במועד רכיב התלוי  •

עבור השנה לשנה הקודמת  חברהאישור הדוחות הכספיים המבוקרים של ה

לגביה יוגדר היעד העסקי מיד לאחר אישור  2018למעט שנת הבאה 

 דירקטוריון.הידי -של מדיניות התגמול( על דירקטוריוןה

הבונוס להלן( )להלן: " 8.3פורט בסעיף רכיב התלוי במבחנים כמותיים )כמ •

 "(; המדיד

 שיקול דעת הדירקטוריון.  •

הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, להפחית את סכום הבונוס לו יהיה זכאי  .8.1.4

 משרה, בהתקיים נסיבות המצדיקות הפחתה כאמור.  נושא

 רכיב התלוי ביעד עסקי .8.2

המועד להתממשות היעד העסקי המזכה ברכיב זה בגין שנה קלנדרית כלשהי יהיה  .8.2.1

 עד לאישור הדוחות הכספיים השנתיים לאותה שנה.

מסוימת,  במידה והדירקטוריון לא יגדיר לנושא משרה יעד עסקי לשנה קלנדרית .8.2.2

מתקרת  80%משקלו של רכיב הבונוס המדיד לנושא המשרה באותה שנה יהיה 

 להלן.  8.4הבונוס של אותו נושא משרה ולא כמפורט בסעיף 

נה קלנדרית מסוימת היעד העסקי שנקבע כתנאי לזכאות ככל שלא יתממש בגין ש .8.2.3

נושא המשרה לרכיב התלוי ביעד העסקי לאותה שנה, לא יהיה זכאי נושא המשרה 

לבונוס בגין הרכיב התלוי ביעד עסקי ובהתאם, סך הבונוס השנתי לנושא המשרה 

וי בגין אותה שנה לא יעלה על תקרת רכיב הבונוס המדיד בתוספת תקרת הרכיב התל

 בשיקול דעת.

 רכיבי הבונוס המדיד .8.3

 נושא של ואחריותו עיסוקו תחומי פי על, ומדידים ביצועים מבוססי, אישיים ביעדים עמידה

( שנה כל של הראשון הרבעון מתום יאוחר ולא) שנה כל בתחילת שנה מדי שיוגדרו כפיהמשרה 

 ותחומי התפקיד את שישקפו כך יוגדרו המדדים. שנתי בסיס על וזאת המשרה נושא עבור

 התכנית בסיס על האישיים המדדים יקבעו כן כמו. המשרה נושא של הספציפיים האחריות

 או פרויקט לביצוע זמנים בלוחות עמידה: שיהיו יכול המדדים. החברה של האסטרטגית

 טבעי גז מכירת הסכמי, משמעותי הסכם על חתימה, הנפקות, הון גיוסי: אסטרטגי הסכם

 .נקי ורווח מס לפני רווח, תפעולי רווח, מזומנים תזרים יעד, בחו״ל או בארץ

"ל, המנכ בהמלצת מראש לו יוגדרו אשר אישיים מדדים בסיס על תבוצע המשרה נושא הערכת

 .והדירקטוריון התגמול ועדת ידי-על ויאושרו הדירקטוריון יו״רבמקרה של המנכ"ל בהמלצת 

תקרת התגמול עבור רכיבי התגמול המדידים לא תעלה על המשקל הכולל של   .8.3.1

 להלן. 8.4הרכיבים האמורים כמפורט בטבלה בסעיף 
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 תמהיל רכיבי הבונוס .8.4

עסקירכיב התלוי ביעד    סה"כ שיקול דעת רכיב הבונוס המדיד 

 משקל

(הבונוס)מתקרת   
%20-%30  %50-%60  %20  %100  

 

רכיב התלוי בהשגת יעד עסקי של נושא המשרה ומשקל כל אחד מרכיבי הבונוס המדיד מתוך ה

, לעיל( 8.3)בכפוף לאמור בסעיף  ידי ועדת התגמול והדירקטוריון-סך הבונוס המדיד ייקבעו על

 2018עד מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה למעט לגבי שנת 

של הדירקטוריון לגביה ייקבעו היעדים העסקיים של נושא המשרה ומשקלם מיד לאחר אישור 

 .יות התגמולמדינ

המנכ"ל, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, רשאי לאשר תשלום בונוס על אף האמור לעיל, 

שנתי לנושאי המשרה הכפופים לו, לפי הערכת ביצועיהם ושיקול דעתו וללא קריטריונים 

, ביצועיו ועמידתו ביעדים אישיים הניתנים למדידה, בהתחשב, בין היתר, בתרומתו לשותפות

לא יעלה לנושא המשרה הכפוף לו רו לו מראש במהלך אותה השנה ובלבד שסך הבונוס שהוגד

לאשר תשלום אף האמור לעיל, המנכ"ל רשאי  על .להלן 8.5תקרת המענק המפורטת בסעיף על 

משכורות חודשיות ברוטו ללא צורך בקבלת אישור  3בונוס שנתי כאמור לעיל עד לתקרה של 

 ועדת תגמול ודירקטוריון. 

 תקרת הבונוס השנתי  .8.5

 .המשרה נושא עבור ברוטו חודשיות משכורות 6 על תעלה לאתקרת הבונוס השנתי 

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .9

, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק חברהמשרה יידרש להשיב לנושא  .9.1

מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות 

 במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד תשלום התשלומים העודפים.  חברההכספיים של ה

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של  .9.2

 מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל. 

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות  .9.3

 בנסיבות המקרה הספציפי. 

 תגמול הוני .10

הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים בין תגמול  .10.1

ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח הארוך.  חברהב המניותנושאי המשרה לבעלי 
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לשמר את  חברהבזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת ה

 קופה ארוכה.מנהליה הבכירים בתפקידם לת

כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי המשרה ב, תרשאי תהא חברהה .10.2

וכל סוג אחר של  חברה, מניות חסומות של החברהשל ה מניותתגמול הוני, כגון אופציות ל

)אופציות  )לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן חברהשל ההמניות תשלום מבוסס ביצועי 

או כל  חברהשל ה מניותריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת -ואות נון, הלופאנטום(

(, בהתאם לתוכניות תגמול הוני מניותכתשלום מבוסס  חברההסדר אחר אשר יטופל בספרי ה

 שיאומצו מעת לעת. 

  תקרות .10.3

 תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן .10.3.1

נושא המשרה יהא זכאי להטבה מקסימאלית שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק 

ממחיר המימוש שנקבע  100%במזומן, עד למחיר המניה במועד המימוש שלא יעלה על 

 ההענקה. למניה הכלולה במנה הממומשת במועד 

  תקרה לשווי תגמול הוני במועד הענקתו .10.3.2

קרות המתוארות להלן )לעניין זה ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לת

ההטבה השנתית תחושב כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול 

מבוסס מניות במועד הענקתו במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול 

 מבוסס מניות )חלוקה לינארית( ולא על פי רישום ההוצאה החשבונאי(:

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק ליו"ר  (א)

 משכורות חודשיות ברוטו.  10דירקטוריון פעיל לא יעלה על 

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק למנכ"ל לא  (ב)

 משכורות חודשיות ברוטו.  10יעלה על 

נקה שיוענק לנושאי משרה סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההע (ג)

משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה  9 לא יעלה עלהבכירים 

 הללו. 

סכום ההטבה השנתית בגין תגמול הוני במועד ההענקה שיוענק לנושאי משרה  (ד)

משכורות חודשיות ברוטו של כל אחד מנושאי המשרה  6לא יעלה על הנוספים 

 הללו. 

יון בחנו את האפשרות לקבוע מגבלה להטבה במועד ועדת התגמול והדירקטור

המימוש של התגמול ההוני )שאינו מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין זה היות 

ולתפיסתם מאפיין זה עומד בסתירה עם הרציונל הטמון בהענקת התגמול ההוני 

 ומאפייניו.

שנים ממועד  3הפחות  תקופת ההבשלה למלוא התגמול ההוני שיוענק לנושא משרה תהיה לכל .10.4

 12 -מתקופה שלא תפחת מ החלהמנה הראשונה תהיה ניתנת למימוש  כאשר ,ההענקה

 ,הוני לנושא המשרהההאצה של התגמול לקבוע  תרשאי תהא חברה. הההענקה מיום חודשים

 בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני ,במקרים של שינוי שליטה או הפסקת מסחר

 .חברהו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות, בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון ה
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)למעט  מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה .10.5

 שנים ממועד ההקצאה. 8 -ולא יאוחר מ במקרים מיוחדים שיקבעו כגון סיום העסקה(

מחיר המימוש יהיה גבוה ממחיר המניה במועד ההענקה  בעת הענקת תגמול מבוסס מניות, .10.6

לטווח הארוך. בנוסף, במקרה של נייר ערך  חברהבאופן שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך ה

ימי  30 -לא יפחת מממוצע שערי הנעילה בלמנה הראשונה סחיר, מחיר המימוש שיקבע 

שיקבע למנות וש מחיר המימ המסחר שקדמו למועד החלטת הדירקטוריון על ההענקה.

( 5%) אחוזים חמישה בתוספת מחיר המימוש של המנה הראשונהואילך יהא שווה להשנייה 

 מידי שנה.

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות התגמול  .10.7

 . חברהההוני שאומצו או יאומצו על ידי ה

 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .11

בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין  .11.1

הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה הרלוונטי, 

בהתאם לתקרות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים 

ם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב המשתנים לרכיבים הקבועים. איזון הול

 באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

, המשתנים הרכיבים ביןהמרבי  היחס להלן, התגמול מרכיבי כל בין הלימה להבטיחבכדי   .11.2

 :הקבועים הרכיבים לבין

 .1.2 - הדירקטוריון ר"יו

 . 1.5 - ל"מנכ

 .1.15 - בכירים משרה נושאי

 .0.85 - נוספים משרה נושאי

יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור. כמו כן, החישוב  .11.3

 אינו כולל את תקרת ההטבה המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.

 

 פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים  .12

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .12.1

, בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות תרשאי תהא חברהה .12.1.1

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה המכהנים 

, כדירקטורים ונושאי משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי(

זרחיות ה לתביעות אבגין אחריות חברהכיסוי לכפי שיכהנו מעת לעת, הכוללת גם 

, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת )ככל שעניינן ניירות הערך של החברה

שתהיה( ו/או להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, 

עם אותו מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות 

, חברהבאופן מהותי על רווחיות התהיינה בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע 

וועדת  ,יותיה ותהיינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלןורכושה או התחייב

  התגמול והדירקטוריון אישרו זאת:
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לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה  גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח (א)

שנתית  מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח 20מעת לעת לא יעלה על 

 בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לביטוח אחריות בגין התשקיף  (ב)

(POSI כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על )מיליון דולר ארה"ב למקרה  20

ולתקופת הביטוח בת שבע שנים בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות 

 מעבר לגבול האחריות.

 150לא תעלה על סך של  חברהההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על ה (ג)

 אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;

אלפי  50על סך של  פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה (ד)

אלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף  75וסך של  דולר ארה"ב

(POSI לתקופת ביטוח של ) מיום ההנפקה האחרונה המכוסה  שנים7עד

 ;בפוליסה זו

)להבדיל  חברהפוליסת הביטוח תורחבנה לכסות תביעות שתוגשנה כנגד ה (ה)

מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן הפרת חוקי 

( בקשר עם ניירות הערך entity coverage for securities claimsניירות ערך )

הנסחרים בבורסה, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של 

פי הפוליסה -עלהדירקטורים ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח 

 ;חברהקודמת לזכות ה

הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף  (ו)

ו/או בגין אחריותם לפרט  חברהתפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה ב

מטעה בתשקיף ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר 

 ;חברההדירקטורים ו/או נושאי המשרה ב

ידי תאגידים -עצמה ו/או על חברהידי ה-וליסות כאמור יכול שתיערכנה עלפ (ז)

ידי בעלי השליטה בה)במסגרת פוליסה -, המוחזקים עלחברהקשורים ל

 פי דין.-קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

 שיפוי .12.2

 לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח כפי זכאים עשויים להיות המשרה הדירקטורים ונושאי

 . פוף לאישורים הדרושים על פי דיןבכו חברהידי האורגנים המוסמכים ב-שיאושר על

 פטור .12.3

, נושא משרה חברהולאישור האורגנים המוסמכים ב חברהבכפוף להוראות כל דין, לתקנון ה

)לרבות דירקטור( ולרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו, עשוי להיות זכאי  חברהב

של הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. הפטור שיינתן לא יחול על החלטה לפטור מאחריותו ב

 או עסקה שלבעל השליטה או לנושא המשרה כלשהו בחברה יש בה עניין אישי.

 גמול דירקטורים .13

בתוספת השנייה ובתוספת  'גבדרגה  הכלולים קבועיםשווה לסכומים היהא  גמול הדירקטורים

 .2000-בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סתקנות החברות )כללים ל השלישית
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הוראות סעיף זה לא יחולו על יו"ר דירקטוריון והתגמול לו הוא זכאי יהיה כפוף להוראות יצוין, כי 

    מדיניות תגמול זו.

 מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה .14

 ייעשה כמפורט להלן: ידי הדירקטוריון-תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על

ידי -אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהתאם למדיניות התגמול, כפי שתאושר על .14.1

קיימת  ןפעל בכפוף לכל הוראת דית חברההדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; ה

 ועתידית שעניינה מדיניות התגמול.

ל ועל יישומה ועל כל הפעולות ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמו .14.2

הדרושות לשם כך לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק 

 לגבי אופן יישומה.

ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל שיהא צורך  .14.3

 פי הוראות הדין.-בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על

ל שימצא לנכון, הדירקטוריון וועדת התגמול יסתייעו ביועצים חיצוניים, לצורך ככ .14.4

 גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.
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 מ"( בע2012דלק תמלוגים )של  לבעלי המניותרואי החשבון המבקרים דוח 

בדצמבר  31לימים "( החברה)להלן: " מ"( בע2012דלק תמלוגים )של  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

על  אחריותנו היא לחוות דיעה. החברהבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של  םהינ אלה יםכספי ות. דוח2016-ו 2017

 בהתבסס על ביקורתנו.  אלה יםכספי ותדוח

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג -. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות  יםהכספי ותביטחון שאין בדוחמידה סבירה של 

. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים יםהכספי ותשבדוחהתומכות בסכומים ובמידע 

בכללותה.  יםהכספי ותדוחה בוכן הערכת נאותות ההצג החברההמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.  מספקתאנו סבורים שביקורתנו 

 לימים החברהבאופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  משקפיםהנ"ל  יםהכספי ותלדעתנו, הדוח

( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,2016-ו 2017 בדצמבר 31

 .2010-התש"עשנתיים(, 
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 יםהכספי
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 משרקי ברק
  דירקטור

"י ע חתימה מוסמך
 הדירקטוריון

 תחום על אחראי במקום
 )*( הכספים
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 כללי: - 1ביאור 

. נכון מוגבלת במניותכחברה פרטית  6.11.2012יום בהוקמה ( בע"מ )להלן: "החברה"( 2012דלק תמלוגים ) .א

)להלן: "דלק  דלק מערכות אנרגיה בע"מידי -עלהחברה במלואה מוחזקת  למועד אישור הדוחות הכספיים 

 לחברה לא היתה פעילות מיום הקמתה.  .אנרגיה"(

 

כנגד להלן, בסעיף ג' כמפורט  נפט וגזלהעביר לחברה זכויות לקבלת תמלוגים מנכסי  אנרגיה דלקבכוונת  .ב

 וכן, בתנאים מסוימים,החברה לציבור(  אגרות חוב ומניותאשר מקורה בהנפקת ו)תמורה שתשולם במזומן 

 כפי שמתוארים להלן:המתלים , וזאת בכפוף לתנאים לדלק אנרגיהמניות החברה  תהקצאכנגד 

על פי תשקיף  שתוצענהמהמניות  60%לפחות , ובלבד שפקה של ניירות הערך המוצעיםההנהשלמת  .1

 תירכשנה על ידי הציבור

  .בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט זכות התמלוגים על שם החברהשום רי .2

 על פי תשקיף למסחר ניירות הערך המוצעיםאביב בע"מ לרישום -אישור הבורסה לניירות ערך בתל .3

 .בבורסה

או שחל על פי כל דין, שהינו תנאי לביצוע ההסכם או תנאי להשלמת בתשקיף קבע ישכל תנאי נוסף  .4

 . בבורסה רישום ניירות הערך המוצעים למסחרוההנפקה 

החברה פנתה למס הכנסה לקבלת רולינג לקביעת אופן הפחתת עלות רכישת הזכויות בנוסף יצוין, כי 

 .המאגרים לתמלוגים בהתבסס על שיעור האזילה של

בהמחאה לחברה תמחה אנרגיה , דלק פורטו בפסקה ב לעילכפי שבכפוף להתקיימות התנאים המתלים  .ג

)שותפות  (22%) שותפות מוגבלת –תמלוגים מחלקה של דלק קידוחים קבלת את זכותה לבלתי חוזרת 

חברה ) (9.25%) דלק קידוחים או השותפות( ומחלקה של תמר פטרוליום בע"מ –, להלן דלק אנרגיהבשליטת 

תמר פטרוליום( בנפט ו/או בגז ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו  –להלן כלולה של דלק קידוחים, 

לפרטים נוספים אודות הזכויות המועברות, ראה  "דלית" I/13 - "תמר" ו I/12מחזקות מנכסי הנפט וינוצלו 

 להלן. 3ביאור 

"מועד -)להלן 2018בינואר  1התמלוגים למפרע החל מיום  החברה תהיה זכאית לקבלת תקבולייצוין, כי 

תהיה זכאית לכל זכות ותישא בכל חבות ביחס לתמלוגים שנתקבלו  החברה כי, יובהר. "(תמלוגיםל הזכאות

להלן,  ה 3בביאור , לרבות כל חבות בגין התביעה המתוארת בגין הגז שנמכר לאחר מועד הזכאות לתמלוגים

 .ככל שתהיה כזו

 לחוק הנפט, 76אנרגיה קיבלה אישור עקרוני מהממונה על ענייני הנפט להעברה לחברה, בהתאם לסעיף דלק  .ד

דלק אנרגיה על לטובת אישור הדוחות הכספיים של הזכות לתמלוגים וכן של שעבוד שרשום במועד 

העקרוני  האישור תמלוגים.ההתחייבות השותפות לתשלום בחזקות להבטחת  השותפותשל  יהזכויות

)ראה גם ( דלק אנרגיה תידרש לעמוד בהוראות מתווה הגז במועד הקובע 1) -האמור כפוף, בין היתר, לכך ש

של החברה על פי תשקיף שיקבל היתר מרשות ניירות ערך  ערךהניירות  ת( תבוצע הנפק2; )להלן(  7 ביאור

 –כויות למינוי דירקטורים זכויות הצבעה וז –( התחייבות דלק אנרגיה לאיבוד סממני שליטה בחברה 3) -ו

  .שיינתן ככל, החברהמבעלי זכות ההצבעה באסיפה הכללית של  95%תעוגן בתקנון בסעיף משוריין ברוב של 

 

 :)המשך( כללי – 1ביאור 
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לכל אחת משלוש דוחות על הרווח הכולל, דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים  .ה

ולא היתה היות  יםהכספי ותלא נכללו בדוח 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31השנים שהסתיימו בימים 

 .הדוח על המצב הכספיפעילות בחברה מיום הקמתה ועד לתאריך 

 .בעלי מניותיההינה זניחה ומכוסה על ידי  ת החשבוןובתקופ עלות הפעלת החברה .ו

 

 ת:עיקרי המדיניות החשבונאי - 2ביאור 

 (:IFRSהצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .א

 הדוחות הכספיים מצייתים להוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.

 עקרונות עריכת דוחות כספיים: .ב

-את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע כוללים הדוחות הכספיים

2010. 

, כאשר כל הערכים )ראה פסקה ג להלן(ארה"ב דולר  בהתאם למטבע ההצגה יםמוצג יםהכספי ותהדוח

  .תוך יישום עקרון העלות כונער םייהכספ ותהדוח עוגלו לאלף הקרוב, אלא אם צוין אחרת.

 

 ות ומטבע ההצגה:מטבע הפעיל .ג

את ההשפעות הכלכליות של  ,בצורה הטובה ביותר ,נאמנה שיציג: מטבע הפעילות מטבע הפעילות .1

 שתבצעכל עסקה החברה. עבור פעילות  הדולר של ארה"במטבע  יהיהעסקאות, אירועים ונסיבות 

 .הינה עסקה במטבע חוץ השל , שאינה ממטבע הפעילותהחברה

 .הדולר של ארה"בבמטבע  יםשל החברה מוצג יםהכספי ות: הדוחמטבע ההצגה .2

 

 הטיפול החשבונאי בעסקת העברת הזכויות: .ד

דלק אנרגיה להעביר לחברה זכויות לקבלת  בכוונתב לעיל, במסגרת עסקת העברת הזכויות 1כאמור בביאור 

בכוונת "דלית"(. מאחר וערב העסקה לחברה אין פעילות ומאחר ו-תמלוגים מנכסי נפט וגז )חזקות "תמר" ו

החברה לרכוש זכויות אלה מבעלת השליטה, הרכישה תטופל בדוחות הכספיים שייערכו לראשונה לאחר 

 .AS POOLING-הרכישה באופן דומה לשיטת ה

אור זאת הזכויות הנרכשות יכללו בדוחות הכספיים שייערכו לראשונה לאחר השלמת הרכישה לפי עלות ל

רכישתן ההיסטורית בספרי בעלת השליטה )דלק אנרגיה( והפער בין סכום התמורה שתשולם במזומן בגין 

 רכישת הזכויות לבין עלותן ההיסטורית )סכום אפס( ייזקף כקיטון בהון העצמי. 

המדיניות  החשבונאית של החברה לטיפול ברכישת זכויות לקבלת תמלוגים הינה בדומה לטיפול ברכישת 

נכסי נפט וגז והפחתתן בהתאם לשיטת האזילה כמקובל בתעשיית הגז והנפט. מאחר ועלותן ההיסטורית 

 הינה אפס לא יירשמו הוצאות פחת אזילה בגינן.
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 :ת המועברותפרטים נוספים בדבר הזכויו – 3ביאור 

לחברה את הזכויות שלה אנרגיה ב' לעיל, בהתקיימות התנאים המתלים, תעביר דלק 1אור יכאמור בב .א

לקבלת תמלוגים מדלק קידוחים ומתמר פטרוליום בגין חלקן בחזקות תמר ודלית. להלן פרטים עיקריים 

 בדבר הזכויות האמורות:

 

 
 החזקהשם 

  
 סוג הזכות

  
 שם הזכות

הזכות בתוקף  
 (1)  עד

 חלקה  
דלק של 

קידוחים 
(2( ,)3) 

 

חלקה של  
תמר 

פטרוליום 
(2)  

 I   1.12.2038   22%  9.25%/12 תמר  חזקה  תמר

 I  1.12.2038  22%  9.25%/13 דלית  חזקה  דלית
 

 תוקפן של זכויות הנפט מוארך מדי פעם והוא מותנה במילוי התחייבויות מסויימות (1)

במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים ניתן לבטל את זכות 

 הנפט. 

)לאחר מיזוג של דלק  2017בדצמבר  31ליום חלקן של דלק קידוחים ותמר פטרוליום הינו  (2)

זכויות לתמר המ 9.25%ולאחר מכירת  קידוחים עם אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת

תאריך  לאחר, 2018בחודש מרץ  , כאמור בסעיף ג' להלן(.לק קידוחיםעל ידי ד פטרוליום

זכויות בחזקות תמר ( מה100%)מתוך  7.5% פטרוליוםתמר  רכשה ,הדוח על המצב הכספי

. 16.75%-ושיעור החזקתה עלה ל .Noble Energy Mediterranean Ltdודלית מחברת 

אינה ( 9.25%) בתמר פטרוליום שחלה על הזכויות הקיימותם התחייבות לתשלום תמלוגי

 .בהתאם לסעיף זה חלה על הזכויות הנרכשות

, ודלית תמר בחזקותבאשר להוראות מתווה הגז בדבר מכירת החזקותיה של דלק קידוחים  ( 3)

  להלן. 7אור יראה ב
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  .ב

)להלן:   Netherland Sewell & Associates Incחברתעל ידי  2018בפברואר  6על פי דוח שהוכן ביום  (1)

"NSAI שהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת, מומחית ובלתי תלויה(, על פי כללי "SPE-PRMS ,

(, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון SWעתודות הגז הטבעי בפרויקט תמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר 

וכמות העתודות המסווגות  BCM 221.9-, הינן כProved Reservesת , והמסווגו2017 בדצמבר 31ליום 

Proved + Probable Reserves 313.2-הינה כ BCM על פי הדוח האמור, עתודות הקונדנסט במאגר .

 Proved Reserves, המסווגות 2017בדצמבר  31, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליום SWתמר ותמר 

 14.4 -הינה כ Proved + Probable Reserves, וכמות העתודות המסווגות Million Barrels 10.2-הינה כ

Million Barrels .ת העתודות הגולשות לרשיון ערןהעתודות לעיל אינן כוללות א. 

, כמות המשאבים PRE-PRMS,  על פי כללי NSAI  על ידי 2018במרץ  19ביום על פי דוח שהוכן  (2)

( נכון ליום Development Pendingים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )המותנים בחזקת "דלית", המסווג

)האומדן הגבוה(. בדוח המשאבים  BCM 9.5-)האומדן הנמוך( לכ BCM 6.1-, נעה בין כ2017 בדצמבר 31

מצויין כי המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט, הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר 

 למכירת גז טבעי.

בחזקות מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי,  והקונדנסטהנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי  ההערכות  (3)

, הנדסי ואחר שנתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעילה  בזכויות הנ"ל.  ההערכות הנ"ל הינן גיאופיסי

לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי  ן, אשר לגביהNSAIבגדר הערכות והשערות מקצועיות של 

שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה  והקונדנסט

מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או 

שערות ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות והה הקונדנסט

הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים 

 של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי.

 

לשותפי תמר הסכמים למכירת חלק משמעותי מעתודות הגז שבמאגר לחברת החשמל לישראל, ליצרני  (4)

 אותן מינימום כמויות כלל בדרך נקבעו יםבהסכמ. ואחרים תעשייתיים וללקוחותחשמל נוספים 

 ומנגנונים מהמקרים בחלק בכמויות לקיטון אפשרות, האספקה תקופות, הלקוחות לרכוש מחויבים

 .בהסכמים שנקבעו המחירים להצמדת שונים
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תמלוגים אנרגיה לדלק קידוחים, התחייבה דלק קידוחים לשלם לדלק אנרגיה במסגרת הסכמים בין דלק  .ג

בשיעורים המפורטים להלן מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים, 

שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט, שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג, אך 

 .פט, אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמהלאחר הפחתת הנ

גם באם תעבירנה  .זכות התמלוג האמורה צמודה לחלקן של השותפות ותמר פטרוליום בכל אחד מנכסי הנפט

השותפות או תמר פטרוליום את זכויותיהן בנכס הנפט, אז מקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל 

  ההתחייבויות לתשלום התמלוג כאמור.

 

אבנר( עם ולתוך דלק קידוחים  -אבנר חיפושי נפט שותפות מוגבלת )להלןהתמזגה , 2017חודש מאי במהלך 

באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר הועברו לדלק קידוחים. בעקבות השלמת המיזוג, כל 

ביחס לתמלוגים, בהתאם להסכמי התמלוגים, בגין חזקות תמר  דלק אנרגיההתחייבויות דלק קידוחים כלפי 

ביחס  50%-ב כתוצאה מהמיזוג ת חלות על השותפות הממוזגת, אולם שיעור התמלוגים בגינם הופחתודלי

 לשיעור התמלוגים הקודם. 

, הושלמה עסקה לפיה 2017ביולי,  20להלן, ביום  7 ביאורמתווה הגז כאמור בל כחלק מההערכותכמו כן, 

 פטרוליום, ומניותיה של תמר פטרוליוםמהזכויות בחזקות תמר ודלית לתמר  9.25%מכרה דלק קידוחים 

 40%-חזיקה דלק קידוחים בהכי לאחר השלמת העסקה  יצוייןאביב.  –הונפקו בבורסה לניירות ערך בתל 

הזכויות . (16.7%-)שיעור הצבעה אפקטיבי כ מזכויות ההצבעה בה 12%-ובכ פטרוליוםמהון המניות של תמר 

לצדדים קשורים ולצדדים  םיבויות הקיימות לתשלום תמלוגיכאמור הועברו לתמר פטרוליום בכפוף להתחי

שלישיים לפיכך החל ממועד השלמת העסקה החבות לתשלום התמלוגים בגין הזכויות שנמכרו חלה על תמר 

 פטרוליום.

 7.5% פטרוליוםתמר  רכשה ,הדוח על המצב הכספיתאריך  לאחר, 2018כאמור בפסקה א לעיל, בחודש מרץ 

 –)להלן  .Noble Energy Mediterranean Ltdזכויות בחזקות תמר ודלית מחברת ( מה100%)מתוך  יםנוספ

לאחר ההנפקה כאמור מחזיקה  .בתמר פטרוליום מניות הקצאת .התמורה בגין הרכישה כללה גם"נובל"(

זכות התמלוגים שתועבר מזכויות ההצבעה בה. כאמור בפסקה א לעיל,  16.7%-ובכ 22.6%-דלק קידוחים בכ

  .(100%מתוך  9.25%)קרי:  שנרכשו מהשותפותבחזקות של תמר פטרוליום  לחברה חלה רק על הזכויות

לתמלוגים בשעורים הבאים: עד מועד החזר אנרגיה נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, זכאית דלק 

לגביו חלה  בנכסותמר פטרוליום של השותפות  ןמחלק 1.125%ההשקעה בנכס ישולמו תמלוגים בשיעור של 

של  ןמחלק 4.875%, ולאחר מועד החזר ההשקעה ישולמו תמלוגים בשיעור הזכות לתמלוג כאמור לעיל

 . לגביו חלה הזכות לתמלוג  בנכסותמר פטרוליום השותפות 

, רשאי מקבל התמלוג לבחור לקבל את התמלוג בעין, דהיינו, לקבל חלק התמלוג משלמיעם  ההסכמיםעל פי 

מהנפט ו/או גז הטבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס נפט. באם מקבל התמלוג לא 

פי באר, של התמלוגים המגיעים -את שווי השוק, על משלם התמלוגשלם ייבחר לקבל את התמלוגים בעין, 

ותמר לה השותפות  ותמשלמבחרה שלא לקבל את התמלוגים מפרויקט תמר בעין,  ק אנרגיהדללו. היות ש

 .)ראה גם סעיף ד' להלן( בארהפי -את שווי השוק של התמלוגים עלפטרוליום 
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 לשנתחודש דצמבר  חל במהלךמועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר, ותמר פטרוליום  השותפות הערכת על פי

 ( והמפקח בשותפותדלק אנרגיהבעלי התמלוג )לרבות נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, יצוין, כי  .2017

 ותמר השותפות עליצוין כי  עה.תחשיבי השותפות לעניין מועד החזר ההשקהנחות עבודה ואת בוחנים 

השקעה רטרואקטיבית החל האנרגיה תמלוגים בשעור שהינו לאחר מועד החזר  לדלק לשלם פטרוליום

 מהמועד האמור לעיל.

את הזכות לקבלת התמלוגים  , כמתואר להלן, להעביר לחברה דלק אנרגיהבהקשר זה יודגש כי בכוונת 

מחלקה של השותפות ותמר  4.875%לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר )קרי, בשעור בשעור שהינו 

כי מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר יחול לאחר  , כך שאם יתברר, בניגוד להערכה הנ"ל,(פטרוליום בנכס

 בגיןפי הבאר -על השוקתשפה את החברה בסכום השווה לשווי  דלק אנרגיהתמלוגים, מועד הזכאות ל

ת תמר לבין שיעור התמלוג בפועל לפני ההפרש שבין שיעור התמלוג בפועל לאחר מועד החזר ההשקעה בחזק

 (ודלק אנרגיהמועד החזר ההשקעה, באופן שסך התזרים שיתקבל בחברה )מדלק קידוחים, תמר פטרוליום 

יקבע שמועד יכי אם  יובהר יהיה לפי שיעור התמלוג האפקטיבי לאחר מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר.

ק אנרגיה זכאית לקבלת התשלומים בגין התמלוגים , תהיה דל2017חודש דצמבר לפני השקעה חל ההחזר 

כי ההתחייבות  כמו כן יובהר .מועד הזכאות לתמלוגיםידי השותפות ותמר פטרוליום לפני -ששולמו בחסר על

 הנ"ל של דלק אנרגיה אינה חלה ביחס לתמלוגים מחזקת דלית, אם וכאשר ישולמו בעתיד.

 

ות לאור ההחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק יודגש, כי שיעור תמלוג אפקטיבי עשוי להשתנ

 פי הבאר, כמפורט בסעיף ד' להלן.-על

 

 :התמלוגיםהשוק של  שוויאופן חישוב  .ד

על פי תנאי התמלוג, השותפות ותמר פטרוליום מחוייבות לשלם לבעלי התמלוגים את שווי השוק של 

נעשה עד כה בפועל  ,בארהעל פי מפרויקט תמר התמלוגים  חישוב שווי השוק שלהתמלוגים "על פי הבאר". 

אופן חישוב שווי השוק  לפיכך, , כפי שיפורט להלן. תמלוגי המדינה שווי השוק של לאופן בו חושבבהתאם 

 .האפקטיבי של זכות התמלוגים שתועבר לחברהשיעור התמלוג המדינה משפיע גם על  של תמלוגי

 

 תמלוג למדינה ישלם חזקה בעל כי, בין היתר, ם התמלוגים למדינה, קובעחוק הנפט, המתייחס לחובת תשלו

וכי בעל חזקה ישלם לאוצר ( מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, 12.5%) שמינית של בשיעור

 ". שווי השוק של התמלוג על פי הבאר"את  המדינה

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט 

לגבי אופן חישוב שווי השוק על פי באר בפרויקט תמר. עד להשלמת הדיונים האמורים משלמים שותפי תמר 

-על שיעור של כ  עמדו 2017עד חודש פברואר למדינה מקדמות, תחת מחאה, על חשבון התמלוגים, אשר 

, שיעור 2017בחודש פברואר מהכנסות פרויקט תמר. בהתאם למכתב שהתקבל ממשרד האנרגיה  12%

 . 11.65%עומד על  2017שנת ל (תחת מחאה)התמלוג האפקטיבי המשולם כמקדמות 
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 התמלוגים )המשך(:שווי השוק של אופן חישוב   ד.

צריך על פי הבאר של תמלוגי המדינה  שווי השוקתחשיב   ,עמדת המפעילה ויתר השותפים בפרויקט תמרל

נוסף בו מחזיקה  פרויקט) ים תטיס להיות מבוסס על העקרונות לפיהם חושב שווי השוק האמור בפרויקט

 לפיה, עקרונות "הנוסחה האנגלית" פי-על, דהינו תמלוגים למדינה( משולמיםהשותפות ואשר מהכנסותיו 

-תת ציוד, היבשה על הפקה מתקני, פלטפורמה, צנרת זאת ובכלל, מסויימים הוצאות בסוגי המדינה מכירה

פי -על. השונות ההוצאות לסוגי שנקבעו מסויימים שיעוריםפי -על, ריבית והוצאות, תפעול הוצאותימי, 

האומדן הקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט אשר מהווה את תתחשיב הנוסחה האנגלית, 

, עליו התבססה השותפות בדוחותיה הכספיים, ים תטיס, שיעור התמלוג האפקטיבי למדינה בפרויקט תמר

  בהתאמה., 11.22%-וכ, 11.15%-, כ11.26%-הינו כ 2017-ו 2016 ,2015בשנים 

בהתאם  תמר פרויקט הכנסות בגין תמלוגים אנרגיהלדלק ותמר פטרוליום משלמות  השותפותכאמור, 

האפקטיבי אשר . לפיכך שיעור התמלוג כמתואר לעיללאותם עקרונות לפיהם מחושבים תמלוגי המדינה 

 לכל בפרויקט תמר, מההכנסות 1%-הינו כ 2017-ו 2016 ,2015בפרויקט תמר בשנים אנרגיה דלק ל שולם

 עם אבנר, כאמור לעילהשותפות ו לאחר ההתאמה בגין מיזוג האמור הינ שיעורה .אחת מהשנים האמורות

, , בשלב זהלאחר החזר ההשקעה נאמד התמלוג שיעור עור התמלוג לפני מועד החזר ההשקעה.יומשקף ש

 .4.4%-כב

הסתכמו בשנה בגין חלקן של השותפות ושל תמר פטרוליום,  ,מתמלוגיםשל דלק אנרגיה הכנסותיה 

מליוני  5.1 -כ – 2015מליוני דולר,  5.5 -כ – 2016) מליוני דולר 6.9-לסך כ 2017 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

 בסעיף ג' לעיל.כאמור לגבי מועד החזר ההשקעה,  דלק אנרגיההערכת בהתחשב ב, וזאת דולר(

 

ם להשתנות יפי הבאר, עשוי-בהתאם להחלטה שתתקבל בקשר עם אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים על

 אוהתמלוג הסופי, ויתכן כי החברה תידרש להחזיר הפרשים בגין התמלוגים שישולמו לה ביתר )שיעורי 

 .שישולמו ככל, הזכאות לתמלוגים מועד לאחר, (בחסר לה שישולמו התמלוגים בגין להפרשים זכאית תהיה

 .אנרגיה דלק יחולו על הזכאות לתמלוגים ההפרשים בגין התקופה שקדמה למועד 
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 :פרטים נוספים בדבר הזכויות המועברות )המשך( – 3 ביאור

ידי צרכן של -אביב לאישור תובענה ייצוגית על-הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל 2014ביוני  18ביום  .ה

בקשת האישור(. עניינה של הבקשה האמורה במחיר שבו מוכרים  -חברת החשמל נגד שותפי תמר )להלן 

 שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל. 

הוא מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של מעמדם של בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל 

א לחוק ההגבלים 29שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל, באופן המנוגד לסעיף 

 העסקיים.

הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת 

מיליארד  2.5-פק על ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן, המוערך בסך כולל של כהחשמל עבור גז טבעי שסו

(, וכן צווים הצהרתיים, לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט 100%ש"ח )במונחי 

תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור, ומכירתו במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של 

 ם המונופוליסטי.כוח

 20התקיים דיון בבית המשפט בבקשת סילוק על הסף אשר הגישו שותפי תמר ביום  2016ביולי  7ביום 

, לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדה מטעמו לפיה יש לסלק על הסף את בקשת 2016באפריל 

יצוגית, משום שלא ניתן האישור. בעמדתו טען היועץ המשפטי לממשלה כי אין מקום לברר את התובענה הי

לתקוף את אסדרת המחירים )שהיא רכיב אחד במתווה הגז( במנותק ממתווה הגז כולו, ומקומה של 

הביקורת השיפוטית על מתווה הגז היא בבג"ץ ולא בתובענה ייצוגית. היועץ המשפטי לממשלה הוסיף וטען 

 כי בירור התובענה הייצוגית עלול לסכל את מימוש מתווה הגז.

 15ניתנה החלטה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת האישור על הסף, וביום  2016בנובמבר  23ום בי

 הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו.  2016בדצמבר 

בספטמבר  28ביום בפני הרכב של שלושה שופטים.  2017במרץ  16בבקשת רשות הערעור התקיים ביום  דיון

משפט העליון לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט התקבלה החלטת בית ה 2017

משפט בבית -התקיים דיון קדם 2017באוקטובר  18ביום  .המחוזי על מנת שידון בבקשת האישור לגופה

המשפט המחוזי במסגרתו נקבעו מועדים לחקירות המומחים והמצהירים בתיק לחודשים ינואר ופברואר 

בקשה לזימון עדים בתיק מטעם המדינה ובקשה להוספת שותפי תמר  והגיש 2017בר באוקטו 29. ביום 2018

 תצהירים יגישו אלוקיבל בית המשפט את הבקשה לזימון עדים כאמור וקבע כי  2017בדצמבר  8. ביום ראיות

 בנוסף כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת שותפי תמר להוספת ראיות. .2018 מרץ בחודש יחקרו עליהם

 התקבלה בקשתה של תמר פטרוליום להצטרפות להליך המשפטי.כי  יצויין

. שני מועדים נוספים נקבעו הצדדים מטעם המומחים, הסתיימה חקירת הכספיים הדוחות אישור למועדנכון 

  , במהלכם ייחקרו יתר המצהירים בהליך.2018 מאילחודש 

ותמר  מטעם השותפות בתובענהלהערכת החברה, בהתבסס על הערכת היועצים המשפטיים המטפלים  

 .50% -, נמוכים מבקשת האישור להתקבליה של , סיכויפטרוליום

 

 

 

 

 

 

 :החברההון  - 4ביאור 
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 הון המניות: הרכב א.
 2017בדצמבר  31 2016בדצמבר  31

מונפק 
 רשום ונפרע

מונפק 
  רשום  ונפרע

 מספר
 המניות

מספר 
 המניות

מספר 
 המניות

מספר 
       המניות

ש"ח ע.נ. רשומות  1מניות רגילות בנות  1,000 1,000 1,000 1,000
 ע"ש

 

המניות מקנות למחזיק בהן זכויות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי 

  החברה במקרה של פירוק.

 

 :2011-ומשאבי טבע, התשע"א מיסוי רווחיםחוק  – 5יאור ב

)להלן: "החוק"(. יישומו  2011-התקבל בכנסת חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע, התשע"א 2011בחודש אפריל 

של החוק מביא לשינוי בכללי המיסוי החלים, בין היתר, על הכנסות החברה. הוראות המיסוי כוללות, בין היתר, 

שנקבע בחוק וביטול ניכוי האזילה. חוק זה חל, כאמור, על הכנסות החברה החלת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון 

 מתמלוגים.

היטל רווחי נפט וגז בשיעור שיקבע כאמור להלן. שיעור ההיטל יחושב לפי הנהגת  כולליםהוראות החוק  יעיקר

המצטברות   פקטור, על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות Rמנגנון מוצע מסוג 

, וכשיעלה היחס 1.5-פקטור יגיע ל Rייגבה החל בשלב שבו יחס  20%כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימאלי של 

כן, נקבע ששיעור -. כמו2.3-עד הגעת היחס ל 50%יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי 

 126שיעור מס החברות הקבוע בסעיף בהפרש בין  0.64במכפלה של  2016שנת מהחל ההיטל כאמור, יופחת 

. בהתאם לשיעור מס החברות שנקבע החל משנת 18%לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין שיעור המס 

 .46.8%ואילך השיעור המקסימלי יעמוד על  2016

לות בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה; גבו

(; תשלום על ידי Ring Fencingההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד )

בעל זכות נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק, יהיה חייב מקבל התשלום בתשלום היטל בהתאם לגובה 

 התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו חב בעל זכות הנפט.

 חוק נקבעו כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.כמו כן, ב

והן כוללות הוראות מעבר לגביי  2011באפריל  10ההוראות בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום 

 . 2014בינואר  1מיזמים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסים על ההכנסה: - 6 ביאור
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 :החלים על החברהשיעורי המס  .א

 . 24%הינו  2017שיעור מס החברות בישראל בשנת 

אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות  2016דצמבר חודש ב

 1הפחתת שיעור מס החברות החל מיום  , בין היתר,, אשר כולל2016 –(, התשע"ז 2018 -ו 2017התקציב 

 .23%לשיעור של  2018בינואר, 

 

  :שומות מס .ב

 לחברה לא הוצאו שומות מס מאז היווסדה.  

 

 :רגולציה -7ביאור 

 :מתווה הגז א.

 22)אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה מיום  476, התקבלה החלטת ממשלה מס' 2015באוגוסט  16ביום 

( בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות 2016במאי 

הממשלה(, אשר נכנסה  המתווה או החלטת -הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים" )להלן 

עם הענקת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים לשותפות  2015בדצמבר  17לתוקף ביום 

לחוק ההגבלים  52המוגבלת, רציו ונובל על ידי ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה בהתאם להוראות סעיף 

 הפטור(.  -העסקיים )להלן 

 

 :,  ככל שהם רלבנטיים לחברההפטור קבלת ותנהמ התקיימותםבש ,התנאים עיקרי להלן

המועד  -חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים )להלן  72השותפות תעביר תוך  .1

הקובע לתמר( את מלוא זכויותיהן בחזקת תמר לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי 

כריש ותנין, בכפוף לאישור הממונה על ענייני שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי 

הנפט: עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב, כך שלאחר 

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי  25%-מימושו, זכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ

אמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין, שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, ואינו מחזיק ב

 בכפוף לאישור הממונה על הנפט.

קביעת תנאים נוספים בהסכמים חדשים למכירת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר שייחתמו במועד  .2

 החלטת הממשלה; 

 במסגרת החלטת הממשלה נקבעו הוראות הממשלה כדלהלן: .3

 הטבעי ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגזהתייחסות לפיקוח על משק הגז  (1

 הצעת חלופות בנוגע למחיר והצמדה על ידי בעלי הזכויות בחזקות תמר ולוויתן לצרכנים פוטנציאלים (2

 מכסות ייצוא גז טבעי על פי עיקרי המלצותיה של ועדת צמח (3

 SWאישור פיתוח של מאגר  (4

 לפעילות במאגרי תמר ולוויתןהסדרת סוגיות מיסוי שונות הנוגעות  (5

 התחייבות בעלי הזכויות במאגרי תמר ולוויתן להשקיע בתוכן מקומי (6

 קיום סביבה רגולטורית יציבה (7

 רגולציה )המשך(: -7ביאור 

 )המשך(: מתווה הגז א.

 חודשים מהמועד בו ניתן הפטור 48-דחיית מועד התחלת ההפקה המסחרית ממאגר לוויתן עד ל (8
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 .   2017רות בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד ושירותים לצורך פיתוח חזקת לוויתן עד סוף שנת התקש (9

 

 ניתן פסק דינו 2016במרס  27ביום בעקבות החלטת הממשלה ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. 

 של בג"ץ בעניין העתירות האמורות. 

, הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו 2017באפריל  2כי בקשר עם ההוראות המפורטות לעיל, ביום  יצוין

 לשר האנרגיה, לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים, כדלקמן:

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם, בהתאם -במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על

שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת  4אספקת גז שנחתמו ממועד מתווה הגז ועד תום  להסכמי

"תנין" )מועד פתיחת האופציות(, אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק -הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו

גז  החדש, באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק

שנים מיום חתימת ההסכם עימם(, וזאת מבלי לשנות את תנאי  8-בכמויות מסחריות )אך לא יותר מ

ההסכם. כן הבהירו שותפי תמר כי  יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים מתקנים 

ח, את חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות המממנים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז ארוך טוו

 שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר. 8האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על 

בעניין המתווה, תוך  2015באוגוסט  16שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  2016במאי  22יום ב

ה רגולטורית קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביב

 המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פועלת דלק קידוחים ליישום הוראות מתווה הגז הרלוונטיות לגביהן. 

' לעיל. בנוסף ג3 ביאורמזכויותיה של השותפות בחזקות תמר ודלית כמפורט ב 9.25%במסגרת זו, נמכרו 

דיעת החברה, ממשיכה דלק קידוחים לבחון חלופות שונות למכירת יתרת החזקותיה לאמור, למיטב י

 פי מתווה הגז. -במאגרים, כמתחייב על

 

עם השאלה האם הוראות מתווה הגז כאמור  בקשר המדינה רשויות נציגי עם דיונים ערכה אנרגיה דלק ב.

 אנרגיה דלק,  לעניין מחויבותה של דלק קידוחים למימוש זכויותיה במאגר תמר, מקיימות גם צורך של לעיל

בו ממאגר תמר, וזאת בתוך פרק הזמן שקבוע במתווה למימוש תמר, קרי עד  המחזיק שהיא התמלוגלממש את 

 ככל ,2018בינואר  3יום כעולה ממכתב רשות ההגבלים העסקיים משנים(.  4 -)בתוך כ 2021בדצמבר,  17ליום 

 וככל, הגז מתווה בהוראות המונח כמשמעותלחברה " קשור"אדם  דלק אנרגיה תהיה 2021 בדצמבר 17 שביום

 באופן הגז מתווה הוראות שיחולו הרי, יותר או 5% של בשיעור החברה במניות אנרגיה דלק תחזיק זה שבמועד

 מתווה להוראות. על כן, בחברה אנרגיה דלק של מניותיה עם בקשר ורק אך תחול בו עמידה אי בגין שהסנקציה

  לחברה. המועברות התמלוג זכויות על השלכות תהיינה לא הגז

  



 ( בע"מ2012דלק תמלוגים )

  )באלפי דולר ארה"ב( 2017בדצמבר  31ליום  כספייםה ותדוחאורים ליב
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 הסמכה על חתימה בדוח הכספי: - 8ביאור 

 22 ביום, הסמיך דירקטוריון החברה משרה אחראי על תחום הכספיםונושא  יו"ר דירקטוריון ,בהעדר מנכ"ל

את הדירקטור גבי לסט לחתום במקום יושב ראש הדירקטוריון, את הדירקטור אסי ברטפלד  2018באפריל 

 .דוחות אלהעל אחראי על תחום הכספים כדירקטור ולחתום ברק משרקי לחתום במקום מנכ"ל ואת הדירקטור 
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 2018, _  במאי , אביב-תל
 
 

 לכבוד
 "מבע( 2012) תמלוגים דלק
 ,19 אבן אבא' שד

 פיתוח הרצליה
 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 "מ בע( 2012דלק תמלוגים )המדף של ותשקיף להשלמה טיוטת תשקיף הנדון: 

 

"(, העומד להתפרסם התשקיףותשקיף המדף )להלן ביחד: "להשלמה לתשקיף מתייחסים הננו 

רגילות ___ מניות עד , בדבר הנפקה לציבור של "(החברה( בע"מ )"2012י דלק תמלוגים )יד-על

ש"ח  1___ אגרות חוב )סדרה א'( רשומות על שם בנות עד החברה ושל ש"ח ע.נ. כ"א של  1בנות 

 "(.ניירות הערך המוצעיםע.נ. כל אחת )להלן: "

 לבקשתכם הננו נותנים לכם את חוות דעתנו כדלקמן:

 הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארולדעתנו,  .1

 נכונה בתשקיף.

 מוסמכת להציע את ניירות הערך המוצעים בדרך המתוארת בתשקיף.החברה לדעתנו,  .2

 לדעתנו, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף. .3

 

 .     2018חודש מאי באנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המיועד להתפרסם 

 

 

 בכבוד רב,

      
 

 

 לירז כהנא, עו"ד  , עו"דאלירן עוזיאל   , עו"דרן שלום

 חוות דעת משפטית: 10פרק 



1 - יא  

 

 

 ההצעההוצאות  11.1

 .אלפי ש"ח___  -פי תשקיף זה בסכום של כ-עלבהצעה מעריכה את ההוצאות הכרוכות  החברה 

 עיון במסמכים 11.2

וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים  , מההיתר לפרסומו,העתקים מתשקיף זה 

בנוסף, עותק  החברה, בשעות העבודה הרגילות.ה הרשום של במשרדעומדים לעיון בתשקיף זה 

 .www.magna.isa.gov.ilמהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

  

 

 

 

 

: פרטים נוספים11פרק   



 

 

 

 

  

 

 

 :החברה

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 ( בע"מ2012דלק תמלוגים )
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