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  כפוף ]1EE[תב575

 

 1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי השותפות .1

"), עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז השותפות(להלן: " ת, שותפות מוגבל2ישראמקו נגב  1.1

 בישראל. 
(להלן:  1975- תשל"ההפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], - , על1989השותפות התאגדה בשנת 

(כפי  2.3.1989פי הסכם שותפות שנחתם ביום -"), כשותפות מוגבלת, עלפקודת השותפויות"

"), בין ישראמקו אויל אנד גז בע"מ כשותף כללי הסכם השותפותשתוקן מעת לעת) (להלן: "

) בע"מ כשותף מוגבל מצד שני 1988"), לבין ישראמקו ניהול (השותף הכללימצד אחד (להלן: "

  ").שותף המוגבלה(להלן: "

"ד דן אבנון עושל  פיקוחוידי השותף הכללי תחת -ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על

  "). המפקח(להלן: "

- ") ומחזיק את יחידות ההשתתפות שהונפקו עלהנאמןהשותף המוגבל משמש כנאמן (להלן: "

בעלי ידו (המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות) בנאמנות עבור 

  היחידות.

הונפקו לציבור  1989-2017שפורסמו בין השנים  ודוחות הצעת מדף בהתאם לתשקיפים 1.2

  יחידות השתתפות המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל. 

  להלן תרשים מבנה ההחזקות בשותפות: 1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

ידי נפטא - השותף המוגבל והשותף הכללי בשותפות הינם תאגידים המוחזקים, בעקיפין, על

") אשר הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נפטאחברה ישראלית לנפט בע"מ (להלן: "

"). בעלת השליטה בנפטא הבורסהערך בתל אביב בע"מ (להלן: "נסחרים בבורסה לניירות 

ידי אקויטל -") הנשלטת עליואלהינה י.ו.א.ל ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ (להלן: "

"). אקויטל ויואל הינן חברות ציבוריות שניירות הערך שלהן נסחרים אקויטלבע"מ (להלן: "

חברת הנפט לישראל בע"מ (להלן:  - "לבבורסה. כמו כן, נפטא הינה בעלת השליטה בחנ

   החברה האם של השותף הכללי בשותפות. ,")חנ"ל"

                                                      

  להגדרות מורחבות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה, ראו נספח הגדרות בסוף הפרק.  1

   –ישראמקו אויל אנד גז בע"מ

  השותף הכללי

   –) בע"מ 1988ישראמקו ניהול (

  השותף המוגבל

  , 2ישראמקו נגב 

  שותפות מוגבלת

0.05% 99.95% 

 

 תיאור עסקי השותפות  –א'  פרק
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 אחת כלמיזוג בין השותפות (כשותפות קולטת) לבין  מיהסכ מונחת 20.11.2016יום ב

ת יושותפו: "להלן() יעד(כשותפות "ל ים המלח ונפטא חיפושים חנהמוגבלות  השותפויותמ

שכל נכסיה  באופן, השותפותולתוך  עם תתמזג היעד שותפויותמ אחת כל לפיהם"), יעדה

, והשותף המוגבל תחוסלנה היעד שותפויות, לשותפותוהתחייבויותיה במועד המיזוג יועברו 

חדשות בכמות  השתתפות יחידותהזכויות בכל אחת משותפויות היעד  לבעליבשותפות ינפיק 

 במסגרת היעד משותפויות אחת כל ידי על לשותפות שתועבר ההשתתפותזהה לכמות יחידות 

 יהיה לא מהמיזוגים אחד כל במועד כי, היתר בין, נקבע המיזוג עסקאות בתנאי. המיזוג

"ח (בכל ש מיליון 13 של וסך השותפות ביחידות להחזקות פרט נכס כל היעד בשותפויות

 .המיזוג להסכמי ובכפוף בהתאם הכל; המיזוגים במסגרת לשותפות יועברו אשר), שותפות

(מס'  18.12.2016 ומיום 20.11.2016מיום  מיידייםלפרטים בדבר הסכמי המיזוג ראו דוחות 

בהם  הכלול, אשר המידע , בהתאמה)2016-01-140155 -ו 2016-01-129361 אסמכתאות:

   .ההפניהמובא בזאת על דרך 

 ראו המיזוג תעודת וקבלתבדבר השלמת המיזוג  לפרטים .גהושלם המיזו 2017בחודש יוני 

), אשר 2017-01-056673-ו 2017-01-056622: אסמכתאות(מס'  4.6.2017 מיום מיידיים דוחות

  .ההפניהבהם מובא בזאת על דרך  הכלולהמידע 

  תחום פעילות .2

השותפות הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בישראל.  2.1

 נקבע כי השותפות תבצע אך ורק פרויקטים של בהתאם להנחיות הבורסה, בהסכם השותפות

או בתיקון לו  )כפי שתוקן מעת לעת(חיפוש והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות 

ידי בעלי היחידות. במסגרת הסכם השותפות מוגדרים האזורים הגיאוגרפיים -שיאושר על

  2.להלן 2.4הנכללים בנכסי הנפט הקיימים של השותפות המפורטים בסעיף 

עוד נקבע בהסכם השותפות כי עיקר הוצאותיה של השותפות יהיו "הוצאות חיפוש ופיתוח"  2.2

כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות 

תקנות מס הכנסה (חישוב (להלן: " 1988-, התשמ"טהשתתפות בשותפות לחיפושי נפט)

  3.")המס)

מאגר מגז טבעי וקונדנסט  של ובמכירה ה, עוסקת השותפות בהפקדוחה אישורנכון למועד  2.3

 בקידום), ", בהתאמהתמר פרויקט" -ו "תמר חזקתתמר (להלן: " I/12 תמר שבשטח חזקת

פיתוח מאגר שמשון שבשטח  אופן בבחינתו תמר פרויקט של ההפקה מערך של נוספת הרחבה

  .")שמשון חזקתשמשון (להלן: " I/18 חזקת

: ביחד " (להלןמערב/"דניאל  392-ו" מזרח/"דניאל  391 ברישיונות 65%- ב החזיקה השותפות

במשרד השותפות לממונה על ענייני הנפט הודיעה  2017בחודש אוגוסט  .")דניאל רישיונות"

החזרת כלל זכויות  על )בהתאמה", האנרגיה משרד" - ו "הממונה"(להלן:  האנרגיה

                                                      

של היחידות  75%-על פי הסכם הנאמנות ניתן לבצע שינויים בהסכם השותפות בהחלטה שנתקבלה ברוב של לא פחות מ   2
  שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה. החלטות לתיקון הסכם השותפות התקבלו על ידי אסיפת מחזיקי היחידות. 

לחוק יסוד הכנסת, תוקף התקנות  38וראות סעיף פי ה-. עם זאת על31.12.2014התקנות האמורות היו בתוקף עד ליום    3
. נכון 30.6.2015האמורות הוארך עד לתום שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונת הכנסת הנכנסת, קרי עד יום 

 למועד אישור הדוח, טרם הוארך תוקפן.
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 פקעו רישיונות 2017בספטמבר  16 ביום .ברישיונות דניאל לידי המדינה הההשתתפות של

  להלן. 7.3ראו סעיף  נוספים לפרטים .דניאל

בטבלאות שלהלן מובאים פרטים בדבר נכסי הנפט בהם יש לשותפות זכויות וכן פרטים בדבר  2.4

. 31.12.2017 ליום נכון), 100%ההערכה המיטבית של כמויות המשאבים בנכסים אלו (במונחי 

  להלן. 7.2 ףלפירוט נוסף אודות נכסים אלו ראו סעי

 (BCF)גז טבעי 
שיעור זכויות   סוג הזכות  שם נכס הנפט

השותפות 
  בנכס הנפט

מאגרי גז 
שהתגלו 

בשטח נכס 
  הנפט

הערכה 
מיטבית של 

סך כמות 
משאבים 
 4מנובאים

)100%(  

הערכה 
 (2C)מיטבית 

של כמות 
 המשאבים
המותנים 

)100%(  

הערכה 
 (2P)מיטבית 

של סך כמות 
העתודות 

)100%(  

  28.75%  חזקה  תמר

תמר -תמר ו
South West 

 תמר(להלן: "
5SW(" 

-  -  11,058  

13/I  דלית
 חזקת(להלן: "
  ") דלית

  -  270.7  267.6  דלית  28.75%  חזקה

  -  185.4  -  שמשון  50%  חזקה  שמשון

 

 (Million Barrels)קונדנסט 
שיעור זכויות   סוג הזכות  שם נכס הנפט

השותפות 
  בנכס הנפט

מאגרי גז 
שהתגלו 

בשטח נכס 
  הנפט

הערכה 
מיטבית של 

סך כמות 
משאבים 
מנובאים 

)100%(  

הערכה 
 (2C)מיטבית 

של כמות 
 המשאבים
המותנים 

)100%(  

הערכה 
 (2P)מיטבית 

של סך כמות 
העתודות 

)100%( 

  תמר
  

  חזקה
  

28.75%  
תמר -תמר ו

SW  
  

-  -  14.4  

  -  0.05  -  שמשון  50%  חזקה  שמשון

  

     

                                                      

המשאבים המנובאים המצוינים להלן נמצאים במספר תאי שבר ו/או בפרוספקטים שונים, אשר סיכויי ההצלחה    4
  להימצאותם שונים. 

"), אשר לשותפות אין רשיון ערןערן (להלן: "/353גולשות לשטח רשיון  West-Southחלק מהעתודות בקידוח תמר    5
  כוללים את חלק העתודות הגולש לרשיון ערן.זכויות בו. לפיכך, הנתונים בטבלה לעיל אינם 
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  :להלן מפת נכסי הנפט של השותפות

  

 7.2.2 . לפרטים ראו סעיףחזקה שטר לידיה קיבלה טרם אך, הנפט בספר שמשון בחזקת זכויות כבעלת רשומה השותפות, הדוח למועד נכון *

  להלן. 
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  השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות ערך שלה .3

האחרונות לא בוצעו השקעות בהון השותפות ו/או  השנתיים במהלךלמיטב ידיעת השותפות, 

  ידי בעלי עניין בשותפות.- עסקאות מהותיות מחוץ לבורסה ביחידות השתתפות של השותפות, על

  חלוקת רווחים  .4

 רווחים חלוקת על הכריזה השותפות הדוח אישור למועד ועד 1.1.2016 מיום בתקופה 4.1

 :להלן כמפורט), השותפות בהסכם(כהגדרתם 

 חלוקה סכום  חלוקה מועד  הכרזה אריךת

 ליחידת

  השתתפות

  הכולל החלוקה סכום

דולר  0.00463  6.6.2016  19.5.2016

  ארה"ב

מיליון דולר  60-כ

  ארה"ב

דולר  0.00541  17.1.2017  22.12.2016

  ארה"ב

מיליון דולר  70-כ

  ארה"ב

  מיליון ש"ח 1,792 -כ  ש"ח 0.1383200  15.6.2017  29.5.2017

  מיליון ש"ח 490-כ  ש"ח 0.0378123  17.1.2018  19.12.2017

  

 "בארה דולר מיליוני 26 -כ של בסך לחלוקה הניתנים רווחים לשותפות, 31.12.2017 ליום נכון

להלן  4.3 בסעיף כמפורט הנאמנות והסכם השותפות הסכם להוראות בכפוף"), דולר(להלן: "

  לכל דין.  וכן

  רווחים חלוקת על חיצוניות מגבלות 4.2

(להלן:  20116- תשע"אה, טבע ממשאבי רווחיםחוק מיסוי ל 19 סעיף הוראותפי -על 4.2.1

 חייב הכללי השותף), בהתאמה, "טבע ממשאבי רווחים"חוק מיסוי -ו" 19 סעיף"

 של החייבת הכנסתה על"ח) רוידי -על(המאושר  דוח השומה לפקיד להגיש

 הנובע המס את לשלם הכללי השותף על הדוח הגשת ובעת הפסדיה או השותפות

 שלגביה המס בשנת בשותפות השותפים בו שחייבים המס חשבון על וזאת, ממנו

 בדצמבר 31 ביום שיהיו כפי הזכאים היחידות מחזיקי חשבון על(היינו,  הדוח הוגש

 בעת לשלם הכללי השותף על אותו המס, 19 סעיף הוראותפי -על). מס שנת כל של

 חבר שהינם הזכאים המחזיקים של בשותפות חלקם שיעור לפי יחושב, הדוח הגשת

 (להלן: יחידים שהינם הזכאים המחזיקים של בשותפות חלקם ושיעור אדם בני

 היחידים של החייבת הכנסתם את יראו זה לעניין כאשר, ")המשוקלל המס שעור"

 המס שיעור כי השומה לפקיד הוכח אם למעט, המרבי המס שיעור עליה חל כאילו

   .האמור מהשיעור נמוך יחיד אותו על החל

                                                      

: להלן( 2017-ח"התשע' ), מס תיקון( טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוק תזכיר את האוצר משרד פרסם 7.11.2017 ביום   6
 של עניינם. מתווה הגזל בהמשך ,טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוק להוראות מוצעים תיקונים מספר נכללו בו") התזכיר"

 שזו כך, ממשאבי טבע םמיסוי רווחי בחוק" תקבול" המונח הגדרת בתיקון, היתר בין, הינו התזכיר נשוא התיקונים
 יכולת את המגבירות הוראות מספר קביעת, במתווה הגז שנקבע כפי למכירה נלווים רכיבים עבור תשלומים גם תכלול

 מסוימים זכויות לבעלי תמריצים והענקת המיסים רשות ידי-על ממשאבי טבע םמיסוי רווחיחוק  של והאכיפה הביקורת
  .BCM 50 עד שגודלם נפט במיזמי
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ידי פקיד השומה, יוציא הנאמן - הגשת הדוח ותשלום המס ובדיקתו על לאחר 4.2.2

הנאמנות, בה תצוין ההכנסה החייבת המיוחסת לכל יחידת  בהסכםתעודה, כאמור 

   .ידי השותף הכללי עבור מחזיקי היחידות- השתתפות וכן סכום המס ששולם על

 ם המתייחסות לחלוקת רווחי והנאמנות השותפות הסכמיהוראות  ריעיק 4.3

של השותפות לשנה  התקופתי הדוח, לאחר פרסום מאי חודש במהלךשנה,  בכל 4.3.1

 סכום"), תכריז השותפות על הדוח התקופתיזה: " 4.3 החולפת (להלן בסעיף

, החלוקה במבחני לעמידה בכפוף"), ההכרזה(להלן: " להלן כהגדרתו, לחלוקה

") ובכפוף החברות חוק(להלן: " 1999- "טהתשנ, החברות בחוק כמשמעותם

למגבלות מכח הסכמי מימון של השותפות שיהיו בתוקף במועד החלוקה, בהיקף 

 הבסיס סכום: "להלן( להלן האפשרויות שתי מבין הנמוך מהסכוםשלא יפחת 

  "): לחלוקה

הנכסים הפיננסיים המופקדים בחשבונות השותפות נכון למועד  יתרת מלוא  )א(

מזומנים ושווה מזומנים,  באותו מועד, לרבות משועבדים שאינםההכרזה 

 ").משועבדיםפיננסיים שאינם  נכסים: "להלן( ופקדונותניירות ערך 

 כפי) החברות לחוק 302 בסעיף המונח כמשמעותראויים לחלוקה ( רווחים  )ב(

 .התקופתי בדוח שפורסמו

סכום סכום הבסיס לחלוקה בהפחתת קרן הרזרבה (כהגדרתה דלהלן), יהווה את "

  ".החלוקה

מליון דולר, כפי שייקבע על ידי  75סכום שלא יעלה על סך של  –" הרזרבהקרן "

השותף הכללי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצורך מימון פעילותה השוטפת של 

  .השותפות

ככל שסכום החלוקה בתוספת הסכומים שיחולקו בחלוקות הנוספות, בהתאם 

סך השלמת המס "), יהיה נמוך מ"סכומי החלוקות: "להלןלהלן ( 4.3.2לסעיף 

" (כהגדרתו דלהלן), תקטין השותפות את קרן הרזרבה לבעלי יחידות ההשתתפות

 בסכום ההפרש שבין סך השלמת המס לבעלי יחידות ההשתתפות לבין סכומי

החלוקות או בסכום קרן הרזרבה, לפי הנמוך שביניהם ותגדיל בהתאמה את סכום 

  .החלוקה

 של החייבת ההכנסהאומדן  -" סך השלמת המס לבעלי יחידות ההשתתפות"

לצרכי מס בגין השנה החולפת כפול שיעור המס המרבי ליחיד לפי  השותפות

 כלבניכוי  1961-לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 121הוראות סעיף 

ששולמו או שיש לשלמם למס הכנסה בגין השנה החולפת, בהתאם  םתשלומיה

 19. לפרטים נוספים אודות סעיף טבע ממשאבי רווחיםלחוק מיסוי  19לסעיף 

  .לעיל 4.2כאמור ראו סעיף 

 דעתו שיקול לפי, רשאי יהיה הכללי השותף, לעיל מהאמור לגרוע ומבלי בנוסף 4.3.2

  .מסויימת קלנדרית שנה במהלךות /נוספת רווחיםות /חלוקה על להכריז, הבלעדי

לפעול  הכללי השותף של מחובתו לגרוע כדי לעיל 4.3.1 בסעיף באמור אין כי, יובהר 4.3.3

בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכמים בין השותפות לבין פקיד השומה ביחס 
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חשבון המס  על השותפות ידי עלמס ששולם  כי כל סכום יובהרלמיסוי השותפות. 

 וזאתשחייבים בו השותפים בשותפות, ייחשב כחלוקת רווחים על ידי השותפות, 

  . לעיל 4.3.2 -ו 4.3.1 סעיפיםבנוסף לחלוקת רווחים בהתאם להוראות 

כי  ,; מובהר בזאתבדצמבר 31 ביום המסתיימת לשנה תמיד ייעשה הרווחים חישוב 4.3.4

לא יחולקו רווחים אם קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו 

 מקרה בכלותפויות. (ב) לפקודת הש63או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 

 חלק או השקעתו כמשיכת תיחשב המוגבל לשותף הרווחים חלוקת אם ספק שקיים

 המפקח פניית ולאחר המפקח בהסכמת אלא החלוקה תיעשה לא, כאמור ממנה

  .המשפט בית אישור לקבלת

 תחשיב למפקח הכללי השותף יעביר ההכרזה מועד לפני ימים) 14( עשר ארבעה 4.3.5

, לעיל 4.3.1 בסעיף הקבוע החלוקה למנגנון בהתאם החלוקה סכום של מפורט

 המפקח בחינת לצורך, המפקח ידי על סביר באופן שיידרשו אסמכתאות כל לרבות

. במועד ההכרזה יפרסם לעיל 4.3.1 בסעיף כאמור החלוקה מנגנון הוראות יישום את

חלוקה (לרבות בגין כל יחידת ההשותף הכללי דיווח מיידי שיפרט את סכום 

יעור המס שינוכה במקור, את מועד החזקת השתתפות), את אופן חישובו, את ש

ימים  7- תעודות ההשתתפות הקובע לצורך זכאות לחלוקה (שלא יהיה מאוחר מ

ממועד הדוח המיידי האמור) ואת מועד החלוקה בפועל, וזאת בלוח הזמנים הקצר 

 ביותר כמתאפשר על פי הנחיות הבורסה שתהיינה תקפות באותה עת.

 שיקבע כפי לרבות, כדין במקור מס ניכוי בתלחו כפופות תהיינה החלוקות 4.3.6

 הנאמן יתקשרהם /בוים /בהסדראו /ו המסים רשות מאתו /שיתקבלים /באישור

 .המסים רשות עם הנאמן באישור הכללי השותףאו /ו

 כסכומים לעיל כאמור ידו על שנקבעו הסכומים את יחלק ולא בידיו יותיר הנאמן 4.3.7

 נוסף סכום וכן כאמור פעולות ועשיית והוצאות, תשלומים לביצוע הדרושים

  .מראש צפויות בלתי הוצאות עבור כאמור נקבעו אשר מהסכומים 10% בשיעור

 בחלוקתם לעיכוב או רווחים מחלוקת להימנעות הסכמתו את ייתן לא המפקח 4.3.8

 הכללית באסיפה שתתקבל, מיוחדת החלטה באישור אלא השותפות להסכם בניגוד

(כשהמקור  פעולות בביצוע שדחייה המפקח השתכנע אם או היחידות בעלי של

 בעלי של באינטרסים לפגוע עשויה) לחלקם שיש הרווחים כספי הינו לעשייתן היחיד

 .דולר מיליון 30-מ למעלה לא אך, היחידות

שרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של י, א2017בפברואר  27ביום   4.3.9

לקבל אשראי גם לשותפות  המאפשרהשותפות תיקון בהסכם השותפות באופן 

 .הלצורך ביצוע חלוק

 רווחים חלוקת מדיניות 4.4

החליט דירקטוריון השותף הכללי לאמץ מדיניות חלוקת רווחים לשנים  ,2017באפריל  5 ביום

לפיה השותפות תפעל לחלק את מלוא הרווחים הראויים לחלוקה שייצברו בכל  2017-2019

 תבוצענה החלוקהאחת מהשנים האמורות, כאשר החלוקות תבוצענה פעמיים בשנה (הכרזות 

  ).ומאי דצמבר החודשים במהלך
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חלוקה כאמור, ובכלל זה חלוקות רווחים בפועל, תבוצענה על פי החלטות יישום מדיניות ה

דירקטוריון השותף הכללי בכפוף להערכתו בדבר עמידתה של השותפות בהתחייבויותיה 

הקיימות והצפויות ובשים לב לתזרים המזומנים הצפוי שלה, תוכניותיה, צרכי המימון של 

יות ההשקעות נסיות שיחולו עליה מעת לעת, תוכנניות פינמגבלות ותהשותפות, מצבה הכספי, 

שלה ויכולתה לממן כל חלוקה כאמור, בין היתר, על דרך גיוס חוב ובהתחשב ברמת דירוג 

מובהר, כי אין לראות במדיניות חלוקת הרווחים האמורה משום  .החוב של השותפות

או צד ג' כלשהו /התחייבות של השותפות לחלוקת רווחים כלפי בעלי היחידות של השותפות ו

לעיל ו/או התחייבות למועדי ביצוע  4.3מעבר לקבוע בהסכם השותפות כאמור בסעיף 

  החלוקות ו/או שיעורן.

 הכנסות (הוצאות) מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות אחת  4.5

 ביחידת למחזיק שיוחסו מס לצרכי מוכרות(הוצאות)  הכנסות יפורטו להלן בטבלה 4.5.1

 :2013-ו 2012 ,2011 בשנים אחת השתתפות

 )הפסדרווח (  המס שנת
  מעסק

רווחי הון 
  מניירות ערך

הכנסות   רווח הון
  מדיבידנד

2011  )0.02258(  0.00015  0.0001  0.00004  

2012  )0.00841(  0.00695  0.00121   -  

2013*  0.013264  0.000084  0.000373  0.000002  

 .)2018-01-009058 :אסמכתא(מס'  24.1.2018מיום  שותפותשל ה מיידידוח  אונוספים ר לפרטים*

  2016-2013 המס שנות 4.5.2

הגיעו השותפות ופשמ"ג להסכם שומה על פיו ההכנסה  2017בחודש יולי   )א(

 49 -מיליון ש"ח (כ 172 -הינה כ 2013החייבת מעסק של השותפות בגין שנת 

 שיעור בדבר הסכמה לכלל הגיעו לא"ג ופשמשהשותפות  לאחר מיליון דולר).

 ספטמבר בחודש, 2013 לשנת המס בגין זכאי למחזיק בתעודה שיירשם המס

 המשפט לבית במשותף הגישו בשותפות הכללי והשותף המוגבל השותף 2017

על פיה התבקש בית  חה,פתי המרצת של בדרך בקשה אביב בתל המחוזי

י המשפט להורות לפשמ"ג להוציא תעודה לחישוב המס למחזיק זכא

וכמו כן  ,2013בדצמבר  31שהחזיק ביחידת השתתפות של השותפות ליום 

לקבוע כי בתעודת מחזיק זכאי לא תהיה אבחנה בין מחזיק שהינו יחיד לבין 

 של החייבת ההכנסה בגין ששולם למס ביחס מחזיק שהינו חבר בני אדם

 תעל פיו דחה בית המשפט א דין פסק ניתן 2017בדצמבר  20ביום  פות.השות

כי בתעודת מחזיק זכאי תהיה אבחנה בין יחיד לחבר  וקבע האמורה הבקשה

בני אדם ביחס למס ששולם בגין הכנסתה החייבת של השותפות לשנת המס 

, 2018. בהתאם לפסק הדין האמור, הוציאה השותפות בחודש ינואר 2013

הגישו השותף  2018פברואר  בחודש. 2013תעודה למחזיק זכאי בגין שנת 

לבית  ערעור על פסק הדין האמורשל השותפות הכללי והשותף המוגבל 

למיטב ידיעת השותפות, גם בעניינה של שותפות נפט נוספת  .המשפט העליון

") הוגש ערעור לבית קידוחים דלקדלק קידוחים, שותפות מוגבלת (להלן: " –

ט המחוזי בעניין אופן יחוס המשפט העליון על החלטה דומה של בית המשפ

בעניינה של דלק  המערערעל חשבון המחזיקים.  השותפותהמס שמשלמת 
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 ששני בקשה ואף הוגשה השותף הכללי של דלק קידוחים, ינוקידוחים ה

 בקשה – במאוחד ויוכרעו ידונו השותפות ושל דלק קידוחים של – הערעורים

לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים  .השותפות בהסכמת הוגשה אשר

 :אסמכתאותמס' ( 1.2.2018 -ו 20.12.2017 ,26.9.2017, 24.9.2017 מהימים

 2018-01-011368 -ו 2017-01-114505 ,2017-01-084652, 2017-01-083461

 ..ו לדוחות הכספיים12וכן באור  ה)בהתאמ

 בית ידי על ייקבעתתקבל עמדת השותף הכללי והשותף המוגבל וש ככל

 ששולם המס סכום את המס בתעודת לכלול יש כי בפסק דין חלוט, משפט

 זכאי למחזיק יחיד זכאי מחזיק בין הבחנה בלא השתתפות יחידת כל עבור

לעשות את ההתאמות  ידרש זכאי מחזיק כל אזי, אדם בני חבר שהינו

 המסהנדרשות במסגרת הדוח השנתי שלו המוגש לשלטונות המס בין חבות 

ידי - על ששולם המס תשלום לבין בשותפות זכאי כמחזיק חלקו בגין הנגזרת

  .העניין לפי, החזר לקבל או לשלם ובהתאם לחלקו והמיוחס השותפות

, לשותפות 2014לדוחות לצורכי מס שהגישה השותפות בגין שנת  בהתאם  )ב(

ש"ח ליחידת  0.02903 -מיליון ש"ח (כ 376 - כ של בסך מעסק הכנסה

ש"ח  0.00035 -מיליון ש"ח (כ 4.5 - רווח הון בעסק בסך של כהשתתפות), 

ליחידת השתתפות). בהתאם, העבירה השותפות תשלום לרשות המיסים 

מיליון ש"ח על חשבון חבות המס של כל מחזיק זכאי בגין  110 - בסך של כ

  . 2014שנת 

לשותפות  ,2015 שנת בגין השותפות שהגישה מס לצורכי לדוחות בהתאם  )ג(

ש"ח ליחידת  0.053 - כ"ח (ש מיליון 684 -כ של בסךלצרכי מס  חייבתהכנסה 

 - , בהתאם, העבירה השותפות תשלום לרשות המיסים סך של כהשתתפות)

על חשבון חבות המס של ש"ח ליחידת השתתפות)  0.015 -(כ מיליון ש"ח 193

 .2015כל מחזיק זכאי בגין שנת 

 לשותפות, 2016 שנת בגין השותפות שהגישה מס לצורכי לדוחות בהתאם  )ד(

ש"ח ליחידת  0.063 - מיליון ש"ח (כ 822 -כ של בסך מס לצרכי חייבת הכנסה

 - השתתפות), בהתאם, העבירה השותפות תשלום לרשות המיסים סך של כ

ש"ח ליחידת השתתפות) על חשבון חבות המס של  0.017 -מיליון ש"ח (כ 223

 .2016כל מחזיק זכאי בגין שנת 

 המיסים רשות של ביקורתה, טרם הסתיים הליך הדוח אישור למועד נכון  )ה(

עם  .2016 - ו 2015, 2014המס  תושנ בגין השותפות שהגישה המס לדוחות

וקביעת גובה ההכנסה  האמורותביקורת רשות המיסים לגבי שנות המס  גמר

לצרכי מס למחזיק זכאי בגין כל אחת משנות המס האמורות, תונפק 

 .זכאי למחזיק מס לצרכי ההכנסה שוביהתעודה לצורך ח

 2017המס  שנת 4.5.3

ת ינחתם הסכם בין השותפות לבין רשות המיסים שעניינו אופן גבי 11.12.2017ביום 

ואשר בוצעה ( 31.12.2017מס מתוך חלוקת הרווחים אשר המועד הקובע בגינה הוא 

בגין ההשתתפות ), על חשבון המס בו חייבים בעלי יחידות 2018בחודש ינואר 
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. לפרטים ראה דוח מיידי מיום 2017הכנסה החייבת של השותפות לשנת ה

  ).2017-01-110758 :אסמכתאמס' ( 11.12.2017

השותף הכללי, בהתאם לאומדן שערך (בכפוף למגבלות ולהסתייגות  להערכת

דלהלן), על פי נתונים משוערים בלתי מבוקרים ובהתבסס על הערכות והנחות 

, צפויה להסתכם לסך 2017ההכנסה החייבת לצורכי מס של השותפות לשנת שונות, 

בגין  .)השתתפות יחידת לכל"ח ש 0.06369 - כ"ח (דהיינו ש מיליון 825-כולל של כ

 198 -בסך של כ (לפי שיעור מס חברות) ההכנסה האמורה שולמו מקדמות מס

המיסים, כמפורט ש"ח (וזאת בהתאם להסכם שנחתם בין השותפות לרשות  מיליון

אומדן כאמור לגבי ההכנסה החייבת הצפויה לצרכי מס, הינו ה. יצוין, כי לעיל)

אומדן ראשוני ובגדר הערכה בלבד, וכי טרם בוצע הליך ביקורת על ההכנסה 

 .2017החייבת לצורכי מס על ידי רואי החשבון של השותפות ורשות המיסים לשנת 

-2017-01 :אסמכתאמס' ( 28.12.2017 לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום

118423(.  

הערכות השותפות לעניין גובה ההכנסה  –בגין מידע צופה פני עתיד  זהרהא

, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו האמורותהחייבת של השותפות לשנות המס 

מס למחזיק זכאי בשל  לצרכי בחוק ניירות ערך, הואיל וטרם נקבע גובה ההכנסה

החזקת יחידה מיחידות ההשתתפות לשנות המס האמורות, וזאת בשל כך שטרם 

הליך ביקורת רשות המיסים לגבי דוחות המס של השותפות בגין שנות  הסתיים

 החשבון רואי ידי על נבדק וטרם השותפות ידי על הוכןטרם  וכן 2014-2016המס 

  .2017לשנת  המס דוח שלה המבקרים

   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של השותפות .5

לנתונים אודות הכנסות, עלויות, רווח מפעולות רגילות של תחום הפעילות ראו הדוחות על  5.1

הדוחות (להלן: " 31.12.2017הרווח הכולל הכלולים בדוחות הכספיים של השותפות ליום 

  ). הכספיים"

 - דולר ו מיליוני 1,606הינו  31.12.2016וליום  31.12.2017סך הנכסים של השותפות ליום  5.2

הכלולים בדוחות על המצב הכספי לפרטים נוספים ראו  בהתאמה. ,דולר מיליוני 1,592

  בדוחות הכספיים (פרק ג' לדוח זה).

- ו דולר מיליוני 1,081הינו  31.12.2016וליום  31.12.2017סך ההתחייבויות של השותפות ליום  5.3

 הכספיים בדוחותעל המצב הכספי  בדוחותלפרטים נוספים ראו  בהתאמה. ,דולר מיליוני 673

   .)זה לדוח' ג(פרק 

ם בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל ראו חלק ראשון בדוח הדירקטוריון של להסברי 5.4

 השותף הכללי. 
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  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  .6

  סביבה כללית 6.1

, פיתוח יםהשותפות הינו פעילות חיפושכאמור לעיל, תחום הפעילות היחיד של  6.1.1

"), חוק הנפט(להלן: " 1952- והפקה של גז טבעי ונפט בישראל. חוק הנפט, התשי"ב

ן יבישראל וקובע, ב טבעי והפקה של נפט וגז יםמסדיר את הרגולציה בתחום חיפוש

היתר, כי פעולות חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים 

פי חוק הנפט. בנוסף, חוק משק הגז - ניתנה לגורם המחפש זכות נפט וגז עלבהם 

) מסדיר בעיקר את נושא חוק משק הגז הטבעי"(להלן: " 2002-הטבעי, התשס"ב

בתחומי מדינת ישראל. ו/או גט"ן של גז טבעי והאחסון השיווק  ,ההולכה, החלוקה

  להלן. 7.17ו סעיף לפרטים נוספים אודות חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, רא

מושפעת במידה  טבעי גז מאגרי ובפיתוח בחיפוש השקעותהכדאיות הכלכלית של  6.1.2

 אזורימקומי, ההמהביקושים לגז טבעי בשוק  ,בעולם והגז הנפט ממחירירבה 

צוא של גז טבעי (בין אם בצנרת, בתצורה דחוסה או נוזלית) יוהעולמי ומיכולת הי

, בין היתר, משאבי גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי חייבתהמ

השקעות הגבוהות הבכמויות משמעותיות, אשר יצדיקו את למכירת גז טבעי טווח 

ל נפט, ככל שימצא, יכולה מכירה ש 7.הדרושות להקמת התשתיות המתאימות

 יםלהיעשות לצרכנים שונים בישראל וברחבי העולם על בסיס מחירי הנפט העולמי

  באותה עת. 

עם גילוי מאגר  1999-2000החלה בשנים  בישראלהתפתחות משק הגז הטבעי  6.1.3

"פרויקט אשקלון (להלן יחד:  I/10 הבחזק "Bמרי "נועה ומאגר  I/7 הבחזק "נועה"

מקביל להתקדמות הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה ב). "תטיסים 

") וחיבורם נתג"ז"בהקמתה של תשתית ההולכה של נתיבי גז לישראל בע"מ (להלן: 

  . כאמור של צרכנים (לרבות תחנות כח) נוספים למערך ההולכה

בישראל שינויים משמעותיים. תוך שנים עובר משק הגז הטבעי האחרונות  בשנים 6.1.4

מרכזי בסל הדלקים לייצור  רכיבלמבמשק הישראלי ספורות הפך הגז הטבעי 

 הטבעי הגז משאביבה בישראל. ילמקור אנרגיה משמעותי לתעשי כןחשמל ו

במהלך  המקומיהמשק הגז של  צרכיאת כל  לספק כדי יש בישראל שהתגלו

 ישראל מדינת של התלות את משמעותית הבצור להקטין ובכך, הבאים העשורים

 . זרים אנרגיה במקורות

 7.6 - כמ עלה בישראל טבעי בגז השימוש היקף, משרד האנרגיה לנתוני בהתאם 6.1.5

BCM  8.4 -לכהזרמת גז טבעי מפרויקט תמר) שנה לאחר תחילת ( 2014בשנת BCM 

להערכת השותפות, היקף השימוש בגז  2016.8בשנת  BCM 9.6 -ולכ 5201בשנת 

המהווה גידול שנתי ממוצע  BCM 10.4 -כהסתכם ל, 2017בשנת  טבעי בישראל

, במועדים מסוימים 2016-2017 השנים כן יצוין, כי במהלך .8.3% - בצריכה של כ

                                                      

 להלן. 7.5.2לפרטים בדבר תיאור שווקי היעד האפשריים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר, ראו סעיף    7
 ).2016( טבע אוצרות מינהל הכנסות על"ח דומשרד האנרגיה, מינהל אוצרות הטבע  מתוך   8
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השוק בישראל  ביקושיבעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף והקיץ, 

כן לא -של פרויקט תמר, ועל תהמקסימאליהשעתית גבוהים מיכולת ההפקה  היו

") לספק במועדים אלה את תמר שותפיהיה בידי השותפים בפרויקט תמר (להלן: "

מנתונים אלו עולה כי צריכת הגז הטבעי בישראל מתאפיינת  .הביקושיםמלוא 

 -עמד על כ 2015-2016במגמת עליה, כאשר הגידול בצריכת הגז הטבעי בין השנים 

שעמד  2014-2015, נתון הגבוה משיעור הגידול בצריכת הגז הטבעי בין השנים 14%

 .10% -על כ

עם חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית, השותפות,  להערכת 6.1.6

על הגברת  , כבעבר,וחלטישהגידול בצריכת הגז הטבעי בישראל צפוי להימשך ככל 

חשמל וצמצום הפקת החשמל באמצעות תחנות פחמיות השימוש בגז טבעי להפקת 

מזהמות, הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ, מעבר כלי רכב 

בפיתוח ומיצוי תעשיות , ובהם אוטובוסים ורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי

 ,הנושא לטובת שיינקטו המדיניות ובפעולות המבוססות על גז טבעי כחומר גלם,

 או סעיףר .וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי

להלן בדבר הנחיית שר האנרגיה בעניין הפחתת השימוש בפחם, והודעת  (ו)7.17.5

משרד האנרגיה בדבר הכוונה להחליף את ארבע תחנות הכח הפחמיות של חברת 

  החשמל בתחנות כח מבוססות גז.

  הגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על פעילות השותפות 6.2

, החשמל ייצור בתעריף), U.S CPI( האמריקאי לצרכן המחירים במדד תנודות 6.2.1

 )BRENT( ברנט מסוג חבית ובמחיר

 על מבוססים תמר מפרויקט טבעי גז למכירת בהסכמים הנקובים הגז מחירי

 לצרכן המחירים למדד הצמדה, היתר בין, הכוללות שונות מחיר נוסחאות

 הרשותידי -על לעת מעת שנקבע כפי החשמל ייצור לתעריף ),U.S CPI( האמריקאי

", החשמל"רשות -ו" החשמל ייצור תעריףחשמל (להלן: "- ציבוריים לשירותים

  . )Brent( מסוג ברנט ) ולמחיר חביתבהתאמה

 לעיל, החשיפה של השותפות לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר האמור אף על

תחתון שנקבע  ברף דרתומגבהסכמים למכירת גז טבעי נפט מסוג ברנט  חבית

בהסכמים למכירת גז טבעי היות וכל ההסכמים הצמודים לרכיבים כאמור כוללים 

מסוג ברנט או בתעריף  נפטבשל כך, לירידה נוספת במחיר חבית ". רצפה"מחיר 

על הכנסות המוגבלת ל"מחיר רצפה" כאמור,  מגודרתייצור החשמל כאמור השפעה 

 מרכיבי אחד בכל שינוי, זאת עם יחד .להם צד שהיא ההסכמים מכח השותפות

 יםעלולו/או שינויים רגולטוריים  החלופיים הדלקים במחיריאו /ו"ל הנ ההצמדה

 מאגריםאו /ו קיימים מאגרים או הרחבת פיתוח של הכלכלית הכדאיותעל  להשפיע

ידי השותפות וכן על היקף -שיתגלו) על שהתגלו ו/או שיתגלו בעתיד (ככל חדשים

   ההפקה מהם, וכפועל יוצא מכך, על החלטות השותפות בקשר לאמור.

ידי השותפות למרכיבי ההצמדה -אודות ניתוחי רגישות שבוצעו על לפרטים

 תמר שותפיהעיקריים של מחיר הגז על פי ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו 
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דיווח מיידי של (מדד המחירים לצרכן האמריקאי ותעריף ייצור החשמל), ראו 

המידע ), אשר 2018-01-015406(מס' אסמכתא:  15.2.2018 ביום שפורסם שותפותה

  המצוי בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

 רגולציה  6.2.2

 ענפה, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בישראל כפוף לרגולציה יםתחום החיפוש

בכל הקשור לנכסי הנפט (לרבות כללים להענקה, העברה ושעבוד), התנאים לפיתוח, 

להפקה ולאספקה (לרבות הקמת תשתיות הולכה, חלוקה וחיבור צרכנים), 

, האחרונות בשניםהתמלוגים, המיסוי, הסדרה סביבתית, הגבלים עסקיים וכיו"ב. 

 גידול חל ישראל,בעקבות תגליות הגז שהתגלו במימיה הכלכליים של מדינת 

וזאת כפועל יוצא משורה של  ,בישראל האנרגיה בתחום הרגולציה בהיקף משמעותי

 ידי הממשלה ורשויות המדינה.- מהלכים רגולטוריים משמעותיים שננקטו על

לרבות  טבע ממשאבי רווחיםדוגמאות בולטות לכך הינן: חקיקת חוק מיסוי 

דוח הועדה לבחינת עיקרי המלצות  לאימוץ ישראלממשלת החלטת  תיקוניו;

ועדת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי (להלן: "

הכרזת הממונה על  ;)בהתאמה", ייצוא בעניין הממשלה החלטת"-ו "צמח

") על השותפות ביחד עם יתר הממונה על ההגבליםההגבלים העסקיים (להלן: "

-שונות על הנחיותפרסום  ;תמר כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי לישראל שותפי

 הצעת(להלן: " 7201-ח"התשע, הימיים האזורים חוק הצעתפרסום  ;9ידי הממונה

המתווה  בעניין"ץ בג של דינו ופסק הממשלה החלטת ;")הימיים האזורים חוק

 של מהיר ופיתוחלהגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" 

ידי ממשלת - על נוספים גז ושדות"תנין" -ו"לויתן", "כריש"  הטבעי הגז שדות

 ארצית מתאר תכנית ;להלן 7.17.1כמפורט בסעיף  ")הגז מתווהישראל (להלן: "

  .כיוצ"בו טבעי בגז וטיפול קבלה בענין

והפקה של גז טבעי ו/או  פיתוח, יםלפרטים אודות מגבלות ופיקוח על פעילות חיפוש

  להלן. 7.17.4 -ו 7.17 פיםנפט בישראל ראו סעי

  לפי תחומי פעילות פותשותתיאור עסקי ה .7

  מידע כללי על תחום הפעילות 7.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  7.1.1

, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, יםפעילות חיפוש

ביותר לגבי עלויות, לוחות  משמעותיהכרוכה בעלויות משמעותיות ובחוסר ודאות 

זמנים, הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית. 

כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות, לעתים קידוחים אינם משיגים תוצאות 

מביאים לאובדן רוב ההשקעה או אף חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או 

יתוח והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל , פיםכולה. פעולות חיפוש

במסגרת של עסקאות משותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול 

                                                      

הנחיות שונות שניתנו על ידי הממונה בעניין: בקשות לקבלת זכויות בנכס נפט, מתן בטוחות בקשר לזכויות נפט, העברת    9
 להלן. 7.17.3זכויות ואישור ייצוא. להרחבה ראו סעיף 



14   

פיו מתמנה אחד - "), עלJOA) (להלן: "Joint Operating Agreementמשותף (

השותפים כמפעיל העסקה המשותפת (לתיאור הסכם תפעול משותף, ראו לדוגמא 

  להלן. (טו)7.2.1 דלית, המתואר בסעיףובחזקות תמר הסכם תפעול משותף 

ל וללכשל נפט וגז טבעי בשטח כלשהו, עשוי  טיפוסיוהפקה  פיתוח, יםתהליך חיפוש

  בין היתר את השלבים הבאים: 

 אזורים לבחירת קיימים וגיאופיזיים גיאולוגיים נתונים של ראשוני ניתוח  )א(

  .טבעי וגז נפט חיפושיל פוטנציאל יש בהם

  ").Play(" לקידוח ראשוני מודל גיאולוגי גיבוש  )ב(

המסייעים  סייסמיים שונים, ובכלל זה סקרים גיאופיזיים סקרים ביצוע  )ג(

" או מובילים(" העשויים להכיל נפט ו/או גז טבעי איתור מבנים גיאולוגייםב

"Lead ("ועיבוד ופענוח הנתונים.  

  . מתוכם פרוספקטים ראויים לקידוחי ניסיוןוהכנת  וביליםהמ בחינת  )ד(

  .קידוח לקראת הכנה פעולות וביצוע, ניסיון קידוח ביצוע על החלטה  )ה(

  .נלווים שירותים ולקבלת הקידוח לביצוע קבלנים עם התקשרות  )ו(

  .נוספות ובדיקות לוגים ביצוע כולל הניסיון קידוח ביצוע  )ז(

  מבחני הפקה (במקרים מסוימים).  ביצוע  )ח(

 ראשונית הערכה בסיס על, ממצא של ובמקרה, הקידוח תוצאות של ניתוח  )ט(

(כולל  כלכלי ניתוח, הטבעי הגזאו /ו הנפט כמות ושל המאגר מאפייני של

ראשונית של מתכונת ועלות הפיתוח. יתכן ופיסקאלי והערכה ) שוק הערכת

ויבוצעו לפי הצורך סקרים סייסמיים נוספים ו/או קידוחי אימות 

)Confirmationאו קידוחי הערכה (/) וAppraisal וזאת לצורך גיבוש הערכה ,(

  טובה יותר של מאפייני המאגר ושל כמות הנפט ו/או הגז הטבעי המצויה בו. 

, ובחינתם היעד שווקי זיהוי, הטבעי הגזאו /ו הנפט למסחור החלופות בחינת  )י(

  .לפרויקט כלכלית תוכנית הכנת וכן פיתוח תוכנית גיבוש

  סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם הממצא (התגלית) הינו מסחרי.  ניתוח  )יא(

 גז מכירת הסכמי על חתימה נדרשת טבעי גז ממצאי לפיתוח בפרוייקטים  )יב(

 בעלי לקוחות עם מתאימים ובמחירים בכמויות ארוך לטווח מחייבים טבעי

 .פרוייקטאלי מימון הקצאת המאפשרת פיננסית יכולת

 הנחת, הפקה קידוחי ביצוע זה ובכלל, המאגר של הפיתוח עבודות ביצוע  )יג(

  "ב.וכיוצ טיפול מתקני בניית, הולכה צנרת

 פיתוח עבודות ביצוע וכן שוטפת ואחזקה תפעול לרבות, הפקה מהמאגר  )יד(

 .ההפקה היקף את להגדילאו /ו לשמר במטרה נוספות

המאגר ממוצה, ולאחר שקילת פרמטרים טכניים, כלכליים  כאשר  )טו(

 נטישה בהתאם לתקינה המקומית המקובלת. –ורגולטוריים שונים 
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המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפושים,  השלבים

הפיתוח וההפקה בפרויקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק 

לבים נוספים ו/או שלבים בסדר אחר. בנוסף, פרקי הזמן מהשלבים הנ"ל ו/או ש

  פי אופי הפרויקט. -לביצוע כל אחד מהשלבים, משתנים על

כי מסחריותם של ממצאי נפט ו/או גז טבעי מורכבת ותלויה בגורמים רבים  ,יצוין

ושונים. בהקשר זה, קיימים הבדלים מהותיים בין ממצא בים שפיתוחו מחייב 

ניכר או קדיחה בעומק מים , כגון ימוש בטכנולוגיות ייחודיותתשומות כספיות וש

ימיים המסוגלים לפעול ברמה גבוהה של אמינות -הנחת צנרת ומתקנים תת

אשר עלויות הפיתוח שלו עשויות להיות נמוכות לבין ממצא ביבשה,  במעמקי הים,

ת . כמו כן, התשומות הכספיות, הלוגיסטיות והטכניות הנדרשובאופן משמעותי

לרוב מאגר גז טבעי אשר מיועד בחלקו לייצוא לשוק הבינלאומי, בכדי לפתח 

אלו הנדרשות לפיתוח ולהפקה ממאגר גז טבעי לעומת לאין שיעור משמעותיות 

המיועד אך ורק לשוק המקומי. פרמטר מרכזי נוסף הינו הביקוש והמחיר בשווקי 

היעד. קיים קושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי כאשר הביקוש ומחירי הגז 

מימון פרויקטאלי. בנוסף, קיימים הבדלים מאפשרים גיוס הטבעי אינם 

ים וכלכליים משמעותיים בין מאגרי נפט לבין מאגרי גז טבעי. ישיווקטכנולוגיים, 

 לדוגמא, כלכליותו של מאגר גז טבעי נגזרת מהיכולת לשווקו ליעד אטרקטיבי

, וזאת בשל העובדה כי הגז הטבעי, להבדיל מהנפט, אינו ומובטח לאורך שנים

מאגר נפט סחורה הנמכרת במחירים דומים בכל העולם. כמו כן, מסחריותו של 

מאגר, אשר אינו מסחרי כאשר  –מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כך לדוגמא 

 - דולר עשוי להפוך למסחרי כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל Xמחיר חבית נפט הינו 

X1.5 אינם אשר, טבעי גזאו /ו נפט מאגרי כי מובן"ל, הנ לאור. ולהיפך דולר 

 בתנאי מהותיים שינויים בקרות, וךלהפ יכולים מסוימים שוק בתנאי מסחריים

  .להיפך וכן, מסחריים למאגרים, השוק
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   באופן הבא: ופיתוח חיפושיםגנרי של  תהליך להציג ניתן

  

 וחלקבלבד. עוד יודגש, כי יש  המובא לצורך המחשוכללי  והמוצג לעיל, הינ התרשים, כי יודגש

לא יכללו בתהליך ו/או יכללו בסדר אחר, וכן כי יינקטו שלבים שלא פורטו  תרשיםב המצוינים מהשלבים

  כלל.  תרשיםב
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  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ,מגבלות, חקיקה 7.1.2

  להלן. 7.17 לפרטים ראו סעיף

  התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות 7.1.3

, מספקת השותפות גז טבעי המופק מפרויקט תמר דוחנכון למועד אישור ה

לישראל בע"מ (להלן:  בעיקר לחברת החשמל ,שק המקומימללקוחות שונים ב

כמו כן, מספקת לירדן. מפרויקט תמר מייצאת גז טבעי כן ו, ")החשמל חברת"

לחברת פז זיקוק אשדוד בע"מ  בעיקר המופק מפרויקט תמר קונדנסטהשותפות 

. לתיאור הסכמי השותפות עם , בהיקף שאינו מהותי")פז זיקוק אשדוד(להלן: "

  להלן. 7.5.4 סעיףלקוחותיה העיקריים ראו 

בעיקר תגלה לחופי מדינת ישראל, כבר ההמשמעותי ש המשאביםלאור היקף 

 לאיתור שווקים ולקוחות פועלים שותפי תמרבמאגרי הגז הטבעי תמר ולוויתן, 

גז,  ייצואעל  לותלמגב בכפוףשווקים באירופה ובאסיה, במדינות שכנות ו/או ב

כן בוחנת השותפות שימוש בתשתיות קיימות ו/או , ולןלה (ד)7.17.1 כמפורט בסעיף

   .אשר יהיו קיימות בעתיד הנראה לעין ו/או שיבנו במיוחד לצורך ייצוא גז טבעי

  שינויים טכנולוגיים מהותיים 7.1.4

, הפיתוח וההפקה יםטכנולוגיים בתחום החיפושבעשורים האחרונים, חלו שינויים 

הן בשיטות הקידוח וההפקה. ושל נפט וגז טבעי, הן בתחום איסוף המידע וניתוחו, 

שינויים אלו שיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז הטבעי 

 םיעשוי ולכן ,ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי נפט וגז טבעי פוטנציאליים

ייעלו  השיפורים הטכנולוגייםגם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים. כמו כן, 

כיום לבצע פעילויות בתנאים אף מאפשרים את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ו

בהתאם לאמור, יכולים  משמעותיים.קשים יותר מבעבר, לרבות בעומקי מים 

בהם בעבר לא  שטחיםבש תאגידים המחפשים נפט וגז טבעי, להשקיע מאמצי חיפו

ניתן היה לבצע קידוחים, או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד 

יותר. בנוסף, שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של הגז  רביםובסיכונים 

" או LNG: "להלןהטבעי, כגון טכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי (

לסייע בשינוע ובמסחור  יםעשוי), GTL) ולנוזל (CNG"), לגז טבעי דחוס ("גט"ן

  יעילים יותר של גז טבעי.

  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות 7.1.5

איתור וקבלת זכויות לחיפושים (רכישה או הצטרפות) בשטחים בהם קיים   )א(

 פוטנציאל לממצא מסחרי.

 יכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים.ו פיננסיות יכולות  )ב(

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות (כגון סקרים סייסמיים תלת מימדיים   )ג(

מתקדמים) וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים מידע ותהליכי עיבוד 

לקדיחה, לצורך הערכת תוצאות הקידוחים וכן לצורך גיבוש תוכנית פיתוח 

 בים.
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 סיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחיםינו ידעחבירה לגופים עתירי   )ד(

או תוכניות פיתוח מורכבות, תוך הסתייעות בידע המקצועי שברשותם /ו

 והשתתפותם בהשקעות הכספיות הניכרות.

 .החיפושיםהצלחת פעילות   )ה(

במקרה של מציאת גז טבעי, התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות   )ו(

 ובמחירים מתאימים.

ל והיפיננסית ומסחרית לנ גיאולוגית,של ידע, ניסיון ויכולת הנדסית,  םקיומ  )ז(

פיתוח והפקה בהיקפים כספיים של מיליארדי דולרים, חיפושים, פרויקטי 

 לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא.

  שינויים במערך חומרי הגלם והספקים 7.1.6

  להלן. 7.12לפרטים ראו סעיף 

  מחסומי כניסה ויציאה בתחום הפעילות 7.1.7

מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות לביצוע 

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי, עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל 

זכויות  לרכושו/או  היכולת להעבירות וקריטריונים שקבע הממונה לענין זה בהנחי

איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של  צגתבנכסי נפט לרבות לענין ה

המפעיל לצורך קבלתן וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע השקעות 

, החיפושיםבהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה יחסית, הכרוכות בביצוע פעולות 

  . וההפקה הפיתוח

הינם בעיקר התחייבויות מכח משמעותיים מתחום הפעילות, היציאה החסמי 

חובת  בנוסף, קיימת .הסכמי אספקת גז ארוכי טווח בהם התקשרה השותפות

, החזקותפירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי ו קידוחיםונטישת אטימת 

 .כמפורט בשטרי החזקה

, כי בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה חלקית או יצוין

ישות הרגולטוריות, שיחולו על מלאה עשויים להיות חסמי יציאה הנובעים מהדר

  .כאמורהרוכש ומהיקף הכספי המשמעותי של מכירה 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות 7.1.8

לייצור אנרגיה ונמכר בישראל בעיקר ליצרני  בעיקר כחומר גלםטבעי משמש  גז

חשמל וללקוחות תעשייתיים. ככלל, התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים 

וכן אנרגיה ממקורות פטקוק אחרים שעיקרם: סולר, מזוט, פחם, גפ"מ, גט"ן, 

מתחדשים, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח וכיו"ב. לכל אחד מהדלקים 

ם ולשיטות הפקת האנרגיה החלופיות יתרונות וחסרונות והם התחליפיים האמורי

כפופים לתנודתיות מחירים, זמינות, אילוצים טכניים ועוד. המעבר משימוש בסוג 

אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות. יתרונותיו 

 שהניצולת העובדה דלקים נוזליים הםוהעיקריים של גז טבעי לעומת פחם 

 תחנות של מזו משמעותית גבוהה טבעי בגז המופעלות כוח תחנות של האנרגטית
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 וחנקן גופרית ותחמוצות חלקיקים שפליטת והעובדה, ובמזוט בפחם המופעלות כוח

  .ומזוט פחם של מזו משמעותית נמוכה טבעי גז מבעירת

   מבנה התחרות בתחום הפעילות 7.1.9

 בישראל טבעי גז תגליות  )א(

שלא באמצעות צנרת טבעי בהובלת גז המורכבות והעלות הגבוהה ככלל, עקב 

טבעי מחייבת עתודות גז  אשרהקמת מתקן גט"ן כגון באמצעות הולכה (

טבעי גז לאספקת ), השוק הטבעי בהיקף משמעותי והשקעות כספיות אדירות

ובמדינות שכנות אליהן טבעי ההגז מאגר הינו השוק במדינה בה נתגלה 

 של מאגרי הגזהתחרות עיקר  ,כן-בצינור. עלטבעי האפשר להוביל את הגז 

בישראל הפועלים  בעלי נכסי נפטהיא עם של השותפות בישראל  טבעיה

  . , וכן עם יבואני גט"ןובמדינות שכנות

ממאגרי הסדירה ההפקה וסיום מאגר תמר תחילת הזרמת הגז הטבעי מעם 

מקורו  יישראלמשק הל כיום מסופקשהגז הטבעי  ו המכריע שלרובים תטיס, 

במאגר תמר שהינו המאגר המהותי היחיד המפותח בשטח מדינת ישראל. 

נית ובנוסף למאגר תמר, מסופקות כמויות קטנות של גז טבעי באמצעות א

המצוף הימי "(להלן:  המצוף הימי שהוקם על ידי נתג"זדרך הגיזוז 

  ").לייבוא

(א) הועברו להלן)  7.17.1(כמפורט בסעיף  הוראות מתווה הגזלשם קיום 

ונובל במאגרי כריש ותנין לחברת  10, אבנרדלק קידוחיםזכויותיהן של 

Energean Israel .Ltd " :להלן)Energean (ב) ;("החלה בתהליך  דלק קידוחים

 9.25%הועברו  מכירה של החזקותיה בחזקות תמר ודלית, במסגרתו

בחזקות תמר ודלית לחברת תמר פטרוליום  דלק קידוחיםתיה של ומזכוי

מזכויותיה של נובל בחזקת תמר  3.5%הושלמה עסקה למכירת בע"מ; (ג) 

בע"מ ותמר פטרוליום  נובלשותפות מוגבלת; וכן (ד) –תשתיותלאוורסט 

יה של מזכויות 7.5% למכירתבהסכם מכר מותנה  29.1.2018 ביום התקשרו

 המכר הסכם אודות לפרטים. בע"מ תמר פטרוליוםחברת נובל בחזקת תמר ל

  .הלןל 18הערת שוליים  ראו המותנה

נוספים לפחות שני מאגרים יפותחו לאור אישור המתווה בשנים הקרובות 

, ביחד עם מאגר טבעי גז של נוספים משמעותיים ספקים להוות צפויים אשר

למיטב ידיעת השותפות וכפי אשר  ,מאגר לוויתן) 1והם: ( תמר המפיק,

 TCF 21.4 -כ של משאבים מכילשפורסם על ידי בעלי הזכויות במאגר, 

 Probable –(ממשאבים מותנים באומדן הטוב ביותר ועתודות צפויות 

Reserves and Best Estimate Contingent Resources(11;  וכן)מאגרי כריש 2 (

                                                      

מוזגה אבנר עם ולתוך דלק קידוחים, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר עברו  17.5.2017לעיל, ביום  כאמור   10
As Is  חוסלה אבנר ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות. 17.5.2017לדלק קידוחים, וביום 

ידי השותפים בפרויקט לפיתוח מאגר לוויתן, במטרה לאפשר ) על FIDהתקבלה החלטת השקעה סופית ( 23.2.2017ביום    11
 .2019את תחילת הזרמת הגז ממנו עד סוף שנת 
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על בסיס  ההפקה פוטנציאלאשר למיטב ידיעת השותפות  12ו/או תנין

 נובמבר חודשב Energeanידי  עללעיתונות  בהודעהשפורסמו  הנתונים

(ממשאבים מותנים באומדן הטוב  ).TCF 352 -(כ BCM 67-כ הינו, 201713

 2.44-(כ  BCM 69- פוטנציאל גז טבעי נוסף בכמות של כ וכן)), 2Cביותר (

TCF ( ממשאבים)ביותר הטוב באומדן מותנים )C2(.( הוראות פי על כי, יצוין 

  . בלבד המקומי למשק גז לאספקת מיועדים ותנין כריש מאגרי, המתווה

 בעבר הוענקואשר פי תנאי הרשיונות, -על למיטב ידיעת השותפות,כמו כן, 

מספר קידוחי , אמורים להתבצע בעתיד גופים נוספיםלידי הממונה -על

  ניסיון.

הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז  15.11.2016, ביום בנוסף  )ב(

, לאור ממצאי מחקר בלתי ")התחרותי ההליך(להלן: " טבעי, בהליך תחרותי

משאבים ניתן למצוא קבע כי נ ובותלוי אשר נערך עבור משרד האנרגיה, 

 BCM 2,137- מיליארד חביות נפט וכ 6.6נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של 

 במסגרת ההליך התחרותיגז טבעי, אשר טרם נתגלו באגן הימי של ישראל. 

קמ"ר כל אחד, ובמרחק של  400שטחי חיפוש בגודל מקסימלי של  24וצעו ה

, והכל בהתאם להוראות משרד ")המכרז(להלן: "ק"מ לפחות מקו החוף  7

ז פי תנאי המכרז, על מנת לעודד תחרות בשוק הג על .האנרגיה בעניין

מהזכויות (באופן ישיר או עקיף),  25% - בישראל, גוף המחזיק בלמעלה מ

 פרסום במועד, BCM )(2C 200 -ברשיון ימי בעל היקף עתודות של למעלה מ

 השותפות מנועה, לפיכך. במכרז הצעה מלהגיש מנוע יהיה, המכרז

   .במכרז מלהשתתף

 15.1.2018, ביום 2017 שהסתיים באמצע נובמברבהתאם להליך התחרותי 

העניק משרד האנרגיה רישיונות חיפוש נפט וגז טבעי במים הכלכליים של 

בהתאם להודעת  .Energeanלחברת  )31, 23, 22, 21, 12בלוקים ישראל (

שנים. בתום התקופה,  3משרד האנרגיה, הרישיון יינתן למשך תקופה של 

תכנית  שנים נוספות בתנאי שבעליו ביצעו את 3 -ניתן יהיה להאריכו ל

המליצו  כמו כן, העבודה ומתחייבים לבצע קידוח במהלך תקופת ההארכה.

רישיון חיפוש בבלוק אחד לקונסורציום  חברי מועצת הנפט לממונה להעניק

החברות ההודיות  נכון למועד אישור הדוח, קונסורציום של חברות הודיות.

במסגרת ה הליך קבלת הרישיון הנדרש על ידי משרד האנרגיטרם השלים את 

  14.ההליך התחרותי

                                                      

. כפי שפורסם ותנין כריש מאגרי לפיתוח תכנית האנרגיה משרדידי -על אושרה 30.8.2017 ביום, השותפות ידיעת למיטב   12
 גזאספקת ל הסכמים מספר נחתמו זה דוח למועדנכון  בהודעה לעיתונות שמסרו בעלי הזכויות במאגרי כריש ותנין,

 .BCM 4 -במשק המקומי בהיקף מכירות שנתי כולל של למעלה מ שונים ללקוחותטבעי מהמאגרים 
: 2.11.2017ביום  Energeanההודעה לעיתונות כפי שמסרה חברת  להלן   13

https://www.energean.com/media/2285/nsai.pdf.  
המפעילה בקבוצת חברות  – ONGCעל מנת לסיים את הליכי קבלת הרישיון, ולאשר את ההצעות באופן סופי, על חברת    14

כגון, תשלום בונוס החתימה ואגרת רישיון, וכן להעביר למשרד ערבויות עבור  פרטים טכניים להשליםההודיות, 
הייתה  ONGCהירשם כחברה זרה בישראל. חברת למנות נציג רשמי בישראל ול ONGC. כמו כן, צריכה חברת ןהרישיו
  יום משליחת הודעה על זכייתה ברישיון.  30להשלים את הדרישות עד אמורה 
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לעיל, כאמור עו בשטחי רשיונות קיימים ו/או חדשים צשיבוככל שקידוחים 

(ככל תגליות אלה ככל שולממצאים של גז טבעי בהיקפים משמעותיים  ובילוי

תפותחנה, הרי שגם מאגרים אלה עשויים להוות מתחרים שתהיינה) 

  . ובמדינות שכנות המקומיהפועלים במשק 

 15 -גילתה לפני למעלה מ )Shell(כיום  British Gasככל הידוע, קבוצת  ,בנוסף

שנים מול חופי עזה מאגר גז טבעי בהיקף הדומה לזה של פרויקט ים תטיס, 

  . ולרשות הפלסטינית המקומיויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק למשק 

החל יבוא של גט"ן למשק המקומי באמצעות מתקן קבלת גט"ן  2013בינואר 

"). המתקן מיועד לקלוט מיכלית המתקןמול חופי חדרה (להלן בסעיף זה: "

 גט"ן ההופכת גט"ן לגז. המתקן מתוכנן לקבל גז שגוזז כאמור בהיקף של עד

ליום. המתקן הוקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק  BCF 0.5 -כ

ביטול בשל קומי בטווח זמן קצר, וזאת לאור המחסור שנוצר בזמנו המ

לחברת החשמל לייצר וכן  EMGהסכם אספקת הגז ממצרים עם חברת 

כדלק הוא שימוש העיקרי בגט"ן ה. טבעי יתירות אסטרטגית באספקת גז

אינו מהווה תחרות  הדוח,אישור  למועד, נכון ולכןגיבוי לחברת החשמל, 

  לגז הטבעי המסופק על ידי השותפות.  מהותית

ידי חברת החשמל, נמצאים ספקי גז -עלטבעי בנוסף, ובכל הקשור לצריכת גז 

טבעי בתחרות עם פחם (המהווה דלק חלופי מזהם אך זול יחסית לייצור 

עשויים להיות מושפעים הטבעי ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז חשמל), 

פרסמה חברת החשמל  29.6.2017 כמו כן, ביום 15ממחיר הפחם בעולם.

) לאספקת גז טבעי לחברת החשמל החל משנת RFIהזמנה להציע הצעות (

"), כאשר לפי פרטי ההזמנה חברת החשמל מעוניינת ההזמנה(להלן: " 2020

לשנה, ללא התחייבות לרכישה של כמות  BCM 2 - ל  BCM 0.5לרכוש בין

  ).Take or Payשנתית מינימאלית (

מחליף  ללקוחות תעשייתים,הגז הטבעי המסופק על ידי השותפות  ,בנוסף

מחיר . וכן אנרגיות מתחדשות מזוטוסולר כגון דלקים נוזליים שימוש ב

על אף יותר ממחיר הגז הטבעי המסופק על ידי השותפות, אולם  הסולר גבוה

ירידה במחירי הנפט בעולם עלול להפוך דלקים אלה  היותם מזהמים,

הרצון בנוסף לכך, גז הטבעי המסופק לצרכנים אלה. ל השוואהבים ילתחרות

, כגון אנרגית רוח או ונקיות חשמל מאנרגיות מתחדשותלהגברת ייצור 

לפרטים נוספים אודות עשוי גם כן להוביל לתחרות בגז טבעי. אנרגית שמש, 

  לעיל. 7.1.8תחליפים לגז הטבעי, ראו סעיף 

נפט ככל שיתגלה בעתיד על ידי השותפות קל יותר לשווק, והוא יכול להימכר 

יותר אך גם  גדולהשוק הבינלאומי, ומכאן שהתחרות ל שוק המקומי והןלהן 

) Commodityהינו סחורה (אפשרויות המכירה רבות יותר. עם זאת, הנפט 

  ידי תנודות היצע וביקוש כלל עולמיות.-מוכתבים על השמחירי

                                                      

  להלן.  (ו)7.17.5 השימוש בפחם, ראו סעיףלפרטים בדבר החלטת שר האנרגיה להפחתת    15
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  תגליות גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון  )ג(

 TCF-היקף העתודות המוכחות במצרים מוערך בכלמיטב ידיעת השותפות, 

 2015בנוסף, בשנת  16.וקיים פוטנציאל לתגליות משמעותיות נוספות 65.2

, הדוח אישוראשר נכון למועד , 'Zohr'התגלה במצרים מאגר הגז הטבעי 

 )Recoverable Reserves( טרם פורסם היקף המשאבים הניתנים להפקה ממנו

סיים את שלב  Zohr. מאגר TCF 21.5 -בכ שותפותלמיטב ידיעת ה מוערךו

ומיועד  2017דצמבר  חודשבגז טבעי  הפקתבהחל  ,הראשון שלו פיתוחה

 היקף. המצרילשוק המקומי למיטב ידיעת השותפות, לאספקת גז טבעי 

 BCM 9.3 -בכמוערך  והראשוןהצפוי מהמאגר בשלב הנוכחי היומי ההפקה 

את  הופך בשנה. היקף זה BCM 26-עם גידול עתידי בהיקף ההפקה עד לכ

לייצוא  הרלוונטילשוק המצרי ספק משמעותי של גז טבעי ל Zohrמאגר 

המצמצם את המחסור בגז טבעי בשוק המקומי המצרי ובכך  באופן ,מישראל

למדינות שכנות. לפרטים טבעי להשפיע על יכולת השותפות לייצא גז  עלול

ידי -על נוספים אודות שווקי היעד המרכזיים האפשריים לייצוא גז טבעי

  .להלן 7.5.2, ראו סעיף השותפות

  פעילות השותפות ונכסי הנפט בהם היא מחזיקה 7.2

בנכסי הנפט  טבעיכפי שצוין לעיל, השותפות מבצעת פעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז 

גז טבעי וקונדנסט ומכירה של  ההפקהינו עיקר פעילותה של השותפות כיום  בישראל.שלה 

בחינת ו קידום הרחבה נוספת של מערך ההפקה של פרויקט תמר ובחינתתמר  מפרויקט

  פיתוח מאגר שמשון. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

16   BP Statistical Review of World Energy 2016.  
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 פרויקט תמר  7.2.1

  כללי  )א(

  חזקת תמר

  פרטים כלליים בדבר נכס הנפט

  17תמר חזקת  שם נכס הנפט:

בעומק מים של , ק"מ מערבית לחופי חיפה 90 -נכס ימי כ  מיקום:
   מטר. 1,670

  קמ"ר 250 -כ  שטח:

  חזקה;  סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
  והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -מותרות על פעולות

  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 נכס 
  :הנפט

  שנים נוספות 20 -בכפוף לחוק הנפט ב

  ") נובל(להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd  :)Operator( ציון שם המפעיל

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר 
בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת השותפות, שמות בעלי 

  השליטה בשותפים האמורים:

 ) למיטב ידיעת השותפות, נובל הינה  – 18)%25נובל
 .Noble Energy Incשל חברה בת בבעלות מלאה 

"), חברה ציבורית שמניותיה נסחרות Noble(להלן: "
, אין בעל מניות Nobleפי דיווחיה של - . עלNYSE - ב

 .מהונה המונפק 10% - המחזיק בלמעלה מ
 דלקשותפות מוגבלת (להלן: " – דלק קידוחים 

למיטב ידיעת השותפות,  – 19,20)%22( ")קידוחים
השותף הכללי בדלק קידוחים, דלק ניהול קידוחים 

דלק מערכות ) בע"מ, הינו חברה פרטית בבעלות 1993(
חברה ציבורית , ")דלק אנרגיהאנרגיה בע"מ (להלן: "

אשר בעל השליטה בה ,בשליטת קבוצת דלק בע"מ
 .21(בשרשור) הינו מר יצחק שרון (תשובה

 דור מוגבלת (להלן: " דור חיפושי גז, שותפות
למיטב ידיעת השותפות, השותף  – )4%( ")חיפושים

הכללי בדור חיפושים הינו אלון ניהול חיפושי גז בע"מ, 
אלון חיפושי גז טבעי בע"מ,  בשליטתחברה פרטית 

שהינה חברה ציבורית אשר בעלת השליטה בה היא 
חברה  שהינה"אלון" חברת הדלק לישראל בע"מ, 

 פרטית.
 אוורסטשותפות מוגבלת (להלן: " –תשתיות אוורסט ("

)%3.5.(22 

                                                      

  .SWמאגר הגז הטבעי תמר  2013מאגר הגז הטבעי תמר ובחודש דצמבר  2009בשטח חזקת תמר התגלה בשנת    17
חודשים  72תוך  25%-כך שלא תהיינה גבוהות מודלית ת תמר ואחזקותיה בחזקעל פי מתווה הגז, על נובל לדלל את      18

 בהסכם נובלהתקשרה תמר פטרוליום עם  29.1.2018 יוםב). 2021ממועד כניסתו לתוקף של מתווה הגז (קרי: עד דצמבר 
 ודלית תמר בחזקות) 100%(מתוך  7.5% של בשיעור השתתפות זכויות פטרוליום לתמר תמכור נובל לפיו, מותנה מכר

 של בדרך וחלקה במזומן שחלקה בתמורה, נלווים הסכמיםפי -על ובהתחייבויות ובזכויות באישורים) 7.5%( יחסי וחלק
 למועד עובר. ההקצאה לאחר פטרוליום תמר ממניות 43.5% שתהוונה לנובל פטרוליום תמר מניות של פרטית הקצאה

 הנלוות ההצבעה זכויות כל על תוותר היא לפיו חוזר בלתי ויתור כתב פטרוליום לתמר נובל תמציא כאמור ההקצאה
  . האמורות המניות את 14.3.2018 ביום לנובל פטרוליום תמר הקצתה"ל הנ להסכם בהתאם. פטרוליום תמר למניות

 72קשור תוך  שאינו צדעל פי מתווה הגז, על דלק קידוחים למכור את כלל זכויותיה בחזקות תמר ודלית לצד שלישי      19
  ).2021חודשים ממועד כניסתו לתוקף של מתווה הגז (קרי: עד דצמבר 

") עם ולתוך דלק קידוחים, באופן בו כל נכסיה אבנר(להלן: " מוגבלת שותפות – נפט חיפושי אבנר מוזגה 17.5.2017 ביום   20
חוסלה אבנר ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם  17.5.2017לדלק קידוחים, וביום  As Isוהתחייבויותיה של אבנר עברו 

 השותפויות.
ידי דלק נאמנויות קידוחים בע"מ (השותף המוגבל -מוחזקות יחידות ההשתתפות שהונפקו על 731.12.201נכון ליום    21

) בע"מ (השותף הכללי בדלק 1993וחים (בדלק קידוחים), בין היתר, בידי דלק אנרגיה (על ידה ובאמצעות דלק ניהול קיד
). יצוין, כי החברות האמורות הינן חברות בשליטת מר יצחק שרון 7.83%), וקבוצת דלק בע"מ (54.11%קידוחים)) (

  (תשובה).
 מוסדיים וגופים"מ בע לביטוח חברה הראל שותפות שבה, אוורסט לבין נובל בין עסקה הושלמה 2016 דצמבר בחודש   22

 תמר בחזקת נובל של מזכויותיה 3.5% למכירת, ישראל תשתיות קרן מקבוצת שותפות עם ביחד שבבעלותה נוספים
  .לאוורסט
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  חזקת תמר

  פרטים כלליים בדבר נכס הנפט

  פטרוליום תמר(להלן: " פטרוליום בע"מ תמר ("
)%16.75(23   

 ) בעל השליטה בשותפות  – )28.75%השותפות
  .(בעקיפין) הינו מר חיים צוף

  

  

  חזקת תמר

  פרטים כלליים בדבר חלקה של השותפות בנכס הנפט

  24  ציון תאריך הרכישה: -בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 

  בחזקה 28.75% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט:

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
  השותפות בהכנסות מנכס הנפט:

   23.86% –לפני החזר ההשקעה 
  22.66% –לאחר החזר ההשקעה 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

האחרון של שנת הדיווח (בין אם הוכרה  ליוםשקדמו 
  כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים):

  דולר אלפי 541,493 -כ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      

 פטרוליום בתמר ההוניות מהזכויות %22 -כ קידוחים דלק מחזיקה זה דוח אישור למועד נכון, שותפותה ידיעת למיטב   23
דלק לתמר פטרוליום ויתרה  דלק קידוחיםהפי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה -על. בה ההצבעה מזכויות 16.67% -וב

 כפילמעט בנוגע למניות בכמות  ,באופן חד צדדי על כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות על ידה קידוחים
אודות הסכם המכר לפרטים  מזכויות ההצבעה בה. 16.67% -המהוות כ מכר הזכויות לתמר פטרוליום בהסכם שנקבעה

  לעיל. 18תמר פטרוליום ונובל ראו הערת שוליים  שנחתם בין 29.1.2018המותנה מיום 
בשטח רשיון  2009תמר שנתגלתה בשנת בעקבות ממצא הגז הטבעי  2.12.2009החזקה הוענקה לשותפות ביום      24

  מתן"./309"
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  חזקת דלית

  פרטים כלליים בדבר נכס הנפט

  25דלית חזקת  הנפט:שם נכס 

  ק"מ מערבית לחופי חיפה 50 -נכס ימי כ  מיקום:

   קמ"ר 250 -כ  שטח:

   חזקה;  הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה: נכס סוג 
  והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -מותרות על פעולות

  2.12.2009  תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

  1.12.2038  תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

  -  נכס הנפט:תקופת תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 

  1.12.2038  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס 
  :הנפט

  שנים נוספות 20 -בכפוף לחוק הנפט ב

  נובל  :)Operator(ציון שם המפעיל 

וחלקם הישיר ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת השותפות, שמות בעלי 

  השליטה בשותפים האמורים:

 ) 25%נובל(. 
 ) 22%דלק קידוחים.( 
 4%( דור חיפושים.( 
 3.5%( אוורסט.( 
  16.75%(תמר פטרוליום( 
 ) 28.75%השותפות.(  

  
  

  חזקת דלית

  פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

  26  ציון תאריך הרכישה: -בנכס נפט שנרכש בעד החזקה 

  בחזקה 28.75% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב  תיאור מהות ואופן ההחזקה של השותפות בנכס הנפט:

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
  תאגיד הנפט בהכנסות מנכס הנפט:

  23.86% –לפני החזר ההשקעה 
   22.66% –לאחר החזר ההשקעה 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש השנים 

האחרון של שנת הדיווח (בין אם הוכרה  ליוםשקדמו 
  כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים):

  דולר אלפי 993 -כ 

  

  חזקות תמר ודליתשטרי עיקר תנאי   )ב(

זהים  ")החזקות: "זה בסעיף(להלן  ודלית תמר חזקותהתנאים שנקבעו בתנאי 

  :והם כוללים, בין היתר, את הנושאים העיקריים הבאים בעיקרם

 בעלי החזקות ושיעורי החזקתם בכל אחת מהחזקות הם כמפורט בסעיף )1(

 )."בעל החזקה"לעיל (להלן בסעיף זה:  (א)7.2.1

") המתקניםמתקני מערכת ההפקה ומערכת ההולכה (להלן בסעיף זה: " )2(

") שתנהל את ההמפעיליוקמו ויופעלו באמצעות נובל (להלן בסעיף זה: "

פי חוק הנפט מטעם בעל החזקה. -לפי שטר החזקה וע-הפעולות הנדרשות על

והודעות הממונה או מי מטעמו  ,את בעל החזקה החייב בפעולותית ההמפעיל

תחייבנה את בעל החזקה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  ,הלמפעיל

מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל אחד משותפי תמר לפעול בהתאם 

 להוראות שטר החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד. 

                                                      

  מאגר הגז הטבעי דלית. 2009בשטח חזקת דלית התגלה בשנת      25
בשטח הרשיון  2009בעקבות ממצא הגז הטבעי דלית שנתגלתה בשנת  2.12.2009החזקה הוענקה לשותפות ביום    26

  מיכל"./308"



26   

, הממונהידי -על שאושרה בחברה אלא ההמפעיל את יחליף לא החזקה בעל )3(

 .ובכתב מראש

  היקף החזקה )4(

יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בעל החזקה   .א

בשטח החזקה בלבד, במשך כל תקופת החזקה, בכפוף ליתר הוראות 

 כל דין.לשטר החזקה ו

בעל החזקה, על אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת   .ב

ההפקה ואת מערכת ההולכה של בעל החזקה, ויתחזק אותן לצורך 

, קבלנים, מתכננים ויועצים ההכל באמצעות המפעילהפעלתן השוטפת, 

שהם בעלי ידע וניסיון בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה סדירה, 

 גז טבעי מהמאגר. ותקינה ובטיחותית של נפט 

 החזקה תקופת )5(

עד  2.12.2009לחוק הנפט, תקופת החזקה הינה מיום  29לסעיף  בהתאם  .א

 והיא ניתנת להארכה בהתאם להוראות הסעיף האמור.  1.12.2038יום 

  תקופות:-תתי לשתי תחולק החזקה תקופת  .ב

התקופה שבמהלכה יבצע בעל החזקה את כל  – הפיתוח תקופת .1

הפעולות לצורך הגעה לשלב ההפקה המסחרית, לרבות קידוחי 

תוח, ויקים את מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של בעל החזקה, פי

 בכפוף להוראות שטר החזקה. 

התקופה שמסיום תקופת הפיתוח ועד  – ההפקה המסחרית תקופת .2

תום תקופת החזקה, שבמהלכה יבצע בעל החזקה הפקה מסחרית 

 כל דין.למשטח החזקה, בכפוף להוראות שטר החזקה ו

 הנפט חוק הוראות לפי החזקה בוטלה או החזקה תקופת הסתיימה  .ג

 זכותו תפקע, החזקה שטר הוראות לפי או הנפט לחוק 29 סעיף לרבות

 .החזקה שטר של מכוחו לפעול החזקה בעל של

  מכירה לצרכנים בישראל  )6(

בעל החזקה יספק את הנפט והגז הטבעי באמינות, ביעילות ובאורח תקין, 

  בעי לצרכנים בישראל. ולא יסרב סירוב בלתי סביר לספק נפט וגז ט

  הקמת מתקנים )7(

בעל החזקה לא יקים את מערכת ההפקה אלא לאחר שהממונה נתן   .א

 לבעל החזקה אישור הקמה ובכפוף לתנאי האישור.

בעל החזקה יקים את מערכת ההפקה ואת מערכת ההולכה באופן   .ב

שיאפשר יכולת הפקה מסחרית כוללת משטח חזקת תמר ומשטח חזקת 

מיליארד מטר מעוקב סטנדרטי של גז טבעי  7- דלית, שלא תפחת מ
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בשנה. החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית, בכפוף לאישור נקודת 

  27.הקבלה הצפונית

קה כלכלית, בעל החזקה יהיה רשאי, בכפוף ככל שתהיה לכך הצד  .ג

ומנהל רשות הגז הטבעי שמונה לפי חוק משק לקבלת אישור הממונה 

, להגדיל את קיבולת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של יהגז הטבע

בעל החזקה ולהוסיף להן מתקנים וקידוחים, ובכלל זה הקמת צינור 

גדולות יותר של גז לנקודת קבלה נוספת באופן שיאפשר הזרמת כמויות 

 טבעי באמינות וביעילות לצרכנים בישראל. 

 פיקוח החברת  )8(

תכנון מערכת ההפקה והקמתה ייעשו בפיקוח של חברות בעלות ניסיון 

בפיקוח על תכנון או הקמה של מערכות הפקה, שבעל החזקה יתקשר עימן, 

בהתאם לאמור, נבחרו חברות פיקוח  .הממונה של לאישורו בכפוף וזאת

ידי -, שאושרו על8לליווי תכנון מערכת ההפקה והקמתה לרבות לקידוח תמר 

 הממונה.

 ההפקה המסחרית )9(

 ההפקה המסחרית משטח החזקה תתבצע בהתאם לעקרונות אלה:

ובאופן שאין בו כדי לפגוע  ,ללא בזבוז ,ההפקה תתבצע בשקידה ראויה  .א

 במאפייני המאגר המצוי בשטח החזקה.

ההפקה תתבצע בהתאם לתפוקה המינימאלית ולתפוקה המקסימאלית   .ב

, בהתחשב בנתוני המאגר מעת לעתידי הממונה, -שיאושרו על

 ובמאפייניו. 

ידו למערכת -בעל החזקה יהיה חייב לשמור על איכות הגז המוזרם על  .ג

 ההולכה הארצית בהתאם למפרט הגז שייקבע.

ה, בהתאם להוראות בעל החזקה יבצע הפקה מסחרית בשקידה ראוי  .ד

הרשויות המוסמכות ולכל דין, ובהתאם להוראות כל רשיון, היתר, 

 אישור וכיו"ב הנדרשים לשם כך לפי כל דין.

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז טבעי   .ה

למערכת ההולכה של בעל החזקה, אלא לאחר שהגיש לממונה בקשה 

 . ידו עלפעלה והבקשה אושרה הלאישור ה

יום לפני סוף שנה קלנדרית) יגיש בעל החזקה  30בסוף כל שנה (לפחות   .ו

לממונה תוכנית עבודה שנתית מפורטת, וכן תחזית עלויות לביצוע 

 בשנה העוקבת. ההפעולות שבתוכנית, ותחזית לקצב ההפק

בעל החזקה יודיע לממונה על המועדים שבהם בכוונתו להתחיל בהקמת   .ז

 מוד בהוראות שטר החזקה.מתקנים נוספים על מנת לע

                                                      

  אשדוד ובאמצעות מתקן הקבלה.  ההפקה מתבצעת באמצעות פלטפורמה שהוקמה מול חופי   27
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  אחסון גז טבעי  ) 10(

הממונה רשאי להורות לבעל החזקה על פעולות להעברת גז טבעי לצורך   .א

אחסון גז מהמאגר למאגרים מורשים, ככל שבמילוי ההוראות כאמור 

לא יהיו עלויות כלשהן לבעל החזקה בגין הולכתו, החדרתו, אחסונו 

כדי לפגוע במאגר. תמלוג  והוצאתו של הגז, ולא יהיה במילוי ההוראות

בגין הגז הטבעי המאוחסן יחול בעת הוצאת הגז ממאגר האחסון ולא 

 בעת הפקתו מהמאגר. 

אחסון מורשים, ייעשה  יביקש בעל החזקה לאחסן גז מיוזמתו במאגר  .ב

הדבר על חשבון בעל החזקה ובהתאם להוראות כל דין ואמות המידה, 

 ככל שתהיינה.

 החזקה וסיום החזקהביטול, הגבלה או שינוי  ) 11(

 הגבלתה או החזקה ביטול  .א

 סעיף לפי פקיעתה עם, החזקה תקופת תום עם סיום לידי תבוא החזקה

 אחד בהתקיים או, הנפט לחוק 55 סעיף לפי ביטולה עם, הנפט לחוק 29

  :להלן המפורטים מהתנאים

החזקה חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה  בעל .1

 .החזקה שטר מכחאו מהוראות הממונה 

או חלק ממנה חולטה, ובעל החזקה לא השלים את סכום  הערבות .2

 הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקה. 

  תוכנית נטישה  .ב

חודשים מיום תחילת תקופת ההפקה יגיש בעל החזקה  30בתוך  .1

תוכנית כללית לנטישת מתקני מערכת ההפקה לאישור הממונה 

ולאיטום קידוחים, בעת סיום השימוש בהם, בין במהלך תקופת 

  "). תוכנית הנטישה הכלליתהחזקה ובין לאחריה (להלן: "

לא יאוחר מהמועד שבו הפיק בעל החזקה מאה ושבעים מיליארד  .2

מטרים מעוקבים של גז משטח החזקה, יגיש בעל החזקה לאישור 

ה תוכנית מפורטת לפירוק המתקנים, בהתאם להוראות הממונ

שאושרה על  ")תוכנית הנטישהתוכנית הנטישה הכללית (להלן: "

וכן את אומדן עלויות הפירוק. לא הגיש בעל החזקה  ידי הממונה

שהוגשה  הנטישה במועד, או מצא הממונה שתוכניתנטישה תוכנית 

חזקה להסכים על אינה ראויה לאישור ולא הצליחו הממונה ובעל ה

  , יקבע הממונה את תוכנית הנטישה.הנטישה תוכנית

ידי הממונה יקבע הממונה לבעל - במועד אישור תוכנית הנטישה על .3

החזקה תוכנית לפיה בעל החזקה ייתן בטוחה או יפקיד "לקרן 

נטישה", במועדים, במתכונת ובשיטת הצבירה כפי שיורה במטרה 

מצעים הדרושים לביצוע תוכנית להבטיח שיהיו בידי בעל החזקה הא

  הנטישה. 
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: בעל החזקה יודיע לממונה על רצונו נטישת קידוחים קיימים .4

לאטום קידוח בודד לפחות שלושה חודשים לפני ביצוע הפעולה. 

בהודעה שתוגש ייכלל הסבר על הצורך לאטום את הקידוח ועל 

 תוכנית האיטום. איטום הקידוח מחייב אישור מראש של הממונה.

 רבויותע ) 12(

החזקה נקבעו הוראות הנוגעות להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית  בשטר

בלתי מותנית ובלתי חוזרת על ידי בעל החזקה להבטחת קיום תנאי שטר 

החזקה, תקופתה, וכן עילות לחילוט הערבות. לפרטים אודות ערבות שניתנה 

כאמור להבטחת קיום תנאי שטר החזקה, הוראות חוק הנפט והנחיות 

   .להלן (א)7.17.3 סעיףממונה, ראו ה

אישור בהתאם להנחיות כאמור ותנאי נכסי הנפט של השותפות, נכון למועד 

הפקידו ערבויות  חזקות תמר ודליתהדוח, השותפות ביחד עם שותפיה ב

(חלקה של ) 100%מיליון דולר ( 42.5בסכום מצטבר של בנקאיות אוטונומיות 

 .מיליון דולר) 12.22השותפות 

, לתנאים היתר ביןבנוסף כולל שטר החזקה הוראות נוספות המתייחסות,  ) 13(

להפעלת המתקנים, בטיחות, טיפול בתקלות, בדיקות, פיקוח, אחריות, 

  ביטוח ושיפוי.

  28וחזקת דלית בתנאי תוכנית העבודה בפרויקט תמר עמידה  )ג(

לעיל, לא  (ב)7.2.1 חזקות תמר ודלית כמפורט בסעיף שטרי לאמור בתנאי מעבר

  נקבעה תכנית עבודה מחייבת בפרויקט תמר.

  29וחזקת דלית תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט תמר  )ד(

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מיום 

 ר הדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות: ועד למועד אישו 1.1.2015

                                                      

  נכון למועד אישור הדוח, הוגשה תוכנית פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד.   28
בתוכנית העבודה שלהלן אינן כוללות עלויות תפעול ותחזוקה שוטפים של  2017-2015העלויות המפורטות בשנים    29

  .להלן (יב)7.2.1 פרויקט תמר, אשר נכללו בסעיף

  חזקת תמר

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה   תקופה
 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר)בהנפט (

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות 
  דולר)אלפי בבתקציב (

2015   שוטפים ותחזוקה תפעול, תמר מפרויקט הפקה המשך.  
 השלמות וכן וחלפים ציוד רכישתושיפורים במערך ההפקה,  שידרוגים 

 פרויקט תמר.  פיתוח במסגרת נוספות
 המדחסים פרויקטשל  ההרצהותחילת ההתקנה  השלמת. 
  המשך ביצוע פעולות רכש לחיבור קידוח תמרSW .למתקני פרויקט תמר 
 פעולות בקשר להרחבת יכולת האספקה מפרויקט תמר (מעבר  ביצוע

מדחסים) לרבות תכנון והכנות לקראת ביצוע קידוחים נוספים הלפרויקט 
 ובחינת חלופות לביצוע לייצוא גז מפרויקט תמר למדינות שכנות. 

 לנתוני בהתאם, השאר בין, הזרימה ומודל הגיאולוגי המודל עדכון המשך 
 .וההפקה הקידוחים

 פרוספקט זה ובכלל החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי 
   .נפט למטרות ופרוספקט החזקה בשטח עמוקות למטרות

-  
  

  17,057 -כ
  
  
  

  52,053 -כ
  

  36,434 -כ
  
  

  9,721 -כ

-  
  

  4,904 -כ
  
  
  

  14,965 -כ
  

  10,475 -כ
  
  

  2,795 -כ
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 קידוח השלמת עם). ההפקה למערכת חיבורו(כולל  2017 אפריל בחודש הושלםו 2016החל בחודש אוקטובר הקידוח    30
  .מהקידוח הטבעי הגז הזרמת 2017 אפריל בחודש החלה ההפקה למערכת וחיבורו 8-תמר

מיליון דולר), בהתאם להסכם שנחתם בין  5.5-) (חלקה של השותפות כ100%מיליון דולר ( 19.1 - התקציב כולל סך של כ   31
. לפרטים בגין שנים קודמות בחזקות תמר ודלית הבקשר עם הוצאות עקיפות של המפעיל השותפי תמר לבין המפעיל

למפעילה ידי שותפי תמר -להלן. הסך האמור הינו בנוסף להוצאות עקיפות אשר שולמו על (2)(טו)7.2.1 עיףספים ראו סונ
  מיליון דולר). 4.5 -תפות כ) (חלקה של השו100%מיליון דולר ( 15.6 -בסך של כ 2013בשנת 

 .אינטש בע"מ, חברה בבעלות בעלי הזכויות בחזקה 10תמר  לחברתרישיון ההולכה ניתן    32
של אשר נכון למועד אישור הדוח, עומד על סך  ,SWעבור פיתוח תמר  2015נרכש בשנת שהתקציב אינו כולל עלויות ציוד    33

  .8-נעשה שימוש בקידוח תמרבחלקו שר אומיליון דולר)  9.6 -חלק השותפות כ, 100%מיליון דולר (במונחי  33.4 -כ
, חלקה של 100%מיליון דולר ( .441 -לא כוללות עדכון תקציב (קיטון) בסך של כ 2016העלויות המפורטות בשנת     34

  מיליוני דולר).  11.9 -השותפות כ
 - כ השותפות של) (חלקה 100%( דולר מיליון 12.4 -כ של בסך תקציב עדכון כוללות אינן 2017 בשנת המפורטות העלויות   35

  מיליון דולר). 3.6
לפרטים בדבר עלויות הפעלה בפרויקט תמר המיוחסים לשותפות, ראו נתוני תזרים מהוון המיוחס לחלק השותפות מן    36

  להלן. (יג)7.2.1 כמפורט בסעיףהעתודות שבפרויקט תמר, 
ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה (להלן:  שדרוג עבודות בביצוע תמר בפרויקט המפעילה החלה, 20.9.2017 ביום   37

 תמר משדה טבעי גז הוזרם האמורים הזמן מפרקי אחד בכל כאשר, זמן פרקי בשני וזאת ")השדרוג עבודות"
 ההפקה מקיבולת מחצית של ובהיקף, שניים מתוך בלבד אחד צינור באמצעות תמר פרויקט של הפקה לפלטפורמת
 מהפלטפורמה ולחץ טבעי גז לשחרור המשמשת האוורור בצנרת סדק התגלה השידרוג עבודות במהלך. המקסימלית

"). בעקבות איתור הסדק, ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת התקלה" או "הסדק(להלן: " וחירום שגרה בעתות
אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר. המפעילה הודיעה לשותפי תמר כי לא  21.9.2017תמר, הופסקה באופן מבוקר ביום 

קיימת כל חשיפה בטיחותית וסביבתית. לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליטה המפעילה להמשיך בעבודות השדרוג 
וזאת במקביל לתיקון התקלה. שותפי תמר פעלו ליידע את לקוחותיהם כנדרש, בהתאם לתנאי הסכמי  המתוכננות

אספקת הגז שנחתמו עימם, וכן עמדו בקשר רציף ופועלים בתיאום מלא עם משרדי הממשלה השונים. יצוין, כי ביום 
את תיקון התקלה. השפעת  חודשה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר לאחר שלילה לפני השלימה המפעילה 27.9.2017

על הרווח לתקופת הדוח, מסתכמים בסכומים שאינם מהותיים. עוד יצוין, כי ביום  ,לרבות עלות תיקון התקלה,התקלה
  .הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן 10.10.2017

2016    שוטפים ותחזוקה תפעול, תמר מפרויקט הפקה המשך.  
 לפרטים נוספים ראו סעיף .השלמת הרצה תפעולית של מערכת המדחסים 

   להלן. (ה)7.2.1

 והקמת תשתיות נלוות לשם 8-"תמר נוסףקידוח פיתוח והפקה  ביצוע ,"
 תמר פרויקט של הקיימתחיבורו של הקידוח למערכת ההפקה התת ימית 

  30.")8-תמר קידוח(להלן: "

  לרבותהקבלה,  ובמתקןתמר  בפלטפורמת ההפקהשידרוג ושיפור מערך 
, וביצוע פעולות ותחזוקה תפעול מערכות שיפורו וחלפים ציוד רכישת
 והכנות תכנון לרבות, תמר מפרויקט האספקה יכולת להרחבתבקשר 
 תמר מפרויקט גז ייצוא חלופות ובחינת נוספים קידוחים ביצוע לקראת

 31.שכנות למדינות
 אינטש להולכת גז טבעי וקבלת רישיון הולכה  10 תמר הכשרת צינור

 32בצינור זה.
 עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר, בהתאם לנתוני  המשך

 הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים. 
  מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט למטרות

 עמוקות בשטח החזקה.

-  
  
  
  
  

  101,88433 -כ
  
  
  
  
  

  38,40334 -כ
  
  

 -  
  
  
  
  

  29,292 -כ
  
  
  
  
  

  11,041 -כ
  
  
  
   

  

201735    36.שוטפים ותחזוקה תפעול, תמר מפרויקט הפקה המשך 
 ותחילת הזרמת גז טבעי  ההפקה למערכת חיבורו, 8-תמר קידוח השלמת

 .מנומ
 מבנים הוספתהקבלה, לרבות  מתקןג ושיפור בפלטפורמת תמר ובושידר 

בשסתומים חדשים מסוג  בפלטפורמההניתוק הראשיים  שסתומיוהחלפת 

  37שונה על מנת לשפר את תפקודם.
  עיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות חברתWestern Geco. 
 תמר מפלטפורמת פליטות לצמצום מערכות התקנת. 
  המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר, בהתאם לנתוני

 קה ותכנון והכנות לביצוע קידוחים נוספים. הקידוחים וההפ
  למטרות פרוספקט זה ובכלל נוספים פרוספקטים של והגדרהמיפוי 

  .החזקה בשטח עמוקות

-  
  

  101,094 -כ
  
  

  28,012 -כ
  
  

  1,083 -כ
  
  

-  
  

  29,065 -כ
  
  

  8,053-כ
  
  

  311-כ
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  חזקת דלית

תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה תיאור   תקופה
 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר)בהנפט (

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
השותפות בתקציב 

 אלפי דולר)ב(
201543   חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים הסמוכים  בחינת

 ולנתוני ההפקה ממאגר תמר. 
 ועל כאמור הסייסמי הסקר על בהתבסס דלית מאגר של וניתוח מיפוי עדכון 

 .תמר ממאגר הפקה נתוני זה ובכלל סמוכים ממאגרים נתונים
 החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי.  

  
  

  53 -כ

  
  

  15 -כ

201644    הסמוכים המאגרים של הפיתוח לתוכניות לב בשים פיתוח חלופות בחינת 
 . תמר ממאגר ההפקה ולנתוני

 מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל  עדכון
 . תמר ממאגר הפקה נתוני זה ובכלל סמוכיםנתונים ממאגרים 

 פרוספקט זה ובכלל, החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי 
   .החזקה בשטח עמוקות למטרות

  
  
-  

  
  
-  

2017   הסמוכים המאגרים של הפיתוח לתוכניות לב בשים פיתוח חלופות בחינת 
 .תמר ממאגר ההפקה ולנתוני

 מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי כאמור ועל  עדכון
 . תמר ממאגר הפקה נתוני זה ובכלל סמוכיםנתונים ממאגרים 

 פרוספקט זה ובכלל, החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי 
  .החזקה בשטח עמוקות למטרות

  
  
-  

  
  
-  

 הסמוכים המאגרים של הפיתוח לתוכניות לב בשים פיתוח חלופות בחינת   ואילך 2018
 .תמר ממאגר ההפקה ונתוני

  
  
-  

  
  
-  

                                                      

העלויות הכלולות אינן כוללות הוצאות עקיפות המשולמות למפעיל. לחישוב שיעור ההשתתפות של השותפות, ראו סעיף      38
כמו כן, הטבלה להלן אינה כוללת פעולות נטישה של . הסכומים המפורטים להלן הינם סכומים נומינליים להלן. (יב)7.2.1

 המאגר לרבות הוצאות בגינן. 
  .תמר שותפיידי -על אושר טרם האמור התקציב     39
  .תמר שותפיידי -על אושר טרם האמור התקציב     40
  .תמר שותפיידי -על אושר טרם האמור התקציב     41
  תמר.  ידי שותפי-טרם אושר במלואו עלהתקציב האמור      42
) (חלק 100%אלפי דולר (במונחי  1,779-לא כוללות עדכון תקציב (קיטון) בסך של כ 2015העלויות המפורטות בשנת    43

 אלפי דולר). 511-השותפות כ
דולר), בקשר עם הוצאות עקיפות אלפי  78-) (חלקה של השותפות כ100%דולר ( אלפי 270 - כולל סך של כאינו התקציב    44

  .בגין שנים קודמות בחזקות תמר ודלית השל המפעיל

 המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים.   38ואילך 2018
 מתקן לטיפול בנוזל  הקמתMEG )MRU ככל שיוחלט להקימו, במהלך ,(

 .2021 עד 2019השנים 
 חיבור קידוח תמר  השלמתSW  למתקני פרויקט תמר. לפרטים נוספים

 .להלן (ז)7.2.1ראו סעיף 
 פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות חברת  סיום

Western Geco ופענוח מחודש של סקרים סייסמים. 
 לנתוני בהתאם, היתר בין, הזרימה ומודל הגיאולוגי המודל עדכון המשך 

 .נוספים והשלמות קידוחים לביצוע והכנות ותכנון וההפקה הקידוחים
 ההפקה לנתוני בהתאם, שיידרש ככל, נוספים והשלמות קידוחים קדיחת 

 .בשוק ולביקושים בפועל

 למטרות פרוספקט, זה ובכלל, נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי 
 .החזקה בשטח עמוקות

 מפלטפורמת פליטות לצמצום מערכות להתקנת פרויקט וסיום המשך 
 .תמר

  ,שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות הוספת מבנים
 .אבטחה אמצעי שיפורו
  

  
  

  00041439, -כ
  

  25,000140 -כ
  
  
  
  
  
  
  

  640,00041 -כ
  
  
  

  28,928 -כ
  

  12,00042 -כ
  
  

  
  

  41,818 -כ
  

  36,300 -כ
  
  
  
  
  
  
  

  185,856 -כ
  
  
  

  8,400 -כ
  

  3,485 -כ
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  חזקת דלית

תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה או של תוכנית העבודה תיאור   תקופה
 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 אלפי דולר)בהנפט (

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
השותפות בתקציב 

 אלפי דולר)ב(

 ועל כאמור הסייסמי הסקר על בהתבסס, דלית מאגר של וניתוח מיפוי עדכון 
  .תמר ממאגר ההפקה נתוני, זה ובכלל, סמוכים ממאגרים נתונים

 פרוספקט, זה ובכלל, החזקה בשטח נוספים פרוספקטים של והגדרה מיפוי 
  .החזקה בשטח עמוקות למטרות

  

  45תוכנית הפיתוח בפרויקט תמר  )ה(

") כוללת בעיקרה תוכנית הפיתוח(להלן בסעיף זה: " פרויקט תמר שלפיתוח ה תוכנית

משדה  מוזרםליום. הגז  MMCF 250-כלהפיק  יכולהשכל אחת מהן  46בארות) חמש( 5

לפלטפורמת טיפול שהוקמה מול חופי  טשאינ 16תמר באמצעות שני צינורות בקוטר 

"מ צפונית לפלטפורמה הקיימת של ק 2 - כ"), פלטפורמת תמראשקלון (להלן: "

 טשאינ 30 בקוטר הגז הטבעי בצינור מוזרם. מפלטפורמת תמר תטיס ים פרויקט

   ומשם למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז. למתקן הקבלה

והרצה  התקנה עבודות 2016ו בשנת לשם הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר, הושלמ

   .")פרויקט המדחסיםשל שלושה מדחסים ומערכות עזר נלוות (להלן: "תפעולית 

 10 בקוטר צינור ה שלרישיון להפעל 47תמר לשותפיהעניק שר האנרגיה  29.8.2016ביום 

 העברת גז טבעישם ל ,מפלטפורמת תמר קונדנסטלהובלת במקור אינטש אשר יועד 

  כושר אספקת הגז. בכדי להגדיל את

קדח והושלם ", אשר נ8-קידוח "תמרהזרמת הגז הטבעי מ ההחל 2017אפריל  בחודש

 מירביתלהגדיל את היתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה על מנת  2017בשנת 

  השיא.  ביקושיממאגר תמר בעת 

המדחסים  מערכותיכולת אספקת הגז מפרויקט תמר (הכולל את מתקני פרויקט תמר, 

ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו לשימוש בפרויקט 

  .ליום בהפקה מקסימאלית BCF 1.1 -מערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כתמר) ל

ה בעלת אמינות נהימערכת ההפקה של פרויקט תמר מאז הפעלתה המסחרית, 

  ).up-time 99% -כתפעולית גבוהה ביותר (של 

 אישורלעיל, נכון למועד  כמתוארפיתוח פרויקט תמר, ב הושקעההעלות הכוללת ש

 אקספלורציה עלויות(לרבות  )100%( מיליארד דולר 4.5 - כסך של  עלהדוח, עומדת 

  תטיס). ים פרויקט של תשתית מתקני עבור תשלוםו ודלית תמר בחזקות

  

  

                                                      

תוכנית הפיתוח של מאגר תמר אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט על ידי המפעיל בשם שותפי חזקות תמר ודלית כללה,    45
בין היתר, התייחסות לפיתוח חזקת דלית. כמו כן, השותפות ביחד עם יתר שותפי חזקות תמר ודלית, מעדכנים מיפוי של 

  ת וכן מבצעים ניתוח של המאגר, וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע.מאגר דלי
 .להלן (ה)7.2.1סעיף  ראו, 8-תמר קידוח אודותלפרטים  ".8-בארות, כולל קידוח "תמר 6תמר  מאגר, כולל כיום     46
  ידי שותפי תמר, לפי שיעור החזקתם בחזקת תמר. -אינטש בע"מ, המוחזקת על 10הרשיון הוענק לחברת תמר    47
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   הרחבת יכולת האספקה של פרויקט תמרבחינת אפשרות ל  )ו(

 כמתוארנכון למועד אישור הדוח, ולאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס (

בלתי מחייב לניהול משא ומתן על הסכם הכוונות ה מכתב), להלן (ג)7.5.6בסעיף 

, ")UFG(להלן: " 48Union Fenosa Gas SAחברת לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ל

(כמתואר , אינו רלבנטי עוד UFGבין שותפי תמר לבין חברת  2014אשר נחתם בשנת 

שונות ת יואפשרו נכון למועד אישור הדוח, בוחנים שותפי תמרלהלן).  (ב)7.5.6בסעיף 

לאור  .במצרים UFGלאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של 

קה האמור לעיל בוחנים שותפי תמר אפשרויות לביצוע הרחבה של יכולת ההפ

קידוחי  מספר לכלולעשויה  האספקההרחבת יכולת  מפרויקט תמר, ככל שתידרש.

 תמר משדה נוסף אספקה צינורוכן , הקיים הפקה נוספים אשר יחוברו למערך ההפקה

 של הנדרש השידרוגשל  אופןהו הצורך נבחניםכמו כן, . Bומרי  תמר תולפלטפורמ

  . B ומריתמר  ותפלטפורמ

 SWמאגר תמר  פיתוח  )ז(

, 2014בחודש אפריל  לממונה הוגשה אשר, SWפי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר -על

 של פרויקטידי חיבורו למתקנים התת ימיים -עתיד להיות מפותח על SWתמר  מאגר

ידי - במתכונת האמורה אושרה בחלקה על SWתמר. עלות פיתוחו של מאגר תמר 

  . 2014שותפי תמר במהלך חודש ינואר 

, במתכונת הנ"ל SWדחה הממונה את התוכנית לפיתוח מאגר תמר  4.6.2014 ביום

לכך, הגישו  בהמשך גולש לרישיון ערן. SWמאגר תמר חלק קטן מלאור העובדה ש

כנגד החלטת הממונה בקשר לאי מתן אישורו  ץתמר עתירה לבג"ב בעלות הזכויות

ת בי החליט 1.12.2014"). ביום העתירה(להלן בסעיף זה: " SWלפיתוח מאגר תמר 

 הוחלט הדין פסק במסגרת. הליכים מיצוי אי של מטעמים העתירה מחיקת על המשפט

, האפשרי בהקדם תינתן בערעור השר החלטת כי וצוין, לשר ערעור יוגש יום 30 שבתוך

 שותפי הגישו, כאמור להסכמה בהתאם. הגשתו מיום חודשים 3 תוך האפשר ובמידת

נכון למועד . כאמור הממונה של החלטתו על האנרגיה לשר ערעור 9.12.2014 ביום תמר

  . האמור בערעוראישור דוח זה טרם התקבלה החלטת שר האנרגיה 

להלן, מתווה הגז קובע כי הממונה ייתן אישור לתוכנית הפיתוח  7.17.1 בסעיף כמפורט

לא תניב  SW, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר SWשל מאגר תמר 

מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה תבוטל על ידי  575-הכנסות בהיקף הגבוה מ

כויות בעלות הזהחשב הכללי במשרד האוצר לבין הממונה לאחר שתושג הסכמה בין 

. נכון SWבכל הנושאים הקשורים בזכויות שותפי תמר במאגר תמר תמר חזקת ב

 SWהדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר  אישורלמועד 

 8- כי, ביצוע קידוח תמר יצויןוטרם הושגה ההסכמה להסרת מגבלת ההפקה האמורה. 

בהתאם לתכנית  SWפיתוח מאגר תמר  איפשר את דחיית ,לעיל (ה)7.2.1כאמור בסעיף 

                                                      

האיטלקית והיא חלק מקבוצת  ENI-הספרדית ו Natural Gasהינה בבעלות שווה של  UFGלמיטב ידיעת השותפות,    48
, עם נכסים בכל שרשרת האספקה של הגז, לרבות בחיפוש, הפקה, הנזלה, LNG-חברות קשורות מספרד העוסקות ב

 .LNG-) ושיווק של גז טבעי וRegasificationהובלה, הגזה (
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וחיבורו   SW, פיתוח מאגר תמרשותפותה להערכת .הפיתוח וההפקה של הפרויקט

 .2021למערכת ההפקה צפויים להתבצע בשנת 

 ראו, SWבדבר פעולות והתקציב להשלמתו ולפיתוחו של מאגר תמר  לפרטים

  . לעיל (ז)7.2.1סעיף

 הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר  )ח(

, סופק גז טבעי ממאגר תמר (חלף 2017ועד לחודש ספטמבר  2013החל מחודש מאי 

 םתטיס לבין לקוחותיה ים שותפימאגר ים תטיס) מכוח הסכמים לאספקת גז בין 

על ידי שותפי תמר בוצעה הן "). אספקת הגז כאמור, הלקוחות הסופיים(להלן: "

והן  ,המשותפים לפרויקט ים תטיס ואשר להם התחייבויות מכוח ההסכמים כאמור

ידי שותפי תמר שאינם משותפים לפרויקט ים תטיס (ואשר אינם מחויבים מכוח -לע

מהלקוחות הסופיים, בצירוף תמורה  אשר התקבלהההסכמים כאמור). התמורה 

המשקפת את חלקה של קבוצת דלק, אשר הינה בעלת זכויות בים תטיס ואינה בעלת 

 קיבלובאופן שבו שותפי תמר שאינם שותפי ים תטיס התחלקה בתמר,  ישירותזכויות 

 מחיר גז טבעי השווה למחיר הממוצע החודשי של גז טבעי שסופק במהלך אותו חודש

, והיתרה הכספית שנותרת םתמר ללקוחותיה שותפימכוח הסכמים אשר נחתמו בין 

בין שותפי ים תטיס שלהם זכויות בפרויקט תמר, לפי חלקם בפרויקט תמר.  חולקה

שמירה על איזון כמויות הגז בפרויקט תמר בין השותפים  איפשר מנגנון התחשבנות זה,

   בו לפי חלקם.

, עם פקיעת חלק מהסכמי מכירת הגז הטבעי 2017החל מראשית חודש אוקטובר 

כון נבאופן מלא.  םים תטיס את צרכי לקוחותיה שותפי יםממאגר ים תטיס, מספק

למכירת עודפי  בהסכםשותפי ים תטיס עם שותפי תמר  התקשרודוח זה,  אישורלמועד 

תמר, לשם מכירתם ללקוחות  יממאגר ים תטיס לשותפ(שאינם מהותיים) ההפקה 

כאמור לא צפויה להיות בעלת ללקוחות פרויקט תמר  קט תמר. מכירת העודפיםפרוי

  השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של השותפות.

ת השותפות כאמור לעיל לעניין הפעולות והערכ – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, לרבות זמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננותהעלויות, לוחות ההמתוכננות, 

מידע צופה פני  ןהינוקצבי ההפקה בפרויקט תמר  אפשרות הרחבת קיבולת האספקה

בשותפות לגבי  עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות השותף הכללי

הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות 

השותף הכללי בשותפות  וקצבי ההפקה המתבססים כולם על הערכות שקיבל

קצבי ההפקה בפועל ומהמפעילה. הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים 

מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר, בקבלת  מהותית עשויים להיות שונים

פי כל -ידי שותפי תמר, בקבלת האישורים הנדרשים על-ההחלטות המתאימות על

בקבלת הצעות מקבלנים, , הפעולותכיבי התכנון המפורט של מר בהשלמתדין, 

 טכנית ביכולת, החלה ברגולציהבשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם, 

  . כלכלית ובכדאיות
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 וחזקת דלית שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט תמר  )ט(

אחוז  שיעור ההשתתפות
לפני 
החזר 

 השקעה

אחוז 
לאחר 
החזר 

  השקעה

שיעור 
-למגולם 

%100 
לפני 
החזר 

 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר 
החזר 

  ההשקעה

  הסברים

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של השותפות בנכס הנפט
28.75%  28.75%  100%  100%  

תיאור שרשרת  ראו
 ההחזקות בסעיף

  לעיל. (א)7.2.1

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בהכנסות מנכס 

 הנפט

23.86%  22.66% 83.00% 78.83%  

ראו תחשיב בסעיף 
  להלן. (י)7.2.1

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בהוצאות 
הכרוכות בפעילות חיפוש, 

 פיתוח או הפקה בנכס הנפט

29.04% 29.04%  101% 101% 

ראו תחשיב בסעיף 
 להלן. (יא)7.2.1

 

 הזכויות ההוניות של השותפות בהכנסות מפרויקט תמר מחזיקי השתתפות שיעור  )י(

 וחזקת דלית

 החזר לפני  פריט
  השקעה

 

 החזר לאחר
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
   מיםהתשלו

 100%  שנתיות חזויות של נכס נפט  הכנסות
 

100%  
  

 

 :תשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) ברמת נכס הנפטהתמלוגים או ה פירוט
  )11.65%(  המדינה

 
)11.65%(  

  
כפי שנקבע בחוק הנפט 
התמלוגים מחושבים לפי שווי 
שוק בפי הבאר. שיעור 

להיות התמלוג בפועל עשוי 
נמוך יותר כתוצאה מניכוי 
הוצאות בגין מערכות ההולכה 

עד ו מפי הבאר והטיפול בגז
  לנקודת מסירת הגז בחוף.

, הדוח אישורנכון למועד 
עם  שותפי תמר נמצאים בדיון

הממונה לגבי אופן חישוב שווי 
השוק של התמלוגים למדינה 

פי הבאר בפרויקט תמר -על
התמלוג האפקטיבי (להלן: "

עד להשלמת  .")למדינה
 משלמיםהדיונים בעניין זה 

, מקדמות למדינהשותפי תמר 
על חשבון  תחת מחאה,

התמלוגים בגין ההכנסות 
, כי יצוין מפרויקט תמר.

בהתאם להחלטת משרד 
 התמלוג שיעורהאנרגיה 

 כמקדמות שישולם האפקטיבי
 על יעמוד 2017 שנתמ החל

 לפרטים 49.11.65% של שיעור
 8.ד.11 נוספים ראו באור

  לדוחות הכספיים.

  88.35%  הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט
 

88.35%  
  

  

                                                      

"ח לדו בהתאם ייקבע, 2018 לשנת הסופי התמלוג סך לרבות, הסופי השיעור וכי בלבד כמקדמה נקבע כאמור השיעור   49
  .2018 שנת בגין השנתית הביקורת
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 החזר לפני  פריט
  השקעה

 

 החזר לאחר
  השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד 
התמלוגים או  יםמחושב
   מיםהתשלו

חלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
השותפות בהכנסות הנובעות בנכס הנפט 

  המנוטרלות

28.75%  
 

28.75%  
  

  

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בפועל, ברמת נכס השותפות, בשיעור ההכנסות 

  הנפט (ולפני תשלומים אחרים ברמת השותפות)

25.40%  
 

25.40%  
  

  

ם (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות (האחוזים להלן מיתמלוגים או תשלו פירוט
  יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט):

 Isramco-הכללי שהומחה לתמלוג על לשותף 
50Inc. " :ישראמקו אינק(להלן("  

)1.44%(  
 

)1.44%(  
  

השותף הכללי זכאי לתמלוג 
מחלקה של  5%על של 

השותפות בהכנסות והוא 
המחה זכות זו לישראמקו 

  אינק. 
לפרטים נוספים ראו באור 

  לדוחות הכספיים.. 2.ד.11

  )0.1%(  תמלוג על לישראמקו אינק 
  

)1.3%(  
  

ישראמקו אינק זכאית 
 1%לתמלוג על בשיעור של 

 13%-לפני החזר השקעה ו
 10%לאחר החזר השקעה בגין 

מהכנסות השותפות שיופקו 
מחזקות תמר ודלית, מחושב 

שווי שוק בפי הבאר.  לפי
באור לפרטים נוספים ראו 

 .לדוחות הכספיים .1.ד.11
שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 

כוי הוצאות בגין מערכות מני
ההולכה והטיפול בגז עד 

  לנקודת מסירת הגז בחוף.

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
  ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

23.86% 22.66%    

  

השתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות החיפוש, הפיתוח שיעור   )יא(

 וחזקת דלית וההפקה בפרויקט תמר

  אחוז פריט
 

 תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או התשלום  הסבר

(בלא  הנפט נכס של תיאורטיות הוצאות
 )האמורים תמלוגים

100%  

 :הנפט נכס ברמת) מההוצאות(הנגזרים  התשלומים פירוט

  1% המפעיל
 

 המשותפת הלמפעיל ישולמו 2016 בינואר 1יום מ החל
) ותקורה עקיפים שירותים(עלות  עקיפות הוצאות
 כהגדרתן, הישירות ההוצאות מכלל 1% של בשיעור
 להחרגות בכפוף וזאת, המשותף התפעול בהסכם

וכן  )2(טו)(7.2.1סעיף לפרטים נוספים ראו . מסוימות
  .הכספיים לדוחות 3.א.11באור 

  101% נפט נכס ברמת בפועל ההוצאות שיעור"כ סה
  
 

 

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם
 (בשרשור) הנפט נכס בהוצאות השותפות

28.75%  
 

 

 ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם"כ סה
 הנפט נכס ברמת, בהוצאות, השותפות של

 )השותפות ברמת אחרים תשלומים(ולפני 

29.04%  
 

 

                                                      

ידי מר חיים צוף, בעל השליטה בשותף -חברה זרה אשר ניירות הערך שלה נסחרים בנאסד"ק, ואשר נשלטת בעקיפין על   50
  הכללי בשותפות.



37   

  אחוז פריט
 

 תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או התשלום  הסבר

 של שיעורם לפי יחושבו להלן(האחוזים  השותפות וברמת הנפט נכס עם בקשר) מההוצאות(הנגזרים  תשלומים פירוט
  :)הנפט בנכס השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי
 הזכויות למחזיקי בפועל המשויך השיעור

 הכרוכות בהוצאות, השותפות של ההוניות
 הנפט בנכס והפקה פיתוח, חיפושים בפעילות

29.04%  
 

 

 

תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש, פיתוח והפקה בנכס הנפט (באלפי   )יב(

 דולר)

  חזקת תמר

סה"כ שיעורם של מחזיקי   פריט
הזכויות ההוניות של 

בתקופה השותפות בהשקעה 
  51זו בנכס הנפט

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 
למפעיל (מעבר להחזר 

  הוצאותיו הישירות)

 0  60,614-כ   2015בפועל בשנת  שהושקע תקציב

  6,751 -כ  68,077 -כ  2016בפועל בשנת  שהושקע תקציב

  677 -כ  65,625 -כ  2017 בפועל בשנת שהושקע תקציב
  

  

  

  חזקת דלית

סה"כ שיעורם של מחזיקי   פריט
הזכויות ההוניות של 

השותפות בהשקעה בתקופה 
   52זו בנכס הנפט

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 
למפעיל (מעבר להחזר 

  הוצאותיו הישירות)

 0  15-כ   2015בפועל בשנת  שהושקע תקציב

 -  -  2016בשנת בפועל  שהושקע תקציב

 -  -  2017בפועל בשנת  שהושקע תקציב

 

 53בפרויקט תמר משאבים מותנים ומשאבים מנובאים, עתודות  )יג(

   54עתודות בחזקת תמר )1(

, ראו דיווח מיידי של 31.12.2017בחזקת תמר נכון ליום  העתודות בדבר לפרטים

), אשר המידע 2018-01-015406(מס' אסמכתא:  15.2.2018 ביום שפורסם שותפותה

לדוח זה הסכמת חברת  'אנספח המצוי בו מובא בזאת על דרך ההפניה. מצ"ב כ

Netherland, Sewell & Associates, Inc. " :להלן)NSAI להכללת הדוח האמור ("

בדבר היעדר  NSAI-מ השותפותשקיבלה  14.3.2018 מיוםמכתב  וכןבדוח זה. 

   .שינויים מהותיים בפרויקט תמר

                                                      

  לרבות עלויות שבגינן אינם משולמים תשלומים למפעיל.   51
  משולמים תשלומים למפעיל.לרבות עלויות שבגינן אינם    52
ידיעת השותפות, ביצע משרד האנרגיה אומדן עצמאי של היקף העתודות במאגר תמר, באמצעות יועצים חיצונים,  למיטב   53

להלן.  (ד)1.1.1תמר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בסעיף  מפרויקטבין היתר לצורך חישוב מכסות הייצוא 
 התקופתי בדוח שפורסםלמיטב ידיעת השותפות, לא קיים שוני מהותי בין אומדן משרד האנרגיה לבין אומדן העתודות 

 התקופתי הדוחלהלן: ") (2017-01-026217(מס' אסמכתא:  20.3.2017 ביום שפורסם כפי 31.12.2016 ליום השותפות של
, השותפות ידיעת למיטב, הקודם העתודות בדוח שפורט כפי, תמר בפרויקט העתודות כמות עדכון לאור"). 2016 לשנת

  אמור. כבכוונת משרד האנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומדן 
  הטבלה אינה כוללת משאבים המצויים בשטח רשיון ערן, אשר נכון למועד דוח זה פקע ואשר לשותפות אין זכויות בו.    54
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 דלית בחזקת ומנובאיםמותנים  משאבים )2(

" 1"דלית  קידוח כאשר) Fault Blocks( שבר תאי למספר בשברים מופרד דלית מבנה

 השבר בתאי ולא, נקדח בו העיקרי השבר בתא המשאבים של המצאם את הוכיח

 לכללי בהתאם הוכן אשר, NSAI- מ השותפות שקיבלה דוחפי -על. לו הסמוכים

 דוח: "זה בסעיף) (להלן SPE-PRMS( פטרוליום משאבים לניהול המערכת

את משאבי הגז הטבעי בתא  31.12.2017נכון ליום  NSAI"), סיווגה המשאבים

 Developmentהשבר העיקרי כמשאבים מותנים, בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (

Pending ,(סביר וצפי מאושרת פיתוח תוכנית שיכלול פרויקט באישור המותנים 

 מסווגים עדיין דלית בחזקת הגז ממשאבי אחר שחלק בעוד, מהשדה גז למכירות

  .פרוספקטיביים כמשאבים

 דלית בחזקת מותנים משאבים  .א

המשאבים המותנים בחזקת דלית  31.12.2017 ליום נכון, המשאבים דוחפי -על

 כמפורט והינם) Development Pendingמסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (

  : להלן

המשאבים  קטגוריית
  המותנים

  הנפט בנכס כ"סה
)Gross(  

BCF 
  

  השותפות חלק כ"סה
)Net(55  

BCF   

  אומדן הכמויות הנמוך
)1C-Low Estimate(  

216.9  50.00  

-2Cהאומדן הטוב ביותר (
Best Estimate(  

270.7  62.20  

  האומדן הגבוה
)3C-High Estimate(  

334.8  76.72  

  

 הכולל פרויקט באישור מותנים המותנים המשאבים כי מצוין המשאבים בדוח

 התנאים יתקיימו אם וכי טבעי גז למכירות סביר וצפי מאושרת פיתוח תוכנית

, כן כמו. כרזרבות מסווגים להיות עשויים המותנים מהמשאבים חלק"ל, הנ

 המותנים המשאבים, דומים מאגרים של פיתוח על בהתבסס כי בו מצוין

. מסחרית להפקה סביר סיכוי בעלי הינם ביותר הטוב האומדן בקטוגריית

יצוין, כי השוק הפוטנציאלי למשאבים בסדר גודל כאמור הוא השוק המקומי 

והשוק הבינלאומי (ייצוא גז נוזלי). לפרטים נוספים אודות שוק הגז המקומי 

לעיל ולפרטים אודות בחינת  7.5.6וגם  (ג)7.5.4-(ב)67.5.4 פיםראו סעי

  . להלן 7.5.6האפשרות לייצוא הגז הטבעי ראו סעיף 

                                                      

). חלק השותפות בטבלה לעיל הינו אחרי Gross) אלא חלק השותפות (Netבדוח המשאבים לא צוין חלק השותפות (   55
מהזכויות בנכס הנפט) של  100%תשלום תמלוגים, ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות כוללת (בגין 

. מאחר שמועד החזר ההשקעה הינו מושפע ממחירי הגז, קצב ההפקה, עלויות ההפקה ושיעור התמלוגים, BCF 70.6 -כ
מת מערך ההפקה וטרם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי, ייתכן שמועד החזר ההשקעה יהיה ומאחר שטרם הושלמה הק

  שונה מהותית מהמצויין לעיל. 
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 שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין - אזהרה

   .המותנים מהמשאבים כלשהו

בדבר המשאבים המותנים  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

בחזקת דלית הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעו בחוק ניירות ערך. 

ופיסי ואחר, ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיא

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעיל 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 

ו/או וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים 

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 

של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מהמשך  קטיםבפרויי

וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי  המותנים המשאביםוח ממצאי נית

  שוק ו/או תנאים רגולטוריים.

  פרוספקטיביים משאבים  .ב

 קטיבייםהמשאבים הפרוספ 31.12.2017 ליום נכון, המשאבים דוחפי -על

 תגלית נתגלתה בו לבלוק הצמודים"דלית"  במבנה בלוקים בשישה המצויים

 Fault( שבר תאי משישה מורכבים קטים(הפרוספ להלן כמפורט הינם"דלית", 

Blocks :((  

"כ חלק סה
  etN(56השותפות (
BCF  

 בנכס"כ סה
  הנפט

)Gross(  
 BCF  

 המשאבים קטגורית פרוספקט
  הפרוספקטיביים

31.26 134.2  West 1  הנמוך האומדן  
Low Estimate)(  14.50 64.0  West 2  

0.66 2.9  West 3  

0.77 3.4  East 1 
0.41 1.8  East 2 
1.34 5.9  East 3 
39.17 169.1  West 1  האומדן הטוב ביותר  

Best Estimate)(  18.31 80.8  West 2  

0.84 3.7  West 3  

0.97 4.3  East 1  

0.52 2.3  East 2  

1.68 7.4  East 3  

48.49 210.2  West 1 הגבוה האומדן  
High Estimate)(  23.07 101.8  West 2  

                                                      

). חלק השותפות בטבלה לעיל הינו אחרי Gross), אלא חלק השותפות (Netבדוח המשאבים לא צוין חלק השותפות (   56
  .לעיל 55ערת שוליים תשלום תמלוגים (כשיעורים לאחר החזר השקעה) כמפורט בה
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"כ חלק סה
  etN(56השותפות (
BCF  

 בנכס"כ סה
  הנפט

)Gross(  
 BCF  

 המשאבים קטגורית פרוספקט
  הפרוספקטיביים

1.04 4.6  West 3  

1.25 5.5  East 1  

0.66 2.9  East 2  

2.11 9.3  East 3  

 3Dועל בסיס סקר סייסמי  1קידוח דלית  תוצאותהוכן על בסיס  המשאבים דוח

 - ו 2008 ים. תוצאות הסקר עובדו מחדש בשנ2001שבוצע ושתוצאותיו עובדו בשנת 

2010.  

  :השונים התרחישים לחישוב ששימשו הבסיסיים הפרמטרים להלן

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 1,595 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 0.270 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 

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 
  

  הכרוכים בהמשך התהליך המשמעותיים הסיכונים

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 

ללא תקלות,  תפעוליות יושלמו-ההפקה (ככל שיהיו). במקרה שהפעולות הטכניות

הסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה לתגלית מסחרית, הינם, בין היתר, 

מנת לאפשר זרימה - שחדירות (פרמאביליות) חולות המאגר לא תהא מספקת על
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בספיקה בעלת משמעות מסחרית, חדירה של מים אל הקידוח שלא תאפשר הפקה 

סחרית לפיתוח התגלית כלכלית, עלויות פיתוח התגלית, חוסר הצדקה כלכלית ומ

 7.23.6וכיוצ"ב. לפירוט גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות אקספלורציה ראו סעיף 

  להלן.

וכים בתהליך חיפוש אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון הכר

  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

  

  אומדן הסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית

בדוח צוין כי בהתבסס על פיתוח שדות דומים, בהנחה שתהיה תגלית, המשאבים 

הפרוספקטיביים בקטגוריית האומדן הטוב ביותר הינם בעלי סיכוי סביר להפקה 

מסחרית. השוק הפוטנציאלי העיקרי למשאבים כאמור הוא השוק המקומי והשוק 

 פיםהגז המקומי ראו סעילפרטים נוספים אודות שוק (ייצוא גז נוזלי).  הבינלאומי

ינת האפשרות לייצוא הגז לעיל ולפרטים אודות בח 7.5.6וגם  (ג)7.5.4- (ב)67.5.4

  .להלן 7.5.6הטבעי ראו סעיף 

 בחישוב ששימשו הבסיסיים לפרמטרים הבסיס אודות השותפות נימוקי

  התרחישים

האומדנים השונים מבוססים, בין היתר, על תוצאות הפרמטרים ששימשו בחישוב 

וקידוחים סמוכים וכן על  1הסקרים הסייסמים, על המידע שנתקבל מקידוח דלית 

  מידע שנתקבל ממאגרים דומים נוספים באזור ובעולם.

אין ודאות כי חלק כלשהו מהמשאבים הפוטנציאליים שצוינו אכן  -אזהרה 

יהא זה אפשרי מבחינה מסחרית להפיק חלק יתגלה. אם יתגלה, אין ודאות כי 

כלשהו מהמשאבים. המידע הפרוספקטיבי אינו בגדר הערכה אודות רזרבות 

ומשאבים מותנים אותם ניתן יהיה להעריך רק לאחר קידוח האקספלורציה, אם 

  בכלל. 

בדבר המשאבים  NSAIהערכות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

הפרוספטיביים בחזקת דלית הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות 

ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, 

שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעיל בחזקה והינן בגדר הערכות והשערות 

כל וודאות. כמויות הגז הטבעי, ואשר לגביהן לא קיימת  NSAIמקצועיות בלבד של 

שיופקו בפועל (ככל שיופקו), עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, 

בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 

מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. 
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עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או ההערכות וההשערות הנ"ל 

כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט 

   .וגז טבעי

, בין היתר, מספר הנחות והסתייגויות ובכלל זה כי: NSAIבדוח המשאבים ציינה 

לא  NSAI) 2) ביחס למשאבים המותנים, ההערכות אינן משקפות סיכוני פיתוח; (1(

) 3ביקרה בשדה הנפט ולא בדקה את התפעול המכני של הבאר או את מצבה; (

NSAI  לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת, צוין

כי נכון למועד דוח המשאבים, לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות 

המשאבים המוערכת בדוח  הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמות

המשאבים המותנים או על מסחריותם, ולפיכך לא כללה בהערכה עלויות בקשר 

) המשאבים הינם באתר לא מפותח ועל כן הערכתם מבוססת על 4לחשיפה כאמור; (

) תוך אנלוגיה למאגרים Recovery Efficienciesאמדני גודל מאגר ויעילות הפקה (

) דוח המשאבים אינו כולל ניתוח 5ייני מאגר דומים; (עם מאפיינים גאולוגיים ומאפ

  כלכלי של נכס הנפט. 

למערכת לניהול  התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

  ).SPE-PRMSפטרוליום ( משאבי

  

   הרזרבות מעריך של דעת חוות

דוח משאבים מותנים ומשאבים פרוספקטיביים של  'ב נספחכ זהלדוח  מצורף

 NSAIוכן הסכמת  ,31.12.2017 ליוםנכון , NSAIידי -חזקת דלית שהוכן על

  .להכללתו בדוח זה

  

 הנהלה הצהרת

 ;2018במרץ  15 ההצהרה: תאריך .1

 ;, שותפות מוגבלת2התאגיד: ישראמקו נגב  שם ציון .2

ותפקידו: ערן סער, מנכ"ל המוסמך להעריך את המשאבים בשותפות, שמו  .3

  השותף הכללי;

  הרינו לאשר, כי נמסרו למעריך כל הנתונים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו; .4

הרינו לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום תלות בין המעריך  .5

  לבין השותפות;

הרינו לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו הם האומדנים הטובים  .6

  יים ביותר הקיימים ברשותנו;והעדכנ

הרינו לאשר, כי הנתונים שנכללו בדוח זה נערכו לפי המונחים המקצועיים  .7

המנויים בפרק ז' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף 

 - , ובמשמעות הנודעת להם ב1969-מבנה וצורה), התשכ"ט –וטיוטת התשקיף 
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)2007(Resources Management System Petroleum  כפי שפרסמו איגוד

), הארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום SPEמהנדסי הפטרוליום (

) ואיגוד מהנדסי WPC), המועצת העולמית לפטרוליום (AAPGהפטרוליום (

  ), כתוקפם בעת אישור הדוח;SPEEהערכת הפטרוליום (

 הרינו לאשר, כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך שביצע את הגילוי בדבר .8

 ידי השותפות;- העתודות או המשאבים המותנים האחרון שפורסם על

  הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. .9

  

  
  סער ערן

  הכללי השותף"ל מנכ

  

  תמר פרויקטפיתוח  מימון  )יד(

 את השקיעה השותפות, 2013 ץאשר הסתיים בחודש מר תמר פרויקטפיתוח  לצורך )1(

(לא כולל עלות בגין  דולר מיליון 874 -כ של בסך, הפיתוחחלקה היחסי בהוצאות 

מיליון דולר, כמפורט  109 -זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס בסך של כ

  .)בדוחות הכספיים 2.ד.5 בבאור

בדבר הלוואות שנטלה השותפות, ותנאיהן, נכון למועד אישור הדוח, ראו  לפרטים )2(

 . הכספיים לדוחות א.8 באור

  פיננסיות מידה אמות )3(

הלוואות ממקורות בנקאיים התחייבה השותפות לשמור על אמות מידה  במסגרת

  פיננסיות כדלקמן: 

הנבדק נכון ליום  היחס  החישוב אופן  פיננסית מידה אמת 
31.12.2017  

 נכון הנבדק היחס
  2.1.201857ליום

 6-ל חוב כיסוי יחס
  שחלפו חודשים

 פנוי תזרים שווי יחס
 תמר מהפרויקט

 לא, החוב ליתרת
  1 -מ יפחת

 השותפות זה למועד
 לבחון נדרשת אינה
  .זו מידה אמת

2.53  

 12-ל חוב כיסוי יחס
  שחלפו חודשים

 פנוי תזרים שווי יחס
 תמר מהפרויקט

 לא, החוב ליתרת
  1 -מ יפחת

 השותפות זה למועד
 לבחון נדרשת אינה
  .זו מידה אמת

2.58  

  

 ודלית תמרהחל על חזקות  משותף תפעול הסכם  )טו(

 כללי )1(

החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית במסגרת  פעילות  .א

(כפי  16.11.1999מיום  )Joint Operating Agreement( הסכם תפעול משותף

                                                      

 .היום בו נבחנת העמידה באמת המידה הפיננסית בידי המלווה   57
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שתוקן מעת לעת) אשר הצדדים לו כיום הינם השותפות ויתר שותפי תמר 

   ").JOA" או" ההסכם: "להלן( לעיל 7.2.1 כמפורט בסעיף

 בקשר הצדדים של ההדדיים והחובות הזכויות את לקבוע היא JOA-ה מטרת  .ב

 שטח" -ו" הנפט נכסי: "להלן( תמר בפרויקטהחזקות  בתחומי לפעולות

 ).בהתאמה", JOAה

  ההתחשבנות אופן )2(

, כל הזכויות והאינטרסים בנכסי הנפט, JOA-אלא אם כן נקבע אחרת ב  .א

ברכוש המשותף ובכל הידרוקרבונים שיופקו מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכסי 

הנפט והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי 

 - פי ה-, התחייבויות הצדדים עלJOA-הנפט. כמו כן, אלא אם כן נאמר אחרת ב

JOA ידי -ותנאי נכסי הנפט וכל חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו על

, 59, וכל זיכויים לחשבון המשותף58בקשר עם הפעולות המשותפות ההמפעיל

יישאו בהם הצדדים, בינם בין עצמם, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם 

 Accounting -בנכסי הנפט, וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה

Procedure שב- JOA " :את חלקו בהתאם לשיעור כללי ההתחשבנות(להלן ("

ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף לרבות מקדמות וריבית 

-. מועדי התשלום הם מעיקרי ההסכם. תשלומים עלJOA-פי ה-המגיעים על

אינם שוללים את זכותו לחלוק על אותו  JOA -פי ה-ידי צד של חיוב כלשהו על

  .חיוב לאחר מכן

 שתוציאהישירות  ההוצאות כל להחזר נובל זכאית ההתחשבנות כלליפי -על  .ב

 מיוםלהסכם התפעול המשותף . בתיקון הכמפעיל תפקידה למילוי בקשר

של נובל ונקבע בגין הוצאות עקיפות  גםשיטת ההתחשבנות  נקבעה 30.6.2016

בשיעור הוצאות עקיפות נובל תהא זכאית לתשלום  ,1.1.2016, החל מיום כי

, המפורטות פעולות שיווקביחס לההוצאות הישירות, למעט  מסך 1%של 

  .בתיקון להסכם כאמור

  הוחובותי הזכויותי, ההמפעיל זהות )3(

) זה: 3בפרויקט תמר (להלן בס"ק ( החזקות כמפעילת משמשת נובל  .א

  .")ההמפעיל"

 לניהול בקשר והחובות הסמכויות כל הלמפעיל ניתנו JOA-ה לתנאי בכפוף  .ב

 התפעול וועדת של והוראותיה פיקוחה תחת, המשותפת העסקה ענייני

 .המשותף

 ההמפעיל. המשותפות הפעולות לניהול בלעדי באופן תאחראי ההמפעיל  .ג

 קשורות חברות שיהיו יכול(אשר  סוכניםאו /ו משנה קבלני להעסיק תרשאי

                                                      

וכן  JOA -פי הוראות ה-ידי המפעיל על-"הפעולות המשותפות" הינן הפעולות המבוצעות על JOA -להגדרות ה בהתאם   58
 . JOA -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל

ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -"החשבון המשותף" הינם חשבונות המוחזקים על JOA -בהתאם להגדרות ה   59
  ההתחשבנות. ובכללי JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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 בין, תאחראי היהת ההמפעיל. כאמור משותפות פעולות לביצוע) המפעיל של

 לביצוע, לתשלום וההרשאות התקציבים, העבודה תוכניות להכנת, היתר

ולהשגת כל  לתכנון, משותףה תפעולה ועדת אישור פי-על העבודה תוכנית

האישורים והחומרים הדרושים לביצוען, ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים 

 כנדרש לצורך ביצוע יעיל של התפעול המשותף. 

בין השאר, לבצע את  ת, חייבההמפעילהיה תפות המשות הפעולות בניהול  .ד

-החלים עליהם, ה והכללים הנפט נכסי לתנאיהפעולות המשותפות בהתאם 

JOA ראויה בשקידה התפקידי את בצעת ההמפעיל. התפעול ועדת והוראות 

 . הנפט בתחום מקובלים לנהלים ובהתאם

 עם בחוזים ההמפעיל התקשרות אופן שעניינן שונות הוראות נקבעו JOA-ב  .ה

 המוצע החוזה סכום לגובה בהתאם וזאת), מאושרים תקציבים פי- ' (עלג צדדי

 ההמפעיל תנדרש, המוצע החוזה לסכום בהתאם, היתר בין, פיהן-על ואשר

ייבחרו המועמדים  לפיהם לקריטריונים בנוגע האחרים הצדדים עם להתייעץ

 התפעול ועדת אישור את ולקבל שהתקבלו ההצעות על לצדדים לדווחלמכרז, 

  .במכרז המועמד לבחירת

 בהתאם JOA-ב המפורטים הביטוחים את ולקיים להשיג תנדרש ההמפעיל  .ו

 לדאוג צריך JOA-ל מהצדדים אחד כל כי, נקבע כן. בו הכלולות להוראות

 עולותהפ עם בקשר הסיכונים לכיסוי נוסף לביטוח חשבונו ועל לעצמו

  .המשותפות

 כל לנציגי להרשות, סבירה מוקדמת הודעה קבלת לאחר, ההמפעיל תחייב עוד  .ז

 כולל המשותפות לפעולות גישה ואחריותם חשבונם ועל סביר זמן בכל צד

, לבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת משותפות פעולות על להשקיף הזכות

 .JOA -פיננסית בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב

 מספר את קבעת ההמפעיל, המאושר והתקציב הנפט נכסי לתנאי בכפוף  .ח

 ואת עבודתם שעות את קבעתו אותם בחרת, הקבלנים ומספר העובדים

 .המשותפות לפעולות בקשר להם שתשולם התמורה

 אחרות ותביעות המהותיות התביעות כל על מיד לצדדים ודיעת ההמפעיל  .ט

, המשותפות לפעולות הנוגעותאו /ו המשותפות מהפעולות כתוצאה שהוגשו

בפני תביעות תגונן תוייצג את הצדדים ת השתורה ועדת התפעול. המפעיל כפי

הבלעדי להתפשר בכל תביעה או  הדעתלפי שיקול  תרשאי הכאמור. המפעיל

), משפטיות הוצאות כולל( דולר 75,000סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

"ל. הנ הסך לע העוליםים /סכום לכל התפעול ועדת אישור את בקשת איוה

 לועדת תחילה שהוכיח מבלי תביעה בכל היחסי חלקו לגבי יתפשר לא צד שום

 הפעולות של באינטרסים לפגוע מבלי זאת לעשות יכול שהוא התפעול

 .המשותפות

כנגד  תביעה כל על האחרים לצדדים מיידית יודיע מפעיל אינו אשר צד כל  .י

שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או  צדידי -עלאותו צד אשר נעשתה 
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העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות, והצד הלא מפעיל יתגונן או יתפשר 

 ההוצאות. התפעול ועדתידי -עלבתביעה כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו 

 לייחוס ניתנים ואשר לפשרה או להתגוננות בקשר יגרמו אשר והנזקים

 .המשותף החשבון לחובת יהיו המשותפות לפעולות

כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל תביעה,  תאחראי היהת לא ההמפעיל  .יא

 עוולה, הסכם מכוח אם ובין, בעקיפין או במישריןחבות, הפסד או נזק, 

 כן אם אלא אליו בקשר או המשותף(לרבות רשלנות) או אחר שינבעו מהתפעול 

 Wilful( מכוונת מהתנהגות נבעו הנזק או ההפסד, החבות, התביעה

Misconduct (הכיסוי את להשיג ההמפעיל של ממחדל או ההמפעיל של 

 להשיג הסבירים האמצעים בכל הנקט ההמפעיל אם(אלא  הנדרש הביטוחי

 תאחראי היהת לא מקרה ובכל) לצדדים כך על הוהודיע זה ביטוחי כיסוי

 או הפקה הפסד, נפט להפיק יכולת חוסר רק לא אך לרבות, תוצאתיים לנזקים

 לחלקו מאחריות ההמפעיל את לפטורבאמור לעיל כדי  אין. רווחים הפסד

 .כאמור חבות או הפסד, נזק בכל, השתתפותו לשיעור בהתאם

  )Operating Committee( התפעול ועדת )4(

") התפעול ועדת" או" עדהוהו: "זה בסעיף(להלן  משותף תפעול ועדת הוקמה  .א

. החזקות בשטח המשותפת לפעילות הקשור בכל הנחיות ומתן לפיקוח

 תהליכים, למדיניות בנוגע החלטות קבלת, היתר בין, כוללות הועדה סמכויות

 לתפעול או להסכם הקשורה לציבור הודעה כל אישור, התפעול ושיטות

התכניות והבקשות לתקציב, קביעת לוחות זמנים, מיקום  כל אישור, המשותף

 לבקשות בנוגע החלטות קבלת, לכךועומק קדיחת הבארות וכל הקשור 

. לכל שותף נציג אחד בועדת התפעול ההמפעיל והחלפתוחזקות  רשיונות

 השותף של בחזקות לחלקו בהתאם הינןהמשותף, שזכויות ההצבעה שלו 

 .הועדה"ר כיו מכהן ההמפעיל נציג. אותו שמינה

בהצבעה של שניים או יותר  נהלתתקבהתפעול המשותפת  ועדת החלטות  .ב

מהזכויות בחזקה (צדדים קשורים  68%לפחות  יחד המחזיקיםמהשותפים 

 לסיום הקשורה החלטה לאשר מנת על). אחד כצד יחשבו בהסכם כהגדרתם

 של חיובית בהצבעה צורך יש, החזקה מאזור כלשהו חלק על ויתור או החזקה

 .הצדדים כל

  ותקציבים עבודה תכניות )5(

קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה, תקציבים  JOA-ה  .א

חל עליהם. יצוין,  JOA-) לביצוע פעולות בשטחים שהAFEוהרשאות להוצאה (

המאושר לתוכנית העבודה בשיעור שלא  AFE -לחרוג מה תרשאי ההמפעיל כי

  מיליון דולר, לפי הנמוך שביניהם. 1-מהסכום שאושר או ב 10%יעלה על 

 ועדת ידי על יאושרו והתקציב העבודה תכנית -  חיפושים ותקציב תוכנית  .ב

, והתקציב העבודה תכנית במסגרת) AFE( להוצאות הרשאות. התפעול

לפחות  20% מסרו אלא אם כן ,JOA-ב הקבועות להוראות בהתאם תאושרנה
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בדבר התנגדותם לאישור  הלמפעיל הודעהמהצדדים להסכם התפעול המשותף 

 250,000לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על ההרשאה להוצאה. 

דולר בכל פריט שבתוכנית העבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל 

  ).AFEהצדדים האחרים בקשה להרשאה להוצאה (

במידה והועדה תחליט לאחר דיון מלא על כדאיות  – ותקציב פיתוח תוכנית  .ג

לצדדים, בהקדם האפשרי גיש ת ההפיתוח של כל הצעה שתוגש לה, המפעיל

לאחר קבלת אותה החלטה, תוכנית פיתוח ותקציב לממצא אשר יכללו, בין 

היתר, את העבודות הנדרשות בקשר עם הפיתוח, כל מידע שנדרש להגישו 

ם להסכם, אופן הניהול הדרוש לפיתוח לרבות פרטים לגבי מספר בהתא

העובדים וכוח העבודה הדרוש, הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה והיקף 

ידי הועדה. לפני הוצאה או מתן -ההפקה השנתי וכל מידע אחר שיידרש על

התחייבות, בכל סכום, ביחס להכנת תוכנית פיתוח ותקציב או ביחס לכל פריט 

לכל הצדדים האחרים  השלח המפעילתהפיתוח והתקציב שאושרו, בתכנית 

  ). AFEבקשה להרשאה להוצאה (

לצדדים בכל שנה את תכנית ההפקה גיש ת ההמפעיל – ותקציב הפקה תוכנית  .ד

המוצעת לשנה שלאחר מכן. על תכנית ההפקה המוצעת לכלול, בין היתר, את 

, JOA-ישו בהתאם להפרויקטים והעבודות שיבוצעו, כל מידע שנדרש להג

פרטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה הדרוש וכן הערכה של ההפקה 

הכוללת לפי רבעונים וקצב ההפקה היומי המקסימאלי בכל רבעון וכל מידע 

ידי הוועדה. לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על - אחר שיידרש על

 ההמפעילשלח תשאושרו, דולר בכל פריט שבתוכנית העבודה ותקציב  250,000

  ). AFEלכל הצדדים האחרים בקשה להרשאה להוצאה (

 לשיקולהפיתוח או ההפקה וכן התקציבים המוצעים יהיו כפופים  תוכנית  .ה

 ובהתאם האפשרי בהקדם שיעשו הועדהידי -על ואישור תיקון, שינוי, מחדש

 .JOA-ב שנקבעו למועדים

למטרות מנהלתיות ולשם פעילות  AFE -צופה חריגה מה הבמידה והמפעיל  .ו

 AFEגיאולוגית או גיאופיזית שאינן ייחודיות לפרויקט מסוים, לא יידרש 

דולר ביחס לשלב החיפושים הפיתוח  50,000ובלבד שהחריגה לא תעלה על 

 והתגלית, וכן שהחריגה לא תעלה על מיליון דולר ביחס לשלב ההפקה.

  Sole Risk פעולות )6(

 Exclusive"-בהן כל הצדדים (המוגדרות בהסכם כ משתתפים שאין פעולות  .א

Operations "בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות  ומוכרותSole Risk (לא 

משתתפים בהן.  השותפים שכלתבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות 

  .כאמור הפעולותקובע כללים לגבי מסגרת ביצוע  ההסכם

ביצוע  דהיינו – Sole Riskת כולל הוראות שונות המתייחסות לפעולו ההסכם  .ב

, שלא בהסכמת כל השותפים לחזקות ואשר בתנאים ופיתוח מבחניםקידוחים, 

מהשותפים. לצדדים  חלקידי -על לבצעןמסוימים המפורטים בהסכם ניתן 
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 לתנאים בכפוף, אפשרות ניתנה, Sole Risk - שלא הצטרפו לפעילות ב

 הנובע וכל פעילות באותה חלקם את חזרה לקבל, בהסכם שנקבעו ולתשלומים

 .ממנה

אך החליטו להצטרף  Sole Risk -כן, צדדים שלא הצטרפו לפעילות ה כמו  .ג

בקנסות וריביות הקבועות בהסכם התפעול  ישאומאוחר מהמועד להצטרפות, 

 המשותף.

  המתפקיד הוהעברת ההמפעיל התפטרות )7(

יום מראש או בהודעה  180להתפטר בהודעה בכתב של  תרשאי ההמפעיל  .א

התפעול. כמו כן, בכפוף להוראות ההסכם, רשאית  ועדת בהסכמתקצרה יותר 

מלהחזיק  החדל ההמפעיל אם) 1במקרים הבאים: ( ההועדה לפטר את המפעיל

 ת המשפטבי לצו בקשה הוגשה) 2לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות; ( 10%

) 3פי חוקי פשיטת הרגל; (- על ההמפעיל של מחדש לארגון תוקף בת החלטה או

 ההמפעיל אם) 4באופן אחר; ( האת קיומ האו מפסיק תמתפרק ההמפעיל אם

 נכסים כונס מתמנה אם או הנושי לטובת הסדר עושה, פרעון תחדל עשהת

 .המנכסי משמעותי לחלק

ביטול  על הממונה מאת הודעה קבלת עם המתפקיד ועברת ההמפעיל, כן כמו  .ב

 .שכזה אישור שנדרשככל  ההאישור שניתן למפעיל

-בהחלטה של צדדים אחרים ל המתפקיד הלהעביר את המפעיל ניתן, כן כמו  .ג

JOA )את  נהיסודית של ההסכם ולא תיק הפרה ההפרמפעיל) אם  שאינם

שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה  מהמועד יום 28ההפרה בתוך 

 ליתן) מפעיל שאינם( JOA-האמורה. לכל החלטה של הצדדים האחרים ל

 שאינם צדדים של ההצעה בעד הצבעה תידרש, הלמפעיל ההפרה על הודעה

 זכויות כל מסך 68% , המחזיקים ביחד לפחותואינם קשורים אליו מפעיל

 .ההשתתפות

  ים להטלתן החלות על השותפים ותנא סנקציות )8(

 מקדמות כולל, המשותפות בהוצאות היחסי חלקו את במועד שילםשלא  צד  .א

 ריבית יישא שבפיגור הסכום"). מפר צד(להלן: " מפר כצד יחשב, וריבית

 חייב") מפר לא צד(להלן: " מפר צד שאיננו צד כל. יומי בסיס על מצטברת

לשאת בחלקו היחסי (כפי חלקו לעומת חלקם של כל הצדדים הלא מפרים 

ביום  הסכום זה למפעילישלמו ) בסכום שבהפרה (למעט ריבית), והאחרים

, ואם לא (שישה) ימים בהם הצד המפר נמצא בהפרה 6הראשון לאחר תום 

 יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר. 

המפר זכאי להשתתף באסיפות ועדת כל עוד ההפרה נמשכת לא יהיה הצד   .ב

התפעול או להצביע בהן, והוא לא יהיה זכאי לקבל נתונים ואינפורמציה 

  הנוגעים לפעולות המשותפות.

 מיום ,JOA -עסקים כהגדרת מונח זה ב ימי 6 - מעל ל נמשכת ההפרה אם  .ג

 לא המפר הצד, ההפרה נמשכת עוד וכל, ההפרה הודעת המפר לצד שניתנה
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 של לקניינם יהיה זה וחלק, בתפוקה זכאי הוא לו החלק את לקבל זכאי יהיה

 המפורטים ההליכים נקיטת תוך, רשאים יהיו והם מפרים הלא הצדדים

  .שבהפרה הסכום של מלא לתשלום עד להם המגיע את מתוכו לגבות, בהסכם

מתאריך הודעת ההפרה, אזי  יום 90הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך  אם  .ד

 לכל, JOA-פי ה-מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על

 של מלא לתיקון עד עת בכל להפעלה(הניתנת  האופציה תהיה מפר לא צד

 אם. הנפט ומנכס מההסכם לחלוטין לצאת המפר מהצד לדרוש) ההפרה

 - פי ה-הופעלה האופציה ייחשב הצד המפר כמי שהעביר את כל זכויותיו על

JOA ראשונה דרישה לפי, חייב יהיה והוא, מפרים הלא לצדדים הנפט ובנכס ,

 תוקף לתת כדי הדיןפי -על הדרוש כל את ולעשות מסמך כל על לחתום

 ותזכוי על שיחולו שיעבוד או עכבון כל ולהסיר, האמורה הזכויות להעברת

 בנוסף הינן כאמור הפרה עקב מפרים הלא הצדדים ותרופות זכויות. כאמור

  .מפרים הלא לצדדים שתעמודנה אחרות ותרופות זכויות לכל

שהפך להיות צד מפר מוותר על טענת קיזוז ולא יהיה רשאי להעלותה כלפי  צד  .ה

אי  בגין JOA -הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים ב

 הסכומים המגיעים ממנו במועד.  תשלום

  זכויות העברת - שותפים אחזקת דילול אופן )9(

 אשר, להסכם הצדדים יתר לאישור בכפוף' ג לצד זכויותיו את להעביר יוכל צד  .א

 .סבירים מטעמים אלא להעברה יסרבו לא

או חלקן, תהיה תקפה רק  כולן, הנפט בנכס צד של ההשתתפות זכויות העברת  .ב

  בין השאר את התנאים הבאים:  הכולל, JOA-אם ענתה על כל התנאים של ה

 JOA-אף ההעברה, יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל על .1

 נצברו או הבשילו, מוקנים היו אשר, ואחרים פיננסיים, החיובים כל בגין

מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל,  לפני JOA- ה או הנפט נכסתנאי פי -על

 נתן המעביר שהצד לפני התפעול ועדתידי -עלשאושרו  ההוצאותכל 

  .להסכם האחרים לצדדים הזכויות העברת בדבר הודעה

פי - על או הנפט נכס בשטח, הנפט נכסתנאי פי - על זכויות תהינה לא לנעבר .2

 הדרוש הממשלתי האישור את קיבל לא אשר ועד עוד כל, JOA -ה

 לבצע, האחרים הצדדים רצון לשביעות בכתב במסמך במפורש והתחייב

זכויות  לגבי JOA -וה הנפט נכס תנאיפי -על המעביר התחייבויות את

ידי -עלאת הערבויות הנדרשות הנעבר  ויספקההשתתפות המועברות לו 

  . הנפט נכספי -על או הממשלה

 או כל, אחרת בדרך לשעבד או למשכן JOA-ל מצד למנוע כדי באמור אין .3

, למימון כבטוחה JOA -פי ה- ועל הנפט נכס בשטח שלו מהאינטרס חלק

 לאינטרס הנוגעות ההתחייבויות לכל אחראי ישאר צד שאותו לכך בכפוף

 ויעשה שיידרש ממשלתי אישור לכל כפוף יהיה השיעבוד; האמור
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 - של הצדדים האחרים לפי ה לזכויות) Subordinated( כמשני במפורש

JOA. 

 JOA-מה פרישה ) 10(

), Withdrawal( הפרישה אפשרות נושא את המסדירות הוראות כולל JOA -ה  .א

 החל JOA -משתתף בו (ומה שהוא נפט נכסאו חלקית, של צד מכל  מלאה

עליו) וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של 

  .רישיוןבהצד הפורש כלפי השותפים האחרים 

מנכסי הנפט, חייב להודיע על החלטתו ליתר  או JOA -המבקש לפרוש מה צד  .ב

הצדדים, הודעה כאמור תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, 

יום מיום  30 בתוך"). פרישה הודעת: "להלן( JOA -תחת תנאים הקבועים ב

למסור הודעת  זכאים JOA -מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל

גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה, הם יפעלו לסיום  פרישה

 ולא במקרה. הנפט ולנכסי לפרויקט הקשורות התחייבויותיהם ויתר JOA -ה

 במהירות להעביר הפורש הצד יפעל, לעיל כאמור לפרוש יחליטו הצדדים כל

 השותפים(להלן: " לפרוש שלא שבחרו לשותפים זכויותיו את האפשרית

הצד הפורש  כאשרזכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה,  העברת"). הנשארים

נושא בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, למעט אם 

בהתאם לשיעור  תתחלק הנשאריםהוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים 

 . החזקותיהם
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  שמשון חזקת 7.2.2

", שמשון שותפי"-" ושמשון רשיון(להלן: " שמשון/332 ברשיון השותפיםהגישו  23.12.2014ביום 

 ביוםשתיקרא "חזקת שמשון".  בחזקהאת רשיון שמשון  רילהמ) בקשה לממונה בהתאמה

להעניק לשותפי שמשון  בכוונתו הנפט לחוק 26 סעיף להוראות בהתאםכי  הממונה הודיע 11.6.2015

), 2015-01-045825' אסמכתא: מס( 11.6.2015מיום  מיידידוח  ראו נוספים פרטיםשטר חזקה (ל

 שמשון שותפי נרשמומובא כאן על דרך ההפניה). נכון למועד אישור הדוח,  בו הכלול המידע אשר

 מצוי שבשטחה, חזקת שמשון, חדש נפט בנכס הזכויות כבעליהנפט (כמשמעותו בחוק הנפט)  בפנקס

 בדיונים נמצאים שמשון ושותפי, טרם התקבל שטר החזקה זה דוח אישור למועד נכון. שמשון מאגר

 שטר החזקה. טיוטתעל תנאי  הממונה עם

   כללי  )א(

  הנפט נכס בדברכלליים  פרטים

  שמשוןחזקת   :הנפט נכס שם

  "מ מערבית לחופי אשקלוןק 92 -ימי כ נכס  :מיקום

  "רקמ 250 -כ  :שטח

  .חזקה  ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה: הנפט זכות סוג
  חיפוש והפקה –פי חוק הנפט -מותרות על פעולות

  14.6.2015  :הנפט נכס של מקורי הענקה תאריך

  13.6.2045  :הנפט נכס של מקורי פקיעה תאריך

  -  :הנפט נכס תקופת של הארכה על הוחלט שבהם תאריכים

  13.6.2045  :הנפט נכס לפקיעת נוכחי תאריך

 30ניתנת לתקופה של עד  חזקה ,הנפט לחוק בהתאם  :הנפט נכס תקופת להארכת אפשרות קיימת האם ציון
  שנים נוספות.  20, עם אפשרות להארכה של עד שנים

 AGR(לשעבר: Petroleum Services Holdings AS   : המפעיל שם ציון
Petroleum Services Holdings AS" :להלן) (PSH("60   

 הישיר וחלקם, הנפט בנכס הישירים השותפים שמות ציון
 השליטה בעלי שמות השותפות ידיעת למיטב וכן

  :האמורים בתאגידים

 50%( השותפות.( 
 למיטב). 20%( חברה ישראלית לנפט בע"מ נפטא 

 מר ידי-על בעקיפין נשלטת נפטאידיעת השותפות, 
  .צוף חיים

 ידיעת השותפות, חנ"ל הינה  למיטב). 10%"ל (חנ
 .צוף חיים מר ידי-על בעקיפין הנשלטת פרטית חברה

 שותפות מוגבלת (להלן:  –אנרגיה  מודיעין
, השותפות ידיעת למיטב). 10%( –) "מודיעין"

- ועל סולטן יצחק מרידי -על בעקיפין נשלטת מודיעין
 ציבורית חברה"מ, בע לאחזקות חברה.די.בי איידי 

  . בבורסה נסחרות שמניותיה
 ATP Oil & Gas Corporation )להלן" :ATP 

Corporation("61 )%5 .(בפירוק) ( 
 PSH )5%.(  

  

  

  

  

                                                      

הינה חברה פרטית הרשומה  PSH. למיטב ידיעת השותפות, ATPכמפעילה ברשיון חלף  PSHמונתה  2016בחודש ינואר      60
  (בשרשור).  Sverre Skogenבנורווגיה, אשר בעל השליטה בה הינו מר 

בטקסס, ארה"ב. יצוין, כי  היתה חברה ציבורית שנסחרה בנאסד"ק ורשומה Corporation ATPלמיטב ידיעת השותפות,    61
   ) בארה"ב. 7Chapterבהליכי פירוק ( ATP Corporationנכון למועד אישור הדוח, נמצאת 
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  הנפט בנכס השותפות של חלק בדברכלליים  פרטים

 תאריך ציון - בנכס נפט שנרכש  החזקה בעד
  :הרכישה

1.1.2008  

 השותפות של ההחזקה ואופן מהות תיאור
  :הנפט בנכס

 זכאית וכן שמשון בחזקת 50% -מחזיקה באופן ישיר ב השותפות
  .להלן 7.19.4 ףכמפורט בסעי לתמלוגים

 הזכויות למחזיקיהמשויך  בפועל החלק ציון
 מנכס בהכנסות הנפט תאגיד של ההוניות

  :הנפט

ידי -עלתמלוגים המשולמים  בניכוילהשתתפות בהכנסות ( בזכות
  ובתוספת תמלוגים המשולמים לשותפות):  השותפות

  42.33% – השקעה החזר לפני
  41.13% – ההשקעה החזר לאחר

  
  :תמלוגים לקבלת בזכות

  1.45% – השקעה החזר לפני
  1.45% – ההשקעה החזר לאחר

  
  :בהכנסות

  43.75% – השקעה החזר לפני
  43.75% – ההשקעה החזר לאחר

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  סך
השותפות בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 

האחרון של  ליוםבמהלך חמש השנים שקדמו 
 כנכס או כהוצאה הוכרה אם ביןשנת הדיווח (

  ):הכספיים בדוחות

  
   דולר אלפי 2,757

  

 העבודה  תוכניתבתנאי  עמידה  )ב(

 תוכניתחזקת שמשון, הקובע את  שטר התקבל טרם הדוח אישור למועד נכוןלעיל,  כאמור

  העבודה בנכס הנפט.

  ומתוכננת בפועל עבודה תוכנית  )ג(

 ועד 1.1.2015מיום  שמשון חזקתב בפועל שבוצעו העיקריות הפעולות של תמציתי תיאור להלן

 וכן פעולות מתוכננות בחזקה:  הדוח למועד

תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תיאור  תקופה
 המתוכננת העבודה תוכנית של או

 לפעולה משוער כולל תקציב
 באלפי( הנפט נכס ברמת

  62)דולר

 של בפועלהשתתפות  היקף
 של ההוניות הזכויות מחזיקי

 באלפי( בתקציב השותפות
 )דולר

2015   של סייסמיים נתונים עיבודוהשלמת  המשך 
 עומק ומימד זמן במימד החדש D3 סקר

)PSDMאינוורסיה תהליכי ביצוע זה ) ובכלל 
  .AVO ועיבוד

  134 -כ  232 -כ

2016     120 -כ  220 -כ  בעיקר ביטוח, אגרות ודמי מפעיל  

2017    116 -כ  210 -כ  בעיקר ביטוח, אגרות ודמי מפעיל  

נכון למועד אישור דוח זה טרם התקבל שטר    ואילך 2018
החזקה ושותפי שמשון נמצאים בדיונים עם 

תוכנית  הממונה לגיבוש תנאיו. טרם נקבעה
  עבודה.

-  -  

  

  

  

  

  

  

                                                      

  בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים.  הינם סכומים שהוצאו 7201-2015לשנים הסכומים      62
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   שמשון חזקתההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות ב שיעור  )ד(

 החזר לפני אחוז ההשתתפות שיעור
 השקעה

 לאחר אחוז
 השקעה החזר

 מגולם שיעור
 לפני 100%-ל

 החזר
 ההשקעה

 מגולם שיעור
 לאחר 100%-ל

 החזר
 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
 ההוניות הזכויות למחזיקי

 הנפט בנכס השותפות של
50% 50% 100%  100% 

תיאור שרשרת  ראו
  ההחזקות בסעיף

  .לעיל (א)7.2.2

 בפועל המשויך השיעור
הזכויות ההוניות  למחזיקי

 בהכנסותשל השותפות 
 הנפט מנכס

42.33% 41.13% 84.66% 82.26% 

   בסעיף תחשיב ראו

 .להלן(ה) 7.2.2

 בפועל ההשתתפות שיעור
הזכויות ההוניות  למחזיקי

 בהוצאותשל השותפות 
 חיפוש בפעילות הכרוכות

 הנפט בנכס הפקה או פיתוח

53.63% 53.63% 107.25% 107.25% 

  בסעיף תחשיב ראו

 .להלן(ו) 7.2.2

  

  שמשון מחזקת בהכנסות השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי השתתפות שיעור  )ה(

 החזר לפני  פריט
  השקעה

 

 החזר לאחר
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
   מיםהתמלוגים או התשלו

 100%  שנתיות חזויות של נכס נפט  הכנסות
 

100%  
  

 

 :תשלום (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) ברמת נכס הנפטהתמלוגים או ה פירוט
  )12.50%( המדינה

 
)12.50%(  

 
כפי שנקבע בחוק הנפט 
התמלוגים מחושבים לפי שווי 

שיעור התמלוג שוק בפי הבאר. 
בפועל עשוי להיות נמוך יותר 
כתוצאה מניכוי הוצאות בגין 
 מערכות ההולכה והטיפול בגז

עד לנקודת מסירת ו מפי הבאר
 הגז בחוף. 

  87.50% הנפט נכס ברמת מנטרלות הכנסות
 

87.50%  
 

  

 של ההוניות הזכויות למחזיקי המשויך חלק
 הנפט בנכס הנובעות בהכנסות השותפות

 המנוטרלות

50% 50%   

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם"כ, סה
 נכס ברמת, בפועל ההכנסות בשיעור, השותפות

 )השותפות ברמת אחרים תשלומים(ולפני  הנפט

43.75% 43.75%   

ם (הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא) בקשר עם נכס הנפט ברמת השותפות (האחוזים להלן מיתמלוגים או תשלו פירוט
  :יחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט)

תמלוג על לשותף הכללי שהומחה לישראמקו 
 אינק

)2.5%(  
 

)2.5%(  
 

השותף הכללי זכאי לתמלוג על 
מחלקה של השותפות בהכנסות 

שמשון והוא המחה  חזקתמ
זכות זו לישראמקו אינק. 
לפרטים נוספים ראו באור 

  לדוחות הכספיים.  2ד..11
 

  )0.1%( תמלוג על לישראמקו אינק
 

)1.3%(  
 

ישראמקו אינק זכאית לתמלוג 
לפני החזר  1%על בשיעור של 

לאחר החזר  13%-השקעה ו
מהכנסות  10%השקעה בגין 

 חזקתהשותפות שיופק מ
פי שווי -עלשמשון, מחושב 

לפרטים השוק בפי הבאר. 
 .1ד..11נוספים ראו באור 
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 החזר לפני  פריט
  השקעה

 

 החזר לאחר
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
   מיםהתמלוגים או התשלו

  לדוחות הכספיים. 
שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

 לנקודת מסירת הגז בחוף.

 ATP-תמלוג לשותף הכללי בגין תמלוג מ
Corporationשהומחה לישראמקו אינק ,  

)0.01%(  
  

)0.01%(  
  

השותף הכללי זכאי לתמלוג על 
של השותפות בהכנסות מחלקה 

שמשון והוא המחה  חזקתמ
זכות זו לישראמקו אינק. 

באור לפרטים נוספים ראו 
  . לדוחות הכספיים 2.ד.11

שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

  לנקודת מסירת הגז בחוף.

וג ממודיעין, תמלוג לשותף הכללי בגין תמל
  שהומחה לישראמקו אינק

השותף הכללי זכאי לתמלוג על   )0.03%(  )0.03%(
מחלקה של השותפות בהכנסות 

שמשון והוא המחה  חזקתמ
זכות זו לישראמקו אינק. 

באור לפרטים נוספים ראו 
  . לדוחות הכספיים 2.ד.11

שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 

בגין מערכות מניכוי הוצאות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

  לנקודת מסירת הגז בחוף.

, PSH-תמלוג לשותף הכללי בגין תמלוג מ
  שהומחה לישראמקו אינק

השותף הכללי זכאי לתמלוג על   )0.01%(  )0.01%(
מחלקה של השותפות בהכנסות 

שמשון והוא המחה  חזקתמ
זכות זו לישראמקו אינק. 

באור לפרטים נוספים ראו 
  .לדוחות הכספיים 2.ד.11

תמלוג לשותף הכללי בגין תמלוג מחנ"ל, שהומחה 
  לישראמקו אינק

השותף הכללי זכאי לתמלוג על   )0.02%(  )0.02%(
מחלקה של השותפות בהכנסות 

שמשון והוא המחה  חזקתמ
זכות זו לישראמקו אינק. 

באור לפרטים נוספים ראו 
  . לדוחות הכספיים 2.ד.11

עשוי שיעור התמלוג בפועל 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

 לנקודת מסירת הגז בחוף.
באור לפרטים נוספים ראו   )0.2%(  )0.2%(  לצד ג' לא קשור  תמלוג

   לדוחות הכספיים. 3.ד.11
שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

   לנקודת מסירת הגז בחוף.

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

%40.88  סה"כ  39.68%    

השותפות זכאית לתמלוג על   ATP Corporation 0.25%  0.25% -תמלוג מ
מחלקה של  5%בשיעור של 

ATP Corporation  בהכנסות
לפרטים שמשון.  חזקתמ

 4.ד.11נוספים ראו באור 
  .לדוחות הכספיים

שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 
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 החזר לפני  פריט
  השקעה

 

 החזר לאחר
  השקעה

 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
   מיםהתמלוגים או התשלו

 לנקודת מסירת הגז בחוף.
השותפות זכאית לתמלוג על   0.5%  0.5%  תמלוג ממודיעין

מחלקה של  5%בשיעור של 
 חזקתמודיעין בהכנסות מ

לפרטים נוספים ראו שמשון. 
  . לדוחות הכספיים 6.ד.11באור 

שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

 לנקודת מסירת הגז בחוף.
השותפות זכאית לתמלוג על   0.45%  0.45%   תמלוג מחנ"ל

מחלקה של  5%בשיעור של 
שמשון.  חזקתחנ"ל בהכנסות מ

באור לפרטים נוספים ראו 
  . לדוחות הכספיים 5.ד.11

שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה 
מניכוי הוצאות בגין מערכות 
ההולכה והטיפול בגז עד 

 לנקודת מסירת הגז בחוף.

על  לתמלוגזכאית  השותפות  PSH  0.25%  0.25%-מ תמלוג
מחלקה של  5%בשיעור של 

PSH  שמשון. מחזקתבהכנסות  
 .באור ראו נוספים לפרטים

  .הכספיים לדוחות 7.ד.11

למחזיקי הזכויות השיעור המשויך בפועל 
 בהכנסות מנכס הנפט  ההוניות של השותפות

42.33% 41.13%  

  

 חזקתבפועל מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בהוצאות החיפוש ב השתתפות שיעור  )ו(

  שמשון

  אחוז פריט
 

 תמציתי כיצד מחושב התמלוגים או התשלום  הסבר

(בלא  הנפט נכס של תיאורטיות הוצאות
 )האמורים תמלוגים

100%  

 :הנפט נכס ברמת) מההוצאות(הנגזרים  התשלומים פירוט

  5.25% המפעיל
 

PSH מההוצאות  5.25%לדמי מפעיל בשיעור של  זכאית
דולר  8,500בתקופת האקספלורציה וכן סך נוסף של 

 לחודש. בתקופת הפיתוח וההפקה יעמדו דמי המפעיל על
 מההוצאות. 0.66%של  שיעור

Contracting Party (חנ"ל)  מההוצאות בתקופת  2%של  בשיעור תמורהזכאית ל"ל חנ  2%
  .בתקופת הפיתוח וההפקה 0.66%-האקספלורציה ו

  107.25% נפט נכס ברמת בפועל ההוצאות שיעור"כ סה
 של ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם

 (בשרשור) הנפט נכס בהוצאות השותפות
50%  

 ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם"כ סה
 הנפט נכס ברמת, בהוצאות, השותפות של

 )השותפות ברמת אחרים תשלומים(ולפני 

53.63%  

 של שיעורם לפי יחושבו להלן(האחוזים  השותפות וברמת הנפט נכס עם בקשר) מההוצאות(הנגזרים  תשלומים פירוט
  :)הנפט בנכס השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי
 הזכויות למחזיקי בפועל המשויך השיעור

 הכרוכות בהוצאות, השותפות של ההוניות
 הנפט בנכס והפקה פיתוח, חיפושים בפעילות

53.63%  
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 תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש, פיתוח והפקה בנכס הנפט (באלפי דולר)   )ז(

 של שיעורם סה"כ  פריט
 הזכויות מחזיקי

 השותפות של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

הנפט באלפי  בנכס
דולר (לרבות עלויות 

שבגינן אינם 
משולמים תשלומים 

  למפעיל)

 של מתוכו, חלקם
 הזכויות מחזיקי

 השותפות של ההוניות
 למפעיל בתשלומים
 להחזר(מעבר 
 )הישירות הוצאותיו

  -  134 -כ   2015בפועל בשנת  שהושקע תקציב

  57-כ  120-כ  2016תקציב שהושקע בפועל בשנת 

  53-כ  116-כ  2017תקציב שהושקע בפועל בשנת 

  

  שמשון חזקתב מותניםפרטים אודות משאבים   )ח(

, 28.2.2015 ליום נכוןשמשון,  חזקתשל גז טבעי וקונדנסט ב מותניםבדבר משאבים  לפרטים

 מובא), אשר המידע המצוי בו 2015-01-049243(מס' אסמכתא:  11.3.2015ראו דוח מיידי מיום 

בפרטים אשר הובאו בדוח הנ"ל.  שינוי כל חל לא, 31.12.2017ליום  נכוןבזאת על דרך ההפניה. 

 מיוםמכתב וכן  ,להכללת הדוח האמור בדוח זה NSAIלדוח זה הסכמת  1'גנספח מצ"ב כ

  . שמשוןבדבר היעדר שינויים מהותיים בפרויקט  NSAI-מ השותפותשקיבלה  14.3.2018

 שמשון חזקתהסכם תפעול משותף החל על   )ט(

"), תפעול שמשון הסכםשמשון (להלן בסעיף זה: " חזקתהסכם התפעול המשותף החל על 

זקות תמר ודלית אותם נושאים הכלולים בהסכם התפעול המשותף החל על חמכסה את 

 לעיל), למעט כמפורט להלן: (טו)7.2.1 (לפרטים ראו סעיף

י להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעד )1(

 דולר (לא כולל הוצאות משפטיות).  50,000שלא יעלה על 

החלטות ועדת התפעול המשותף יתקבלו בהצבעה של שניים או יותר מהשותפים  )2(

(צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם  חזקהמהזכויות ב 60%המחזיקים יחד לפחות 

 שמשון יחשבו כצד אחד).

דולר בכל פריט שבתוכנית  500,000או מתן התחייבות בסכום העולה על לפני הוצאה  )3(

שמשון בקשה להרשאה  חזקתל לכל השותפים ביהעבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפע

 ).AFEלהוצאה (

 10%המאושר לתוכנית העבודה בשיעור שלא יעלה על  AFE -המפעיל רשאי לחרוג מה )4(

מהסכום  5%ה קלנדארית לא יעלה על מהסכום שאושר כל עוד סך החריגות באותה שנ

 שאושר בתקציב ובתוכנית העבודה.

 ימים. 120המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של  )5(

ועדת התפעול המשותף רשאית, בין היתר, לפטר את המפעיל אם הוא חדל מלהחזיק  )6(

 שמשון. חזקתמזכויות ההשתתפות ב 24%לפחות 

 חזקתבהעברת זכויות השתתפות ב שמשון זכות סירוב ראשון חזקתאין לשותפים ב )7(

  שמשון.
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   ביחס להסכם תפעול שמשון שותפים הסכם  )י(

 כל, PSH-ל מהשותפות שמשון ברשיון השתתפות זכויות להעברת ההסכם במסגרת )1(

, חתמו על הסכם המסדיר את היחסים ביניהם בכל .ATP Corpלמעט  שמשון שותפי

: זה בסעיף להלן) (שמשון בחזקת כאמור שהומר( שמשון רשיון לתפעולהקשור והנוגע 

הנמצאת בהליכי פירוק  .ATP Corp") וזאת עד להסדרת היחסים עם הנפט נכס"

החל מחודש ינואר . )"ההסכם: "זה בסעיף להלןוחתימת הסכם תפעול חדש ( בבארה"

 כמפעילת חזקת שמשון.  PSHמשמשת  2016

 בין, ובשינויים, הנפט בנכס החל המשותף התפעול הסכמי תנאי על מבוסס ההסכם )2(

 : כדלקמן, היתר

 מההוצאות 5.25%תעניק שירותי מפעיל בתמורה לדמי מפעיל בשיעור של  PSH  .א

 בתקופת. לחודש דולר 8,500 של נוסף סך וכן האקספלורציה בתקופת נפטה בנכס

 . מההוצאות 0.66% של סך על המפעיל דמי יעמדו וההפקה הפיתוח

ו/או הכנסות  הנפט בנכסינבעו הכנסות כתוצאה ממכירת זכויות  PSH - ול במידה  .ב

חלק  כאמור הנפט בנכסלשותפים  PSH, תשלם וממכירת נפט ו/או גז שיופקו משטח

 מדמי המפעיל ששולמו לה. 

 הצדדים של בהחלטה עת בכל סיבה ללא מתפקידו המפעיל את להעביר יהיה ניתן  .ג

 כלל של ההשתתפות מזכויות 65% מעל המחזיקים למפעיל קשורים שאינם

 וכשיר מנוסה וגז נפט חברת שהינו' ג שצד במקרה למפעיל קשורים שאינם הצדדים

 . כמפעיל וימונה 20% על העולה בשיעור השתתפות בזכויות יצטרף כמפעיל לשמש

) לצורך ביצוע התקשרויות ומתן המבצע הגוף( Contracting Party- "ל תשמש כחנ  .ד

לסך של  בתמורה), המפעיל ידי על ניתנים שאינםבהסכם (שירותים שונים שנקבעו 

בתקופת הפיתוח  0.66%-בתקופת האקספלורציה ו נפטה נכסמההוצאות ב 2%

בגין שירותי  ATP Corp-"ל זכאית לקבל מחנהייתה  להוההפקה (בדומה לתמורה 

 מפעיל). 

 . מראש יום 120 של בהודעה עת בכל מתפקידה להתפטר רשאית תהיה ל"חנ  .ה

 פרעון חדלות להליכי תקלע ל"שחנ במקרים מתפקידה ל"חנ את להעביר יהיה ניתן  .ו

. להתקיים חדלה שהיא או נכסים כונס מנכסיה מהותי לחלק מונה או/ו פירוק או/ו

 ההסכם של מהותית הפרה של במקרה מתפקידה ל"חנ את להסיר ניתן כן כמו

 . אליה קשורים שאינם ההשתתפות זכויות מבעלי 65% מעל של בהחלטה

- כ ל"חנ של התפקידים כל את עצמו על שיקבל חילופי מפעיל שימונה במקרה  .ז

Contracting Party ,המפעיל שכר את מחדש יקבעו והצדדים זה תפקיד יבוטל. 

 שכרו את יקבעו הצדדים, ל"חנ מתפקידי חלק רק יקבל החילופי שהמפעיל במקרה

  .ל"חנ זכאית תהיה לו התגמול ואת המפעיל של
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 מהצדדים יותר או 2 של הצבעה ידי על יתקבלו המשותף התפעול ועדת החלטות  .ח

 ההחלטות למעט, ההשתתפות מזכויות לפחות 60%-ב המחזיקים) קשורים שאינם(

 מזכויות לפחות 91%-ב המחזיקים כאמור צדדים ידי על יתקבלו אשר הבאות

 או כל על מרצון ויתור; סמוך נפט נכס עם הנפט בנכס פעולות איחוד: ההשתתפות

 מתקנים והקמת באר של ונטישה איטום; ההסכם סיום או הנפט נכס משטח חלק

 . לשדה הקשורים שונים

 פעילות שהופסקה 7.3

 נפט שהוחזרו, הועברו או פקעו בתקופת הדוח: הנכסי  את להלן טבלה המרכזת

מועד פקיעת   סוג הזכות  שם נכס הנפט
  הזכות

  סיבת הפקיעה

 דניאל הוחזרו על ידי השותפים רישיונות  16.9.2017  רשיון   מזרח דניאל
 2017ברישיונות לידי המדינה בחודש אוגוסט 

ענייני  הודיע הממונה על 2017ובחודש ספטמבר 
  ם.הנפט על פקיעת

  16.9.2017  רשיון   מערב דניאל

 

" מערב/"דניאל  392-ו" מזרח/"דניאל  391 הימיים ברישיונות 65%-ב - ב החזיקה השותפות

על  מעת לעתתכנית העבודה ברישיונות דניאל, כפי שעודכנה  .")דניאל רישיונות(להלן ביחד: "

 ליום ברישיון דניאל מזרח ועד 1.8.2017ליום ידי הממונה, כללה, בין היתר, ביצוע קידוח עד 

דניאל  רישיונות מפעילת המליצה, 2017 אוגוסט בחודשברישיון דניאל מערב.  1.10.2017

, בהתבסס וזאת, המדינה לידי דניאלרישיונות להחזיר את כלל הזכויות ברישיונות לשותפים ב

בין היתר, על הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית של הפרוספקטים שזוהו בשטח 

היענות של  חוסר, םדניאל והקשיים הצפויים במסחור הגז אם וככל שיתגלה בשטח רישיונות

 תוכניתכי לא ניתן להאריך את  והעובדה ניאלדמשקיעים חדשים להצטרף לרישיונות 

ובהתאם להחלטת  לעיל האמור לאור .2018 אפריל לחודש מעבר דניאלהעבודה ברישיונות 

 בחודש הנפט ענייני על לממונה השותפות הודיעה, של השותפות הכללי השותף דירקטוריון

החזרת כלל זכויות ההשתתפות של השותפות ברישיונות דניאל לידי  על 2017 אוגוסט

 נוספים לפרטיםרישיונות דניאל.  הודיע הממונה על פקיעת 2017בספטמבר  16 ביוםהמדינה. 

 - ו 2017-01-071980(מס' אסמכתאות:  12.9.2017 -ו 20.8.2017מהימים  מיידים דוחות אור

   לדוחות הכספיים..א.16 ובאור, בהתאמה), 2017-01-080851

 מוצרים  7.4

 טבעי גז 7.4.1

מגז מתאן. ככזה, ככולו מורכב רובו ונתגלה במאגרי השותפות הינו קל ויבש, שהגז הטבעי   )א(

 הטיפול הנדרש בכדי להעבירו אל הלקוחות הינו מינמאלי. 

(א) באמצעות צנרת; (ב) באמצעות  -דרכים עיקריות  3-ככלל ניתן להוביל גז טבעי ב  )ב(

מעלות צלסיוס מתחת  161ידי קירורו לטמפרטורה של -הנזלתו (קרי, להופכו לנוזל) על

. 100(ג) באמצעות דחיסתו, כך שנפחו מצטמצם פי -; ו600לאפס, אשר מקטין את נפחו פי 

צעות גז נוזלי וגז דחוס ניתן לאחסן ולהוביל בכמויות גדולות ולמרחקים גדולים באמ

  מיכליות ייעודיות.
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 וכן לעיל 6אודות משק הגז המקומי, לרבות התפתחויות ושינויים בו ראו סעיף  לפרטים  )ג(

 7.5.2 סעיף ראו הבינלאומי בשוק ומכירתו הטבעי הגז לייצוא האפשרות אודות לפרטים

 .להלן

 קונדנסט 7.4.2

עיבוי של הקונדנסט, שהינו תוצר טבעי של תהליך  , מופק גםבמהלך הפקת גז טבעי

כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים במאגר  ונגרםטבעי הגז מרכיבים שונים ב

בכדי  ,ייצוב, שעיקרו טיפול מינימאליהשטח. לקונדנסט נדרש פני על לבין אלו השוררים 

נפט. יצוין, כי  יכחומר גלם בייצור תזקיק בעיקרמשמש הוא להעבירו ללקוחות השותפות ו

על מספר המופקת ועומדת י באופן ישיר מכמות הגז הטבעהמופקת, נגזרת כמות הקונדנסט 

 .)MMCFלכל מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ( חביות בודדות

  לקוחות 7.5

השותפות יחד עם יתר שותפי תמר גז טבעי מספקת , דוחה אישור: נכון למועד מקומי שוק 7.5.1

חברות ליצרני חשמל פרטיים וכן ל, תעשייתיים לקוחותל, החשמל חברתלתמר  מפרויקט

 להלן. 7.5.5-ו 7.5.4 בסעיפים, כמפורט אשדוד זיקוק לפזשיווק של גז טבעי, וקונדנסט 

לירדן טבעי גז מייצאים  תמר שותפי יתר עםיחד  השותפות, הדוח אישור למועד נכון: ייצוא 7.5.2

על הסכמים מחייבים  חתומים שותפי תמרלהלן, וכן  7.5.6בהתאם להסכם המפורט בסעיף 

 כמפורט, נוספים לצרכניםטבעי  לייצוא גז ניםומת יםנהלים משאתומ טבעי גז לייצוא

 להלן. 7.5.6בסעיף 

ביטול ההסכם שנחתם בינה  ולפיכך השותפות של ביותר הגדול הלקוח הינהחברת החשמל  7.5.3

לבין שותפי תמר או אי קיומו ישפיע באופן מהותי על פעילות השותפות והכנסותיה 

כל אחת ב תיההכנסו מסך 53%-כהעתידיות. הכנסות השותפות מחברת החשמל היוו 

 חשמל מיצרני הינה 2017. יתרת הכנסות השותפות בשנת 2015 -ו 2016 ,2017 שניםמה

 הכנסותיה, השותפות להערכת, לקוחות תעשייתים וחברות שיווק של גז טבעי. פרטיים

יחד עם  .הקרובות השנים בשלוש הכנסותיה מסך 42%-כ בממוצע יהוו החשמל מחברת

זאת, ככל שיורחב מעגל הלקוחות של השותפות, בשוק המקומי והבינלאומי, תפחת התלות 

 להלן.  (ג)7.5.4 סעיף ראו החשמל חברת עם השותפות םלפרטים בדבר הסכבחברת החשמל. 

 התקשרויות לאספקת גז טבעי 7.5.4

, נכון למועד שותפי תמר שלההסכמים למכירת גז טבעי  ריכוז להלן טבלה המציגה את

. יצוין, כי למעט חברת מהזכויות בפרויקט תמר) 100% -(הנתונים מתייחסים ל הדוח אישור

אשר  ,אין לשותפי תמר לקוח נוסף ")דליהאנרגיות כח בע"מ (להלן: " דליהבז"ן ו, החשמל

לפחות במהכנסות השותפות  10%-יותר מ הוהיו 2015-2017שנים בהיקף ההכנסות ממנו 

. יתר הלקוחות עימם התקשרו שותפי תמר בהסכמים לאספקת גז האמורות אחת מהשנים

לפרטים קובצו בטבלה שלהלן בהתאם לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמור. 

לפרטים בקשר  .להלן 7.5.5 -ו (ג)7.5.4, (ב)7.5.4 ראו סעיפיםנוספים אודות הסכמים אלה, 

 7.5.6קידוחים, ראה סעיף  ודלקעליו חתמו נובל  ממאגר תמר עם הסכם הייצוא למצרים

   .להלן
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שנת תחילת 

  אספקה 
תקופת אספקת הגז 

  האם קיימת אפשרות הארכה   63הבסיסית
כמות מירבית כוללת 

) 100%לאספקה (
)BCM(64  

הכמות שסופקה עד ליום 
31.12.2017 )100% (

)BCM(  
  בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

  שנים 15  2013  65חברת החשמל
אפשרות להארכה בעוד שנתיים 

  נוספות.
  )U.S CPIמדד המחירים לצרכן האמריקאי (  21.2 -כ   87-כ

  בז"ן
  שנים 7  2013  

אפשרות להארכה בעוד שנתיים 
  3.6 -כ  5.8-כ  נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי הברנט 
)Brent ובחלקה הקטן לתעריף ייצור החשמל וכוללת (

  "מחיר רצפה".

  שנים 17  2015  66דליה
אפשרות להארכה בעוד שנתיים 

  נוספות.
  2.9 -כ  23.3-כ

בעיקרה על הצמדה לתעריף ייצור נוסחת ההצמדה מבוססת 
  החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

 פרטיים חשמל יצרני
  67אחרים

2013-2020  
 למעט שנים 15-18
אחד לתקופה הסכם 

  .של כשנתיים

 קיימת מההסכמים בחלק
 של לתקופה להארכתם אפשרות

  68.נוספות לשלוש שנים שנה בין
  8.7 -כ  59-כ

על הצמדה כמים נוסחת ההצמדה מבוססת ההס במרבית
למדד המחירים  בחלקה הקטןלתעריף ייצור החשמל ו

  לצרכן האמריקאי.
הסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על  מספרב

הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן למחירי 
  ).Brentהברנט (

ידי נוסחה הכוללת מחיר -בכל ההסכמים מחיר הגז נקבע על
 בסיס והצמדה וכולל "מחיר רצפה".

  0.5 -כ   1-כ  -  שנים 5-7  2013-2017  אחרים לקוחות תעשייתיים

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה 
באחד  ) וכוללת "מחיר רצפה".Brentלמחירי הברנט (

מההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על מחירי דלקים 
נוזליים וכוללת "מחיר רצפה" ובהסכם נוסף נוסחת המחיר 

  מבוססת על מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.
  

                                                      

תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית  הרלוונטי,, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז   63
 המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.

  להלן). (ב)7.5.4או סעיף ה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו (לפרטים רכמות זו הינ   64
), בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת 100%מליוני דולר ( 6,660-יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם חברת החשמל יעמוד על כ 31.12.2017להערכת השותפות, נכון ליום    65

 של ה), לאחר התאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל, בהנחTake or Payשלום עבורן (התחייבות לרכישה או לת
 ובהתבסס על הערכות השותפות לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה. carry forwardמימוש -אי

), וזאת בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת התחייבות לרכישה או 100%מליוני דולר ( 1,365 - ההסכם עם דליה יעמוד על עד כלהערכת השותפות, יתרת ההיקף הכספי של    66
 ובהתבסס על הערכת השותפות לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה. carry forwardמימוש -של אי בהנחה), Take or Payלתשלום עבורן (

  בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם. , כייובהר   67
 במועד איחור של במקרהפי הסכם אספקה זה,  על. 21.2.2018 ביום") ל"כי(להלן: " מ"בע לישראל כימיקלים חברת לבין תמר שותפי בין שנחתם בהסכם שנקבעה ההארכה תקופת למעט   68

סכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת, וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין הה תקופת תוארך, וכריש תנין ממאגרי המסחרית ההפקה תחילת
 היה. כאמור ההארכה מתקופות אחת כל בתום האספקה הסכם ביטול על תמר לשותפי להודיע רשאית תהיה ל"כי, לפי המוקדם מביניהם. כמו כן נקבע כי, 31.12.2025וכריש או עד ליום 

 .31.12.2025 ליום עד אוטומטי באופן תוארך האספקה הסכם תקופת אזי, יבוטל כריש תנין והסכם
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שנת תחילת 

  אספקה 
תקופת אספקת הגז 

  63הבסיסית
  האם קיימת אפשרות הארכה 

כמות מירבית כוללת 
) 100%לאספקה (

)BCM(64  

הכמות שסופקה עד ליום 
31.12.2017 )100% (

)BCM(  
  בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

  שנים 5-7  2013-2019  69חברות לשיווק גז טבעי
 קיימתמההסכמים  בחלק

 של לתקופה להארכתם אפשרות
  .נוספת שנה עד

  0.2 -כ   1.5-כ
נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי הברנט 

)Brent( ."וכוללת "מחיר רצפה  

 NBL - ייצוא םהסכ
 (כמפורט בהרחבה בסעיף

  להלן) (א)7.5.6

אפשרות להארכה בשנתיים   שנים 15  2017
  נוספות.

 הברנט למחירי הצמדה עלברובה  מבוססת ההצמדה נוסחת  0.1 -כ  2 -כ
)Brent( רצפה"מחיר  וכוללת."  

    37.2 -כ  179.6-כ        "כסה

 בהתאם לבסיס הצמדת המחיר הקבוע בהם 2017 -ו 2016, 2015בשנים אודות הכנסות השותפות  נתוניםפילוח הכוללת  הלהלן טבל  )א(

  :)דולר(במיליוני 

  2017שנת   2016 שנת  2015 שנת
  הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיסי

  הלקוח סוג
 הכנסות סך

  )דולר(במיליוני 
% מסך כל -ב

  ההכנסות 
 הכנסות סך

  )דולר(במיליוני 
% מסך כל -ב

  ההכנסות 
 הכנסות סך

  )דולר(במיליוני 
% מסך כל -ב

  ההכנסות 

 החשמל חברת

)CPI(  
  )U.S CPIהמחירים לצרכן האמריקאי ( מדד  53 -כ  284.9 -כ  53 -כ  273.9 -כ  53 -כ  249.3 -כ

  פרטיים חשמל יצרני
  

 הצמדה על בעיקרה מבוססת ההצמדה נוסחת
  ".רצפה"מחיר  וכוללת החשמל ייצור לתעריף

 כוח אנרגיות דליה
  "מבע

    11 -כ  60.7 -כ  10 -כ  51.3 -כ  6 -כ  29.6 -כ

    23 -כ  124.8 -כ  22 -כ  111.5 -כ  20 -כ  95.2 -כ  אחרים

  שיווק וחברות תעשייתים לקוחות
  

 הצמדה על ברובה מבוססת ההצמדה נוסחת

  ".רצפה"מחיר  וכוללת )Brent( הברנט למחירי

    6 -כ  33.9 -כ  6 -כ  33.6 -כ  10 -כ  47.9 -כ  "ןבז

    7 -כ  35.3 -כ  9 -כ  44.7 -כ  11 -כ  50.8 -כ  אחרים

 

                                                      

  , כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.יובהר   69
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 תמר שותפיידי -על שנחתמולמשק המקומי  טבעי גז למכירת ההסכמים כל אודות נוספים פרטים  )ב(

 Take( לשלם או לרכוש לעיל האמורות הרוכשות התחייבו, הטבעי הגז מכירת מהסכמי אחד בכל )1(

Or Pay (בהסכם שנקבעו למנגנון ובהתאם בהיקף טבעי גז של מינימאלית שנתית כמות בעבור 

עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה  ").המינימאלית הכמות(להלן: " האספקה

בגין כמויות עודפות שנצרכו על ידי הרוכשת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשת 

לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן. כמו כן, נקבעו הוראות 

ה בגין גז שלא צרכה עקב ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמ

הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות 

 ששילמה בגין גז שלא צרכה.

 בדבר להלן (ד)7.17.4 - (ג)7.17.4החלטות הממונה על ההגבלים האמורות בסעיפים  בעקבות )2(

 שנים 7-מ ארוכה הבסיסית האספקה תקופת בהם הסכמיםלפטור מהסדר כובל בקשר  הענקת

הסכמים שנחתמו בחלק מה"), טווחה ארוכי הסכמים(להלן: " החשמל חברת עם ההסכם למעט

 תעמוד שזו כך, המינימאלית הכמות את להקטיןניתנה לכל אחת מהרוכשות אופציה עם לקוחות 

 מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש שצרכה הממוצעת השנתית מהכמות 50% -כ על

"). עם האופציה: "זה בסעיף(להלן  האספקה בהסכם שנקבע כפי להתאמות בכפוף, האופציה

 נכוןהקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה. 

הדוח, שותפי תמר פועלים לתיקון יתר הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים  אישורלמועד 

לפרטים נוספים אודות החלטות  להלן. (ה)7.17.4בסעיף בהתאם להחלטת הממונה האמורה 

 להלן. 7.17.4ראו סעיף  האמורותהממונה על ההגבלים 

לתקופה העולה  16.8.2015בעקבות מתווה הגז, בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  )3(

שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם. זכות זו תינתן גם בהסכמים  8על 

 להלן. 7.17.1שנים. לפרטים ראו סעיף  8לתקופה העולה על  13.12.2020שיחתמו עד ליום 

 בזמני מנצלת, 2012 אוקטובר לפני שנחתמו האספקה בהסכמי הקבועות הכמויות מלוא אספקת )4(

(להלן  תמר פרויקט של וההולכה הטיפול, ההפקה מערכת של הקיבולת אומל את הצריכה שיא

 מחודש שנחתמו טבעי גז למכירת בהסכמים, לפיכךו") ההפקה מערכת: "זה בסעיף ביחד

 כאשר ותסתיים 2015ר החלה במהלך חודש מאי שא ביניים תקופת נקבעה 2012 אוקטובר

 (להלן האספקה בהסכמי הקבועות הכמויות את לספק להם פשרתא ההפקה מערכת קיבולת

ביניים תהיה כפופה, ה"). אספקת הגז על פי הסכמים אלה בתקופת הביניים תקופת: "בסעיף זה

בין היתר, לכמויות הגז שתהיינה זמינות באותה העת, לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על 

בהתאם למנגנונים שנקבעו בכל אחד מהסכמי  2012אוקטובר חודש הסכמי אספקה לפני 

האספקה האמורים. בכל ההסכמים האמורים במשך תקופת הביניים לא תחול ההתחייבות 

 ות המינימאלית כאמור לעיל.לרכישת הכמ

הודיעו שותפי תמר למרבית הלקוחות עמם נחתמו הסכמים למכירת גז  2016נובמבר  בחודש )5(

פי סדר קדימות חתימת ההסכמים), לרבות יצרני -כאמור (על 2012טבעי החל מחודש אוקטובר 

בעי .פי.סי רותם בע"מ, חברות לשיווק גז טואואנרגיה בע"מ  דוראדחשמל פרטיים ובהם 

תסתיים תקופת הביניים ובהתאם, שותפי תמר יוכלו  30.9.2020, כי ביום תעשיתייםולקוחות 

   לספק ללקוחות אלו גז טבעי תחת ההסכמים על בסיס מחייב.
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 ההסכם לסיום זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי )6(

 ממקורות האמורות לרוכשות גז לספק תמר שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה

 של במקרה או תמר מפרויקט הגז באספקת עיכוב של במקרה פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי גז

 בין ליחסים בנוגע וכן, בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות הכמויות אספקת אי

  .האמורות לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים

  החשמל חברת לבין תמר שותפי בין גז אספקת הסכם אודות נוספים פרטים  )ג(

ותוקן ביום  14.3.2012נחתם ביום הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל  )1(

 עם בקשר, בין היתר, ")ההסכם(להלן בסעיף זה: " 1.9.2016וביום  7.5.2015, ביום 22.7.2012

  .החשמל חברת תצרוך אותן הגז כמויות להגדלת האופציות מימוש

 BCM 78 -מלחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות החוזית הכוללת ניתנה הסכם במסגרת ה )2(

לשתי תקופות כמפורט להלן:  מתייחסת"). האופציה האופציה(להלן בסעיף זה: " BCM 87 -לכ

הגז הגדלת כמויות הודיע על האופציה ללממש את חברת החשמל תוכל  15.4.2013(א) עד ליום 

; ")ראשונהה אופציהה(להלן בסעיף זה: " 2018עד לסוף שנת ו 1.1.2017החל מיום  אותן תצרוך

כמויות  המשך צריכתהודיע על האופציה ללממש את חברת החשמל תוכל  15.4.2015(ב) עד ליום 

האופציה (להלן בסעיף זה: " לתום תקופת ההסכם ועד 1.1.2019החל מיום  המוגדלותהגז 

  , וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם. ")השניה

הראשונה  הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר על החלטתה לממש את האופציה 11.4.2013ביום  )3(

הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר כי החליטה  16.4.2015וביום , 2018עד סוף שנת כאמור 

  .השניהלממש באופן חלקי את האופציה 

 פרויקט כי הוסכם, החשמל חברת לבין שותפי תמר בין הגז אספקת להסכם התיקון במסגרת )4(

ויימשך עד לסוף  1.1.2017ההסכם הושלם ומועד הגדלת הכמויות נקבע ליום  לצורך ההרחבה

  .2018שנת 

 עמדה על 31.12.2016ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום  לחיוב השנתית המינימאלית הכמות )5(

הכמות והשלמת פרויקט ההרחבה,  כאמור האופציה של חלקי מימושלאחר . לשנה BCM 3.5 -כ

(בכפוף לשנה  BCM  5-כ עומדת על 31.12.2018ועד ליום  1.1.2017 מיום החלהמינימאלית לחיוב 

חשמל פרטיים והיקף ייצור  ליצרנילהתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר 

ועד תום  1.1.2019מיום החל  .)לשנה BCM 3.6 -אך לא פחות מכ החשמל של חברת החשמל

. ההסכם כולל הוראות לשנה BCM 3-, הכמות המינימאלית לחיוב תעמוד על כתקופת ההסכם

לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימאלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי 

 אספקה על ידי המוכרים. 

 לצרכן המחירים מדדוססת על פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המב- הגז נקבע על מחיר )6(

ואילך.  2020לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1% בתוספת ),U.S CPI( האמריקאי

דולר.  5.042פי מחיר בסיס של -חושב על 2011בשנת  MMBTUמחיר הגז בגין יחידה אחת של 

גדלת הקבועה בהסכם לההאופציה ביחס לכמויות הגז הטבעי שתצרוך חברת החשמל במסגרת 

 מדדמשיעור עליית  30% -מוצמד מחיר הגז רק ל 2014החל משנת  ,נקובות בהסכםת היוהכמו
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אינה  לעיל כאמור לשנה 1% של פחתההה או וספהההו) U.S CPI( האמריקאי לצרכן המחירים

 .חלה

נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר (בהתאם למנגנון שנקבע  בהסכם )7(

בהסכם), אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה ארוך טווח עם 

 שנים 11-ו שנים 8 בחלוף: הישראלי בשוק לשימוש טבעי גז לצריכת )(Anchor Buyer לקוח עוגן

 1.7.2021 (קרי: תמר מפרויקט) 1.7.2013החל ביום  בהסכם(כהגדרתו  המסחרית ההפעלה ממועד

 שתבוצע ההתאמה) שנים 8לאחר  – 1.7.2021ביום ( הראשון ההתאמה במועד ).1.7.2024 -ו

 – 1.7.2024(ביום  השני ההתאמה ובמועד), הפחתה או(תוספת  25% עד של בטווח תהיה למחיר

  ).הפחתה או(תוספת  10% עד של בטווח היהת למחיר שתבוצע ההתאמה שנים) 11לאחר 

יהיו רשאים לסיים את ההסכם, במקרה בו הצד השני יבצע פעולת  שותפי תמרהחשמל או  חברת )8(

חדלות פירעון (כהגדרתה בהסכם) שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על ביצוע 

לפחות. חברת יום  120ידי מתן הודעה מראש ובכתב של -התחייבויותיו בהתאם להסכם, על

הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה להיות להם לסיים את ההסכם  שותפי תמרהחשמל ו

בהתאם לכל דין, אלא ביחס להפרות משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם 

יום לצד המפר (אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם)  120ורק לאחר מתן תקופה של 

  לתיקון ההפרה. 

 בהתאם החשמל חברתידי -על שהוזמנו הגז כמויות את יספקו לא שותפי תמר אם, ההסכםפי -על )9(

, ההסכםפי -על המותרים הסטייה שעורי על העולה בכמות הינה האספקה ואי ההסכם להוראות

 מופחת במחיר העוקב בחודש גז אספקת של בדרך החשמל חברת את שותפי תמר יפצו אזי

 בשיעורים פיצויים ישולמו שבגינן מיוחדות הפרות ההסכם קובע, כן כמו. סופקה שלא בכמות

 מהוראות חלק הפרת בגין מהצדדים אחד כל לאחריות גבולות נקבעו בהסכם. יותר גבוהים

 .בהסכם הקבועים בשיעורים ההסכם

והפקת הגז,  שותפי תמרפועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר, מתקני  שותפי תמר ) 10(

. יחד עם זאת, נקבע כי אף הוראה בהסכם לא מיםהסככל אחד מהאספקתו בהתאם להובלתו ו

יהא אחראי כלפי חברת  אחד משותפי תמרוכל  שותפי תמרתפורש כיוצרת אחריות הדדית בין 

החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם. על אף שחברת 

, שותפי תמרהחשמל רשאית להזמין כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם מטעם 

מהכמות  אחד מהםתהא חלקו של כל אחד משותפי תמר הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל 

 ללת. המוזמנת הכו

 למנגנונים בהתאם, לשעה מקסימלית כמות עם שעתי בסיס על הינה ההסכםפי -על הגז אספקת ) 11(

  .בהסכם המפורטים ולפרוצדורות

הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז, בסמוך למתקן הקבלה  מסירת ) 12(

 או בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם בין הצדדים. 

המסירה בהתאם להסכם צריך לעמוד בספציפיקציות הקבועות  בנקודת סופקמש הטבעי הגז ) 13(

כל מחלוקת בין  בהסכם. לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן.

 הצדדים הנוגעת לאיכות הגז תופנה (לבקשת צד כלשהו) למומחה לשם הכרעה.
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 יכולת תהיה שלנעבר בכך תמותני ההסכם פי על החשמל חברת של וזכויותיה חובותיה המחאת ) 14(

 חלק אותו גם יועבר שלנעבר וכן ההסכם פי על בהתחייבויותיו לעמוד ופיננסית טכנית

 פרופורציונלי חלק מעבירים אם(משמע  החשמל חברת של הכח תחנות של פרופורציונלי

 של הכוח מתחנות פרופורציונלי חלק גם יקבל הוא, כלשהו לנעבר וההתחיייבויות מהזכויות

 ).החשמל חברת

ההערכות דלעיל ביחס להיקפים הכספיים הכוללים של  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

 ידי על נהת הגז הטבעי שתירכשיולעיל, כמו 7.5.4 בסעיף האספקה המפורטים הסכמי

פי -האספקה על יותחילת מועד ההרחבה פרויקט של האספקה יכולת, לעיל האמורות הרוכשות

האספקה, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות  מיהסכ

כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים 

התקיימות התנאים המתלים בכל אחד מהסכמי האספקה (ככל שאלו טרם  אילרבות עקב 

, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי טורייםרגול אישורים קבלתאי  התקיימו),

 מיבהסכ ותהקבוע אותבהתאם לנוסח והגז שיקבע ית האמורות, מחירוהרוכשמ אחת כלידי -על

שקל (ככל שרלבנטי להסכם האספקה), -האספקה, תעריף ייצור החשמל, שער חליפין דולר

) (ככל U.S CPI( האמריקאי ריםהמחי מדד), האספקה להסכם שרלבנטייםמחירי הברנט (ככל 

 שרלבנטי ככל( תמר מפרויקט האספקה תשרלבנטי להסכם האספקה), ביצוע והשלמת הרחב

), הקמת והפעלת תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות (ככל האספקה להסכם

ומועד  האספקה מהסכמי אחד בכל הניתנות ותשרלבנטי להסכם האספקה), מימוש האופצי

  . וכיוצ"ב ןמימוש

  לפז זיקוק אשדוד קונדנסטלאספקת  הסכם 7.5.5

 פיו על, קונדנסט לאספקת הסכם תמר שותפי לבין אשדוד זיקוק פז בין נחתם 28.11.2012 ביום

 שהחלה שנים חמש של תקופה במשך קונדנסט אשדוד זיקוק לפז לספק שותפי תמר התחייבו

הוסכם בין הצדדים  2016בחודש נובמבר  , בהיקף (כמויות ומחיר) שאינו מהותי.30.3.2013 ביום

) בניכוי Brentפי מחירי הברנט (-מחיר הקונדנסט נקבע על .שנים נוספות 5- על הארכת ההסכם ל

מרווח, כפי שנקבע בהסכם האספקה. עיקר המכירות של קונדנסט על ידי שותפי תמר היתה 

  .במסגרת הסכם ההתקשרות הנ"ל

  טבעי גז לייצוא התקשרויות 7.5.6

 NBL Eastern, לבין חברת תמר שותפי, נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין 19.2.2014ביום   )א(

Mediterranean Marketing Limited " :להלן)NBL יצוא גז טבעי לצרכנים בירדן י") לצורך

הינה  NBL. 30.9.2017וביום  16.2.2016אשר תוקן ביום  ")תמר-NBLהסכם (להלן: "

, אשר הינה בעלת השליטה .Noble Energy Incור) שלחברת בת בבעלות מלאה (בשרש

  , המפעילה של פרויקט תמר.בנובל

 Arabעל הסכם עם שתי חברות מירדן,   NBLתמר, חתמה-NBLבד בבד עם חתימת הסכם 

Potash Company ו-Jordan Bromine Company " :לפיו הרוכשות(להלן יחד בסעיף זה ,("

ישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית גז טבעי ש NBL- תרכושנה הרוכשות מ

  "). הסכם האספקהשל ים המלח בירדן (להלן בסעיף זה: "
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-גז טבעי לצורך מכירתו על NBL-לספק ל תמר שותפיתמר התחייבו -NBLבמסגרת הסכם 

 תמר שותפי(דהיינו:  Back Back toלרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאי  NBLידי 

פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל -על NBLיהיו אחראים לקיום התחייבויות 

  מכוחו). NBL-ההכנסות נטו שיגיעו ל

לספק לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל   NBL, התחייבה(כפי שתוקן) פי הסכם האספקה-על

 2017 חודש ינואר במהלך החלה. האספקה על פי הסכם האספקה BCM  2-של עד כ

  שנה. 15- ימשך כוצפויה לה

שותפי תמר להציע  התחייבו, תמר-NBLהסכם החלטת מיסוי בקשר עם  יפ-ליצוין, כי ע

), Brentלכל לקוח ישראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר חברת ברנט (

כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן, הקיימת במועד החלטת הממשלה 

  להלן.  7.17.1ף לפרטים ראו סעיבהסכמים של שותפי תמר. 

ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה של שלוש שנים 

ההצעה יחל בכל  פי- לעד האספקה ע). מו16.8.2018מיום החלטת הממשלה (קרי, עד ליום 

 ינוארהסכם הייצוא (שהחלה בחודש  יפ-לתקופה שהיא שתחילתה מתחילת האספקה ע

  .) ועד לשש שנים מיום חתימת הסכם הייצוא2017

והכוונה  ) להלןגלאור חתימת הסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס כמתואר בס"ק (  )ב(

 משא ומתן על הסכםלניהול בלתי מחייב הכוונות המכתב , להמחותו ליתר שותפי תמר

לבין בין שותפי תמר  2014אשר נחתם בשנת , UFG - לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ל

  , אינו רלוונטי עוד.UFGחברת 

לאספקת גז טבעי לצורך הזנת שונות ת יואפשרובוחנים שותפי נכון למועד אישור הדוח, 

הרחבת בחינת אפשרויות  אודותלפרטים  במצרים. UFGמתקני ההנזלה הקיימים של 

  לעיל. (ו)7.2.1 סעיף יכולת האספקה מפרויקט תמר ראו

: זה בסעיף(להלן  טבעי גז לאספקת הסכם על תמר שותפי חתמו 17.3.2015 ביום  )ג(

 .")דולפינוס(להלן: " Dolphinus Holdings Limited70") מפרויקט תמר לחברת ההסכם"

ונובל (להלן תקראנה יחדיו בסעיף זה: נחתם הסכם בין דלק קידוחים  19.2.2018ביום 

") לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר הרוכשת(להלן בסעיף זה: " דולפינוס") לבין המוכרות"

אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם  ")הייצוא הסכםלמצרים (להלן בסעיף זה: "

כאמור ואשר נחתם מתוך כוונה  17.3.2015ביום  דולפינוסשנחתם בין שותפי תמר לבין 

את הסכם  להמחותפנו אל השותפות וליתר שותפי תמר במטרה  המוכרות .להחליפו

הייצוא ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר, 

 נכון למועד אישור דוח זה טרם בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת.

 הומחה הסכם הייצוא וטרם בוצעה התקשרות עם יתר שותפי תמר כאמור לעיל.

פקת הגז לרוכשת תהיה בתחילה על בסיס מזדמן אס כי, נקבע הייצוא בהסכם

)Interruptible .(כי לרוכשת להודיע אופציה למוכרות ניתנה הייצוא הסכם במסגרת 

: זה בסעיף(להלן  מחייב בסיס על להיות תהפוך) חלקה או(כולה  הגז אספקת

                                                      

גדולים,  למיטב ידיעת השותפות, הקונה מייצג קונסורציום של צרכני גז לא ממשלתיים תעשייתיים ומסחריים מצריים   70
 .מפיצי גז, ויזמים בראשות ד"ר עלא ערפא
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 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 לרוכשותה בין שתוסכם כפי, אחרת

(בהתאם להיקף  BCM 3.5 -לספק לרוכשת כמות שנתית של עד כ מחוייבותהמוכרות 

עבור כמות  לרכוש או לשלם מחוייבתהכמויות שלגביהן תמומש האופציה) והרוכשת תהא 

כמות הגז החוזית   .הייצוא שנתית מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם

 . BCM32  -הינה כ הייצואהכוללת הנקובה בהסכם 

 מחירשיסופק לרוכשת תחת הסכם הייצוא יקבע על פי נוסחה המבוססת על ז מחיר הג

מעריכה כי היקף ההכנסות המצטבר ביחס  . דלק קידוחים(Brent)נפט מסוג ברנט חבית 

 7.5 -עשוי להסתכם בכ הייצואלכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי לרוכשת תחת הסכם 

את הכמות  וךצרהרוכשת תש נחההמבוססת על ה ההערכה האמורה. מיליארד דולר

לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת  הערכהוכן על  בהסכםהקבועה  החוזית הכוללת

ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז  ,. יובהר כיהסכם הייצוא

  ומחירי הברנט בעת המכירה. הרוכשת ידי - שתירכשנה בפועל על

 בצינור שימוש ובהן, למצרים הגז להזרמת שונות אפשרויות בוחנות והרוכשת המוכרות

ובעלי מניותיה   EMGחברת עם ומתן למשא המוכרות של כניסהאו /ו ירדן דרך ערבי הפן

למצרים. כמו כן,  EMGלצורך הזרמת הגז באמצעות צינור הולכת הגז הקיים של חברת 

   לית למצרים.נבחנת האפשרות לחיבור יבשתי נוסף בין מערכת ההולכה הישרא

 הנדרשות בתשתיות השימוש הסדרת עםצפויה להתחיל  הייצוא הסכםפי -האספקה על

 הקבועה הכוללת החוזית הכמות לאספקת עד תימשך האספקה. למצרים טבעי גז להולכת

  , לפי המוקדם מביניהם. 2030או דצמבר  ם הייצואבהסכ

הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל  םהסכ

), כניסה להסכמים שיאפשרו כאמור הגז וייבוא לייצוא אישורים קבלת(לרבות  ובמצרים

שימוש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכמי הולכה בין המוכרות לבין נתיבי גז 

ות לטובת המוכרות כפי שנדרש בהסכמי לישראל בע"מ (ככל שיידרשו), קבלת ערבוי

  הייצוא, וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל ביחס לעסקאות נשוא הסכמי הייצוא.

תתממש, וזאת עקב  ם הייצוא, כי אין כל ודאות כי מכירת הגז לרוכשת על פי הסכיובהר

 אם הייצוהייצוא, כולם או חלקם, תנאי הסכ םאי התקיימות התנאים המתלים בהסכ

  "ב.וכיוצלרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר 

הולכת הגז,  לאפשרויותהההערכות דלעיל ביחס  – צופה פני עתיד מידע בגין אזהרה

כמויות הגז הטבעי שתירכשנה על ידי ו ייצואה םלהיקפים הכספיים הכוללים של הסכ

, אשר 1968–הרוכשת, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת 

, אי ייצואה םהסכבעקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות התנאים המתלים 

ידי -אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על קבלת

שינוי במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנט, מימוש  הרוכשת

 .המימוש והיקף האופציה מימוש מועד), שתמומש וככל(אם  תמר בהסכם ההאופצי
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  והפצה שיווק 7.6

 המקומי לשוק אספקה 7.6.1

 טבעי גז לשיווק תמר ה בפרויקטשותפי עם ביחד פועלת השותפותלמועד אישור הדוח,  נכון

 שאים ומתניםמ של השותפות ומנהלים מעבר ללקוחות הקיימים פוטנציאליים לצרכנים וקונדנסט

ובכללם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים  המקומיבמשק  פוטנציאליים לקוחות עם שונים בשלבים

, תמר מפרויקט קונדנסטאו /ו טבעי גז למכירת מחייבים בהסכמים קשרלהת במטרה, תעשייתים

(ג) -(ב)7.17.1בכפוף למחירי הגז ותקופת ההסכמים הקבועים במתווה הגז כמפורט בסעיף  והכל

  .תמר פרויקט של האספקה ליכולתבכפוף ו להלן

של מערכת  פיתוחהבהמשך עשויה להיות תלויה גם הנוספים הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות 

לפרטים אודות  .האזוריות החלוקה מערכות ובהשלמת על ידי נתג"ז ההולכה הארצית לגז טבעי

  )א להלן.2(א)(7.6.2ראו סעיף  חלוקת עלויות ההרחבה של מערכת ההולכה לירדןההחלטה בעניין 

 ייצוא 7.6.2

ווק הגז ילש לפועלת למציאת שווקים מחוץ לישרא תמר, ביחד עם שותפיה בפרויקט ,השותפות

דינות הקרובות לתה. להערכת השותפות, השווקים הפוטנציאלים כוללים את המישגהטבעי 

לישראל אליהן ניתן לייצא גז באמצעות צנרת והשווקים הגלובלים הרחוקים יותר אשר ניתן 

ווק של י(גז טבעי דחוס). במסגרת מאמצי הש CNGאו  )(גט"ן LNGלייצא אליהם באמצעות 

משאים ומתנים עם לקוחות בירדן וכן מתקיימים  הסכמיםהשותפות לייצוא, נחתמו מספר 

כמו כן, בוחנת השותפות  71.במדינות אלה ובמדינות נוספות נוספים ללקוחותלאספקת גז טבעי 

 ן., כמפורט להלCNG- ) וFLNG(לרבות   LNGכדאיות כלכלית למספר פרויקטים לייצוא באמצעות 

 צנרת  )א(

ביחד עם  לעיל, 7.5.6, בנוסף להסכמי הייצוא המפורטים בסעיף מקדמת השותפות )1(

שותפיה בפרויקט תמר מגעים ו/או משאים ומתנים, בשלבים שונים, בקשר עם ייצוא גז 

או /ו המגעים במסגרת .בהיקפים משמעותיים לירדן ו/או למצרים ,טבעי בצנרת

 גז למכירת האפשריים בהסכמים המרכזיים הפרמטרים נדונים ,"להנ מתניםו המשאים

, ליחידה מחיר, קיבולת, כמויות, התקשרות תקופת, היתר בין הכוללים, בצנרת טבעי

 הצנרת לבניית התחייבות), Take or Pay( מינימאלית רכישה התחייבות, הצמדה נוסחת

  וכיוצ"ב.

 למשאיםהמידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או  –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

ומתנים 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 

 המשאיםפרט אין וודאות כי המגעים ו/או באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, וב

ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים 

  .לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, ככל שייחתמו

                                                      

 .לעיל 7.5.6 סעיף ראו שנחתמו הכוונות ומכתבי הייצוא הסכמי אודות לפרטים   71
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 מפרויקט בצנרת טבעי גז לייצוא המרכזייםהפוטנציאליים  היעד שווקי תיאור להלן )2(

   :72תמר

לצורך ייבוא גז  לעקבהבסמוך  ממוקםחוכרת ירדן מתקן גיזוז צף ה כיום, – ירדן  .א

מספר ירדן על  חתמה 2015 שנתמ החל. למיטב ידיעת השותפות, נוזלי טבעי

 - ו 2016 יםבשנ .לשנה BCM 3 -בהיקף של כ LNGלייבוא  הסכמים קצרי טווח

שעיקרם גז טבעי, בהתאמה,  BCM 4.2 -וכגז טבעי  BCM 4 -צרכה ירדן כ 2017

מייצאים שותפי תמר גז  2017החל מראשית שנת  .LNG הגיע באמצעות ייבוא

חיבור של מערכת ההולכה  באמצעות, לעיל (א)7.5.6כמפורט בסעיף  לירדןטבעי 

(להלן:  הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן םמפעלילהישראלית 

צפוי להסתיים פרויקט הקמת צינור  2019"). בנוסף, במהלך שנת הדרומי הצינור"

אזור דוברת) לגבול עם מההולכה של נתג"ז (את מערכת אשר יחבר גז טבעי חדש 

ירדן וכן הקמה של צינור שיחבר את הצינור החדש שיוקם על ידי נתג"ז בגבול 

(הצינור הפן ערבי המופעל על ידי ההולכה הקיימת בירדן  ישראל ירדן לצנרת

על הנתונים הידועים לשותפות  בהתבסס .")הצפוני הצינור(להלן: " )FAJRחברת 

תאפשר הזרמה של גז טבעי בכמות שנתית של  הצפוני הצינור קיבולתולמפעילה, 

ביחס לאספקה  םשנחת םלעניין ההסכ .לירדן ודרך ירדן למצרים BCM 10 -כעד 

פרסמה המועצה לענייני  30.3.2017 ביוםיצוין, כי  .לעיל (א)7.5.6 סעיףלירדן, ראו 

משק הגז הטבעי החלטה בעניין חלוקת עלויות ההרחבה של מערכת ההולכה 

 מקטע הקמת של הסופית מהעלות 58% זתשלם לנתג" NBLלירדן הקובעת כי 

  .לדברת קשיש מתל הנוסף ההולכה

עמדה  2017השותפות, ההפקה המקומית במצרים בשנת מיטב ידיעת ל – מצרים  .ב

נבע תוך שהגידול בהפקה  ,2016ביחס לשנת  BCM 10 -גידול של כ ,BCM 52-על כ

בשוק הביקוש לגז טבעי  .גז חדשיםמשדות גז טבעי  תמתחילת הפקבעיקרו 

יובאו  BCM 8.3 -כמתוכם  BCM 59 -כעמד על  2017 שנתבמצרים בהמקומי 

גז טבעי נוזלי. בקיזוז כמויות מועטות של גז טבעי נוזלי שיוצאו בצורה של 

- על כ 2017, עומד ייבוא של גז טבעי נוזלי למצרים בשנת 2017ממצרים בשנת 

BCM 7 . צפויה ההפקה המקומית לעמוד על כ 2018להערכת השותפות, בשנת - 

BCM 64  בעיקר בשל תחילת ההפקה ממאגר)Zohr  שהחל הפקה במחצית דצמבר

. יש לציין כי העונתיות 2018-בהיקף דומה להיקף הביקוש המקומי החזוי ל) 2017

מסוימות בשימוש בגז בטבעי במצרים גורמת לכך שמצרים עשויה לייצא כמויות 

במצרים שני  כמו כן,גז טבעי בחודשי הקיץ. ולייבא גז טבעי בחודשי החורף של 

בעלי יכולת הנזלה  ממצרים,לייצוא  )LNGמתקני הנזלת גז טבעי לייצור גט"ן (

 Feedטון גז נוזלי בשנה, לגביהם נדרש גז טבעי להזנתם (מיליון  12.2-כוללת של כ

Gasבהיקף של כ (- BCM 18-19 בשל מחסור בגז הדוח אישורנכון למועד  .בשנה ,

לגבי הטווח  .ה נמוכה או שאינם פועלים כללבתפוק טבעי במצרים, מתקנים אלה

נמצאות בטווח  2020שנת ל תחזיות הביקוש לשוק המקומי המצריהרחוק יותר, 

                                                      

 ידי השותפות, בין היתר, בהתבסס על נתוני חברות ייעוץ שונות. -האמור נערך על המידע   72
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להזנת  Feed Gas-, וזאת מבלי לכלול את הגז הטבעי הנדרש כ75-ל BCM 67שבין 

מתקני ההנזלה האמורים. למיטב ידיעת השותפות, פועלת ממשלת מצרים 

אספקת גז טבעי מתגליות בישראל וקפריסין, מתוך מטרה לקידום פרויקטי 

) לגז טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי HUBלהפוך את מצרים למרכז אזורי (

המשק המקומי לצד שימוש במתקני הייצוא הקיימים וקידום השקעות במתקני 

גז טבעי וחיפוש פרויקטי  פיתוחפעולות עידוד ייצוא חדשים, וכל זאת במקביל ל

פעילות חיפושי גז טבעי, המקודמת על ידי ממשלת  .ספלורציה) במצרים(אק

מצרים, עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי במצרים, ולפיכך 

 גז טבעי נוספות במצרים. תיתכנה תגליות

  (ב) לעיל.7.5.6פים לפרטים אודות התקשרות לייצוא גז טבעי למצרים ראו סעי

אפשרויות שונות להזרמת גז טבעי  בוחנים שותפי תמרהדוח, אישור נכון למועד 

 הפן ערבי)בצינור  שימושתוך דרך ירדן (הזרמת גז טבעי מישראל למצרים, ובהן 

ובנית חיבור  הקמת צינור ימי חדש למצריםהצפוני לירדן, צינור הבאמצעות  וזאת

  ).יבשתי חדש בין מערכת ההולכה הישראלית למצרים (באזור ניצנה או כרם שלום

ו/או למשאים  המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

יירות ערך, אשר אין כל ומתנים כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק נ

חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש  או כולווודאות כי יתממש, 

באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים 

והמתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים ושיתקיימו התנאים הנדרשים 

   כניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, ככל שייחתמו.לפי כל דין ל

מבצעת בחינה ראשונית של  השותפות, הדוח אישורנכון למועד  – )CNG( דחוס טבעי גז  )ב(

 ושינועו) CNGלמדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסת הגז הטבעי ( גז לייצא האפשרות

 טבעי גז ייצוא. לפרויקט מלא הנדסי תכנון בחינת לרבותמדינות אלה, ל ייעודיות באוניות

 איי, יוון לרבות, התיכון במזרח ונוספים חדשים ייצוא לשווקים גישה לאפשר עשוי זה באופן

 ממשלות עם ראשוניים דיונים קיימה השותפות. נוספות ומדינות , איטליההתיכון הים

בעולם לא קיימים  ,השותפות ידיעת למיטב. יצוין, כי זה באופן ישראלי טבעי בגז המעוניינות

   .באמצעות פלטפורמות ימיות CNGכיום פרויקטים לאספקת 

 הזמנות צבר 7.7

התבסס על (א) מחירים חזויים בהם נעשה שימוש אשר חושב בצבר ההזמנות של השותפות,  להלן 7.7.1

שבחוזה)   Take Or Pay-(לפי כמות ה המינימאליות הגז כמויות) ב( -בנתוני התזרים המהוון; ו

 טבעי גז לאספקת(הסכמים בהם התקיימו כל התנאים המתלים) מחייבים  בהסכמים שנקבעו

 הלקוחות התחייבו אותן), הדוח אישור וקונדנסט מפרויקט תמר (אשר הינם בתוקף נכון למועד

 חברת של הצריכה 2018 שנת סוף עד) 1העיקריות הבאות: ( להנחות בכפוף, לשלם או לצרוך

(בהנחה של אי  בשנה BCM  3- כ על תעמוד 2019 והחל משנת בשנה BCM 3.6 -כ על תעמוד החשמל

האופציות שניתנו ללקוחות שותפי תמר להקטנת הכמות החוזית  )carry forward(; )2מימוש 

 תמר שותפי ללקוחות הגז אספקת תחילת מועד) 3; (תמומשנהלעיל  7.5.4 בסעיףהכוללת כמפורט 

  : עילל 7.5.4 בסעיף כמפורט יהא
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  שנה  (במיליוני דולר) הכנסות סך

  *31.12.2017 ליום נכון

101  Q1 2018 **  

101  Q2 2018 **  

101  Q3 2018 **  

101  Q4 2018 **  

278  2019  

308  2020  

292  2021  

265  2022  

266  2023  

269  2024  

271  2025  

270  2026  

273  2027  

137  2028  

  

  .הזמנות בצבר שינויים חלו לא"ח הדו אישור במועד *

  ** הכמות מחושבת על בסיס שנתי. החלוקה לרבעונים נעשתה באופן לינארי.
  

הערכות השותפות בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות  - בגין מידע צופה פני עתיד אזהרה

מצבר ההזמנות הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על כמויות הגז 

לאספקת גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר ועל המחייבים מאליות שנקבעו בהסכמים המיני

 השפעתםההנחות המפורטות בסעיף זה, ואין כל וודאות בהתממשותן, וזאת בין היתר, עקב 

   .להלן 7.23 בסעיף כמפורט השותפות בפעילות הכרוכים הסיכון מגורמי מי של האפשרית

 384 -כ של כספי בהיקף הוערך 2017שנת  בגין 31.12.2016 ליום נכון השותפות של ההזמנות צבר 7.7.2

 539 -כשל  לסך 2017הסתכמו בשנת ההזמנות הנ"ל  מצברדולר. בפועל הכנסות השותפות  מיליוני

, 2017הפער בין היקף ההכנסה הצפוי בצבר ההזמנות לבין ההכנסות בפועל בשנת דולר.  מיליוני

 בהסכמים שנקבעו המינימאליות הגז מכמויות יותר גבוה היה בפועל המכירות שהיקף מכך נובע

  .האמורים מהפרויקטים טבעי גז לאספקת

 תחרות 7.8

  לעיל. 7.1.9ראו סעיף  לפרטים

 עונתיות 7.9

 ,מושפעת, בין היתריצרני חשמל פרטיים לוחברת החשמל ל חשמל לייצורבישראל צריכת הגז הטבעי 

החשמל. בדרך כלל, ברבעון השלישי  יצרניחשמל ומתכניות התחזוקה של למשינויים עונתיים בביקוש 

להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז של השנה (חודשי הקיץ) צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר. 

  : 73האחרונות בשנתייםמפרויקט תמר)  100%הטבעי (במונחי 

  רביעי רבעון
 )BCM -(ב

  שלישי  רבעון
 )BCM-(ב

  שני רבעון
 )BCM -(ב

  ראשון  רבעון
 )BCM-(ב

 תקופה

2.33  2.54  2.28  2.19  2016  

2.34  2.55  2.43  2.40  2017  

                                                      

, כי הנתונים אינם כוללים יצוין .BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי תמר מעוגלים לעשירית    73
 אשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי. LNG מהמצוף הימי לייבואשסופקו  כמויות
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 מתקנים וכושר ייצור 7.10

 ליום MMCF 250 - כ שלקידוחים בעלי כושר הפקה  שישההמתקנים בפרויקט תמר, כוללים, בין היתר: 

ימיים תת ימי המרכז את הפקת הגז מהקידוחים כאמור; שני צינורות -תת הפקהמערך ; 74לכל אחד

 גז משדה תמר לפלטפורמת ההפקה;הק"מ, כל אחד, להולכת  150 -באורך של כו טשאינ 16בקוטר 

 4שני צינורות נוספים בקוטר ; Bפלטפורמת מרי ל"מ צפונית ק 2 -פלטפורמת הפקה הממוקמת כ

(חומר המונע קפיאה) מפלטפורמת ההפקה  MEG, כל אחד להולכת ק"מ 150 -באורך של כ טשאינ

מפלטפורמת  MEGלהולכת גז ו/או קונדנסט ו/או  טשאינ 6- ו 1075למערך הקידוחים; צנרת בקוטר 

 הקיים טשאינ 30 בקוטר לצינור ההפקה פלטפורמתהמחברת את  צנרתההפקה למתקן הקבלה וכן 

- כפולים באורך של כ )Umbilicals(; כבלי בקרה ושליטה בפרויקט ים תטיס להולכת הגז למתקן הקבלה

ק"מ, כל אחד, המחברים את פלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים ומאפשרים את השליטה,  150

 Bלפלטפורמת מרי  טשאינ 8- ו 16הפיקוד והבקרה על הפקת הגז הטבעי מהקידוחים וצנרת בקוטר 

, ככל Bמאגר מרי בהתאמה ללצורך החדרת גז טבעי וקונדנסט  Bהנדרש בפלטפורמת מרי  והציוד

מטר באמצעות מגדל  236 -פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ .שידרש

)Jacket על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים, מורכבים הסיפונים .(Topsides) ( של

פקה והטיפול בגז הטבעי. עוד מצויים על פלטפורמת הפלטפורמה, המכילים בין היתר את מתקני הה

), TEG, מתקני ייבוש הגז (MEGההפקה מתקני הפרדת נוזלים מהגז הטבעי, אחסון, טיפול ומחזור 

גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי אויר, מנחת מסוקים, מגורי עובדים, מתקני כיבוי אש, סירות 

  ים למערכת ההפקה והטיפול של הפלטפורמה. הצלה, מתקני אבטחה ומתקנים נוספים הקשור

 , ראו סעיףלרבות הרחבת יכולת האספקה פרויקט תמר תכנית הפיתוח שלאודות נוספים לפרטים 

  .ללעי (ה)7.2.1

  הון אנושי 7.11

ידי השותף הכללי -, השותפות אינה מעסיקה עובדים כלשהם והיא מנוהלת עלדוחה אישורנכון למועד 

של השותף הכללי מעמידה לרשות השותף הכללי  השליטה בעלתבהתאם להוראות הסכם השותפות. 

  שירותי ניהול, הכוללים בין היתר, מנכ"ל, מנהל כספים, חשב, הנהלת חשבונות ושירותי משרד.

בנוסף למנהלי השותף הכללי, השותפות נעזרת ביועצים (בין היתר, עורכי דין, יועצים גיאולוגים, יועצים 

כן, יצוין כי במסגרת הסכמי התפעול  כמועוץ כאמור נדרש. גיאופיסיים ויועצים פיננסיים) ככל שיי

 לאותפעול הפרויקטים.  ניהולבפרויקטים השונים מפעילת הפרויקטים מעסיקה כח אדם לצורך 

ו/או  השותפות לבין הפרויקטים מפעילת ידי על המועסקים העובדים בין מעביד עובד יחסי קיימים

  הכללי כל חבות ישירה כלפיהם בגין סיום יחסי עובד מעביד.השותף הכללי ואין לשותפות ו/או לשותף 

  

  

                                                      

החלה הזרמת הגז הטבעי  2017וחובר למערכת ההפקה ובחודש אפריל  הושלם, 8-הפקה נוסף, קידוח תמרו פיתוחקידוח    74
 בעת תמר ממאגר מירבית אספקה ולאפשר ההפקה במערכתהיתירות מהקידוח. מטרת הקידוח היתה להגדיל את 

 לעיל. (ד)7.2.1 לפרטים נוספים ראו סעיף .שיא ביקושי

אינטש שישמש להעברת גז טבעי מאסדת  10להפעלת צינור העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון  29.8.2016ביום    75
תמר עד לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדוד. טרם הענקת הרישיון כאמור, יועד הצינור להעברת 

 קונדנסט.
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 חומרי גלם וספקים  7.12

בכל פרויקט בו השותפות בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבלנים מקצועיים 

 ,בישראל אין כיום קבלנים לביצוע קידוחיםככלל, בעלי הציוד הנדרש לכל פרויקט ופרויקט. עם ו

בים מהסוג שמבצעת השותפות יחד עם שותפיה בפרויקטים ועבודות פיתוח ותשתית סקרים סייסמיים 

כאשר אלו מונחים , השונים, ולפיכך מתקשר המפעיל עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור

ים . מתקני הקידוח הימיים וציוד ייעודי אחר נחכרלשכור, ככל שניתן, שירותים ויועצים מקומיים

כל פרויקט. פרמטר חשוב נוסף  העבודה ולצרכי, לסוג הםומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינות

המשפיע לענין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף 

 ישיר באופן מתקשרת אינה השותפותוכתוצאה מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש, ולהיפך. 

 .הפרויקט מפעילת לבין בינם היא וההתקשרות מקצועיים קבלנים או ספקים עם

 חוזרההון גירעון ב 7.13

   ..720131.12הכללי לתקופה שהסתיימה ביום  לדוח הדירקטוריון של השותף 1.1ראו סעיף לפרטים 

  מימון 7.14

והפיתוח בנכסי הנפט והגז של השותפות ממומנת  םחיפושיה, פעילות הדוח אישורלמועד  נכון 7.14.1

בעיקר מהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט ללקוחות פרויקט תמר, מהון השותפות, 

  . והנפקת אגרות חוב מאשראי מתאגידים בנקאיים

פי אישור נציבות מס הכנסה, חלה על השותפות התחייבות שלא לקחת הלוואות בסכום -על 7.14.2

ידי המשקיעים בשותפות, אלא בתיאום ובאישור מראש - מהסכום שיגויס על 3%העולה על 

של נציבות מס הכנסה. בעקבות הצורך בקבלת מימון לפיתוח שדה תמר, פנתה השותפות 

שורה לנטילת הלוואות בסכומים העולים על הסכום לנציבות מס הכנסה בבקשה לקבלת אי

התקבל אישור רשות המיסים, לפיו הותר לשותפות לממן את חלקה  25.3.2010האמור. ביום 

בתשתית תוכנית ההפקה באמצעות הלוואות ו/או הנפקת אג"ח וזאת מבלי שהמימון הנדרש 

ותפות" כמשמעותה מעמדה כ"שהאמור ו/או ההשקעות שיבוצעו בתשתית ההפקה ישללו את 

 בתקנות מס הכנסה (חישוב המס).

  .לדוחות הכספיים 3.א.8באור ראו לפרטים בדבר הדירוג שניתן לאשראי שקיבלה השותפות  7.14.3

לדוחות  8באור ראו לפרטים בדבר הסכמי מימון מהותיים בהם התקשרה השותפות  7.14.4

 . הכספיים

סדרה א') לציבור בהיקף של השלימה השותפות הנפקה של אגרות חוב ( 2017במאי  14 ביום 7.14.5

ביחד עם יתר כספי השותפות מיועדים לשמש תמורת ההנפקה  .ש"ח ארדימיל 1.57 -כ

ולהמשך  מיליון דולר) 427 -(כ 2016בדצמבר  31שנצברו עד ליום לחלוקת מלוא הרווחים 

. לעיל 7.2 בסעיףוכן כמפורט הסכם השותפות ב , כמפורטהשותפות השקעות בנכסי הנפט של

  .לדוחות הכספיים 9ובאור  בדוח הדירקטוריון 5סעיף  ראונוספים לפרטים 

 מיסוי  7.15

  . לעיל 4.5 וסעיף (פרק ג' לדוח זה) לדוחות הכספיים 10 באורלמיסוי ראו  הנוגעיםלפרטים 

 כל ואין, בישראל המשפט בתי בפסיקת נדונו טרם השותפות בפעילות הקשורותהייחודיות  המס סוגיות

. להכרעתם האמורות הסוגיות תובאנה וכאשר אם המשפט בתי יפסקו כיצד לקבוע או לצפות אפשרות
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 ועל הואיל. המס שלטונות של עמדתם תהיה מה לצפות אפשרות אין, מהסוגיות חלק לגבי, כן כמו

, הדין תיקון בעקבות שיגרמו לשינויים, מס הטבות בו שכלולות ייחודי מס משטר חל השותפות פעילות

 המס משטר על מהותיות השלכות להיות יכולות, לעיל כאמור, המיסים רשות בעמדת שינוי או פסיקה

 .השותפות על שיחול

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 7.16

לסביבה כרוכה מטבע הדברים בסיכון לגרימת נזק  טבעי גז או נפט של הפקהו פיתוחפעילות חיפוש,  7.16.1

מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי צפויים. חומרת יתר, בין ה התרחש,שעשוי ל

  הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא.הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך 

  כפיפות השותפות להוראות הדין ו/או הוראות של רשויות מוסמכות בנושאים סביבתיים:  7.16.2

ינקטו אמצעי זהירות, כך  קידוחהנפט ותקנותיו קובעים, בין היתר, כי בביצוע  חוקבישראל   )א(

יחדרו משכבה  שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא

גיאולוגית אחת לשניה. כמו כן, חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות 

נושאים ב , ישנן הוראות נוספותהממונה. בנוסף, מלבד הרגולציה הקבועה בדין הישראלי

(ראו לעניין זה תנאים שנקבעו  לשותפות שניתנוהחזקות שטרי גם בתנאי הקבועות סביבתיים 

לעיל וכן באישורים להקמה והפעלה של  (ב)7.2.1 בסעיף כמפורטבתנאי חזקות תמר ודלית 

וח ו/או במסגרת פעילות הפקה של נפט וגז ההפקה של פרויקט תמר. בעת ביצוע קיד תומערכ

צפויה בלתי פתאומית טבעי רוכש המפעיל ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה הנובעים מהתפרצות 

(עקרונות  הנפט תקנותפורסמו  2016בשנת יצוין כי, מבוקרת של נפט ו/או גז טבעי. ובלתי 

 הכוללות ,)2006(תיקון לתקנות משנת  2016-"זתשע), בים והפקתו נפט לחיפושי פעולה

של  לזהותו ביחס תנאים, היתר ובין, בים נפט והפקת חיפוש לפעילות בנוגע שונות הוראות

שמירת הבטיחות וההגנה על הסביבה במסגרת פעולות ב שלו לניסיון הנוגע בכל לרבותמפעיל, 

 החיפוש וההפקה של הנפט.

פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים  2016ספטמבר  בחודש  )ב(

 פעילות של הסביבתיים ההיבטים אתלהסדיר  נועדוממשלתיים נוספים הנחיות אשר 

 זכויות לבעלי להורות נועדו אלו הנחיות. בים טבעי וגז נפט של וההפקה הפיתוח, החיפוש

, זכויותיהם בשטחי פעילותם תבמסגר להכין שעליהם והמסמכים הפעולות מהם, בים הנפט

 פעילות בעת להיווצר העלולים סביבתיים מפגעים, הניתן ככל למזער או למנוע מנת על וזאת

לפירוט אודות ההנחיות הסביבתיות כאמור . בים טבעי וגז נפט של והפקה פיתוח, יםחיפוש

 להלן. 7.16.2ראו סעיף 

כן, פעילותה של השותפות עשויה להיות כפופה להוראותיהם של דינים סביבתיים שונים,  כמו  )ג(

מניעת זיהום  חוקותקנותיו;  1983–"גהתשממניעת זיהום הים (הטלת פסולת),  חוקובניהם 

ים בשמן (נוסח - מניעת זיהום מי פקודתותקנותיו;  1988–"חהתשמהים ממקורות יבשתיים, 

שמירת  חוקותקנותיו;  1993–"גהתשנהחומרים המסוכנים,  חוק; 1980–"םהתשחדש), 

 2004–"דהתשסהאחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן,  חוקותקנותיו;  1984–"דהתשמהניקיון, 

; חוק תקנותיוו 2011–"אשעהתפיקוח ואכיפה),  ויות(סמכ הסביבה הגנת חוק; ותקנותיו

–"חהתשסאוויר נקי,  חוק; 1992–תשנ"בהלמניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), 

חובת דיווח ומרשם),  –הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  חוקותקנותיו;  2008
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שמירת  חוקותקנותיו;  1961–"אהתשכלמניעת מפגעים,  חוקותקנותיו;  2012–"בהתשע

 .לפיו והצווים התקנות 1968–תשכ"חהרישוי עסקים,  חוק; 2004–תשס"דההסביבה החופית, 

להיות השותפות עשויה בנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, בפעילותה   )ד(

 ממשלתייםשעשויות להינתן מפעם לפעם, מטעם גופים בנושאים סביבתיים להוראות כפופה 

 מקרקעי ישראל.  רשות, לרבות אחרים

 הסביבה איכות עם בקשר אירועים 7.16.3

לא היה אירוע או עניין הקשור ובהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי המפעילה, , 2017 בשנת

בסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על מהותית בפעילות השותפות אשר גרם לפגיעה 

 השותפות. 

 סביבתיים סיכונים בניהול מדיניות 7.16.4

מאמצת מדיניות סביבתית אסטרטגית לשמירה על הסביבה ולעמידה  תמר פרויקטהמפעילה של 

על פעולות  ה. מדיניות זו כוללת הקפדה של המפעילבפרטהסביבתיים בהוראות החוק בכלל והדינים 

בהתאם לנהלים פנימיים לניהול הסיכונים הסביבתיים של פעילותה, לרבות הכשרת כוח אדם 

מתמיד ותאונות לשיפור  ה להפחתת הפגיעה בסביבה למניעת תקלותמתאים, וכוללת תכנית עבוד

צוות ייעודי הן  הלמפעילהאמורה במסגרת . בטיחות, סביבה וגהות יהתרבות הארגונית בנושאשל 

 אשר אחראי ליישום מדיניות כאמור ולפיקוח עליה, ,לשלבי הפיתוח והן במהלך הפעילות השוטפת

ה בכל הדרישות והתקנים, לרבות מערכות שונות לניהול לקיום הנהלים להבטחת מילוי ועמיד

 ת. כמו כן, מבצע) SEMS )Safety & Environmental Management Systemsסיכונים סביבתיים כגון 

במתקני התפעול ואסדות  הסביבה להגנת והמשרדידי צד שלישי -בדיקות נאותות על ההמפעיל

 הידע, המודעות להגברת ובטיחות סביבה איכות בנושאי שוטפת פעילות מתמקיי ההמפעילהקידוח. 

עמדה  העוד יצוין, כי על אף שלמפעיל .ההמפעיל צוותי של והכשרות אימונים לרבות, והמוכנות

והסביבתיים בפרט, על ככלל  שונה ביחס לפרשנות המשפטית לגבי תחולת הדינים הישראליים

פעילותה בשטח המים הכלכליים) מזו שאומצה במסגרת חוות הדעת המוזכרת  לרבותבים (פעילותה 

ת הרגולציה הסביבתי מכח הנדרשים ההיתריםלקבלת כל  ההמפעיל תלהלן, פועל (ד)7.17.5בסעיף 

, היתר הזרמה לים מכח חוק 1993 –לרבות היתר רעלים מכח חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

, נקי אוויר חוקפליטה לאוויר מכח  והיתר 1988–"חהתשממניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, 

השותפות אינה משמשת מפעיל באף אחד מהפרוייקטים  ,דוחה אישור. נכון למועד 2008–"חהתשס

  בהם היא שותפה. 

  סביבתיות והשקעות עלויות 7.16.5

ידיעת השותפות, עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי  למיטב

  , לא צפויות עלויות מהותיות נוספות.דוחה אישורהפרוייקטים השונים ומעבר לכך, נכון למועד 

 -של כ תקציבתמר, ב תמערכות ייעודיות לצמצום פליטות לאוויר מפלטפורמ תהתקנל פועלתנובל 

פי המפעילה, להפחית פליטה של מזהמים -). התקנת מערכות אלו צפויה, על100%מיליון דולר ( 30

   .2019 לשנת, וצפויה להסתיים עד סוף הרבעון הראשון 95%בשיעור של מעל  שונים

 הסביבה איכות עם בקשר מהותיים או מנהליים הליכים משפטיים 7.16.6

כנגד  מהותיולמיטב ידיעת השותפות, לא מתנהל הליך משפטי ו/או מנהלי  דוחה אישורנכון למועד 

בשנת כן,  כמו הכללי בקשר עם השמירה על הסביבה.השותפות ו/או מי מנושאי המשרה בשותף 
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לא ידוע לשותפות על אי עמידה מהותית  ה,על ידי המפעיללשותפות , ובהתאם למידע שנמסר 2017

   או חריגה מהותית מדרישות איכות הסביבה בפרויקט תמר.

 מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות 7.17

 הגז מתווה 7.17.1

 בשינויים (אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה 476החלטת ממשלה מס'  התקבלה 16.8.2015 ביום

משדה הגז הטבעי  המופקתלהגדלת כמות הגז הטבעי  מתווהבנושא " )22.5.2016 מיוםמסוימים 

" (להלן נוספים טבעי גז ושדות "תנין"ו "כריש", "לויתן"ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי  76"תמר"

עם הענקת פטור  17.12.2015 ביום לתוקף נכנסה אשר"), הממשלה החלטתזה: " 7.17.1בסעיף 

 "),חוק ההגבלים העסקיים(להלן: " 1988-, התשמ"חחוק ההגבלים העסקייםמסוימות במהוראות 

זה:  7.17.1בסעיף  להלן, רציו ונובל (אבנר, קידוחים לדלקעסקיים  הגבליםביחס למספר 

לחוק  52ידי ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה, בהתאם להוראות סעיף - על") הצדדים"

"), העסקיים ההגבלים חוק לפי הפטור" או" הפטורזה: " 7.17.1בסעיף  להלןההגבלים העסקיים (

  מובאים להלן. עיקריה אשר

מותנה בקיומם של כאמור, מההסדרים הכובלים לפי חוק ההגבלים העסקיים  יצוין, כי הפטור

 :התנאים הבאים

 77תמר במאגרמבני  שינוי  )א(

חודשים ממועד מתן הפטור לפי חוק ההגבלים  72תוך תעברנה  ואבנר קידוחים דלק )1(

 לצדודלית  תמר תובחזק זכויותיהן מלוא את") לתמר הקובע המועד(להלן: "העסקיים 

או למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן  מהם מי או לצדדים קשור שאיננו שלישי

 78.הממונה לאישור בכפוף, או במאגרי כריש ותנין

המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה חוזה מכירה מחייב, כך שלאחר מימושו,  עד )2(

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי  25%-מ גבוהותזכויות נובל בחזקת תמר לא יהיו 

ואינו מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, 

  79לאישור הממונה.בכפוף במאגרי כריש ותנין, 

עד המועד הקובע  ) לעיל2( -) ו1המועברות כאמור בס"ק ( הזכויותכל  יועברו שלא ככל )3(

"), תועבר הזכות להעביר את הזכויות בתמר המועברות הזכויות(להלן: "לתמר 

                                                      

, והזכויות I/13ודלית  I/12"תמר" הוגדרה בפטור הנספח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא בשטח חזקות תמר    76
שמחזיקים הגופים המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר 

  לשימוש במתקן הקליטה ועיבוד הגז ביבשה, ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".
וע כאמור, מניין במתווה נקבע כי לא יובאו בחשבון תקופות אשר ארע בהן אירוע "כח עליון בתמר". ככל שארע איר   77

המועדים הרלוונטיים בתמר ייעצר, ובלבד שדלק קידוחים, אבנר ונובל פועלים במהירות ובשקידה לתיקון הנזק שנגרם 
מהכוח העליון. "כח עליון בתמר" הוגדר במתווה כ"מלחמה, פעולה צבאית, פעולת טרור, תאונה משמעותית או אסון 

או לקות משמעותית באיזה מן המתקנים או המערכות הנדרשים למימוש טבע שכתוצאה ממי מהם נוצר כשל משמעותי 
הפקת הגז, ושכתוצאה מהם הופסקה או קטנה באופן משמעותי הספקת הגז לתקופה משמעותית ונמנעה משותפויות 
דלק ונובל האפשרות למכור את נכס הנפט הרלוונטי במהלך העסקים הרגיל, ואדם סביר ושקול בנעלי שותפויות דלק 

  נובל לא היה יכול למנוע או להתגבר עליהם".ו

 תמר בחזקות קידוחים דלק של מזכויותיה 9.25% למכירת עסקה הושלמה 20.7.2017 ביוםקיום הוראות המתווה,  לשם   78
מזכויות ההצבעה בתמר  16.67%דוח זה, דלק קידוחים מחזיקה בשיעור של  אישור. נכון למועד פטרוליום לתמר ודלית

 דלק קידוחיםקיום הוראות המתווה תידרש  לשם. מהזכויות ההוניות בתמר פטרוליום 22%פטרוליום ובשיעור של 
  .למכור עד למועד הקובע בתמר גם את החזקתה כאמור בתמר פטרוליום

 29.1.2018 ביום .לאוורסט ודליתת תמר ומזכויותיה של נובל בחזק 3.5%הושלמה עסקה למכירת  2016דצמבר  בחודש   79
) מזכויותיה 100%(מתוך  7.5%התקשרה תמר פטרוליום עם נובל בהסכם מכר מותנה, לפיו נובל תמכור לתמר פטרוליום 

 לעיל. 18"ש ה ראו לפרטיםתמר ודלית. של נובל בחזקות 
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 למציאתלידי נאמן (כהגדרתו במתווה הגז), אשר יפעל שלא נמכרו המועברות בתמר 

 בהתאם והכל, בתמר המועברות הזכויות למכירת ההצעות מירב ולקבלת רוכשים

 להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על ההגבלים.

נובל בחזקת תמר, כאמור לעיל, לפי  זכויותבמועד הקובע לתמר או ביום מכירת  החל )4(

 המוקדם, נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת למאגר תמר.

 ולויתן תמרממאגרי חדשים לאספקת גז טבעי  הסכמים  )ב(

, מועד החלטת הממשלהמולויתן, שייחתמו  תמר ממאגרי טבעי גז של לאספקה הסכמים )1(

 :שלהלן ההוראות בכלל יעמדו

 תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי אחר. לא  .א

תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית, בהתאם לתנאים  לצרכן  .ב

 ולהוראות שנקבעו בפטור. 

 הטבעי הגז את הצרכן ימכור שבו המכירה מחיר על מגבלה כל יחילו לא הצדדים  .ג

 .משנית במכירה

 ועד ממועד החלטת הממשלה שייחתמו תמר ממאגר טבעי גז של מכירה להסכמי ביחס )2(

, אבנר ונובל קידוחים דלק זכויות העברת את הממונה אישר בו מהמועד שנים 4 תום

", האופציות פתיחת מועד"-ו" ותנין בכריש הזכויות(להלן: " ותנין כריש חזקותב

ובהם השותפות יידרשו להציע לכל צרכן את  תמר במאגר הזכויות בעלי), בהתאמה

שנים או תקופה ארוכה יותר  8האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד 

שנים, תעמוד לצרכן  8. בכל הנוגע להסכם שאורכו עולה על לצרכן שתוסכם בין הצדדים

שנים שיתחיל במועד פתיחת  3זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם בחלון זמן של 

 האופציות.

 ועד ממועד החלטת הממשלה שייחתמו לויתן ממאגר טבעי גז של מכירה להסכמי ביחס )3(

 את צרכן לכל להציע יידרשו לויתן במאגר הזכויות בעלי, האופציות פתיחת מועד

 יותר ארוכה תקופה או שנים 8 עד שיבחר תקופה לכל בהסכם גז לרכוש האפשרות

 .לצרכן הצדדים בין שתוסכם

 על לממונה, האנרגיה לשר ששלחו בהודעה תמר שותפי הבהירו 2.4.2017 ביום )4(

 :כדלקמן, עסקיים הגבלים על ולממונה האוצר במשרד התקציבים

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר - של עיכוב באספקת גז לראשונה על במקרה  .א

ללקוחותיהם, בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד 

-שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו 4תום 

ז מהספק החדש, "תנין" (מועד פתיחת האופציות), אשר היו אמורים לעבור לרכוש ג

באופן מלא או באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש 

שנים מיום חתימת ההסכם  8-יוכל לספק גז בכמויות מסחריות (אך לא יותר מ

 .עימם), וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם

הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש  כן  .ב

של המתקנים לחתום  המממניםלהקים מתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות 
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על הסכם אספקת גז ארוך טווח, את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו 

 .שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר 8עולה על 

 מחירים  )ג(

בתנאי החלטת הממשלה והפטור לפי  יעמדו ולויתן תמר בחזקות הזכויות בעליעוד  כל )1(

חוק ההגבלים העסקיים, יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים 

, אשר מטיל 2013-"גהתשעושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח), 

פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך תקופה מיום 

, אבנר ונובל בחזקות קידוחים דלקועד למועד בו הושלמה העברת זכויות  16.8.2015

בהתאם , "ק (א) לעילאו בחזקת תמר כמפורט בסבס"ק (ו) להלן כריש ותנין כמפורט 

 "). המעבר תקופת(להלן: " מביניהםלפי המאוחר להוראות מתווה הגז 

 ובחזקת) השותפות(לרבות  תמרתקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקת  במהלך )2(

 את פוטנציאלים לצרכנים") בחזקות הזכויות בעלי: "זה 7.17.1 בסעיף(להלן  לויתן

 :להלן כמפורט, הטבעי הגז והצמדת המחיר חלופות

בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים הקיימים  מחיר  .א

 קלנדרי, ויעודכן בכל רבעון צרכניהםבהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות לבין 

 ). הממשלה בהחלטת(בהתאם לחישוב המפורט 

, כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן )Brent( ברנט מסוג חבית מחיר  .ב

 .תמר בהסכמים של שותפי הקיימת במועד החלטת הממשלה

) העומד בתנאים המפורטים קוגנרציהאו  קונבציונאלי( פרטי חשמל יצרן עבור  .ג

לעיל, גם  .ב-ו. אבהחלטת הממשלה מלבד החלופות המפורטות בסעיפים קטנים 

 חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל. 

כדי לגרוע מחובתם של בעלי הזכויות  )2("ק בסלעיל, אין באמור ) 2( "קבסלאמור  בנוסף )3(

את מחיר הגז הקבוע במסגרת הסכם בישראל בחזקות תמר ודלית להציע לצרכנים 

 ."ק (ז) להלןכמפורט בסהמיסוי מנגנון תנאי בבכדי לעמוד ייצוא 

 טבעי גז ייצוא  )ד(

, צמח ועדת של המלצותיה עיקרי את אימצה אשר 23.6.2013 מיום ממשלה בהחלטת )1(

 ואופן המותרות הייצוא מכסות חישוב לאופן באשר ותיקונים הבהרות, יתרה בין, בוצעו

 בעניןהממשלה  החלטתזה: "(ד) (להלן בסעיף קטן  הגז אספקת במערכת יתירות יצירת

 להלן. (א)7.17.5לפרטים נוספים ראו סעיף "). ועדת צמח

לכל  Bבעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי  נקבע כיכן,  כמו )2(

תקופת חזקת תמר, לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר תמר, 

 בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה. 

  SWתמר מאגר   )ה(

אישור לתוכנית הפיתוח של מאגר  ייתןכי  הממונהבמסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת 

, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר לעיל) (ז)7.2.1(לפרטים נוספים ראו סעיף  SWתמר 
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מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה  575 -לא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ SWתמר 

 המדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת תמרידי הממונה לאחר שתושג הסכמה בין -תבוטל על

, ראו SW. לפרטים נוספים אודות מאגר תמר SW תמר מאגר בפיתוחכל הנושאים הקשורים ב

  לעיל.  (ז)7.2.1סעיף 

 מכירת כריש תנין  )ו(

את העבירו , אבנר ונובל קידוחים דלק ,2016בחודש דצמבר , להוראות המתווה בהתאם )1(

צד שלישי שאיננו קשור לצדדים או , Energeanלחברת כריש ותנין  חזקותזכויותיהן ב כל

  .מי מהם

העברת הזכויות בכריש ותנין לחברת לר הממונה ואישהתקבל  13.12.2016ביום  )2(

Energean.  

 מיסוי  )ז(

במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים, המסדירה סוגיות מיסוי  )1(

שונות, הנוגעות לפעילות במאגרי תמר ולוויתן. כמו כן, הממשלה החליטה לפעול לקידום 

טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מס, תיקונים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי 

  הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה וגבייה.

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 

רך בבחינה שנתית של התקבולים מהסכם הייצוא וכי לא יהיה צורווחים ממשאבי טבע, 

התקבל אישור מראש מרשות המיסים על כך שמחיר יחידת שבכפוף לכך לשם כך, וזאת 

שבעל הסכם נפט בהסכם הייצוא אינו נמוך מ"המחיר הממוצע המקומי" או לחלופין 

הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע בהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים 

   אל, באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז.בישר

 מקומי תוכן  )ח(

(לרבות  תמר במאגרי הזכויות בעליהממשלה רשמה בפניה את הודעת שר הכלכלה כי 

מיליון דולר על  500השותפות) ולויתן מתחייבים להשקיע בתוכן מקומי בסכום מצטבר של 

היתר, הוצאות בגין רכישת . כתוכן מקומי ייחשבו, בין מועד מתן הפטורמשנים החל  8פני 

, (לרבות גופים זרים הרשומים בישראל) סחורות או שירותים מגופים הרשומים בישראל

מחקר  השקעות בתחום שלרכישת טובין, רכש מקבלנים, ספקים או יצרנים ישראלים, 

מסך  20%אדם (עד לתקרה של  כח עקיפין), הוצאות עלב(במישרין או  ופיתוח בישראל

, הוצאות על הכשרות מקצועיות, תרומות ופעילות בתחום של אחריות אמור)ההתחייבות כ

 80.חברתית

 מעודדת השקעות רגולטורית סביבה קיום  )ט(

 -ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו 

, ייצוא והשינוי המבני )Government Take( חלקו המירבי של הציבור ברווחים בשלוש סוגיות:
                                                      

 -בסך כולל של כ 2016ידי רו"ח על הוצאות ספקים מקומיים בשנת -למשרד הכלכלה דוח מבוקר על העבירההמפעילה    80
   .דולר מיליון 110
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 בכוונת שנים מיום קבלת החלטת הממשלה. 10למשך  , זאתשכלול בהחלטת הממשלה

הממונה לדחות את מועד התחלת ההפקה המסחרית והזרמת גז טבעי למשק המקומי ממאגר 

   .ממועד מתן הפטור חודשים 48-ללויתן, עד 

ניתן  27.3.2016ביום  .ג"ץבעקבות החלטת הממשלה ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לב

בג"ץ בעניין העתירות האמורות, בו נקבע, בין היתר, כי פסקת היציבות כנוסחה  נו שלפסק די

התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי) ( הגז במתווה

 מתווהאינה יכולה לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות ב

בעניין המתווה,  16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום  .הגז

תוך קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת 

  .סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו

  .השותפות ליישום הוראות מתווה הגז הרלוונטיות לגביהנכון למועד אישור הדוח, פועלת 

 הפעילות לחקיקה ספציפית כפיפות 7.17.2

") בישראל מוסדרים נפטזה: " 7.17נפט ו/או גז טבעי (להלן בסעיף  ם פיתוח והפקה שלחיפושי

 :להלן מפורטים שעיקריובעיקר בחוק הנפט על התיקונים שהוכנסו בו ובתקנות שהותקנו מכוחו, 

  ")החוקחוק הנפט (להלן בסעיף זה: "  )א(

 19.3.2015שפרסמה השותפות ביום  2014(א) לדוח התקופתי לשנת 7.17.1ראו סעיף  לפרטים

"), אשר המידע המצוי בו מוכלל 2014 תקופתי דוח) (להלן: "2015-01-056032(מס' אסמכתא: 

  בזאת על דרך ההפניה.

  1953–תשי"גהתקנות הנפט,   )ב(

וי בו מוכלל בזאת על דרך , אשר המידע המצ2014) לדוח תקופתי ב(7.17.1לפרטים ראו סעיף 

  ההפניה.

תקנות (להלן: " 2016–"זהתשעתקנות הנפט (עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים)   )ג(

 ")הים

(מס'  20.3.2017אשר פורסם ביום  2016לשנת ) לדוח התקופתי ג(7.16.2לפרטים ראו סעיף 

המצוי בו מוכלל אשר המידע  ")2016 תקופתי דוח(להלן: " )2017-01-026217אסמכתא: 

  בזאת על דרך ההפניה.

  חוק משק הגז הטבעי  )ד(

אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך  2016 תקופתילדוח ) ד(7.16.2לפרטים ראו סעיף 

   ההפניה.

(להלן:  2017–"זהתשע), חירום שעת בעת טבעי גז משק(ניהול  הטבעי הגז משק תקנות  )ה(

 ")חירום לשעת תקנות"

לחוק משק הגז הטבעי המסמיך את שר  91מכוח סעיף  הינן תקנות לשעת חירוםה )1(

האנרגיה, באישור הממשלה, להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות 

 שיחולו על הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירום.
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מכלל אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה משדה  90%התקנות מפרידות בין מצב שבו  )2(

"), לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי שדה משמעותי: "להלןאחד ומערכת הולכה אחת (

 במשק מגיעה מלפחות שני שדות המחוברים לנתג"ז דרך שתי מערכות הולכה נפרדות:

 הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד  .א

בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שלא מסוגל 

) עולה על "הספק שבכשל(להלן: " לספק את כל או חלק מהגז הטבעי בשדה

הכמות המירבית שניתן לספק להם, הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז 

  הקיימת לפי ההוראות הבאות:

 לשעת בתקנות(כהגדרתם  החלוקה לצרכני תהיה טבעי גז של הראשונה ההקצאה .1

 שצרכו הטבעי הגז של לשעה המרבית הכמות לפי תתבצע כאמור הקצאה). חירום

 לשעת בתקנות(כהגדרתו  ההכרזה למועד שקדמו החודשים 12-ב החלוקה צרכני

 ):חירום

בשעה תשוריין לצרכני חלוקה (מנהל רשות הגז  MMBTU 3,600כמות של עד 

  ;רשאי לקבוע כיצד תחולק הכמות בין צרכני החלוקה לבין עצמם)

  בשעה לפחות תוקצה כך: MMBTU 3,600של  כמות

i. ביתיים לצרכנים תחילה; 

ii. משנה בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת 

 (א).

וואט)  מגה 45הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל (בהיקף של מעל  .2

לבין צרכנים אחרים, בהתאם לממוצע הצריכה היומי של שתי קבוצות הצרכנים 

 בחודש המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;

כאמור חר (מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים הכמות שתחולק לכל צרכן א .3

) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם לעיל

נתג"ז מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת על ידי יתר הצרכנים האחרים 

 שאינם יצרני חשמל.

תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני חשמל, במחיר שבו  חברת החשמל .4

 .10% של עד את הגט"ן בתוספתרכשה 

  הוראות בעת קיום של לפחות שני שדות  .ב

, ככל ספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף שלהם

(הכמות היומית הפנויה לאחר אספקת הכמות שהוזמנה על ידי  שישנו כזה

הצרכנים של אותו הספק ובלבד שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות 

אם הצדדים המקסימלית שניתן להזמין לפי ההסכמים עימם) לספק הגז שבכשל. 

לא הגיעו להסכמה על מחיר הגז העודף, המחיר יהיה בהתאם לממוצע המחירים 

בע לפי סך כל ההכנסות ממכירות גז טבעי לצרכנים בישראל מכל במשק (ייק

השדות שהתקבלו ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה, חלקי הכמות 

שסופקה לצרכנים בישראל ברבעון  MMBTUגז טבעי ביחידות המצטברת של 
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שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבעי מזמן לזמן 

. בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של )נטרנט שלהבאתר האי

צרכני ספק הגז 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:

 תתבצע כאמור הקצאה. החלוקה לצרכני תהיה טבעי גז של הראשונה ההקצאה .1

 גז הצורכים החלוקה צרכני שצרכו הטבעי הגז של לשעה המרבית הכמות לפי

 :להלן כמפורט, ההכרזה למועד שקדמו החודשים 12-ב שבכשל הגז מספק

לשעה, פחות  MMBTU 3,600 -מ המתקבלת התוצאה על עולה שאינהכמות 

הכמות המסופקת לצרכני החלוקה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעה, 

  ;תשוריין לצרכני חלוקה

לשעה פחות  MMBTU 3,600 -שעולה על התוצאה המתקבלת מ מירביתכמות 

  הכמות שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל לצרכני החלוקה, באופן הבא:

i. הביתיים לצרכנים תחילה;  

ii. משנה בפסקת נכללים שאינם החלוקה לצרכני תוקצה ההקצאה יתרת 

 (א).

הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל לבין צרכנים אחרים, בהתאם  .2

לממוצע הצריכה היומי של שתי קבוצות הצרכנים בחודש המקביל בשנה 

 הקלנדרית הקודמת;

ר הכמות שתחולק לכל צרכן אחר (מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמו .3

לעיל) תיקבע בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם ההולכה עם 

נתג"ז מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת על ידי יתר הצרכנים האחרים 

 שאינם יצרני חשמל.

 כללי  .ג

אם השר ראה, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות החשמל 

עי פוגע באופן ממושך או נרחב (בכל הנוגע למשק החשמל) כי המחסור בגז טב

בתפקוד הסדיר של המשק או באספקה הסדירה של חשמל למשק הישראלי ושלא 

ניתן להתגבר עליה באמצעות שימוש בדלקים אחרים, יהיה רשאי השר לחרוג 

מהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה של כמויות הגז והגט"ן ובלבד 

  שהחריגה לא תעלה על הנדרש.

בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה עליו או כדי  אין

לגרוע מכל התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל לבין צרכן 

  הגז.

 ") הריכוזיות חוק(להלן: " 2013–"דהתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק  )ו(

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2014) לדוח תקופתי ו(7.17.2ראו סעיף  לפרטים

  ההפניה.
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פי הוראות חוק הריכוזיות, את -פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות, על 16.1.2018 ביום

רשימת הגורמים הריכוזיים במשק, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ורשימת 

, הדוח אישור למועד בסמוך, שותפותהגופים הפיננסיים המשמעותיים. מעיון שביצעה ה

 הגורמים רשימת עם נמנית תוהשותפ כי עולה הריכוזיות ועדת שפרסמה ברשימות

  .הריכוזיים

, השותפות אינה יכולה להעריך את היקף השפעת חוק הריכוזיות על הדוח אישורלמועד  נכון

  .בפרט פעילותה ועל בכלל והגז הנפט חיפושי ענף

 הממונה על ענייני הנפט  הנחיות 7.17.3

  נפט זכויות עם בקשר בטוחות מתן  )א(

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2014לדוח תקופתי  (ג)7.17.2לפרטים ראו סעיף 

   ההפניה.

המועד בו פרסם הממונה הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט כי לאחר המועד  ,יצוין

על ידו זאת בהסתמך על  , הממונה דרש אישורי ביטוח בנוסח שנקבע)17.9.2014(קרי; ביום 

פורסמה  2016תוכניות ביטוח שהוגשו לו בנושא ביטוחים הנוגעים לשדה תמר. במהלך שנת 

הממונה צפוי ( ויות הנפט הנוגעת לפוליסות ביטוחטיוטת הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכ

  ).לפרסם נוסח של הנחיות מעודכנות בקשר עם בטחונות הנוגעות לפוליסות ביטוח

נקבעו כללים בעניין ערבויות לעיל,  (א)7.1.9בסעיף  מתוארההתחרותי פרסום ההליך  רתבמסג

מיליון  2.5: (א) גובה הערבות הבסיסית לכל רישיון הינו , כדלקמןחדשים בים לרשיונות

 דולר; (ב) במידה והיזם מבקש לקבל רישיון בשטחים גובלים, גובה הערבות על השטח הנוסף

שטחים  4- מיליון דולר (ל 4של  מירבימיליון דולר לכל רישיון נוסף, עד גובה ערבות  0.5הינו 

 10 הינו קידוח לבצע הרישיון מבקש התחייב לגביו לשטח הנדרשת הערבות גובהגובלים). 

ויבקש להאריכה על  הרישיוןככל שבעל הרישיון לא יבצע קידוח במהלך תקופת . דולר מיליון

  .הקידוח ביצוע בטרם דולר מיליון 5 בגובהנוספת  ערבות להעמיד עליו יהיה פי חוק,

  נפט בנכס בזכות הנאה וטובת נפט בנכס זכות של ושעבוד העברה  )ב(

לחוק הנפט, שמטרתן להסדיר את  76פרסם הממונה, הנחיות לעניין סעיף  31.12.2015ביום 

וחזקה) וטובת הנאה (לרבות  להעברה ושעבוד של זכות נפט (היתר מוקדם, רשיוןהפרוצדורה 

  "), שעיקריהן כדלקמן: ההנחיות(להלן בסעיף זה: " 81זכות לתמלוגים חוזיים) בזכות נפט

לרבות החזקה של כל  - "טובת הנאה בעניין חזקה" -בסעיף זה "טובת הנאה בעניין רישיון" ו

ברישיון או ) שליטה בבעל רישיון או בבעל חזקה, או בתאגיד שהוא בעל חלק 1אחד מאלה: (

מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל  25%- ) יותר מ2בחזקה, או בקבוצה לפי העניין; (

רישיון או בבעל חזקה, או בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה, או בקבוצה, לפי 

  ) זכות לתמלוגים חוזיים.3העניין; (

  לפי העניין;אמצעי שליטה בקבוצה או אמצעי שליטה בתאגיד,  –אמצעי שליטה" "

                                                      

גם על העברה של זכות נפט או טובת הנאה בין כל מי שיש לו במישרין חלק בזכות  וחלוה 76הנחיות לעניין סעיף יצוין, כי    81
וכן יחולו על העברה או הקצאה של אמצעי שליטה המקנים טובת הנאה  ,נפט במסגרת קבוצה מכוח ההסכם ביניהם

   נפט. בעניין זכות נפט או שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או טובת הנאה בעניין זכות
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) זכות הצבעה באסיפה, בוועדת תפעול או 1כל אחד מאלה: ( –אמצעי שליטה בקבוצה" "

) 2בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט; (

זכות למנות חברים באסיפה, בוועדת תפעול או בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות 

הפעלת זכות הנפט, או למנות אדם שתפקידו לקבל החלטות  המחייבות את הקבוצה לגבי

גוף שחברי הקבוצה הסכימו לגביו כי הוא יכוון את  –כאמור; לעניין זה, "ועדת תפעול" 

פעילות הקבוצה בהפעלת זכות הנפט או יקבע את אופן הפעלת זכות הנפט וביצוע החובות 

דיניותה בעניינים אלה או יפקח המוטלות על בעל זכות הנפט על פי תנאי הזכות או את מ

  עליהם.

) זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או 1כל אחד מאלה: ( –"אמצעי שליטה בתאגיד" 

) זכות למנות דירקטור בחברה או את המנהל הכללי שלה, 2בגוף מקביל לה של תאגיד אחר; (

  או נושאי משרה מקבילים להם בתאגיד אחר.

 ליטה בתאגיד, לפי העניין;שליטה בקבוצה או ש –"שליטה" 

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 

ת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר באחד מחבריה ולמעט יכולת הנובע

) 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 3מחצית או יותר מאמצעי השליטה בקבוצה; (

ניין זכות הנפט והפעילות לביצועה, או למנוע קבלת החלטות החלטות הנוגעות לפעולות בע

  כאמור 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 1מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בתאגיד ( משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע

) 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 

כל אחת מן  - פות מוגבלת בתאגיד, מכוח תקנון התאגיד או מכוח הסכם. בתאגיד שהוא שות

  הזכויות האמורות בתאגיד שהוא השותף הכללי.

הממונה רשאי לאשר העברה של רשיון ושל טובת הנאה ברשיון בטרם אישר הממונה כי  )1(

 קיימת תגלית (כמשמעה בחוק הנפט), אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

הגשת הבקשה הבקשה הוגשה לאחר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הרשיון ובמועד   .א

 המעביר היה בעל הזכות הנעברת במשך שנה לפחות;

הניסיון בחיפוש ובפיתוח של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומד בדרישות חוק הנפט   .ב

 והוראות הממונה.

אם המעביר הוא מפעיל, ובעקבות ההעברה הוא יחדל מתפקידו, הנעבר ימלא אחר   .ג

 ראות הממונה.כל התנאים הנדרשים ממפעיל בהתאם לחוק הנפט ולהו

היכולת הפיננסית של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומדת בדרישות לפי חוק הנפט   .ד

 והוראות הממונה.
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אם המעביר נתן התחייבות כספית להוכחת יכולת כלכלית גם בעבור יתר השותפים   .ה

המחזיקים במישרין בזכויות נכס הנפט, השותפים כאמור יוכיחו יכולת פיננסית 

 . לעיל.דכאמור בסעיף קטן 

הזמן שנותר עד לפקיעת הרשיון במועד הגשת הבקשה עולה על שלושה חודשים,   .ו

 ובכל מקרה תוקפו של הרשיון טרם הגשת הבקשה לא יעלה על שש וחצי שנים.

ון וההיתר המוקדם שקדם לו ניתנו ללא תשלום למדינה, והתמורה עולה אם הרשי  .ז

על כפל הוצאות המעביר ברכישת הזכויות המועברות ובמימון החלק היחסי לפי 

שיעור הזכויות המועברות של ההוצאות בביצוע הפעולות המנויות בהנחיות, כשהן 

אמור ישמש צמודות לשער היציג של הדולר, ההפרש בין ההוצאות והמימון כ

 להמשך ביצוע הפעולות לפי הרשיון. 

הממונה רשאי לאשר העברה של חזקה או טובת הנאה בחזקה לאחר שהחלה הפקת נפט  )2(

 לעיל.  )ד1)(-)ג1)(משטח החזקה, ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים קטנים 

ליטה הממונה רשאי לאשר העברה של היתר מוקדם שניתנה לגביו זכות קדימה למי שהש )3(

בו היא בידי מי ששולט בבעל ההיתר המוקדם ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים 

 לעיל. )ז1)(-ו )ה1)(-)ג1)(בסעיפים קטנים 

לעיל, אף  )2)(-ו )1)(הממונה רשאי לאשר העברת זכויות נפט כאמור בסעיפים קטנים  )4(

מפורטים לעיל, כשמדובר בהעברת זכויות בהיקף זניח שלא מתקיימים כל התנאים ה

בזכות) או בהתקיים טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמפורט  5%-(לא יותר מ

 בהנחיות.

הממונה לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים (כמשמעם בהנחיות אלה) אשר ערכם  )5(

היה הממונה מערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת הזכות. במקרים חריגים י 5%עולה על 

מערך הנפט שיופק וינוצל במסגרת  5%רשאי לאשר העברת תמלוגים בערך העולה על 

מערך הנפט האמור. יצוין, כי הממונה לא יאשר  10%הזכות ובלבד שלא תעלה על 

העברה של תמלוגים חוזיים הנעשית כחלק מהליך העברה של רשיון או טובת הנאה 

  עה בחוק הנפט).בטרם אישר הממונה שהיתה תגלית (כמשמ

הממונה לא יאשר העברה של זכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות נפט, אם לדעתו  )6(

 מתקיים אחד מאלה:

ההעברה עלולה לעכב או לפגוע בביצוע חובות בעל זכות הנפט לחיפוש או הפקה של   .א

 נפט לפי הרשיון או החזקה או לפי חוק הנפט, לפי העניין.

 משמעותי בתחרות בתחום החיפושים וההפקה. ההעברה עלולה לפגוע באופן  .ב

ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתשלום התמלוגים המגיעים לאוצר   .ג

 המדינה לפי חוק הנפט והדין.

הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט, או הוראות ודרישות שנתן   .ד

ת הנאה בקשר הממונה מכוחו, בקשר לזכות נפט אחרת שיש או שהיתה לו או טוב

אליה, או את תנאיה של זכות נפט כאמור, או פעל בעניין זכות נפט כאמור בחוסר 
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יעילות או בחוסר אחריות, ובשל כך אין הוא ראוי להיות בעל זכות נפט או בעל חלק 

 מזכות נפט או בעל טובת הנאה בעניין זכות נפט, לפי העניין.

לשלם לאוצר המדינה בקשר  המעביר או הנעבר טרם שילמו סכום שהם חייבים  .ה

 לזכות נפט שיש או שהיתה להם.

בנוסף, הממונה רשאי שלא לאשר העברה, אף שמתקיימים כל התנאים למתן האישור  )7(

המפורטים בהנחיות אלה, אם שוכנע כי טעמים של בטחון הציבור, של בטחון המדינה, 

במקרה שהנעבר  של יחסי חוץ או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת, ובכלל זה

הוא תאגיד שמדינת חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות אשר בשלהן 

 ההעברה אינה לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.

הממונה רשאי לאשר שעבוד של זכות נפט או טובת הנאה בזכות נפט טרם החלה הפקה  )8(

מון פעולות שעל בעל זכות מסחרית, אם השעבוד נועד לשמש בטוחה לקבלת הלוואה למי

הנפט לבצע, או להבטחת קבלת תמלוגים חוזיים או מטעמים מיוחדים שהממונה ראה 

לנכון לאשרם. כמו כן, נקבעו תנאים דומים לאישור שעבוד של זכויות נפט לאחר שהחלה 

 הפקה מסחרית.

התנאים רשות לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכות המשועבדת, ואם יתקיימו  )9(

למימוש השעבוד, לא יועברו הרשיון או החזקה או כל חלק בהם או טובת הנאה בעניין 

הרשיון או החזקה, לפי העניין, לבעל השעבוד או לכל גורם אחר, אלא אם הממונה ירשה 

את ההעברה לנעבר מראש ובכתב, בהתאם להנחיות; מינוי כונס נכסים על הזכות 

החלים על העברתה, ובלבד שהממונה הסכים מראש  המשועבדת לא יהיה כפוף לכללים

 ובכתב לזהות כונס הנכסים ולסמכויות שיינתנו לו.

נחיות ההגישה נובל ערעור לשר האנרגיה, בעקבות פרסום ה 31.1.2016, כי ביום יצוין ) 10(

בהירות באשר לתנאי העברת זכויות נפט -ההנחיות כאמור יוצרות אינטען כי . כאמור

התחום המוכר בדין הישראלי להנחיות מינהליות ואין להותירן על והיקפן חורג מגדר 

נכון  כנן. עוד נטען כי הן אינן עולות בקנה אחד עם הפרקטיקה הנהוגה בסוגיה זו בעולם.

  טרם התקבלה החלטה בערעור.למועד אישור הדוח 

 לאישור ייצוא  בקשות  )ג(

המצוי בו מוכלל בזאת על דרך , אשר המידע 2015(ד) לדוח תקופתי 7.16.3לפרטים ראו סעיף 

  ההפניה.

הדוח, התקבלו אישורי ייצוא להסכמי ייצוא שנחתמו על ידי אישור יצוין כי, נכון למועד 

  ל.לעי 7.5.6 השותפות, כמפורט בסעיף

   הגבלים עסקיים 7.17.4

 14מאישור הסדר כובל, לפי סעיף בתנאים נתן הממונה על ההגבלים פטור  28.8.2006ביום   )א(

"מתן" /309לחוק ההגבלים העסקיים, להסכם שעניינו בשיתוף הצדדים לו בזכויות ברשיונות 

ממצאי הגז הטבעי תמר ודלית) (להלן:  2009(אשר בשטחן נתגלו בשנת  82"מיכל"/308-ו

                                                      

  ניתנו חזקות תמר ודלית חלף הרשיונות הנ"ל.  2.12.2009ביום    82
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") שחלק מהזכויות בהן הועברו בשלב מאוחר יותר לנובל. החלטת רשיונות מתן ומיכל"

 הממונה על ההגבלים הותנתה במספר תנאים, שעיקרם:

"התאגידים המקומיים" (כהגדרתם להלן) לא יחזיקו במשותף, בין לבדם ובין בצד  )1(

מרשיונות מתן מחזיקים נוספים, בכל זכות גז למעט זכות הנובעת ישירות ובאופן בלעדי 

ו/או מיכל, אלא באישור מפורש, מראש ובכתב מאת הממונה על ההגבלים. עד ליום 

יסיימו "התאגידים המקומיים" כל החזקה משותפת בזכויות גז, למעט  31.12.2006

זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל, אשר בעת מתן ההחלטה 

בדן ובין בצד מחזיקים נוספים, אלא אם כן הותרה להן הוחזקו בידיהן במשותף, בין ל

  ידי הממונה על ההגבלים במפורש ובכתב.-החזקה משותפת על

בכל הסדר, הסכם או הסכמה, בכתב או בעל פה, בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת  )2(

החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות 

יכל, לא יחזיק אחד "התאגידים המקומיים" לבדו, ישירות או בעקיפין, כל זכות מתן ומ

או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק 

  ברשיונות מתן ומיכל. 

אבנר ו/או דלק קידוחים ו/או , דהיינו "קבוצת דלק" –: "התאגידים המקומיים" הגדרות )3(

 והשותפות וכל אדם הקשור בה מצד שני.  ,מצד אחד ,אל מי מהןכל אדם הקשור 

קיבלה השותפות מהממונה על ההגבלים הודעה בדבר הכרזתה כבעלת  13.11.2012ביום   )ב(

תחילתה  ממועדמונופולין ביחד עם יתר שותפי תמר ולחוד, באספקת גז טבעי בישראל החל 

 תמר. מפרויקטשל האספקה המסחרית 

על השותפות פרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים לרבות איסור על  חל ההכרזה כאמור,עקב 

השותפות לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמדה בשוק 

  באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. 

הממונה על ההגבלים בדבר מתן פטור  שלהתקבלו מספר החלטות  2012יוני ואוגוסט במהלך   )ג(

הסכמים לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר חמישה כובלים בקשר לבתנאים מאישור הסדרים 

 כובל הסדר מאישור בתנאים פטור למתן החלטה התקבלה בנוסף, לבין צרכני גז פרטיים

ל להלן עיקריהן ש ")הקודמות ההחלטות(להלן: " החשמל לחברת תמר שותפי בין להסכם

  ההחלטות הקודמות:

 :הבאות האפשרויות משתי באחת להסכם ביחס לבחור האפשרות תעמודלצרכן הגז  )1(

אספקת הגז  תחילת שנים, החל ממועד 7קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על   .א

  –הטבעי; או לחלופין 

לכמות השווה למחצית מכמות  Take or Pay - ההפחתת כמות הגז הנקובה בתניית   .ב

בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה.  צרכן הגזהצריכה השנתית הממוצעת של 

הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף לאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור, ועד 

"). הודעה על הפחתת כמות הרכישהלסוף תקופת ההסכם לפי העניין (להלן: "

במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר  הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת

; או 31.12.2020ועד ליום  1.1.2018) התקופה שמיום 1מבין שתי התקופות שלהלן: (
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) התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי 2(

 וסיומה בתום השנה השביעית כאמור.

 תעודכן, לעיל אמורל בהתאםצרכן הגז לשלם  יחויב עליה המינימלית הכמות קביעת עם )2(

 .בהסכם הכוללת הגז וכמות השנתית הגז כמות

 עד וזאתלשימוש צרכני רשת חלוקת הגז  המיועדלמכור גז טבעי  יתאפשר לצרכן הגז )3(

 .שנה בכל השנתית הגז מכמות 15% של להיקף

ספק גז טבעי אחר  כלידו מ-בנוגע לרכישת גז טבעי על צרכן הגזלא תחול מגבלה על  )4(

 שותפי תמר. ושאינ

 ללא תמר ממאגר גז לאספקת הסכם בכל, בעקיפין או במישרין, יתקשרו לא תמר שותפי )5(

 .העסקיים ההגבלים על הפיקוח ממערך מראש היתר קבלת

תוקנו ההסכמים האמורים, וכל ההסכמים לאספקת גז  הקודמות ההחלטות בעקבות )6(

תוקנו ועד למועד התוקף למתווה הגז ידי שותפי תמר מאותו מועד - טבעי שנחתמו על

  .הקודמות ותנערכו תוך התאמה להחלטו/או 

התקבלה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים בדבר מתן פטור בתנאים  27.12.2015 ביום  )ד(

תמר,  שותפילאספקת גז טבעי בין  83ארוכי טווח הסדרים כובלים בקשר לתשעה הסכמיםמ

דומים בעיקרם לתנאים שנקבעו בהחלטות  אשר, יםפרטיבין צרכני גז ללרבות השותפות, 

. ההבדל המרכזי בין תנאי ההחלטות הקודמות לבין תנאי החלטת הממונה החדשה הקודמות

הקביעה כי ההודעה על הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה  הינו

 ליום ועד 1.1.2020) התקופה שמיום 1: (שלהלןהתקופות  שתישסיומה מאוחר מבין 

) התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי 2, או (31.12.2022

  ").החדשה הממונה החלטת: "בסעיף זה וסיומה בתום השנה השביעית כאמור (להלן

לתיקון  פועליםאחד תוקן בהתאם לאמור לעיל ושותפי תמר  הסכםלמועד אישור הדוח,  נכון

  84.החדשה הממונה להחלטת בהתאם הרלוונטייםים הרכישה עם הצרכנ הסכמי יתר

הם למועד אישור דוח זה  ועדההסכמים שנחתמו החל מהמועד בו התקבל מתווה הגז  כל  )ה(

המתווה. הסכמים אלה נמסרו לרשות ההגבלים  של יוהסכמים העומדים בתנאי הוראות

העסקיים לצורך קבלת היתר בהתאם לדרישה שנקבעה בהחלטת הממונה החדשה כאמור 

  (ד) לעיל. בסעיף

  נוספות רגולטוריות מגבלות 7.17.5

 צמח ועדת  )א(

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי  2011בחודש אוקטובר 

בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה דאז (להלן בסעיף בישראל ופיתוחו העתידי 

אימצה ממשלת  23.6.2013עדה דוח סופי. ביום ופרסמה הו 12.9.2012"). ביום עדהוהוזה: "

                                                      

בנוסף, נזכרו בהחלטה כאמור הסכמים נוספים לאספקת גז טבעי שבגינם הוגשו בקשות לפטור מהסדר כובל אשר    83
נקבע כי הם תקופתם קצרה יותר וכמות הגז הטבעי שתסופק במסגרתם נמוכה יותר (מבלי לציין אלו הסכמים), לגביהם 

 אינם טעונים בקשת פטור מאישור הסדר כובל בכפוף לעמידתם בחלק מהתנאים שנקבעו בהחלטה.
תקופת מימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה  2012ביחס להסכמים ארוכי טווח אשר אושרו לפני חודש אוקטובר    84

או התקופה שראשיתה  31.12.2020ם ועד ליו 1.1.2018תהא בהתאם לקבוע בהחלטות הקודמות, קרי תקופה שמיום 
 בתחילת השנה החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור, לפי המאוחר מבניהם.
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החלטת הממשלה (להלן בסעיף זה: " מיםים מסויי, בשינויישראל את עיקרי המלצות הועדה

, לעיל 7.17.1, המתואר בסעיף הגז מתווהפו נכנס לתוק 17.12.2015"). ביום בעניין ועדת צמח

 החלטת עיקרי להלןאשר בו נעשו מספר הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה כאמור. 

 (כפי שתוקנה במתווה הגז) העשויים להשפיע על פעילות השותפות: הממשלה

 BCM  540היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת השוק המקומי יהיה בהיקף של )1(

"), אשר יאפשר אספקה של גז טבעי הכמות המינימאלית למשק המקומי(להלן: "

 ת צמח.שנים החל ממועד החלטת הממשלה בעניין ועד 29- לצרכי המשק לתקופה של כ

 גודלו פי על תיקבע מאגר כל של המקומי למשק המינימאלית הכמות אספקת חובת )2(

  : להלן כמפורט

אספקה  שיעור במאגר הטבעי הגז כמות
מינימאלי למשק 

המקומי מכמות הגז 
  הטבעי במאגר 

 

 50% (כולל)  BCM 200 מעל

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-ל שווה או עולה

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -ל שווה או עולה

 ידי על ייקבע  BCM 25 -מ נמוך
  הממונה

  

כי לעניין מאגרים משותפים לישראל ולמדינות נוספות יקבע הממונה תנאים  ,יצוין

ממוקמים בשטח הנתון  יהיוכמו כן, נקבע כי מתקני הייצוא  85.יםיספציפוהסדרים 

, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם הלשליטת ישראל הנמצא באזור הכלכלי הבלעדי של

 אחרת. הצדדי בין ישראל למדינ-דו

 תהא לייצוא הניתנת הגז כמות וכי, 86ייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה )3(

בכפוף  עת באותה במאגרים לייצוא המותרות הכמויות של היחסי לחלקן בהתאם

 .כאמורלהבטחת הכמות המינימאלית למשק המקומי, 

בעל חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא מטעמו כנגד חובת  )4(

אספקה למשק המקומי בהתאם לגודלו ובשיעורים שנקבעו, ובכפוף לאישור הממונה 

 הגבלים, לאחר ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים. הוהממונה על 

ת צמח (קרי: הממשלה בעניין ועד תעל אף האמור לעיל, מאגר שפותח לפני החלט )5(

מהכמות שבעלי החזקה טרם  50%תמר), יהיה רשאי לייצא  תטיס ופרויקט-ים פרויקט

הממשלה בעניין ועדת צמח ולא  תהתחייבו לגביה למשק המקומי נכון למועד החלט

ובלבד שניתן אישור ייצוא. יובהר, כי במקרה ובו מימש  מיידייותר מכך, וזאת באופן 

ויות הנתונה לו בהתאם להסכם שנחתם עם בעלי צרכן את אופציית הפחתת הכמ

החזקה טרם המועד האמור, יראו בכמות הגז הטבעי לגביה מומשה אופציית הפחתת 

 הכמויות כחלק מכמות הגז הטבעי לגביה בעלי החזקה טרם התחייבו למשק המקומי. 
                                                      

כנגד חובת האספקה למשק המקומי , הוחלפה BCM 47 ותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של, כי מכסת הייצוא המיצוין   85
 .ובתנין בכריש הזכויות להעברת הממונה אישור ממועד החלשחלה על בעלי חזקות לוויתן, 

  להלן.  (ג)7.17.3 לפרטים אודות הנחיות הממונה בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא גז טבעי, ראו סעיף   86
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גז טבעי בשטח החזקה למשק המקומי, בעיתוי  מאגרבעל חזקה לחבר כל  כלחובה על  )6(

 בהיקף שייקבעו, במסגרת שטר החזקה, ובהתאם לתנאים שייקבעו.ו

תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות יבשתיות וימיות להולכה ולטיפול בגז טבעי למשק  )7(

 המקומי יתבצעו במעורבות ממשלתית, ככל שתידרש.

שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה, את הצורך  )8(

לגבי מכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור מוצרים  לקבוע כללים

  87.לייצוא

ימים ממועד החלטת  120להטיל על שר האוצר להגיש תיקוני חקיקה, בתוך הוצע  )9(

הממשלה 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 עלתפ ישראל ממשלת ) 10(

 ליצירת השונות בחלופות הצורך את, לבחון האנרגיה שר את מנחה לכך ובהתאם

 תשתיות של והתאמה שימוש לעשות האפשרות את זה ובכלל, כאמור היתירות

למערכת ההולכה   Bמרי מאסדת נוסף צינור להקים האפשרות את וכן, קיימות

 הארצית באזור אשקלון, כולל מיתקן טיפול.

כן, נקבע כי כאשר עברו חמש שנים מיום אישור המלצות הוועדה בממשלה, תבצע  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 

מפורט בהחלטת הממשלה בעניין שדה יהיה בהתאם לחובת האספקה למשק המקומי כ

 ועדת צמח.

 של תקופתית לבחינה צוות הקמת על האנרגיה משרד הודיע 21.1.2018 ביום, כי יצוין ) 12(

 הממשלה החלטת קבלת מאז שחלו ההתפתחויות את יבחן הצוות. הוועדה המלצות

 הביקושים בנושאי מחודשת בחינה ויערוך טבעי לגז הביקוש בתחומיבעניין ועדת צמח 

 יעמוד הצוות בראש. ועוד הלקחים הפקת, המדיניות, הטבעי הגז היצע, טבעי זלג

 אגף, לכלכלה הלאומית המועצה נציגי בו חברים ויהיו האנרגיה משרד"ל מנכ

 המשפטי היועץ, עסקיים להגבלים הרשות, הסביבה להגנת המשרד, באוצר התקציבים

 האמורפי -על. לאומי לביטחון והמועצה החוץ משרד, הטבעי הגז רשות, לממשלה

 .2018 יוני לחודש עד עבודתו את לסיים מתעתד הצוות האנרגיה משרד בהודעת

 באמצעות, תמר במאגרשל היקף העתודות  עצמאי אומדן של בחינה ביצע האנרגיה משרד

 בהתאם וזאתממאגר תמר, וזאת  הייצוא מכסות חישוב לצורךהשאר  בין, יםיחיצונ יועצים

 שוני קיים לא, שותפותה ידיעת למיטב. לעיל(ד) 7.17.1 בסעיף כמפורט, הממשלה להחלטת

. לעיל (יג)7.2.1 בסעיף המובא העתודות אומדן לבין כאמור האנרגיה משרד אומדן בין מהותי

, בכוונת משרד אנרגיה לערוך בחינה שותפותולמיטב ידיעת ה זה דוחאישור נכון למועד 

  מחודשת של האומדן כאמור.

                                                      

אולם, לא ייחשבו לייצוא כמויות גז טבעי שישמשו את המפעל אשר יוקם בעקבות המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה    87
  במישור רותם.
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של פרויקט תמר ועד ליציאת הגז הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מפלטפורמת ההפקה   )ב(

 הטבעי מתחנת הקבלה באשדוד

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2014לדוח תקופתי  (י)7.17.2ראו סעיף  לפרטים

  ההפניה.

  החלטת ממשלה בדבר הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה  )ג(

ו מוכלל בזאת על דרך , אשר המידע המצוי ב2014לדוח תקופתי  (יא)7.17.2סעיף ראו  לפרטים

  ההפניה.

 הצעת חוק האזורים הימיים  )ד(

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2014לדוח תקופתי  (יב)7.17.2סעיף ראו  לפרטים

 ומאז בחירות לפגרת הקודמת הכנסת יציאת בשל הופסק זו חוק הצעת של קידומה .ההפניה

הצעת על שולחן הכנסת הונחה  6.11.2017למיטב ידיעת השותפות, ביום יצוין כי, . חודש לא

לקבוע  מבקשהחוק המוצע . 2017–, התשע"חהצעת חוק האזורים הימייםחוק ממשלתית, 

את המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים (לרבות שטחי ים שמעבר לגבולות המדינה), 

 את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן את גבולות הסמכויות שהיא רשאית

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה  13.11.2017ביום להפעיל ביחס לפעילויות המבוצעות בהם. 

ממתינה לדיון בוועדת הכלכלה לקראת ההצעה את הצעת חוק האזורים הימיים, וכעת 

, ושלישית שניה בקריאה במליאה שיאושר ככל, המוצע לחוקהכנתה לקריאה שניה ושלישית. 

 את לאמוד ניתן לא הדוח אישור למועד נכון אשר, השותפות פעילות על השפעה להיות עשויה

  . היקפה

החלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה   )ה(

 הארצית

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2014לדוח תקופתי  (יד)7.17.2ראו סעיף  לפרטים

  ההפניה. 

ו עד כה שותפי כי במסגרת הסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים עליהם חתמ יצוין

עלויות מערכת ההולכה הארצית יושתו על לקוחות הגז הוסכם כי השותפות,  תמר וביניהם

  .כאמור מחייבים הלא הכוונות ומכתבי הייצוא בהסכמי שנקבעו למנגנונים בהתאם, לייצוא

ה לענייני משק הגז הטבעי החלטה בעניין חלוקת עלויות פרסמה המועצ 30.3.2017 ביום

 הסופית מהעלות 58% זתשלם לנתג"  NBLההרחבה של מערכת ההולכה לירדן הקובעת כי 

  .לדברת קשיש מתל הנוסף ההולכה מקטע הקמת של

 בפחם השימוש להפחתת האנרגיה שר החלטת  )ו(

 בפחם השימושיופחת  2016כי בשנת  החשמל חברת את הנחה האנרגיה שר 29.12.2015 ביום

 5%חלה הפחתה של  2017. החל משנת 2015ביחס לשנת  15% של בשיעור חשמל לייצור

 . 2015בשנת  שנעשהלשימוש ביחס  20%נוספים ובסך הכל הפחתה של 

הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור פחמיות של  24.8.2016ביום 

לחוף, והקמתן של תחנות כוח חדשות  שלושה מאגרי גזחברת החשמל עם חיבורם של 
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התקבלו בחברת החשמל  30.9.2016ביום בהמשך לכך, המופעלות בגז טבעי תוך עד שש שנים. 

, ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, 2008–"חהתשס, היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי

 פעילותןבמסגרתם נקבע, בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת 

  1.6.2022.88 מיום יאוחר לא זאת", רבין"אורות  אתרהכוח הפחמית ב בתחנת 4-1יחידות  של

 לפיה האנרגיה שר של החלטתו על הודעה האנרגיה משרד באתר התפרסמה 28.5.2017 ביום

 הפחמיות 1-4 יחידות של במקומן טבעי בגז שתופעלנה הכוח תחנות את יקים הפרטי המגזר

 להפסקת שקבע הזמנים בלוחות עמידה להבטיח בכדי היתר בין וזאת" רבין"אורות ב

 תחילת עד לבחון החשמל לרשותהאנרגיה  שר הורה, בנוסף. אלה ביחידות בפחם השימוש

 בהתאם, וואט מגה 700 של בהיקף נוספות כוח תחנות להקמת הדרכים את 2018 שנת

  .החשמל במשק להתפתחויות

א לחוק משק 57-א ו21החליט שר האנרגיה, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים  12.11.2017 ביום

 ייצור יחידות של מזערית הפעלה בנושא מדיניות עקרונות, על 1996-החשמל, התשנ"ו

, בפחם חשמל ייצור פני על טבעי בגז חשמל לייצור עדיפות זמן בכל תינתן לפיהם, פחמיות

. למשק אספקה ואמינות גמישות המאפשר ליאמינימ בעומס הפחמיות היחידות הפעלת תוך

 לאחרמשמשת את מנהל המערכת גם כיום, תמשיך להיות מיושמת גם  אשר כאמור המדיניות

 באמצעות טבעי גז בתשתיות ליתירות ובכפוף, כאמור הפחמיות היחידות של הפעלתן הפסקת

 בתשתית הארצית ההולכה למערכת מחובר מהם אחד שכל טבעי גז מאגרי שלושה חיבור

  .נפרדת

הגיע הצוות הממשלתי בראשות משרד האוצר והאנרגיה להסכמות  27.12.2017ביום 

, לפיו, בין עקרוניות עם חברת החשמל וההסתדרות על מתווה הרפורמה בחברת החשמל

היתר, יוצא חלק ממקטע הייצור מחברת החשמל ליצרני חשמל פרטיים. מקטע הייצור 

בהדרגה לידיים פרטיות האמור כולל, בין היתר, מספר שינויים: חברת החשמל תמכור 

ובמהלך השנים חמישה אתרים ישנים (אשכול, רמת חובב, רידינג, אלון תבור ושתי יחידות 

כמו כן,  .וואט המהווים כמחצית מיכולת הייצור שלה- מגה 4,000 -של כבחגית) בהספק כולל 

התחנות שיישארו בידי חברת החשמל יחולקו לשתי חברות בנות ממשלתיות, אחת של אלו 

והשנייה של תחנות הגז. זאת  - רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון תהמשתמשות בפחם אורו

דות ההוראות הרלוונטיות בהסכם לפרטים אומתוך כוונה למכור את החברות בעתיד. 

אספקת גז בין שותפי תמר לחברת חשמל לעניין מתווה הרפורמה המתואר לעיל ראו סעיף 

  לעיל. (ג)7.5.4

 השימוש את להפחית החשמל לחברת להורות החליט כי האנרגיה שר הודיע 3.1.2018 ביום

 ומשרד האנרגיה משרד הודעת לפי. 2015 לשנת ביחס 30% של בשיעור חשמל לייצור בפחם

 הפחמיות הכוח מתחנות אוויר בזיהום ניכרת להפחתה תוביל זו החלטה, הסביבה הגנת

, אלו צעדים, המשרדים בהודעת האמורפי - על. במשק טבעי לגז הביקושים את להגדיל וצפויה

 יביאו 2008-, התשס"חנקי אוויר חוק לפי כוח תחנות וכן, האנרגיה שר ידי על אושרו אשר

 ואנרגיות טבעי גז על יתבסס במשק החשמל מייצור 70%-מ למעלה 2018 שנת שבסוף לכך

  .מתחדשות

  

                                                      

 .5.10.2016בהתאם לדיווח מיידי של חברת החשמל לישראל בע"מ מיום    88
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 בים טבעי וגז נפט של ולהפקה לחיפוש סביבתיות הנחיות  )ז(

 דרך על בזאת מוכלל בו המצוי המידע אשר, 2016 תקופתי לדוח(ז) 7.16.5 סעיף ראו לפרטים

  .ההפניה

   בענין קבלה וטיפול בגז טבעי ח/37 תכנית מתאר ארצית  )ח(

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2016 לדוח תקופתי (ח)7.16.5ראו סעיף  לפרטים

  ההפניה.

  בעלויות הגז ליצרנים פרטיים הפועלים בגז טבעיעקרונות להכרה  –החלטת רשות החשמל   )ט(

החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני  12.9.2016ביום  )1(

 "):החלטת הרשותבגין הסכמים לרכישת גז טבעי, כדלקמן (להלן בסעיף זה: "

אחד, ליצרן החתום על הסכם גז  MMBTU-אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל  .א

  מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.בו 

החלטת הרשות תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני התנאים המצטברים   .ב

) בעלי רישיונות אשר יחתמו על הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב הייצור 1הבאים: (

 ף) בעלי רישיונות אשר טרם קיבלו אישור תערי2; (31.12.2018עד לא יאוחר מיום 

ואשר ישלימו סגירה פיננסית ויקבלו אישור תעריף עד לא יאוחר  16.8.2015ביום 

  .31.12.2018מיום 

החלטת הרשות אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס להסכמי הגז ובפרט   .ג

לא ביחס לסמכות הוועדה לפיקוח על מחירים. עוד הובהר בהחלטת הרשות כי 

ר המוכר על ידי רשות החשמל יהיה ככל שיוטל פיקוח על מחירי הגז, המחי

 בהתאם למחיר המפוקח. 

נקבע כי ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על הסכמי גז במחיר שאינו   .ד

צמוד לרכיב הייצור, תפעל רשות החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז 

מוכרת ליצרני חשמל החתומים על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר, בהתאם 

 ה הגז.למתוו

 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 במתווה

 כלומר( חדשים גז ספקי עם בהסכמים להתקשר הפרטיים החשמל יצרני את מתמרצת

 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(

תחייבות הצריכה בעלויות הנובעות מהסכם חברת החשמל, לרבות עלויות הנובעות מה

 ), בכפוף לתנאים הבאים:Take or Payהמינימאלית (

חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם ולעמידה בהתחייבות   .א

לצריכה מינימאלית, תוך מיצוי כלל הכלים העומדים לרשותה, לרבות השקעת כל 
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מכירה המאמצים להפחתת מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת ולרבות 

משנית של הגז. ההחלטה האמורה קובעת כי מחיר הגז במכירה משנית ליצרני 

  חשמל אחרים לא יעלה על עלות רכישת הגז מספק הגז.

חברת החשמל לא תמכור גז טבעי במכירה משנית למי שאינו יצרן חשמל, אם   .ב

קבע מנהל 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.

חברת החשמל לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות הנדרשות לייצור חשמל   .ג

 חברת החשמללעיל.  .אור בסעיף בהתאם לתכנית העמסה פרטנית בניכוי האמ

 תשתמש בסולר ובגז נוזלי לפי הנחיות מנהל המערכת.

הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת החשמל תבוצע בכפוף לבקרת   .ד

עלויות שנתית שתיערך על ידי רשות החשמל ובשים לב לפעילות חברת החשמל 

 לעיל. למזעור עלויות ההסכם ועמידת חברת החשמל בתנאים המפורטים

 היתרים ורשיונות למתקני פרויקט תמר  )י(

, אשר המידע המצוי בו מוכלל בזאת על דרך 2016 לדוח תקופתי (ט)7.16.5ראו סעיף  לפרטים

 ההפניה.

 שעבודים 7.18

   .לדוחות הכספיים.ו 11ראו באור לעניין שעבודים שיצרה השותפות על נכסיה, 

 הסכמים מהותיים  7.19

עד למועד  1.1.2017שמיום  תקופה במהלךאשר היו בתוקף  מהותיים בהסכמים התקשרה השותפות

  הדוח, כמפורט להלן:  אישור

  תפעול משותף הסכמי  7.19.1

 חל על חזקות תמר ודלית, ראו סעיףלתיאור עיקרי הסכם התפעול המשותף, ה  )א(

  לעיל. (טו)7.2.1

 (ט)7.2.2 שמשון, ראו סעיף חזקתלתיאור עיקרי הסכם התפעול המשותף, החל על   )ב(

 לעיל.

עיקרי ההסדרה המסחרית של התפעול וההפקה מפרויקטי ים תטיס ותמר, ראו סעיף  לתיאור 7.19.2

 .לעיל (ח)7.2.1

"ל ים המלח ונפטא חיפושים חנמיזוג בין השותפות (כשותפות קולטת) לבין ה מיהסכ 7.19.3

(מס'  18.12.2016 ומיום 20.11.2016מיום  מיידייםת יעד) (לפרטים ראו דוחות יו(כשותפו
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בהם מובא בזאת על  הכלולהמידע  ), אשר2016-01-140155 -ו 2016-01-129361: אסמכתאות

  89).ההפנייהדרך 

  תמלוגים  תשלוםהסכמים בגין  7.19.4

 תמלוגים לישראמקו אינק תשלום  )א(

, בין ישראמקו 28.7.1991ותוספת להסכם זה מיום  5.3.1988פי הסכם מיום -על )1(

ה אינק לבין השותפות, התחייבה השותפות לשלם לישראמקו אינק תמלוגים מחלק

של השותפות בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחזקה 

ו/או מרישיון ו/או מהיתר מוקדם של השותפות, שבהם יש או יהיה בעתיד 

לשותפות אינטרס, בין שהוא רשום ובין שאינו רשום בפנקס הנפט, ויהא מקומם 

הנפט אשר ישמש לצרכי  אשר יהא (לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפחתת

", בהתאמה), ההסכם"-" וחלקה של השותפותההפקה עצמה) (להלן בסעיף זה: "

; לאחר מועד 5% -וביבשה 1% -בשיעורים כדלקמן: עד מועד החזר ההשקעה: בים

. זכותה האמורה של ישראמקו אינק לתמלוגים 13% -החזר ההשקעה: בים וביבשה

 של חלקה של השותפות.) 10/100הראשונים ( 10%תהיה רק על 

" הוגדר בהסכם כמועד בו שווי תקבולים (נטו) מועד החזר ההשקעההמונח " )2(

(כהגדרתו להלן) אשר השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז ו/או 

כשהם מחושבים  ,חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכסי הנפט שלה

בדולרים יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל הוצאות השותפות (כהגדרתו להלן) 

  דולר.  750,000כשהן מחושבות בדולרים בתוספת 

" הוגדר בהסכם כשווי כל התקבולים בגין נפט ו/או גז שווי תקבולים (נטו)המונח "

שותפות (להלן: ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכסי הנפט של ה

לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו  )שווי תקבולים (ברוטו)""

  בגינם.

" הוגדר בהסכם ככל ההוצאות שהשותפות שווי כל הוצאות השותפותהמונח "

הוציאה ו/או חייבת להוציא, למעט הוצאות (עד גובה שווי התקבולים (נטו)) שנוכו 

  ביעת סכום שווי כל התקבולים (נטו).משווי התקבולים (ברוטו) לצורך ק

כי ישראמקו אינק תהא רשאית לקבל את התמלוגים הנ"ל או  ,עוד נקבע בהסכם )3(

מקצתם בעין ובמידה ולא תבחר לקבל את התמלוגים בעין, תשלם השותפות 

פי הבאר, של התמלוגים המגיעים -לישראמקו אינק את שווי השוק בדולר על

  לישראמקו אינק. 

כי הזכות לתמלוגים תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל אחד  ,כםכן נקבע בהס )4(

מנכסי הנפט שלה ואם תעביר השותפות את זכויותיה בנכסי הנפט, תגרום 

השותפות לכך שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל התחייבויותיה לתשלום 

                                                      

לשותפות, בהתאם לזכותן על פי הסכמי המיזוג, על הארכת  חיפושים ונפטא המלח ים"ל חנהודיעו  20.4.2017 ביום   89
, וביום נוספים יום 60 -ב) 20.4.2017(קרי:  יםלכמי המיזוג להתקיימות התנאים המתהמועד האחרון שנקבע בהס

(מס' אסמכתאות:  4.6.2017 -ו 20.4.2017הושלמו התנאים המתלים (לפרטים ראו דוחות מיידיים מהימים  4.6.2017
בהם מובא בזאת על דרך  הכלולאשר המידע , בהתאמה) 2017-01-056673 -ו 2017-01-056622, 2017-01-041049

   .)ההפניה
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פי הסכם -תמלוג כאמור לעיל. האמור לעיל לא יחול במקרה של העברה כפויה על

עול המשותף בשל ויתור של השותפות על נכס הנפט או נטישתו או בשל חילוט התפ

נכס הנפט עקב פיגור השותפות בתשלום או העברה לשותפים הממשיכים בפעולות 

 בהתאם להוראות הסכם התפעול המשותף.

אינק. התגלתה מחלוקת בקשר עם מועד החזר  ישראמקובין השותפות לבין 

 הדעות בחילוקי ההכרעה אתהצדדים העבירו  2017בחודש פברואר ההשקעה. 

בפברואר  26מיום  מיידינוספים ראו דוח  לפרטים .מוסכם בורר להכרעת שביניהם

 למועד .הכספייםלדוחות  1.ד.11 ובאור )2017-01-019320 :אסמכתא' מס( 2017

  .בבוררות הדיון הסתיים טרם התקופתי הדוח אישור

 תמלוגים לשותף הכללי תשלום  )ב(

מחלקה של השותפות  5%על לשותף הכללי בשיעור -לשותפות התחייבות לתשלום תמלוג

בהכנסות מנפט ו/או מגז (ברוטו, לפני הוצאות ותשלומים אחרים, לרבות תמלוג למדינה 

ט נפ נכס כל לרבות, 91שמשון חזקת, 90ותמרלפי חוק הנפט), שיופקו משטחי חזקות דלית 

השותף הכללי המחה את זכותו בקשר לחזקות  ם.שיבוא במקומם ו/או במקום איזה מה

  שמשון לישראמקו אינק.  חזקתדלית ותמר ול

  תמלוגים  קבלתהסכמים בגין  7.19.5

 ATP-ל(שהומר לחזקת שמשון)  שמשון ברשיון זכויות מכירת הסכם במסגרת  )א(

Corportion  העניקה, 23.2.2011מיום ATP Corportion של  בשיעור עלתמלוג  לשותפות

 . כאמור הנפט מנכסבנפט ו/או בגז שיופק  ATP Corportionמחלקה היחסי של  %5

שמשון) מיום זכויות למודיעין ברשיון שמשון (שהומר לחזקת  מכירתבמסגרת הסכם   )ב(

מחלקה היחסי של  5%, העניקה מודיעין לשותפות תמלוג על בשיעור של 11.4.2012

 .ן שמשוןמרשיובנפט ו/או בגז טבעי שיופק  מודיעין

 25.2.2013 מיוםלהסכם רכישת זכויות ברשיון שמשון (שהומר לחזקת שמשון)  בהתאם  )ג(

 בשיעור השתתפות זכויות"ל חנ רכשה,  ATP East Med Number 1 B.V- ידי חנ"ל מ על

דהיינו  5% של בשיעור על-לתמלוג השותפות של לזכותה בכפוף, שמשון ברשיון 9% של

 .100%-מ 0.45%

 העניקהשמשון (שהומר לחזקת שמשון),  ברשיון PSH-ל זכויות העברת הסכם במסגרת  )ד(

PSH מחלקה היחסי של  5%תמלוג על בשיעור של  לשותפותPSH  בנפט ו/או גז שיופק

לדוח  7.18.7הסכם רכישת הזכויות האמור ראו סעיף  לתיאור. אמורה הנפט מנכס

-2017-01(מס' אסמכתא:  20.3.2017ביום  השותפות שפרסמה 2016התקופתי לשנת 

 .ההפניה דרך על בזאת מוכלל בו המצוי המידע אשר), 026217

 ידי שותפי תמר-הסכמים למכירת גז טבעי על 7.19.6

 לעיל. 7.5.6 -ו 7.5.5 ,7.5.4 סעיפיםלפרטים נוספים ראו 

                                                      

 של בעלי יחידות ההשתפות לתשלום הנ"ל.התקבל אישור האסיפה הכללית  2.1.2001ביום    90
 התקבל אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתפות לתשלום הנ"ל. 31.10.2007ביום    91



97   

 הסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס 7.19.7

בין השותפים בפרויקט ים תטיס לבין השותפות יחד עם יתר  23.7.2012פי הסכם מיום -על

", הסכם השימוש"-" וקבוצת תמר", "קבוצת ים תטיסשותפי תמר (להלן בסעיף זה: "

  הוסכם, בין היתר, כי:בהתאמה), 

קבוצת ים תטיס תעניק לקבוצת תמר זכויות שימוש במתקנים הקיימים בפרויקט ים   )א(

, מערכת הדחיסה, הצנרת ומתקן הקבלה B-תטיס לרבות הבארות, פלטפורמת מרי

באשדוד וכן ניתנה לקבוצת תמר הזכות לשדרג ו/או להקים מתקנים לצורך הובלה 

"). זכויות השימוש במתקני מתקני ים תטיסמר (להלן: "ואחסון של גז טבעי מפרויקט ת

ים תטיס תינתנה בכפוף לשמירת קיבולת לגז המופק מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן 

 הקבלה.

) פקיעה או סיום של חזקת 1תקופת הסכם השימוש תסתיים במועד המוקדם מבין: (  )ב(

ם תטיס, אזי פקיעה תמר ובמקרה בו יפותח שדה דלית, באופן שיעשה שימוש במתקני י

ידי קבוצת תמר על הפסקה קבועה בהפקה - ) מתן הודעה על2או סיום של חזקת דלית; (

 ) נטישת פרויקט תמר.3מסחרית של גז מפרויקט תמר; (

קבוצת תמר לקבוצת ים תטיס סך כולל של  שילמהתמורת השימוש במתקני ים תטיס   )ג(

הדוח, אישור . נכון למועד 31.12.2015ביום שהסתיימו בתשלומים מיליון דולר  380

 התמורה כאמור שולמה במלואה.

ההסכם כולל, בין היתר, הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין קבוצת תמר לבין   )ד(

קבוצת ים תטיס במהלך כל תקופת השימוש במתקני ים תטיס, לרבות בכל הקשור 

ס וחלוקת לניהול מתקני ים תטיס, מנגנון חלוקת הוצאות תפעול מתקני ים תטי

ההוצאות ההוניות של מתקני ים תטיס בקשר עם הכנת ושדרוג מתקני ים תטיס לקבלת 

גז טבעי מפרויקט תמר המבוסס על יחסי היקף תפוקת הגז בין פרויקט ים תטיס לבין 

פרויקט תמר, מגבלות על העברה ו/או שעבוד של זכויות הצדדים להסכם השימוש 

 ין הצדדים.ומנגנון בוררות לפתרון מחלוקות ב

הבעלות על מתקני ים תטיס המשודרגים תישאר בידי קבוצת ים תטיס ובהסכם   )ה(

השימוש יקבע מנגנון התחשבנות בנוגע לערך המתקנים האמורים בתום תקופת ההפקה 

  .מרמפרויקט ת

   משפטיים הליכים 7.20

- על ייצוגית תובענה לאישור אביב-בתל המחוזי המשפט לבית בקשה הוגשה 18.6.2014 ביום 7.20.1

 של עניינה"). האישורבקשת (להלן בסעיף זה: " תמר שותפי נגד החשמל חברת של צרכןידי 

 האישור בבקשת .החשמל לחברתבמחיר שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי  בקשת האישור

 של מעמדם של לרעה ניצול המהווה הוגן בלתי מחיר הוא החשמל לחברת הגז מחיר כי נטען

א 29 לסעיף המנוגד באופן, בישראל טבעי גז אספקת בתחום מונופולין כבעלי תמר שותפי

המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני  הסעדים. העסקיים ההגבלים לחוק

 תמר שותפי ידיהחשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת החשמל עבור גז טבעי שסופק על 

וכן צווים  ,)100%ש"ח (במונחי מיליארד  2.456 -כבסך כולל של  המוערך ,ההוגן מחירו לבין

 בסכום תמר מפרויקט הטבעי הגז את מלמכור להימנע תמר שותפיהצהרתיים, לפיהם על 
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במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של  ומכירתו, האישור בבקשת שנקבע הסכום על העולה

  כוחם המונופוליסטי.

 הגישו שותפי תמר אשר התקיים דיון בבית המשפט בבקשת סילוק על הסף 7.7.2016ביום 

לממשלה הגיש עמדה מטעמו לפיה יש לסלק על הסף  , לאחר שהיועץ המשפטי20.4.2016ביום 

ניתנה החלטה לפיה נדחתה הבקשה לסילוק בקשת  23.11.2016 ביום. את בקשת האישור

 .הגישו שותפי תמר בקשת רשות ערעור על החלטה זו 15.12.2016, וביום האישור על הסף

"ע הבר את לקבל יש לפיה"ע, בבר מטעמו עמדה לממשלה המשפטי היועץ הגיש 9.3.2017 ביום

 הערעור רשות תדיון בבקש .הסף על התובענה את לסלק המחוזי המשפט בית על היה וכי

התקבלה החלטת  28.9.2017 ביום בפני הרכב של שלושה שופטים. 16.3.2017 ביום התקיים

בית המשפט העליון לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הדיון לבית המשפט המחוזי על 

המומחים הסתיימה חקירת , הדוח אישור נכון למועד .מנת שידון בבקשת האישור לגופה

סיכוייה  ,המשפטיים היועציהשותפות, בהתבסס על חוות הדעת של  להערכתמטעם הצדדים. 

 .50% -של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים מ

 לעיל. (ז)7.2.1 סעיף ראו, SWבדבר הליכים משפטיים בקשר למאגר תמר  לפרטים 7.20.2

 ראו, או.פי.סי מישור רותם בע"מ הליך בוררות עםבדבר הליכים משפטיים בקשר ל לפרטים 7.20.3

  .לדוחות הכספיים 2.א.4.ב.11באור 

   עסקית ואסטרטגיה יעדים 7.21

הפעילות של השותפות ויעדיה הינם המשך הפקת גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר לצורך  אסטרטגיית

 מערך של נוספת הרחבהוהרחבה והטמעה של השימוש בגז טבעי במשק המקומי ובמדינות שכנות, 

האסטרטגיה  באופן שיאפשר לספק את צרכי המשק המקומי. כמו כן, תמר פרויקט של ההפקה

קדת ביצירת ערך לבעלי יחידות ההשתתפות באמצעות פיתוח עסקי העסקית של השותפות מתמ

   השותפות כדלקמן:

 פרויקט תמר 7.21.1

הסכמים ל בהתאםגז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר  ה מיטבית שלהמשך אספק  )א(

 וקונדנסט ניהול מו"מ והתקשרות בהסכמים נוספים למכירת גז טבעיכן שנחתמו ו

 .אזורוב בישראל השונים םלצרכנים הפוטנציאליי

 לצרכנים במצרים ובירדן. מהפרויקט,המשך קידום פרויקטים לייצוא באמצעות צנרת   )ב(

או באמצעות , לעיל (ו)7.2.1 בסעיף כמפורט תמר פרויקטמ האספקה יכולת הרחבת  )ג(

   חלופות נוספות.

קידום פרויקטים לייצוא באמצעות צנרת מפרויקט תמר לצרכנים במצרים  המשך  )ד(

 ובירדן. 

להערכת . ודלית תמר תוחזק שבשטח העמוקות במטרות הגיאולוגי הפוטנציאל בחינת  )ה(

עשויה להוות אינדיקציה  לויתןנפט בשכבות העמוקות בחזקת  תגלית, שותפותה

ת וחיובית למציאת נפט בשכבות העמוקות במים הכלכליים בישראל, בין היתר בחזק

 .ודלית תמר
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ויעדיה של השותפות כמפורט לעיל, הינה האסטרטגיה  -בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

בגדר כוונות ויעדים כלליים וככאלו אין כל ודאות כי יתממשו, בין היתר, עקב שינויים 

בפרויקטים השונים, לרבות פרויקט תמר, שינויים במצב השוק, שינויים ברגולציה ובחוקי 

יבוצעו וכן עקב כתוצאה מתוצאות הקידוחים והסקרים שהמס, שינויים בסדרי העדיפויות 

  להלן. 7.23אירועים בלתי צפויים וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  כיסוי ביטוחי 7.22

 טבעי בתחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח והפקת גז המקובלים הביטוחים את השותפות עורכת מעת לעת

 תנאי הרשיון, דרישות הגופים המממנים ומהיקפי החוק והרגולציה, מדרישות המחויבים בשינויים

  וחשיפותיה. השותפות ילותפע

 חלק כנגד רק וזאת, השותפות של השונות בפעילויות והחבויות הנכסים מכסים את הנערכים הביטוחים

, כיסוי לביטוח רכוש המהווה חלק מהפרויקט היתר בין, כולל הביטוח מערך.האפשריים מהסיכונים

לנזק מכוסה לרכוש בשלב ההפקה מהבארות (כיסוי להוצאות  הנלווהלרבות כיסוי חלקי לנזק תוצאתי 

) לכיסוי הוצאות במקרה של אובדן Control of wellהמימון והחזר החוב), כיסוי לשליטה מחדש בבאר (

שליטה על הבאר עקב ארוע תאונתי, בכלל זה הוצאות השתלטות, אטימה, קידוח מחדש וכיסוי לנזקי 

מבוקרת של נוזלים ו/או גז, וכן ביטוח חבויות לביטוח אחריות חוקית זיהום הנגרמים מהתפרצות בלתי 

כלפי צד ג' בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד ג' עקב פעילות הקידוח ו/או ההפקה, לרבות נזקי זיהום 

ו/או בפוליסות קבוצתיות כתוצאה מאירוע תאונתי. ביטוחים אלו נערכים בחלקם באופן עצמאי 

 פרויקטובחלקם במסגרת מערך הביטוחים של חברת נובל שהינה המפעיל של  םהכוללות מספר מבוטחי

  תמר. 

כי השותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש על פי החשיפה, זאת ביחס לעלויות  ,יצוין

הביטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, השותפות יכולה להחליט על שינוי הכיסוי הנרכש 

לרבות הקטנה של סכום הביטוח הנרכש וצמצום הכיסוי הביטוחי ו/או שלא לרכוש כלל ו/או שינוי 

ביטוח עבור סיכון זה או אחר. הביטוחים כפופים להסכמי שיעבוד והמחאת זכויות לטובת המממנים 

  בהתאם להסכמי מימון אשר נערכים מעת לעת.

  גורמי סיכון 7.23

טבעי, כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה של נפט וגז ממצאים חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח 

גבוהה ביותר של סיכון כספי, בעיקר מהטעמים המפורטים להלן. הדברים מקבלים משנה תוקף בכל 

  הנוגע לפעילות חיפושי נפט וגז טבעי והפקה בים.

או /ו) .CPIS Uשינויים בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן האמריקאי ( 7.23.1

 רגיה אחרים ו/או במחירי הדלקים בעולם במקורות אנ

תמר אשר השותפות שותפה  בפרויקטידי הצרכנים עבור הגז הטבעי - המחירים המשולמים על

אליו מוצמדים הסכמי הגז ללקוחות חשמל  בו נגזרים, בין היתר, מתעריף ייצור החשמל

ליפיים לגז, ) וכן ממחירי הדלקים החU.S CPI, ממדד המחירים לצרכן האמריקאי (פרטיים

 התכופים המתודולוגים השינוים כי יצוין, החשמל ייצור לתעריף בקשרכגון מזוט וסולר. 

 למחלוקות להביא ועשויים, לחזותו היכולת על מקשים חישובו באופן החשמל רשות שמבצעת

  .חישובודרך  עם בקשר הלקוחות עם
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או במחירי /ו) U.S CPIהאמריקאי (ירידה בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים לצרכן 

הדלקים החליפיים עלולה להשפיע לרעה גם על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל 

שימכר על ידה ו/או להשפיע על כדאיות ההפקה מפרויקט תמר  ימלקוחותיה בגין הגז הטבע

תגלו (ככל שיתגלו) על ידי השותפות. בנוסף לכך, שינוי משמעותי יממאגרים חדשים שו

במחירי מקורות אנרגיה אחרים (לרבות פחם ותחליפי גז אחרים) יכול לגרום לשינוי במודל 

חשמל, כך שתינתן העדפה לתחנות כוח המופעלות באמצעות פחם, ההשימוש של חברת 

וזאת בכפוף לדינים העוסקים  ,פךיולה ,לעומת תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי

  בענייני איכות הסביבה. 

 ליטיקהגיאופו 7.23.2

הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים להשפיע על  המצב

להתקשר ביחסים עסקיים עם גופים  ,נכונותם של מדינות וגופים זרים לרבות במזרח התיכון

ין מגבילים יישראלים לרבות השותפות בפרויקטים השונים. מספר מדינות וארגונים שונים עד

במצב  הרעה, לפיכךאת הפעילות העסקית בישראל ואת עסקיהם עם חברות ישראליות. 

עם  את עסקיהלפגוע ביכולתה של השותפות לקדם  עלולה התיכון במזרח הגיאופוליטי

כמו כן, הרעה במערכת היחסים הבילטרלית . ם כאמור ולייצא גז למדינות שכנותמדינות וגופי

בשווקי היעד הרלוונטיים, מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או  בין ישראל לשכנותיה

 כלכליים, עשויים להשפיע לרעה על יכולת השותפות לייצא גז מפרויקטיה השונים.

 קשיים בקבלת מימון 7.23.3

פעילות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי של השותפות מומנה כולה מתוך הון כאמור לעיל, 

תמר  פרויקטהרחבתו של אולם, לצורך  מתאגידים בנקאיים,עצמי של השותפות ומהלוואות 

ו/או פיתוח מאגר שמשון ו/או פיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד, תזדקק השותפות 

למקורות מימון נוספים. במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום של מקורות האשראי 

השותפות להיתקל הזמין ובהחמרת הדרישות של הגופים המממנים להעמדת מימון, עלולה 

  . בנקאי בתנאים שיהיו נוחים לשותפות או בכלל-בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו/או חוץ

 סיכוני תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק 7.23.4

תפרצות בלתי ה, לוביניהםחשופות למגוון סיכונים,  הוהפקפיתוח פעולות חיפושי נפט וגז 

וגז מבור הקידוח, התפוצצות, התמוטטות בור הקידוח והתלקחות,  מבוקרת של נוזלים,

אשר כל , תקלות, תאונות ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה וההולכה

הפקה, ציוד וה ההולכהאחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז, מתקני 

וסף אפשרי הוא, תפיסתם של כלים בבור חיפושים, גוף ורכוש של צדדים שלישיים. סיכון נ

יקרו שהקידוח באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות. במידה 

אירועים כאמור בים עלולות התוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כבדים 

עקב התפרצות ו/או ביותר. כמו כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום סביבתי 

. על אף שהשותפות מבוטחת או חומרים מסוכנים אחרים גזו/או דליפה של  נוזליםנזילה של 

לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר לפעילותה, לא כל הסיכונים האפשריים 

באופן חלקי בלבד  יםניתנים לכיסוי בפוליסות השונות שנערכו (חלקם מכוס אומכוסים 

לא בהכרח יכסו את מלוא  , ככל שיתקבלו,תקבולי הביטוחלפיכך כלל), ו פ מכוסיםינוחלקם א

היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים (הן לעניין נזקים לצדדים שלישיים, הן לעניין 
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אבדן הכנסות אפשרי, הן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של אירוע בגינו יגרם 

אובדן שליטה בבאר והן נזק לרכוש מכל סוג ו מלחמה, טרורבות עקב נזק למערך ההפקה לר

בתוך הבאר). כמו כן, אין כל וודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד 

כגון סייבר וזיהום  ,בתנאים מסחריים סבירים או בכלל. זאת ועוד, לגבי ביטוחים מסוימים

כלל. משכך, במקרה של אסון בקנה מידה  לעורכםעשויה השותפות להחליט שלא  ,הדרגתי

גדול, הביטוחים אשר נערכו עלולים שלא להספיק לכיסוי מלוא הנזקים לשותפות ו/או 

. סיכונים אלו, אם יתממשו, עלולים סביבתי לצדדים שלישיים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום

לגרום לדחיות ועיכובים בפעילויות הפיתוח וההפקה של השותפות, ובמקרה קיצון אף עלולים 

 בדרך נקבעת הביטוח והיקף סוג על ההחלטה כי, יצויןלהביא את השותפות לחדלות פירעון. 

 טיבו, הביטוח ותבעל, היתר בין, התחשבות תוךאו פעילות /ו קידוח כל לגבי בנפרד כלל

 הביטוח בשוק מתאים כיסוי להשיג היכולת, הרגולציה דרישות, המוצע הכיסוי של והיקפו

  .הצפויים והסיכונים

 ציוד ושירותים מקצועייםובספקי  תלות בקבלנים 7.23.5

יסמיים בים מהסוג יוסקרים ס , עבודות פיתוחכיום אין בישראל קבלנים לביצוע קידוחים

שמבצעת השותפות ולפיכך מתקשרת השותפות עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות 

לצורך ביצוע ים השונים ההתקשרות עם קבלנים נעשית אל מול המפעיל בפרויקטכאמור. 

זאת ועוד, מספר . כאשר אלו מונחים לשכור, ככל שניתן, שירותים ויועצים מקומייםעבודות 

וגלים לקדוח ולבצע פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו קטן המס המתקנים

מתאים לביצוע הפעולות הנ"ל במועדים שיקבעו להם.  מתקןואין כל בטחון כי ימצא  יחסית

עקב כך עשויות הפעולות הנ"ל בים להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם 

קבע לביצוע העבודות, או כל חלק מהן. רוב הציוד וכח עיכובים משמעותיים בלוח הזמנים שי

האדם המתאימים לביצוע הפעולות הנ"ל לא ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך יש 

צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו"ל, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את 

ושי נפט ו/או גז טבעי, הפיתוח הפעילויות. התקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פעולות חיפ

להיתקל בקשיים גם  עלוליםוההפקה בים (לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים) 

מחיר השירותים והעלויות של פעולות  עקב מצבה הפוליטי והבטחוני של מדינת ישראל.

ר חיפושים, פיתוח והפקה נקבעים על פי ההיצע והביקוש בשווקים המושפעים בין הית

  .ממחירי הסחורות, שינויי רגולציה, היצע של מוצרים חליפיים ורמת הפעילות בענף

 והסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים  חיפושים פעילותסיכוני  7.23.6

, השאר ביןחיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון, 

. האמצעים לטמיון לרדת ההשקעה כספי כל עלולים ניסיון בקידוחי כישלון של במקרה

והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום, הצורה, 

המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז, ולפיכך קביעת יעדי החיפושים וההערכות לגבי 

נתונים חלקיים  בהם עשויים להתבסס במידה רבה עלשו/או הנפט הגז  משאביגודל מאגרים ו

או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. מובן שלא ניתן להבטיח כי יתגלו כתוצאה מפעולות 

חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים. יתר על כן, 

קיים חוסר מידע גאולוגי וגאופיזי ישיר לגבי חלק מהאזורים הימיים של נכסי הנפט של 

פות, וזאת, בין היתר, בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים אלו ומיעוט השות
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האינפורמציה שניתן לקבל מהם. בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, יתכנו אף שינויים מעת לעת 

מאגרים. כמות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט בבהערכות בדבר היקף משאבי הגז ו/או הקונדנסט 

פי חוות דעת -מדווחת נקבעת מדי שנה, בין היתר, עלהמוערכת במאגרים המפיקים בתקופה ה

נפט וגז. הערכה של המשאבים של גז  מאגרי של משאביםלהערכת בלתי תלויים של מומחים 

טבעי ו/או קונדנסט הינו תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי ועל כן 

שונים, עשויות לעיתים להיות שונות ידי מומחים - , המבוצעות עלמאגר אותו לגביהערכות 

באופן מהותי. לאור האמור יצוין כי המידע המופיע בדוח לעניין משאבים של גז טבעי ו/או 

קודנסנט, הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות מדויקות, ולכן ייתכנו שינויים 

פקה מהמאגרים הניתנים לה גז ו/או קונדנסטה מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי

, אומדן עתודות הגז משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים כן כמו. השונים

. נכסי נפט וגז, כוללים, בין היתר, עלויות תכנון פיתוח שותפותבדוחותיה הכספיים של ה

המאגרים, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה, צנרת להולכת הגז, הקמת תחנת 

: עלות דלקמןילוק נכסים, העלויות הנ"ל מופחתות לרווח או הפסד כקבלה ועלויות ס

הקידוחים מופחתת לפי כמות העתודות המוכחות והמפותחות, ועלות הרכיבים הנוספים 

(כגון: פלטפורמה, צנרת ומתקני קבלה), מופחתת לפי כמות העתודות המוכחות (המפותחות 

  ושעתידות להיות מפותחות).

  הארצית ההולכה מערכת בתקינות לותת 7.23.7

הקיימים ולצרכנים ידה לצרכנים - יכולתה של השותפות לספק את הגז שנתגלה על

, ידה לחברת החשמל מותנה- המסופקות עלפוטנציאליים נוספים וכן להגדיל את כמויות הגז 

של מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז ושל רשתות החלוקה בפיתוחן ותקינותן בין היתר, 

תקלה או הפרעה משמעותית במערכת ההולכה הארצית עשויה להגביל את כל האזוריות. 

לספק גז ללקוחותיה, תוך חשיפתה לאובדן הכנסות והליכים משפטיים  השותפותשל  היכולת

 .שותפותהפוטנציאליים, אשר לכך עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי 

 עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים 7.23.8

מבוססות על  ,ביצוע פעולות חיפושים ופיתוחולוחות זמנים משוערים של עלויות משוערות 

אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות. תכניות החיפושים עשויות 

בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן  , בין היתר,להשתנות במידה משמעותית

בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות. פעולות ולגרום לסטיות ניכרות 

ופיתוח וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים  יםתקלות תוך כדי פעולות חיפוש

יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים 

מסוימים עשויה השותפות,  םבמקריתהיה גבוהה בהרבה מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה. 

מסוימות בנכסי הנפט הנדרשות בהתאם לתכניות  פעולותעקב האמור, גם לוותר על ביצוע 

   זכויותיה בהם.את העבודה שלהם, ועקב כך עלולה לאבד 

  חילוט זכויות השותפות בנכסי הנפט שלה 7.23.9

יכולת האספקה  והרחבת השותפות של התגליות פיתוח, יתכן ופעולות חיפושים מוצעות

. משמעותיותתהיינה כרוכות בהוצאות כספיות  מפרויקט תמר ושימור יכולת ההפקה ממנו

פי הסכמי התפעול המשותפים, אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר -על
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לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות 

  סכם ו/או הסכמי התפעול חל ו/או חלים עליהם. בנכס(י) הנפט אשר ה

בנוסף, בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו היחסי, 

במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת ההסכם, 

י בהתאם עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחס

לשיעור השתתפותה בנכס(י) הנפט שלגביו(הם) בוצעה ההפרה, ואם לא תעמוד בתשלום זה 

במועד תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס(ים) אלו. בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות 

עלולות החריגות (הן הצפויות והן הבלתי צפויות) להביא לידי כך  ,קידוחים ימייםופיתוח 

 תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה.שהשותפות לא 

 סיכון בפיתוח והפקה במקרה של ממצא 7.23.10

ביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית שלו ופעולות ות לגבי תהליך קבלת ההחלט

משך תקופות יביניים עד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית עשוי לה

הפקה במים עמוקים (כדוגמת פיתוח ובהוצאות כספיות ניכרות.  ךכרוכולהיות  ממושכות

סיכון גבוה הדורשת הקמת מתקני  בעלתפעילות מורכבת  םעומק המים במאגר תמר) הינ

 הפקה מיוחדים. 

 תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 7.23.11

, האישורים טעונה אישורים שונים. למיטב ידיעת השותפות בנכסי נפט וגז טבעיביצוע פעולות 

העיקרים הדרושים הינם אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, אישורי שלטונות 

מינהל התעופה האזרחית, רשויות איכות הסביבה, הבטחון וצה"ל, רשות שמורות הטבע, 

אגף הדיג, רשות הנמלים וגורמי  -רשות מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה, משרד החקלאות 

התחבורה. השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר ספנות במשרד 

לתקציבים שיועדו לפעולות האמורות, או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות. 

מבלי לגרוע מהאמור, חלק מפעילותה של השותפות, כפוף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם 

עשויה לשבש את תכניות השותפות ביחס לפעולות  רשויות הבטחון. תלות זו ברשויות הבטחון

אלה, הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות המתוכננות והן מבחינת לוח הזמנים 

  והעלויות של פעולות אלה.

 שינויים רגולטורים 7.23.12

במסגרת תחום הפעילות של השותפות נדרשים אישורים רגולטורים רבים, בעיקר מצד 

ק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן אישורים נלווים של רשויות על פי חו המוסמכיםהגורמים 

הסביבה, רשויות המס ורשויות התכנון  להגנתמשרד ההמדינה (לרבות משרד הבטחון, 

או /ולתיקונים בחוקים ו/או בתקנות  הצעותהשונות). במהלך השנים האחרונות הועלו מספר 

 והנחיותחוקים החלטות, מספר  רסמופוובהנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות 

 על שלילית השפעה להיות עלולה ליישומם אשרהרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות 

. לעיל 7.17.1והכוללים, בין היתר, את מתווה הגז כמפורט בסעיף  השותפות של פעילותה

פיתוח והפקה, תנאי האספקה של גז טבעי, ייצוא חיפושים, החמרת הרגולציה בכל הקשור ל

, העברה ושעבוד של זכויות נפט, הגבלים להקצאהגז טבעי, מיסוי רווחי נפט וגז, כללים 

עלולה להשפיע לרעה על עסקיה בזה וכיוצא  אסדרה תכנונית, עסקיים, פיקוח על מחירי הגז

  של השותפות.
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 יהטבע הגז מחירי על לפיקוח אפשרות 7.23.13

פנה משרד האנרגיה לוועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר ובמשרד  25.5.2011ביום 

") על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח על מחירי ועדת המחיריםהאנרגיה (להלן: "

  הגז הטבעי הנמכר בישראל. 

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים  22.4.2013ביום בהמשך להמלצת ועדת המחירים, 

, המטיל פיקוח על 2013-ושירותים (החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח), התשע"ג

חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס . ת ומחיריםמשק הגז ברמה של דיווח על רווחיו

פיקוח על מחירי הגז הטבעי להטיל לכל פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך 

 מירבימחיר  ויקבעבמקרה בו יוטל פיקוח על המחירים, בישראל ברמה של קביעת מחיר. 

, ככל שקביעה זאת השותפותנמוך מהמחירים הקבועים בהסכמים למכירת גז טבעי של ה

, שהיקפה יגזר השותפותלכך השפעה לרעה על עסקי  להיות עלולהתעמוד בבחינה משפטית, 

 מתחרים ספקים כניסת על להקשות עשוי מחירים על פיקוח, מאידךשיקבע.  המירבימהמחיר 

למתווה הגז, נעשתה פניה לוועדת הפיקוח על  בהתאם .השותפות לעסקי לסייע ובכך

 ברמת הפיקוח את להותיר יש, הגז מתווה להוראות ובהתאם בכפוףהחליטה כי המחירים וזו 

 .לעיל (ג)7.17.1רווחיות ומחירים, וזאת למשך תקופת מעבר כהגדרתה בסעיף 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל 7.23.14

על ידי צרכן של חברת החשמל נגד שותפי  שהוגשהייצוגית התובענה הכי ככל שתתקבל  יצוין

לעיל ותתקבל החלטה סופית וחלוטה, עשויה להיות לכך השפעה  7.20.1תמר כאמור בסעיף 

ויתר שותפי תמר גז טבעי ללקוחותיהם, שהיקפה  השותפותלרעה על המחירים בהם ימכרו 

  ייגזר מתוצאות התובענה.

 תלות במזג אויר ובתנאי ים 7.23.15

הפעילות הימית כפופה למגוון של סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית, כגון 

תהפכות, התנגשויות ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים. ה

תנאי ים סוערים . תנאים אלה עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות

עלולים לגרום לנזקים למערכת ההפקה וההולכה וציוד  חריגיםמזג אויר בלתי תנאי ו

ת העבודה של הפרויקטים של ולתוכני וזמנים שנקבעה ותהחיפושים וכן לדחיות בלוח

. דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ןהשותפות בים ולהארכת משך ביצוע

   ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים שהשותפות מחויבת בהם.

 תחרות באספקת גז 7.23.16

ם העולים באופן יבהיקפבשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים 

לאור אישור המתווה, י. מקומלגז במשק ה ביקושיםמשרד האנרגיה למשמעותי על הערכות 

 אשרכריש ו/או תנין,  וכןמאגרים נוספים: מאגר לוויתן,  ניבשנים הקרובות יפותחו לפחות ש

, צפוי כי חלק לפיכךצפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז טבעי למשק המקומי. 

מעתודות הגז מפרויקט תמר (אשר השותפות שותפה בו) וממאגר לויתן ייעודו לצרכי ייצוא, 

(ד) 7.17.1 בסעיףבכפוף להגבלות בדבר ייצוא גז טבעי שנקבעו בהחלטת הממשלה כמפורט 

בישראל והן במדינות נוספות באגן  הן. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד, לעיל

אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים נוספים באספקת גז המזרחי של הים התיכון, 



105   

 י,מקומ. לפיכך, לאור ההיקף הקטן של משק הגז השכנות ולמדינות המקומיטבעי למשק 

וההגבלות על היקף הגז שניתן לייצא, עלולה לשוק הגז המקומי כניסה של מתחרים נוספים 

ידה או שיתגלו -השותפות להתמודד עם תחרות משמעותית במכירת עתודות הגז שנתגלו על

 תחרות עם להתמודד השותפות עלולה, בנוסף. שכנות ולמדינות מקומיידה בעתיד למשק ה-על

 של ומקורות ),ומזוט סולר(כגון  נוזליים דלקים, פחם: כגון, חלופיים אנרגיה מקורות מול

 לפגוע עלולה ולמדינות שכנות המקומי לשוק טבעי גז באספקת תחרות. מתחדשת אנרגיה

 בעתידידה - על שיתגלו אוידה - על שנתגלו הגז עתודות כל את לשווק השותפות של ביכולתה

ובכך לפגוע  הטבעי הגז את השותפות תמכור שבולהפחתה במחיר  ביאלה אוו/יתגלו) ש(ככל 

 שנקבע למנגנון בהתאם המחיר של התאמה תבקש החשמל שחברת ככל, בנוסף. יהבהכנסות

 על שלילית השפעהלכך  להיות עלולה ובמידה ותתבצע התאמה כאמור, עימה שנחתם בהסכם

לעיל. לפרטים אודות אופציה שניתנה  (ג)7.5.4לפרטים נוספים ראו סעיף  .השותפות עסקי

 לעיל. (ב)7.5.4ראו סעיף  ,לרוכשי גז טבעי להקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם

  לעיל.  7.1.9לפרטים נוספים אודות התחרות ראו סעיף 

 מגבלות על ייצוא 7.23.17

של השוק  הביקושבעל היקף גדול יותר של עתודות גז מ פרויקטתמר הוא  פרויקט

הפוטנציאלי בישראל בשנים הקרובות. לפיכך, תוצאות פעילות השותפות תלויה גם באפשרות 

שוק הבינלאומי. החלטת הממשלה ללמסחור הגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו 

לפרטים . לייצא שניתן הגז כמות את מגבילה, (ועדת צמח) לעיל(ד) 7.17.1 בסעיףכמפורט 

בנוסף  לעיל. (א)7.17.5ראו סעיף  ועדת צמח המלצות של תקופתית לבחינה צוות הקמתאודות 

אשר לגביהם קיימת אי  רביםגורמים  מספרלכך, האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה ב

ודאות גבוהה כגון הקמת מערך ייצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים, כדאיות 

ומציאת  הבינלאומי בשוק פוטנציאליים לקוחות תורכלכלית להקמת מערך כאמור, אי

  . הייצוא מערךמקורות מימון להשקעות הנדרשות לפיתוח ולהקמת 

 סביבתית לרגולציה כפיפות 7.23.18

כפופה למגוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה, המתייחסים  תפותהשו

לסביבת הים, שחרור או של מזהמים אחרים לנושאים שונים כגון: זליגה של נפט או גז טבעי 

, שאריות של ציוד קדיחה, בוץ שפכיםלים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים (

כימיים בהם משתמשים בשלבי העבודה השונים, פליטת קידוח, מלט וכיוצ"ב), חומרים 

מזהמים לאויר, מפגעי תאורה, רעש, הקמת תשתיות צנרת על קרקעית הים ומתקנים נלווים. 

פי -להשיג אישורים מגורמים המוסמכים על , באמצעות המפעילה,בנוסף, נדרשת השותפות

  חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך פעילותה. 

 ושותפיה השותפות את לחשוף עלולה הרגולציה הסביבתית כאמור,וראות עמידה בה אי

 שונות קציותנוס קנסות לצעדי אכיפה שונים, ובתוך כך גם תביעות, השונים הנפט בנכסי

 שותפותכמו כן, ה .השותפות פעילות להפסקת ואף עיכובל םלרבות במישור הפלילי, כמו ג

גון המפעיל או קבלני צד שלישי הקשורים עשויה להיות אחראית לפעולות של אחרים, כ

  למפעיל.
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 של פעילותה על החלההסביבתית  ברגולציה החמרה חלה האחרונות השנים במהלך

 ואף להימשך צפויה זו מגמה, השותפות להערכת. עליה ובאכיפתה בפיקוח, השותפות

  .הקרובות בשנים להחמיר

בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת משרד האנרגיה  2016בחודש ספטמבר שצוין לעיל,  כפי

את ההיבטים הסביבתיים  מסדירותהנחיות הרסם פי הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים,

, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. להנחיות כאמור עשויה להיות יםבפעילות חיפוש

לא ניתן לאמוד את  הדוח אישורהשפעה על עלויות ואופן פעילות השותפות אשר נכון למועד 

  היקפה.

החוקים, התקנות מהשלכות ה, השותפות לומדת את הדוח אישור, נכון למועד בנוסף

וההנחיות המוצעים בתחום איכות הסביבה, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים 

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיות 

נחיות כאמור ומקצה במסגרת תוכניות העבודה הות מחוקים, התקנות והוהתפעוליות הנובע

בנכסיה השונים תקציבים לשם מילויים. יחד עם זאת, אין כל וודאות שהעלויות שידרשו 

מהשותפות בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות הקיימים והצפויים בתחום איכות 

  למטרות אלה. ידי השותפות -הסביבה לא יעלו על הסכומים שהוקצו על

 מידע אבטחת סיכוני 7.23.19

 ובאמצעות(במישרין  בהם המפעילהושל השותפות לרבות השותפות  הנפט בנכסי השותפים

"), נסמכים על מערכות מידע בפעילותם. לדוגמא, התאגידים: "זה בסעיף) (להלן משנה קבלני

מערכות ים, לתפעל קידוחים, ינעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמ

ידי - הפקה, הובלה וכיוצ"ב. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע, לרבות על

פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול 

השוטף של המערכות התומכות בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון להפסקת 

עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע. בנוסף,  תהסבאספקת הגז, לאובדן מידע, ול

פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של 

השותפות והמפעילה, לזליגת מידע לגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם. 

, היתר בין, המידע במערכות כשלים למניעת פועלים התאגידים, הדוח אישורנכון למועד 

ולהעלאת  שלהם המחשוב במערך כשלים למניעת מנגנונים, ואבטחה גיבוי מנגנוני באמצעות

 רמת אבטחת המידע. 

 מס סיכוני 7.23.20

, הקשורות בפעילות טבע ממשאבי רווחיםפי חוק מיסוי -סוגיות המס, לרבות ההיטל על

כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד השותפות טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין 

יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם. כמו כן 

 לגבי חלק מהסוגיות המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס.

קה, לשינויים שינבעו כתוצאה משינויי חקיהואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודי, 

לרעה פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות 

  על משטר המס שיחול על השותפות ובעלי יחידותיה. 
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 התלות במפעיל 7.23.21

בחזקות וברשיונות השונים בהם היא  ההשותפות מסתמכת במידה מרובה על המפעיל

בחזקות תמר ודלית (נובל), נובעת מהוראות הסכם התפעול  המחזיקה זכויות. התלות במפעיל

בביצוע פרויקטים בסדרי גודל  השהצטבר אצל המפעילוהן כפועל יוצא מהניסיון המשותף 

סיון היחסי של השותפות בפרויקטים מעין אלה. ידומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הנ

זכויות או  ,מחזיקה השותפות ברשיונות ובחזקות בהם , מכל סיבה שהיא,הפרישת המפעיל

של העסקה המשותפת עלול לפגוע ביכולתה  המלהיות המפעילחדל תשבאופן  הבמעמדשינוי 

פי - ת העבודה של נכסי הנפט ו/או עלופי תוכני- של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על

  הסכמי מכירת הגז ועלול להשפיע על עלויות הפיתוח וההפקה בפרויקטים השונים. 

 דעה של מיעוטזכות  7.23.22

גם באחוז הצבעה בהתאם, ו בפרויקט תמר יחסיתמחזיקה באחוז השתתפות נמוך  השותפות

. מאחר שההחלטות מתקבלות ברוב לפי הסכם התפעול המשותף החל על פרויקט תמר נמוך

בהסכמי התפעול המשותף), לא תוכל השותפות לגרום לקבלת החלטות דעות (בשיעור המוגדר 

אלו, קיימת אפשרות  הסכמיםבנוסף, ב למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה.הרצויות לה ו/או 

שפרישת אחד המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו 

(בהוצאות שטרם אושרו) בפעולות החיפושים או הפיתוח, עלולה לגרום להבאת הפעולות 

נכסי הנפט שבהם הן  כאמור לקיצן לפני השלמת התוכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת

 מבוצעות.

שותפות יכולת מוגבלת להשפיע על פעולות החיפושים, הפיתוח מאחר שלכפי שצוין לעיל, 

 ., השותפות במידה רבה מסתמכת על המפעילהוההפקה בפרויקטים בהם היא שותפה

 העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות 7.23.23

 שלותהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית 

(אם יוחלט  המסחריתופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה 

להשקיע סכומים  השותפותאת  ולחייב ממושכותמשך תקופות ישיש להם מקום) עשויים לה

כיום. סכומים אלה, במיוחד במקרה של ממצא משמעותיים העולים על הסכומים שבידיה 

ושמשון), הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות  SWבים (כדוגמת מאגרי תמר, תמר 

יש בידי כאשר תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה של ממצא 

מנת שהשותפות תוכל השותפות נכס בעל ערך, אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על 

 ממצא ושהינ ממצאכי אין ודאות שבכל מקרה של  ,יצוין. פיתוח והפקהלהשיג אשראי לצורך 

או הגז ניתנות למימון ואף מסחרי יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט  ממצאכ ושניתן להגדיר

על כדאיות ההפקה לשותפות יכולות להשפיע לרעה גם לשותפות. כדאיות מבחינה כלכלית 

, רגולציה נוספת או , הרעה משמעותית בנטל המסיםעליה משמעותית בהוצאות ההפקה

עוד יצוין, כי הפיתוח וההפקה במים עמוקים (כדוגמת  .והגז ירידה משמעותית במחיר הנפט

עומק המים בממצאי הגז הטבעי תמר) הינה פעילות מורכבת בעלת סיכון גבוה הדורשת 

  .ם משמעותייםבסכומי הקמת מתקני הפקה מיוחדים
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 מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה מלאה בגינן 7.23.24

פעילות חיפושים והפקה דורשת סכומים משמעותיים, אשר במקרים רבים אינם ניתנים לגיוס 

כן במקרים מסוימים עשויה להידרש הצטרפות שותפים -במסגרת הלוואות או חוב, על

ות, תוך מכירת חלק מזכויותיה בנכסי הנפט השותפהנפט בהם שותפה נוספים לזכויות בנכסי 

 במחיר הנמוך משווי השוק של הזכויות כאמור. 

 ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 7.23.25

זכויות נפט ניתנות על פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות 

לבטל את זכות  במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן

הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאובדן  ם. אי עמידה בתנאיהנפט לחוק בכפוףהנפט, 

  הזכויות וכל הכספים שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון.

 גלישה של מאגרים 7.23.26

לשותפות זכויות "גולשים"  בהם ישיתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בשטחים 

(מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו) לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות, 

ולהיפך. במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם, יתכן ויהיה צורך 

משאבי  להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר, על מנת להגיע לניצול יעיל של

 (ז)7.2.1סעיף ערן ראו  לרישיון SWגלישת מאגר תמר להרחבה בעניין  הנפט או הגז הטבעי.

  .לעיל

  תנודתיות בשער הדולר 7.23.27

למכירת גז פי הסכמים - מטבע הפעילות של השותפות הנו מטבע הדולר ועיקר הכנסותיה על

 ליום למועד נכון שיתרתה תטבעי וקונדנסט הינם בדולרים, בעוד שלשותפות הלוואה שקלי

. לפיכך, שינויים בשער החליפין של הדולר דולר מיליון 217 -כ של לסך מסתכמת 31.12.2017

ביחס לשקל, עלולים להשפיע על התוצאות העסקיות של השותפות, באופן שירידה בשער 

 הלוואהההחליפין של הדולר ביחס לשקל עלולה לגרום לשותפות הוצאות מימון בגין 

  לגידור כלכלי של חלק מהחשיפה האמורה. השותפות התקשרה בעיסקאות הגנה. האמורה

 סיכון בטחוני 7.23.28

תמר ממוקמים בלב ים בקרבה יחסית לגבול ים תטיס ופרויקט מתקני ההפקה של פרויקט 

רצועת עזה, ולפיכך הם חשופים לסיכונים ביטחוניים, לרבות פעולות לבין הימי בין ישראל 

לרבות פעולות טרור. התממשותם של טרור. כמו כן, מתקן הקבלה חשוף לסיכונים ביטחוניים 

הסיכונים הביטחוניים כאמור עלול, בין היתר, לפגוע ביכולתה של השותפות לאתר הון אנושי 

מתאים, לגרום לנזק ו/או לפגיעה במתקני ההפקה, מתקן הקבלה וציוד נוסף, אשר עלול/ה 

סכומים אותם לשבש את אספקת הגז ואף ולהוביל לביטול הסכמים למכירת גז או להפחתת ה

   נדרשים הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כח עליון".

  תלות בלקוח עיקרי 7.23.29

להערכת , חברת החשמל, הינה צרכן הגז העיקרי של השותפות. הדוח אישור למועד נכון

מהלך שלוש השנים הבאות צפויות בהשותפות מחברת החשמל  יה שלהכנסותהשותפות, 

התשלומים המתקבלים מחברת  התקופה האמורה. מהלךהכנסותיה ב מסך 42%- כ להוות

פי ההסכם האמור הינם כיום מקור ההכנסה העיקרי של השותפות. השותפות לא - החשמל על
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יכולה לצפות אילו שינויים (אם בכלל) יחולו בתנאי הרשיון של חברת החשמל וכיצד שינויים 

ניות הממשלה להגברת אלו ישפיעו על מצבה הכלכלי של חברת החשמל. יצוין עוד, כי מדי

ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים, וכן כוונת הממשלה לפעול -התחרות במשק החשמל על

להפרטתה של חברת החשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת החשמל 

ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם עמה. בהסכם עם  לפגיעהוכפועל יוצא 

פר אירועי "כח עליון" אשר בקרותם לא תהיה חברת החשמל חייבת חברת החשמל נקבעו מס

חשמל נקבעו שני הבהסכם עם חברת כן,  כמו פי ההסכם כאמור.- להמשיך לבצע תשלומים על

לבקש התאמת המחיר. ככל שחברת החשמל תבקש להסכם מועדים בהם רשאי כל צד 

ובמידה ותתבצע  םידה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכ-התאמה של מחיר הגז הנרכש על

 העל עסקי השותפות ותוצאות פעילות שליליתעלולה להיות לכך השפעה  ,התאמה כאמור

בהכנסותיה של מהותית . על כן, הפסד או פגיעה )לעיל (ג)7.5.4 לפרטים נוספים ראו סעיף(

  .הכספי המצבו שותפותה עסקי על השותפות מחברת החשמל עלול להשפיע באופן מהותי

יחד עם זאת, יצוין כי שותפי תמר ובכללם השותפות, חתמו על הסכמי אספקת גז 

 ככל, כן כמומשמעותיים עם לקוחות נוספים, המפחיתים את התלות בחברת החשמל. 

לעיל  7.5.6 בסעיף כמפורט, בפניהם העומדות הייצוא אופציות את תמר שותפי שיממשו

  .החשמל בחברת התלותתפחת באופן משמעותי 

 חוסן פיננסי של יתר לקוחות השותפות 7.23.30

לאי עמידת לקוחות השותפות מפרויקט תמר בהתחייבויותיהם וזאת כאשר השותפות לא 

ם האמורים ללקוחות אחרים, תהא תצליח למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמי

  השפעה לרעה על הכנסותיה של השותפות.

 בישראל טבעי גז באספקת כמונופולין השותפות של מעמדה 7.23.31

. עקב בישראלבאספקת גז טבעי  מונופולין כבעלי הוכרזו תמר שותפי יתר עם יחד ,השותפות

איסור לסרב מטעמים  לרבותההכרזה כאמור ניתן להטיל מגבלות על פעילותה של השותפות 

לא סבירים לספק גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמדה בשוק באופן העלול להפחית את 

 באספקת כמונופולין מעמדה לאור השותפות על מגבלותהתחרות בעסקים או לפגוע בציבור. 

להשפיע על יכולתה של השותפות להרחיב את פעילותה בישראל.  עלולות בישראל טבעי גז

 ראה סעיףעל רישיונות ימיים חדשים, לפרטים בדבר אי יכולת השותפות להשתתף במכרז 

  . לעיל (א)7.1.9
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בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים 

לשותפות), אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי, על פי השפעתם על  מיוחדיםוסיכונים 

(יצוין כי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על  השותפות, השפעה גדולה, בינונית וקטנה

  פעילות השותפות הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה):

   עסקי השותפות מידת ההשפעה של גורם הסיכון על

השפעה   השפעה בינונית  השפעה גדולה 
  קטנה

 סיכוני מקרו

 האמריקאי לצרכן המחירים במדדאו /ו החשמל ייצור בתעריף שינויים
)U.S CPI (במקורות אנרגיה אחרים ו/או במחירי הדלקים בעולם או/ו  

X   

   X   גיאופוליטיקה

  X   קשיים בקבלת מימון 

 סיכונים ענפיים
   X   סיכוני תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק

   X  ציוד ושירותים מקצועייםובספקי  תלות בקבלניםסיכוני הקמה, 

    X  ומשוערים חלקיים נתונים על והסתמכות פעילות חיפושיםסיכוני 

   X   מערכת ההולכה הארצית תלות בתקינות 

  X   אמצעיםעלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר 

    X   חילוט זכויות השותפות בנכסי הנפט שלה 

   X  ממצא של במקרה והפקהסיכון בפיתוח 

  X   תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 

  X   הטבעי הגז מחירי על לפיקוח אפשרות

  X   שינויים רגולטורים

   X  בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל

  X   תלות במזג אויר ובתנאי ים

   X  תחרות באספקת גז 

   X  מגבלות על ייצוא

   X  סביבתית לרגולציה כפיפות

  X    מידע אבטחת סיכוני

 סיכונים מיוחדים לשותפות

  X   סיכוני מס

    X  התלות במפעיל

 X    זכות דעה של מיעוט

   X  העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות

   X   מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה מלאה בגינן 

   X   ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט

  X   גלישה של מאגרים

 X    תנודתיות בשער הדולר

  X   סיכון בטחוני

  X   תלות בלקוח עיקרי

  X   חוסן פיננסי של יתר לקוחות השותפות 

   X  גז טבעי בישראל באספקת כמונופולין השותפות של מעמדה
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  מקצועיים מונחים נספח

 סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז. –"אקספלורציה" 

מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים של יחידות  – "השתתפות יחידות"בעלי 

  ההשתתפות.

  מפחמן ומימן.פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות  –"הידרוקרבונים" 

  .הנפט בחוק כמשמעו –"היתר מוקדם" 

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף,  –) WORKING INTEREST( "זכות השתתפות"

באופן יחסי לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק 

  ר רכישת זכות ההשתתפות.יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה, לאח

  רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט. – "זכות נפט"

  .הנפט בחוק כמשמעותה –"זכות קדימה לקבלת רשיון" 

  .הנפט בחוק כמשמעותה –"חזקה" 

  –"חיפוש נפט" 

  קדיחת נסיון;  )1(

וכימיים כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיא  )2(

  ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.

  המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי.ו/או גז כמויות מספיקות של נפט  – "כמויות מסחריות"

הסלעים  הרכבבמהלך פעולות הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של  סקרים שונים המבוצעים –" לוגים"

  .ו/או גז את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא נפט ותכולתם, ומטרתן לאתרתכונותיהם 

שכבה או שכבות של סלע המתאפיינות בנקבוביות וחדירות גבוהות יחסית,  – "(Reservoir)"מאגר 

 המאפשרות קיבול וזרימה של נוזלים וגז. לעתים משמש גם לתאור שדה של נפט ו/או גז.

 .כולו הסלע נפח לבין בסלע החללים נפח בין כלל סהיח – )"Porosity"נקבוביות (פורוזיות) (

 גז בתוך הנקבוביות.נפט ו/או הנפח היחסי של  – )"Saturation"רוויה (סטורציה) בגז (

  SPE-PRMS (– 2007Petroleum Resources Management System(( פטרוליום משאבי לניהול מערכת"

), SPEידי איגוד מהנדסי הפטרוליום (- מערכת דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט, כפי שפורסמה על –

) WPC( לפטרוליום העולמית המועצה), AAPG( הפטרוליום בתחום גיאולוגים של האמריקאי הארגון

  .לעת מעת שתתוקן וכפי), SPEE( הפטרוליום הערכת מהנדסי ואיגוד

-SPE( פטרוליום משאבי לניהולפי המערכת -מוגדרים על –" )Contingent Resources( מותנים משאבים"

PRMSידי - ) ככמויות נפט המוערכות, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים על

ן אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית, כתוצאה מתנאי אחד או ייישום של תכניות פיתוח, אך עדי

  תר. יו

 פטרוליום משאבי לניהולפי המערכת - מוגדרים על –" )Prospective Resources( מנובאים משאבים"

)SPE-PRMS ככמויות נפט המוערכות, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים שטרם (
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   ידי יישום תכניות פיתוח עתידיות.-נתגלו/נקדחו, על

) של "הצדקת פיתוח בבחינה" Project Maturity Sub-Class"משאבים מותנים בשלב בשלות (

)Development Pending( "- מוגדרים על פי ה- PRMS  ככאלו המצויים במאגר בו מתקיימות נסיבות

  להצדקת הפקתם הכלכלית בטווח הנראה לעין. 

 –ינה אחרת או בחזקה; במד ברשיוןהיתר מוקדם, ב, בעקיפין ובין במישרין בין, החזקה – "נכס נפט"

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו -החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על

כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת 

  מהות דומה (לפי הענין).

לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי,  –"נפט" 

(הידרוקרבונים) ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט 

  ניגר וניתנים להפקה יחד אתו.

 הסקר. מלכודות ואיתור) בים או(ביבשה  הקרקע תת של הדמיה המאפשרת שיטה –"סקר סייסמי" 

 השונים מהאופקים המוחזרים הגלים של ורישום הקרקע לתת סייסמים גלים החדרתידי - על מבוצע

). הסקרים D3( מימדיים תלת וסקרים) D2מימדיים (-דו בסקרים בעיקר משתמשים כיום. שנבדק שבחתך

רים איזוהדו מימדיים, משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, ולאיתור כללי של 

מלכודות לנפט. הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו אשר בהם עשויים להימצא 

כמבטיחים בסקרים הדו מימדיים (שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות 

גבוהה יותר) והתמונה המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום אופטימאלי 

  צוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר של גודל המבנה. לבי

) ככמויות של נפט SPE-PRMS( פטרוליום משאבי לניהול המערכתפי - על מוגדרות –" )Reserves( עתודות"

ידי יישום של תוכנית פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך -הצפויות להיות ברות הפקה על

) 3) ברות הפקה; (2) עליהן להתגלות; (1עתודות לענות על ארבעה תנאים: (תחת תנאים מוגדרים. על 

   ) להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.4מסחריות וקבועות (מיום ההערכה); (

  קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו. – "פיתוח"

 קירור תליכיידי - על ומנוזלת מהגז מופרדת, הטבעי מהגז מופקת פחמימנים תערובת) 1( –"קונדנסט" 

 לפני מהמאגר במעבר נוזל הופכים אך, המאגר בתנאי גזי במצב הנמצאים פחמימנים) 2; (והתפשטות

   .נפט מזיקוק מעובים פחמימנים) 3; (השטח

סלעי  הרכב על ראשוני מידע ו/או גז, וקבלתקדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט  – "קדיחת נסיון"

  .וגבולותיו המאגר גודל על וכן ואיכותו המאגר

ידי קידוח - קידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה על –) Confirmation Well" (אימות"קידוח 

  הממצא, ואישוש מסקנות תוצאותיו.

מטרתו לקבוע קידוח המבוצע כחלק מתוכנית קידוחי הערכה אשר  –) Appraisal Well( "הערכה"קידוח 

  את היקף 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)  – "שדה נפט"
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  נפט בכמויות מסחריות.

  מיליון שנה. 24עד  5 לפני(שם תקופה גיאולוגית) שנוצרו  Mioceneמגיל  סלע שכבות –"שכבות מיוקן" 

 Proved( מוכחות עתודות)"; "Discovery( ממצא)"; "Discovered( נתגלה)"; "Petroleum( פטרוליום"

reserves" ;"(צפויות עתודות )Probable Reserves" ;"(אפשריות עתודות )Possible Reserves ;"(

 כמויות אומדן"; "Best Estimate( ( ביותר הטוב כמויות אומדן)"; "Low Estimate( נמוך כמויות אומדן"

 On( בהפקה)"; "1C,2C,3C( 1C,2C,3C בקטגוריית מותנים משאבים)"; "High Estimate( גבוה

Production" ;"(לפיתוח אושר )Approved for Development" ;"(לפיתוח מוצדק )Justified for 

Development" ;"(בבחינה פיתוח הצדקת Development Pending או הושעתה פיתוח))"; "תוכנית 

)"; Development Unclarified or on Hold( מהותי באופן להתעכב עלולה פיתוח אפשרויות בחינת

)"; "קונדנסט Development not Viable( מעשי אינו פיתוח"; "Abandonment) Well(  באר"נטישת 

)Condensate) קידוח יבש" ;(Dry Hole" ;"(1בקטגוריה  עתודותP/2P/3P )1P/2P/3P "(–   

  ).SPE-PRMS( פטרוליום משאבי לניהול במערכת אלה מונחים כמשמעות

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM.  

"BCM "– ) מיליארד מטר מעוקבBillion Cubic Meter.(  

"Gross Rock Volume "–  מים. –מעל המגע גז במלכודות המצויות הנפח (ברוטו) של שכבות הסלע  

"Average Gross Thickness" – העובי הממוצע (ברוטו) של שכבת מאגר על פני כל המבנה הגיאולוגי 

"Gas Formation Volume Factor" – זה לבין אטמוספריים בתנאים גז של מעוקב רגל נפח בין היחס 

  לחץ והטמפרטורה של המאגר.בהמצוי 

"Gas Recovery Factor or Recovery efficiencies" – ההפקה מהמאגר לבין נפח - היחס בין נפח הגז בר

  .(in place)הכולל במאגר  הגז

"Net-to-Gross" -  שבמלכודת הסלע כלל עובישכבות מאגר לעובי היחס בין. 

"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.  

  :לעיל בדוח שימוש נעשה בהן ליחידות המרה מקדמי להלן

MMCF BCF BCM  
35310.7  35.3107  1  

  

BCM MMCF BCF  
0.0283  1000  1  

  

BCM BCF MMCF  
0.00003  0.001  1  
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March 14, 2018 
 
 
Isramco Negev-2 LP 
8 Granit Street 
Petah Tikva 49002 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the unrisked contingent and prospective gas resources, as of 
December 31, 2017, to the Isramco Negev-2 LP (Isramco) working interest in discoveries and prospects located in 
the Dalit Discovery area, offshore Israel.  It is our understanding that Isramco 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 Isramco'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 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.  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.  There is no certainty that it will be 
commercially viable to produce any portion of the contingent resources.  The project maturity subclass for these 
contingent resources is development pending. 
 
We estimate the unrisked gross (100 percent) contingent gas resources and the unrisked working interest 
contingent gas resources to the Isramco interest these properties, as of December 31, 2017, to be:   
 

  
Unrisked Contingent 

Gas Resources (BCF) 
  Gross  Working 

Category  (100%)  Interest 
     

Low Estimate (1C)  216.9  62.4 
Best Estimate (2C)  270.7  77.8 
High Estimate (3C)  334.8  96.3 
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Gas volumes are expressed in billions of cubic feet (BCF) at standard temperature and pressure bases.  These 
properties are 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. 
 
Totals of unrisked prospective resources beyond the prospect and lead levels are not reflective of volumes that can 
be expected to be recovered and are therefore not shown.  Because of the geologic risk associated with each 
prospect and lead, meaningful totals beyond these levels can be defined only by summing risked prospective 
resources.  Such risk is often significant. 
 
We estimate the unrisked gross (100 percent) prospective gas resources and the unrisked working interest 
prospective gas resources to the Isramco interest in the Dalit prospects, as of December 31, 2017, to be:   
 

  Unrisked Prospective Gas Resources (BCF) 
  Gross (100%)  Working Interest 

Fault  Low  Best  High  Low  Best  High 
Block  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 

             

West 1  134.2  169.1  210.2  38.6  48.6  60.4 
West 2  064.0  080.8  101.8  18.4  23.2  29.3 
West 3  002.9  003.7  004.6  00.8  01.1  01.3 
East 1  003.4  004.3  005.5  01.0  01.2  01.6 
East 2  001.8  002.3  002.9  00.5  00.7  00.8 
East 3  005.9  007.4  009.3  01.7  02.1  02.7 
 
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 
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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 
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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 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 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.  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 June 22, 2017, by Mr. Eran Saar, Chief Executive 
Officer of Isramco, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained from Noble Energy 
Mediterranean Ltd., the operator of the properties; Isramco; other interest owners; 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 Isramco. 
 

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 
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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:  March 14, 2018 Date Signed:  March 14, 2018 
 
 
RBT:TTS  
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Range of Uncertainty
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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 
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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. 

 



MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
CONTINGENT RESOURCES

DALIT DISCOVERY, OFFSHORE ISRAEL
AS OF DECEMBER 31, 2017

Gross Rock Volume (acre-feet)
Lognormal Distribution

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 0.74 0.84

Porosity (decimal)
Normal Distribution

Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70

Note:

(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 foot.

Gas Saturation (decimal) Volume Factor (SCF/RCF)(2) Gas Recovery Factor (decimal)

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.

Area (acres) Average Gross Net-to-Gross Ratio (decimal)
Lognormal Distribution

Normal Distribution Uniform Distribution Normal Distribution

Thickness(1) (feet) Normal Distribution

Gas Formation

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
PROSPECTIVE RESOURCES

DALIT PROSPECTS, OFFSHORE ISRAEL
AS OF DECEMBER 31, 2017

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 0.74 0.84
West 2 34,754 49,649 534 729 65 68 0.74 0.84
West 3 1,595 2,279 19 30 84 (3)76(2) 0.74 0.84
East 1 1,864 2,663 20 144 93 (3)18(2) 0.74 0.84
East 2 1,005 1,436 16 75 63 (3)19(2) 0.74 0.84
East 3 3,199 4,570 55 152 58 (2)30(2) 0.74 0.84

Fault
Block Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate Low Estimate High Estimate

West 1 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70
West 2 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70
West 3 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70
East 1 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70
East 2 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70
East 3 0.27 0.33 0.79 0.86 354 354 0.60 0.70

Note:

(1) Average gross thickness is calculated by dividing the gross rock volume by the area.
(2)

(3) The abbreviation SCF/RCF represents standard cubic feet per reservoir cubic foot.

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.

Porosity (decimal) Gas Saturation (decimal) Volume Factor (SCF/RCF)(3)

Lognormal Distribution Lognormal Distribution Thickness(1) (feet) Normal Distribution

Gas Recovery Factor (decimal)

Gross Rock Volume (acre-feet) Area (acres) Average Gross Net-to-Gross Ratio (decimal)

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.

Normal Distribution Normal Distribution Uniform Distribution Normal Distribution

Gas Formation

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

  

  תף הכללי על מצב ענייני השותפות דוח הדירקטוריון של השו

  2017 דצמברב 31שהסתיימה ביום  לשנה

   

ישראמקו אויל אנד גז בע"מ, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב  -דירקטוריון השותף הכללי 

תאריך (להלן: " 2017 דצמברב 31ליום  )"תפותהשו: "שותפות מוגבלת (להלן ,2ענייני ישראמקו נגב 

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות  תקופת הדוח")שהסתיימה באותו תאריך (להלן: " ולשנה )הדוח"

  . 1970-לתקופתיים ומיידיים) התש"

  

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

סט במים הכלכליים של ישראל השותפות פועלת בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי וקונדנ

) 28.75%ומוכרת גז טבעי וקונדנסט ללקוחות שונים. הנכס העיקרי של השותפות הינו החזקותיה (

במאגר תמר. עיקר פעילות השותפות בתקופת הדוח התמקדה בהמשך ההפקה המסחרית ממאגר 

חברת " לן:תמר. עיקר הכנסות השותפות נובעות מאספקת גז לחברת החשמל לישראל בע"מ (לה

  . ")חשמלה

  

מיליון  303 -לעומת סך של כ ,מיליון דולר 308 -רווחי השותפות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ

הגידול ברווחי השותפות נובע בעיקר מגידול בכמויות הגז שנמכרו  דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

מנגד, חל  לה אשתקד.ממאגר תמר וזאת בעיקר עקב ביקושים גבוהים יותר לעומת התקופה המקבי

גידול בהוצאות המימון הנובע בעיקר מהנפקת אגרות חוב לראשונה בתקופת הדוח וכן מגידול 

  להלן. 1.2בהוצאות הפרשי שער. לפרטים נוספים ראה סעיף 

מיליון דולר  392 -מיליון דולר, לעומת סך של כ 408 -בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ EBITDA-ה

  ד.בתקופה המקבילה אשתק

  

  מצב כספי .1.1

 31ביום  דולר מיליון 1,592-כלעומת  דולר, מיליון 1,606 -כמסתכמים ב לתאריך הדוח השותפותנכסי 

  .2016 בדצמבר

 31מיליון דולר ליום  212 -לעומת כ ,דולר מיליון 312 -הנכסים השוטפים הסתכמו בתאריך הדוח לכ

  :יקר ממיליון דולר נובע בע 100-הגידול בסך של כ .2016בדצמבר 

 1.4מיליון דולר בסעיף מזומנים ושווי מזומנים. לפרטים נוספים ראה סעיף  69-בסך של כ גידול .1

  להלן.

מיליון דולר בסעיף פיקדונות מוגבלים לזמן קצר. התקבולים נטו מפרויקט  25 -גידול בסך של כ .2

פיקדונות תמר מופקדים בחשבונות הייעודיים לפרויקט המשועבדים למלווים, ומוצגים בסעיף 

 מוגבלים לזמן קצר.

שוחררה יתרת  2017בחודש דצמבר  .מיליון דולר בפקדונות לזמן קצר 12 -גידול בסך של כ .3

הפקדונות המוגבלים (שסווגו כפקדונות מוגבלים לזמן ארוך) שהועמדו להבטחת הערבויות 



 2

ם נוספים לפרטי .שניתנו למשרד האנרגיה בקשר עם זכויות הנפט והגז של השותפות הבנקאיות

 .ו. לדוחות הכספיים.11ראה ביאור 

הנובע בעיקר מתשלומים  ,בסעיף חייבים ויתרות חובהמיליון דולר  16 -מאידך, קיטון בסך של כ .4

מפעילת פרויקט ואשר הקטינו את יתרות החובה של  ," בתקופת הדוח8בגין קידוח באר "תמר 

  "תמר".

  

 1,380-לעומת סך של כ ,מיליון דולר 1,293 -של כ הנכסים שאינם שוטפים הסתכמו בתאריך הדוח לסך

  :נובע בעיקר מ קיטוןה .2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום 

בעיקר מקיטון הנובע  ,מיליון דולר 80 -בסך של כ פקדונות מוגבלים לזמן ארוךבסעיף  קיטון .1

"קרנות  בסכומים המופקדים בקרנות הרזרבה המשמשות ככריות ביטחון לטובת המלווים (להלן:

 -לתאריך הדוח, יתרת הסכומים המופקדים בקרנות הרזרבה האמורות, מסתכמים לכ .)הרזרבה"

 ..ה לדוחות הכספיים2.א.8ביאור מיליון דולר. לפרטים נוספים ראה  80

הנובע מפחת בפרוייקט תמר  ,מיליון דולר בסעיף השקעה בנכסי נפט וגז, נטו 16 -קיטון בסך של כ .2

  .)8(בעיקר בקידוח תמר  מיליון דולר 37-בסך של כ השקעותמן דולר ומנגד מיליו 53-בסך של כ

  

מיליון  674-לעומת סך של כ ,מיליון דולר 1,081-התחייבויות השותפות לתאריך הדוח הסתכמו לכ

  .2016בדצמבר  31דולר ליום 

מיליון  237-לעומת סך של כ ,מיליון דולר 328 -ההתחייבויות השוטפות הסתכמו בתאריך הדוח לכ

  . 2016בדצמבר  31דולר ליום 

  :מ נובע בעיקר ן דולרומילי 91-בסך של כגידול ה

, שבוצעה לאחר חלוקה למחזיקי יחידות ההשתתפותמיליון דולר, בגין  141 -התחייבות בסך של כ .1

שנרשמה בתקופה מיליון דולר,  70 -בסך של כ , לעומת התחייבות2018מועד הדיווח, בחודש ינואר 

 .ה אשתקדהמקביל

מיליון דולר הנובע בעיקר  25 -בסך של כ ואגרות חובפות של הלוואות לויות השוטחגידול ב .2

  בתקופת הדוח. )סדרה א'( אגרות החובמהנפקת 

  

דולר מיליון  436-מיליון דולר, לעומת סך של כ 753-ההתחייבויות שאינן שוטפות הסתכמו לסך של כ

  .2016בדצמבר  31ליום 

מיליון דולר בסעיף אגרות חוב  413-גידול בסך של כמ נובע בעיקרדולר, מיליון  317 -בסך של כ הגידול

לדוחות  9לפרטים ראה ביאור (בתקופת הדוח ) סדרה א'( אגרות החובהנפקת הנובע בעיקר מ

מיליון דולר בסעיף הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים  93-קיטון בסך של כחל  ,מנגד. )הכספיים

ומנגד בתקופת הדוח של הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים  ןמפירעוהנובע בעיקר 

   .שערוך ההלוואה השקלית (בעיקר כתוצאה מירידת שער החליפין של הדולר לעומת השקל)מ

  

   חוזרההון גרעון ב

הון גרעון ב. ה2016בדצמבר  31ביום  89%-לעומת כ, 95%-כ נויהלתאריך הדוח שיעור היחס השוטף 

 31ליום  מיליון דולר 25 -סך של כ לעומת, מיליון דולר 15 -כסך של מסתכם ל לתאריך הדוחוזר הח

   .2016 בדצמבר
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פות תבכוונת השותפות להמשיך לגשר על הגרעון באמצעות ההכנסות שינבעו מפרויקט תמר. לשו

למו) הסתכם תזרים מזומנים שוטף חיובי. בתקופת הדוח התזרים השוטף (בניכוי ריביות ומסים ששו

  .מיליון דולר 296 -לסך של כ

  להלן. 1.4לגשר על הגרעון בהון החוזר, ראה סעיף  שותפותבדבר אפשרות הנוספים לפרטים 

  

  תוצאות הפעילות העסקית .1.2

בשנת  מיליון דולר 303 -כסך של  לעומתדולר,  מיליון 308 -כב הסתכמו בתקופת הדוח השותפותרווחי 

  וח והפסד של השותפות (במיליוני דולר):. להלן תמצית דוחות רו2016

  בדצמבר 31 לשנה שנסתיימה ביום  
  2017  2016  2015  

  394  430  447  בניכוי תמלוגים הכנסות
  )33(  )33(  )33(  הגז והקונדנסט שנמכרו הפקתעלות 

  )45(  )52(  )53(  הוצאות פחת והפחתות
  )5(  )5(  )6(  מכירה, הנהלה וכלליותהוצאות 

  311  340  355  רגילותמפעולות  רווח
  )43(  )37(  )47(  מימון, נטו הוצאות

  268  303  308  רווח לתקופה
  

 430-מיליון דולר, לעומת סך של כ 447-ההכנסות בניכוי תמלוגים מסתכמות בתקופת הדוח לסך של כ

-גידול של כנבע בעיקר מדול בהכנסות בניכוי תמלוגים, הגימיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

  .בכמויות הגז הטבעי שנמכרו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד 4%

-(כ לחברת החשמל בתקופת הדוח סופק תמרוהקונדנסט מפרויקט  אספקת הגז הטבעימ חלק מהותי

) ולמגוון האמורות ההכנסותסה"כ מ 11%-כ( ףעיקרי נוס לקוחל), האמורות ההכנסותסה"כ מ 53%

  לקוחות נוספים.

  

תקופה בדומה למיליון דולר,  33-הגז והקונדנסט שנמכרו הסתכמה בתקופת הדוח בכ הפקתעלות 

והיא כוללת בעיקר את עלויות הפעלת פלטפורמת ההפקה, עלויות ביטוחים ושכר  אשתקד המקבילה

  העבודה בפרויקט תמר.

  

מיליון  52-מיליון דולר, לעומת סך של כ 53-פחת והפחתות הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ הוצאות

 , כמפורטלפי שיטת האזילהמופחתות בתקופה המקבילה אשתקד. ההשקעות בגין פרויקט תמר  דולר

  .ג לדוחות הכספיים.1.י.3באור ב

  

מיליון  5-לעומת סך של כמיליון דולר,  6-בכ בתקופת הדוחמכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו  הוצאות

נובע הוצאות הגידול בילות בפרויקט תמר. מהפע בעיקרתקופה המקבילה אשתקד והן נובעות ב דולר

החזר הוצאות מס בגין שכר עבודה עבור חלק מכך שבתקופה המקבילה אשתקד התקבל בעיקר 

  .מפעילת פרוייקט תמרמהעובדים הזרים של 

  

מיליון דולר  37-לעומת סך של כמיליון דולר,  47-בכ ת הדוחבתקופהמימון נטו, הסתכמו  הוצאות

ועסקאות  , אגרות חובוהן כוללות בעיקר הוצאות ריבית בגין הלוואות שתקדתקופה המקבילה אב

  הגנה.

  :מיליון דולר נובע בעיקר מ 10-בסך של כגידול ה
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מיליון דולר הנובע בעיקר מגידול בהוצאות הפרשי שער  15 -גידול בהוצאות הפרשי שער בסך של כ .1

יפין של הדולר לעומת השקל על ההלוואה השקלית שנטלה השותפות כתוצאה מירידת שער חל

  בתקופה המקבילה אשתקד.  1.5%-לעומת ירידה בשיעור של כ 9.8%-בתקופת הדוח בשיעור של כ

 10 -בסך של כ רישום הוצאות ריבית בגין אגרות חוב (סדרה א') שהונפקו לראשונה בתקופת הדוח .2

  מיליון דולר.

 כנסותבה גידולמ, הנובע בעיקר ליון דולרמי 10-בסך של כ נגזרים פיננסייםמ כנסותבה גידולמנגד,   .3

 2.4. לפרטים נוספים ראה סעיף שער החליפין של השקל אל מול הדולר של חוזים לקיבוע שערוך

 להלן.
  

   השותפות הון .1.3

 2016בדצמבר  31מיליון דולר, לעומת ההון ביום  525 -הון השותפות לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ

  דולר.  מיליון 919 -שהסתכם לסך של כ

לשותפים בעיקר מחלוקת רווחים מיליון דולר, נבע  394 -בהון בתקופת הדוח, בסך של כ הקיטון

 )2018מיליון דולר שחולקו בחודש ינואר  140 -מתוכם סך של כ( מיליון דולר 642 -בסך של כבשותפות 

הכולל רווח ול בחל גיד ,מנגד מיליון דולר. 67 -בסך של כ השותפים בשותפותעבור וממסים שנזקפו 

  .מיליון דולר 308 -בסך של כ בתקופת הדוח

  

  ומקורות מימון נזילות .1.4

  ):דולר נימיליולהלן טבלת המקורות והשימושים העיקריים בתקופת הדוח (ב

  

    מקורות 

  435   הנפקת אגרות חוב

  399  תזרים מפעילות שוטפת 

  37  קיטון בפקדונות וחייבים אחרים

  50  מקורות אחרים

  921  מקורות סה"כ 
    

    שימושים

  )578(  חלוקת רווחים

  )116(  הלוואות לזמן ארוךרעון יפ

  )64(  מקדמות מס ששולמו עבור מחזיקי יחידות ההשתתפות

  )55(   השקעה בנכסי נפט וגז

  )39(  תשלומי ריביות ועסקאות הגנה 

  )852(  סה"כ שימושים

    

  69  במזומנים ושווי מזומנים גידול

  

בחן את קיומם של  שותף הכללי. דירקטוריון הגרעון בהון החוזר שותפותללעיל,  1.1יף בסע כאמור

) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) 14(ב)(10כהגדרתם בתקנה סימני אזהרה בתאגיד, 

, כי אין שותף הכללי, קבע דירקטוריון השל השותפותלדוחות הכספיים . בהתייחס 1970 -התש"ל 

 שותפותוכי אין חשש סביר שה שותפותנזילות בשל גרעון בהון החוזר כדי להצביע על בעיית בקיומו 
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 לגבי מתקיימים לא, ובהתאםלא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בשנתיים הקרובות, 

, בין שותף הכללי. לצורך כך בחן דירקטוריון ההאמורה בתקנה המפורטים האזהרה סימני שותפותה

את מקורות הפירעון להתחייבויות  ,שותפותתזרים המזומנים מפעילות שוטפת של ה את היתר,

  במידת הצורך.הון, ו חוב ואת אפשרויותיה לגיוס שותפותהקיימות והצפויות של ה

  

מידע צפויה להיתקל בתקופה הקרובה בבעיית נזילות הינה בגדר  שותפותלפיה אין ה שותפותהערכת ה

בגיבוש הערכתו כאמור  שותף הכלליה אומדנים ששימשו את דירקטוריון. ההנחות והפני עתיד צופה

וצרכי המזומנים הקיימים והחזויים שלה  שותפותהינם בעיקר תזרים המזומנים הקיים והחזוי של ה

והאפשרויות העומדות לרשותה לגישור הפערים ביניהם. אין כל וודאות כי ההנחות וההערכות השונות 

יתממשו במלואן או בחלקן, הואיל והן תלויות  שותף הכלליה רקטוריוןעליהם מבוססת הערכת די

שליטה עליהם או שיכולת ההשפעה עליהם מוגבלת, בין היתר, שינוי  שותפותבגורמים חיצוניים שאין ל

לא יתממשו  שותפות, ושינוי במצב הכללי במשק. במידה והנחות השותפותבמצבה הפיננסי של ה

  .שותפותול שינוי לרעה בתזרים המזומנים ובנזילות של הבמלואם או בחלקם, עלול לח

 

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .2

בשותפות הינו מר ערן סער, מנכ"ל השותף הכללי. לפרטים אודות מנכ"ל  השוקהאחראי לניהול סיכוני 

  א לדוח פרטים נוספים.26תקנה  אההשותף הכללי, ר

  

 תיאור סיכוני השוק 2.1

  י שוק אשר העיקריים בהם הינם:השותפות חשופה לסיכונ

 סיכוני ריבית  .א

ומוסדות  נובע בעיקר מהלוואות מתאגידים בנקאיים שותפותסיכון שיעור הריבית של ה

. יצוין כי השותפות ביצעה עסקאות הגנה על בוריריבית משתנה על שיעור הלי ותהנושאפיננסיים 

  להלן. 2.4סעיף  אהלפרטים ר. שער הלייבור

  מטבעמדד וסיכוני   .ב

השותפות הינם בדולר ארה"ב. השותפות חשופה ר פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה של עיק

לסיכון מדד ומטבע בגין הלוואות שקליות הצמודות למדד המחירים לצרכן. במקביל, ביצעה 

השותפות עסקאות גידור לקיבוע מדד המחירים לצרכן וכן עסקאות בגין אופציות רכש ומכר על 

המקבעות את שער החליפין של השקל מול הדולר בתוך טווח מוגדר הדולר (עסקת צילינדר) 

  להלן. 2.4סעיף  אהלפרטים ר מראש.

  סיכון מחירי נפט וגז     .ג

מטרתה של השותפות הינה להשתתף בפעילויות חיפושי נפט וגז והפקתם. ירידות במחירי הנפט 

בירידות ערך נכסים והגז חושפים את השותפות להפסדים הנובעים מקיטון בהכנסות הצפויות ו

מחד, ומאידך עליות במחירי נפט וגז עשויות לחשוף את השותפות להפסדים כתוצאה מגידול 

  בתשומות הנדרשות בחיפושי נפט וגז.

פי נוסחאות  מחירי הגז הטבעי בפרויקט תמר שנקבעו בהסכמים עם צרכני הגז, נקבעים על

הכוללות פרמטרים שונים ובכללם מחירי הדלקים החליפיים לגז, מדד המחירים למדד 

-ידי הרשות לשירותים ציבוריים צור החשמל כפי שנקבע מעת לעת עליהאמריקאי ותעריף י

  שמל. ח
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תנודות בפרמטרים הנקובים לעיל תשפענה על המחירים אותם תקבל השותפות מהצרכנים בגין 

, שיימכר על ידה ו/או תשפענה על כדאיות הפיתוח וההפקה ממאגרי גז שהתגלו ו/או הגז הטבעי

כנס ישיתגלו בעתיד (ככל שיתגלו) על ידי השותפות, וכן תשפענה על החלטת השותפות אם לה

  לפעילות פיתוח. 

לאור העובדה ששוק הגז הטבעי בישראל טרם התייצב, לא ניתן עדיין לצפות ברמת וודאות 

  התנודתיות שתחול בעתיד במחירי הגז הטבעי בישראל. גבוהה את

  

 מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק 2.2

השותפות מנהלת באופן שוטף מעקב אחר כל סיכוני השוק הרלוונטיים לפעילותה. נושא מדיניות 

השקעות הנכסים הכספיים של השותפות וסיכוני השוק אליהם חשופה השותפות, עולים בדיוני 

חשיפה במהלך העסקים הרגיל  קיימתלשותפות  השותף הכללי מעת לעת, לפי הצורך. דירקטוריון

, ומחירי הנפט והגז. לפרטים בדבר עסקאות ההגנה שביצעה השותפות ראה ומדד לסיכוני ריבית, מטבע

  להלן. 2.4סעיף 

  

  2017בדצמבר  31הצמדה ליום  ידו"ח בסיס 2.3

באור  אהעל המצב הכספי של השותפות, רלמידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות המאזניות שבדוח 

  .א. לדוחות הכספיים.22

  

  פוזיציות בנגזרים 2.4

בהתאם להתחייבותה על פי הסכם ההלוואה הדולרית, לשותפות עסקה להגנה על החשיפה של   .א

היו לשותפות  2017בדצמבר  31). ליום CAP( 2.25%עלייה בשיעור הלייבור מעבר לשיעור של 

מיליון דולר. יתרת קרן ההלוואה הדולרית ליום  0.7 -בסך של כ CAP-התחייבויות בגין עסקת ה

 -הינה כ 2017בדצמבר  31מיליון דולר. יתרת הקרן המגודרת ליום  208 -הינה כ 2017בדצמבר  31

  מיליון דולר. 208

) אשר SWAPת החלף (אועסקבהתאם להתחייבויותיה על פי הסכם ההלוואה השקלית, לשותפות   .ב

. בנוסף, ההלוואה של הממוצע החיים משך לתקופתלוואה העליית המדד על ה את שיעור וקיבע

על הדולר  הגנה הכוללות רכישת אופציות רכש ומכר וכתיבת אופציות רכשעסקאות לשותפות 

  .המקבעות את שער החליפין של השקל אל מול הדולר בתוך טווח מוגדר מראש

 -על המדד בסך של כ SWAP-ין עסקאות ההיו לשותפות התחייבויות בג 2017בדצמבר  31ליום 

מיליון דולר. יתרת קרן  9 -מיליון דולר ונכס פיננסי בגין האופציות על הדולר בסך של כ 5.6

 31מיליון ש"ח. יתרת הקרן המגודרת ליום  760 -הינה כ 2017בדצמבר  31ההלוואה השקלית ליום 

 -מיליון ש"ח וכ 732 -לר הינן כעל המדד ובאופציות על הדו SWAP-בעסקאות ה 2017בדצמבר 

  מיליון דולר, בהתאמה. 204

 8מיליון דולר ליום  140למכירת  אקדמההשותפות התקשרה בעסקאות  2017בחודש דצמבר   .ג

 םלהגן מפני השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל בגין סכו על מנת, 2018בינואר 

 .מיליוני ש"ח 490 -של כבסך  ,2017בחודש דצמבר  שהוכרזחלוקת הרווחים 

מיליון  1.5 -בסך של כ אקדמהבגין עסקאות הנכס פיננסי  ה לשותפותהי 2017בדצמבר  31ליום 

   .דולר

  לדוחות הכספיים. 22לפרטים נוספים בדבר פוזיציות בנגזרים ראה ביאור 
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 היבטי ממשל תאגידי  .3

  התאגידתרומות  .3.1

  ח השותפות לא העניקה תרומות.מתן תרומות. בתקופת הדו בנושא מדיניות נקבעה לא

  
 דיווח על דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .3.2

בדירקטוריון  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר אודות לפרטים

  .של השותפות ' לדוח התקופתיה בחלק המצורף תאגידי ממשל שאלון ראההשותף הכללי, 

 נםיופיננסית, ה מומחיות חשבונאית כבעלי רואה הדירקטוריון אשר ף הכללי,השות דירקטוריון חברי

ה"ה עמנואל אבנר, אסתר דומיניסיני וגיא רוזן. לפרטים בדבר השכלתם, כישוריהם וניסיונם העסקי, 

  . של השותפות ד' לדוח התקופתיחלק ל 26ראה תקנה 

  

 דירקטורים בלתי תלויים  .3.3

  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראהת בהסכם השותפואימצה  לא השותפות

לשאלון ממשל  2סעיף מס'  אהבדירקטוריון השותף הכללי, ר תלויים בלתי דירקטורים בדבר לפרטים

 אהר תלות הדירקטורים, אי בדבר . לפרטיםתאגידי המצורף בחלק ה' לדוח התקופתי של השותפות

  לחלק ד' לדוח התקופתי של השותפות. 26 תקנה

  

 ילוי על מבקר הפניםג .3.4

  פרטים בקשר למבקר פנים   .א

  שפירא.שם המבקר הפנימי : רו"ח דניאל 

  .2012במרס  11תאריך תחילת כהונתו : 

הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: בעל השכלה אקדמאית בכלכלה ובראיית חשבון 

המבקר ואי חשבון. מהאוניברסיטה העברית בירושלים וקורסי תעודה בביקורת פנימית של לשכת ר

שנים בביצוע  25 -הפנימי הינו בעל משרד רו"ח המתמחה בביקורת פנים. למשרד ניסיון של כ

  ביקורת פנים בחברות ציבוריות, והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי פעילות.

המבקר המבקר הפנימי אינו עובד של השותפות, אלא מעניק לה שרותי ביקורת פנים חיצוניים, 

  א תפקיד נוסף בחברה זולת כהונתו כמבקר הפנימי. אינו ממל

המבקר הפנימי משמש גם כמבקר פנימי בחברות הנשלטות (בעקיפין) על ידי בעל השליטה בשותף 

הכללי. בנוסף, המבקר הפנימי מבצע בדיקות (טסטים) במסגרת יישום המלצות ועדת גושן בחברות 

  בשותפות. הנשלטות (בעקיפין) ע"י בעל השליטה בשותף הכללי

 זהות הממונה על המבקר הפנימי .ב

  הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות.הממונה הארגוני על המבקר 

 תוכנית הביקורת  .ג

הביקורת. ועדת הביקורת בוחנת  תתכנית הביקורת השנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לוועד

מכן מחליטה על אישור התוכנית  את הנושאים, תוך התייעצות עם הנהלת השותפות, ולאחר

(בשינויים או ללא שינויים), כאשר השיקולים שמנחים את ועדת הביקורת הינם, בין היתר, צרכי 

הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה נבחנו הנושאים בשנים שחלפו וכן המלצותיו של 

  המבקר הפנימי.
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 היקף העסקה .ד

  .1שעות בשנה 545 -היה כ 7201ופים לו בשנת היקף ההעסקה של המבקר הפנימי וצוות הכפ

 עריכת הביקורת  .ה

בהתאם להודעתו של המבקר הפנימי הוא ערך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים 

  .1992-(ב) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב4בהתאם לסעיף 

  גישה למידע  .ו

ידע של השותפות, לרבות למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המ

  .1992 -לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  9גישה לנתונים כספיים של השותפות לפי סעיף 

  דין וחשבון המבקר הפנימי  .ז

  :ועד למועד אישור הדוח 2017להלן פירוט בדבר דוחות ביקורת שהוגשו בכתב בשנת 

  שם הדוח

 

 מועד הדיון בדוח מועד הגשת הדוח וזהות הגורם המקבל

התקבל על ידי מנכ"ל השותף הכללי,  12.6.2017  ניהול כספי

  ומנהל הכספים  היועצת המשפטית

20.6.2017  

התקבל על ידי מנכ"ל השותף הכללי,  6.9.2017 הסכמי מימון

 כספים המנהל והיועצת המשפטית 

17.9.2017 

התקבל על ידי מנכ"ל השותף הכללי,  21.11.2017 רישיונות דניאל

ומנהל טית, סמנכ"ל פיתוח עסקי היועצת המשפ

 הכספים

10.12.2017 

דיווח  -הסכם תפעול משותף 

 לועדת ביקורת

התקבל על ידי מנכ"ל השותף הכללי,  21.11.2017

מנהל ו סמנכ"ל פיתוח עסקי, היועצת המשפטית

 כספים ה

10.12.2017 

התקבל על ידי מנכ"ל השותף הכללי,  9.2.2018  מעקב יישום המלצות

  כספים המנהל ומשפטית היועצת ה

10.2.2018  

  
  כמו כן, דנה ועדת הביקורת בממצאי מבקר הפנים ביחס לביצוע החלטות ועדת הביקורת.

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי  .ח

היקף ואופי תוכנית העבודה של מבקר הפנימי הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי ליישם 

לשותפות ונבדקו מית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים את מטרות הביקורת הפני

  מאספקטים שונים.

 תגמול המבקר הפנימי  .ט

שכר הטרחה המשולם למבקר הפנים מבוסס על תקציב שעות שנתי ואינו מותנה בתוצאות 

הביקורת ולדעת דירקטוריון השותף הכללי, אינו גורם היכול להשפיע על שיקול דעתו בעבודת 

  הביקורת. 

  

  

  

                                                 
ת חבר יצוין כי בנוסף לשעות הביקורת האמורות של המבקר הפנימי, בוצעה ביקורת על מפעילת פרויקט תמר, על ידי   1

  .שעות 1,000נלאומית המתמחה בנושא בהיקף של בי ייעוץ
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  פרטים בדבר רואה החשבון המבקר .3.5

שם רואה 

 החשבון

 המבקר

  2016שנת  2017שנת 

  

  *אחר ומס שירותי ביקורת *אחר ומס שירותי ביקורת

  שעות
   שכר

   (אלפי ש"ח)
  שעות

   שכר

   (אלפי ש"ח)
  שעות

   שכר

   (אלפי ש"ח)
  שעות

   שכר

   (אלפי ש"ח)

 סומך חייקין

- KPMG  
2,670  540  180  89  2,680  540  172  86  

  

 שומות דיונייעוץ מס ו * בעיקר בגין

  

וקבע שהינו סביר  2017ירקטוריון השותף הכללי אישר את תגמול רואה החשבון המבקר לשנת ד

  בהתחשב בהערכת היקף פעילותו. שכר טרחת רואה החשבון נקבע בשיטה גלובלית.

  
 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של השותפות .4

  ריך הדוח אירועים לאחר תא .4.1

  לדוחות הכספיים. 24לפרטים ר' באור 

  
 פרטים לגבי תעודות התחייבות המוחזקות בידי הציבור .5

אשר הונפקה לראשונה לציבור על  ,'אסדרה  אחת, סדרת אגרות חוב לשותפות, 2017 דצמברב 31ליום  5.1

בור של ביצעה השותפות הנפקה לצי 2017במאי  15ביום  .2017במאי  14מדף מיום  דוח הצעתפי 

. ש"ח ערך נקוב כל אחת 1ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות ש"ח  1,575,827,000

מסך התחייבויות השותפות נכון למועד  5%התחייבות השותפות בגין אגרות החוב (סדרה א') עולה על 

  הדוח ובהתאם הינה סדרה מהותית.

  :פרטים אודות אגרות החוב 5.2

 2017 דצמברב 31נכון ליום  -') אאגרות חוב (סדרה 
 2017במאי  15 מועד הנפקה

 ע.נ. ש"ח  1,575,827,000 ע.נ. במועד ההנפקה 

 ע.נ.ש"ח  1,575,827,000  31/12/17ע.נ. נומינלי ליום 

 אלפי ש"ח 1,513,405 -כ 31/12/17ע.נ. צמוד ליום 

  אלפי ש"ח 11,899 -כ 31/12/17סכום הריבית שנצברה ליום 

 אלפי דולר) 433,878 -אלפי ש"ח (כ 1,504,256 -כ 31/12/17ות הכספיים ליום ערך בדוח

 אלפי ש"ח 1,532,177 -כ 31/12/17שווי בורסאי ליום 

 3.49% שנתית שיעור ריבית

  מועדי תשלום הקרן
 

 חצי תשלומים) 16עשר (-בשישה תיפרעקרן אגרות החוב (סדרה א') 
התשלומים הראשונים   (כאשר כל אחד מארבעת שווים לא שנתיים

 7.5%-מהקרן וכל תשלום מיתרת התשלומים מהווה כ 2.5%-מהווה כ
 אחת בכל באוקטובר 10 -ו באפריל 10 ביום ישולמו אשרמיתרת הקרן), 

 הקרן של הראשון שהתשלום באופן(כולל),  2025 עד 2018 מהשנים
 ביום ישולם הקרן של האחרון והתשלום 2018 באפריל 10 ביום ישולם
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 .2025 באוקטובר 10
אשר  3.49% של בשיעור שנתית ריבית נושאותאגרות החוב (סדרה א')  מועדי תשלום הריבית

של הריבית  הראשון שהתשלום באופןשנתיים, -בתשלומים חצי תשולם
(באופן יחסי לתקופה שהחלה ממועד  2017באוקטובר  10ישולם ביום 

 2018כל אחת מהשנים  באוקטובר של 10-באפריל ו 10ובימים  ההנפקה)
 .)(כולל 2025ועד 

 הקרן והריבית צמודים לשער היציג של דולר ארה"ב בסיס ותנאי הצמדה (קרן+ריבית)

 אין אפשרות המרה לני"ע אחרים 
זכות ביצוע פדיון מוקדם או המרה כפויה 

 ככל שקיימת והתנאים לה
, מלא פדיון מוקדםלפי שיקול דעתה הבלעדי,  לבצע, רשאית השותפות

 5.92המפורטים בסעיף בתנאים  (סדרה א') אגרות החוב או חלקי של
 )1( בשטר הנאמנות

הגבלה על הנפקת תעודות התחייבות 
 נוספות

רשאית לבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב, בתנאים  השותפות
 )1שטר הנאמנות(ב 2.2סעיף ב המפורטים

ערבות לתשלום התחייבויות החברה על פי 
 שטר הנאמנות

 אין

 להלן 4.3סעיף ראה  אמות מידה פיננסיות

 
), המובא כאן על דרך 2017-01-048273(מס' אסמכתא:  2017 במאי 14דוח הצעת מדף מיום  אהר פרטים בדבר שטר הנאמנותל )1(

 ההפניה. 

  

   :פרטים בדבר הנאמן 5.3

, מגדל 94 גאל אלוןי) בע"מ, מרח' 1992הינו שטראוס לזר חברה לנאמנות () א'חוב (סדרה הת והנאמן לאגר

-03' טלפון: מס. איש הקשר מטעם הנאמן הינו רו"ח ועו"ד אורי לזר, 6777517אביב, -תל, 30קומה , 2אלון 

  .03-5613824' פקס: מס, 6237777

  

  עמידה ביחסים פיננסיים: 5.4

  
 'א סדרה"ח אג - נדרשות מידה אמות

 היחס
 נכון

 למועד
  הדוח

מיליון  1,800   דולר מיליון 600 שלפחת מסך י לאטר הנאמנות) (כהגדרתו בש השותפות של הכלכלי ההון
  דולר

עלה על י לא (כהגדרתם בשטר הנאמנות)EBITDA  -הפיננסי נטו ל חובה שבין היחס
450%.  

%661 2  

  

  

  דירוג אגרות החוב 5.5

סדרת 

אגרות 

 חוב

הדירוג  חברה מדרגת

שנקבע למועד 

 הנפקה

הדירוג 

הקבוע 

 למועד הדוח

ים) נוספים בין דירוגים (מעדכנ

 מועד הנפקה למועד הדוח

 STANDARD&POOR'S  'א

Maalot 

ilAA  ilAA אין 

(מס'  2017באפריל  23דוח מיידי מיום  אה, ר(סדרה א') לפרטים בדבר דוח דירוג אחרון של אגרות החוב
המובא כאן על דרך ההפניה. ,)041919-01-2017אסמכתא:   

 

                                                 
של השותפות  EBITDA-מיליון דולר. ה 679 -החוב הפיננסי נטו של השותפות לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ   2

  .מיליון דולר 408 -חודשים שהסתיימו בתאריך הדוח הסתכם לסך של כ 12לתקופה של 
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  אנד גז בע"מישראמקו אויל  -בשם השותף הכללי 

  

  

  

  

  _____________________  ____________________  

  ערן סער  חיים צוף  

  מנכ"ל השותף הכללי  יו"ר דירקטוריון השותף הכללי    

  

  

   2018במרס  15

  



 
 

 
 

  ",2נגב  -"ישראמקו 
  שותפות מוגבלת

  
  דוחות כספיים

  לשנה שנסתיימה ביום
  2017בדצמבר  31

  
 

 
 
 

  
  

  
  



  

 
  
 

  ", שותפות מוגבלת2נגב  -"ישראמקו 
  

  2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
  
  
  

  תוכן העניינים
 עמוד

 
  

  2  דוחות רואי החשבון המבקרים
  

  4  דוחות על המצב הכספי
 

 6  לדוחות על הרווח הכול
 

 7  דוחות על השינויים בהון השותפות
 

 8  דוחות על תזרימי המזומנים
 

 9  באורים לדוחות הכספיים
 
  



  
  
  
  

  סומך חייקין
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03  

  
 

עצמא KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ת  רמו פי תשל  ו ת  י גדו   המאו
  ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") - ב

  
 

  ", שותפות מוגבלת2נגב  דוח רואי החשבון המבקרים לשותפים בשותפות "ישראמקו
  בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי 

  1970-תקופתיים ומיידיים), התש"ל ב (ג) בתקנות ניירות ערך (דוחות9בהתאם לסעיף 
  

 31ליום  השותפות) -", שותפות מוגבלת (להלן 2 ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של "ישראמקו נגב
. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי 2017בדצמבר 

דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על 
על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על 

  דיווח כספי של השותפות בהתבסס על ביקורתנו.
  

של לשכת רואי חשבון בישראל  104נקבעו בהתאם לתקן ביקורת רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו 
רכיבים אלה הינם:  ).104תקן ביקורת  -"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" על תיקוניו (להלן 

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של 1(
) בקרות על 3( ומוסדות פיננסיים יהול אשראי מתאגידים בנקאייםבקרות על תהליך גיוס ונ )2( מערכות מידע;

רכיבי הבקרה  -תהליך ההתחשבנות מול מפעילי העסקאות המשותפות (כל אלה יחד מכונים להלן 
  המבוקרים).

  
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על104ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת 

רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קוימו  במטרה לזהות את
באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, 
זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן 

ינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. בח
ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. 

מהותיים ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים ה
בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו 
לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות 

ספקת בסיס נאות לחוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מ
  דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

  
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה 

תי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים לסיכון שבקרות תהפוכנה לבל
  תשתנה לרעה.

  
 31לדעתנו, השותפות קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

  .2017בדצמבר 
  

בדצמבר  31ותפות לימים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של הש
 15והדוח שלנו, מיום  2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים, בהתבסס על ביקורתנו. 2018במרס 
  
  

 סומך חייקין
  רואי חשבון
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  סומך חייקין
  KPMGמגדל המילניום 
  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 
8000  684  03  

  
 

עצמא KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ת  רמו פי תשל  ו ת  י גדו   המאו
  ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") - ב

  
 

  ותפים בשותפות דוח רואי החשבון המבקרים לש
  ", שותפות מוגבלת2"ישראמקו נגב 

  
השותפות)  -", שותפות מוגבלת (להלן 2ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של "ישראמקו נגב 

ואת הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על  2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים 
. דוחות כספיים אלה 2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  וש השניםתזרימי המזומנים לכל אחת משל

הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות 
  .כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

  
עו בתקנות רואי חשבון ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקב

. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973 -(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של 
השותפות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת, בסיס 

  נאות לחוות דעתנו.
  

פיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של לדעתנו, הדוחות הכס
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה  2016 -ו 2017בדצמבר  31השותפות לימים 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
)IFRS2010 - ) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע. 
  

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
 15, והדוח שלנו מיום 2017בדצמבר  31דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של השותפות ליום 

 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.  2018 במרס
  
 
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  2018במרס  15
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  בדצמבר 31דוחות על המצב הכספי ליום 

  
  
  
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר באור  

 
     נכסים שוטפים

     
  77,547 146,788    מזומנים ושווי מזומנים

 1,387 1,151    ניירות ערך למסחר
  -   12,553    פקדונות לזמן קצר

  -   2,778 22   קצרמכשירים פיננסיים נגזרים לזמן 
 50,067 57,562 2.ה.22   לקוחות

 19,090 2,699 4  חייבים ויתרות חובה
 63,754 88,937 3.ה.2.א.8  לזמן קצר נות מוגבליםפקדו

     
 211,845 312,468   סך הכל נכסים שוטפים

     
     נכסים שאינם שוטפים

     
 1,192,561 1,176,501 5  השקעה בנכסי נפט וגז, נטו

 1,652 7,662  22   מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך
  159,935  80,176  .א6   מוגבלים לזמן ארוך פקדונות

 26,069 28,855 .ב6  לזמן ארוך חייבים ויתרות חובה
     

 1,380,217 1,293,194   סך הכל נכסים שאינם שוטפים
     
     
     
     
     
     
     
     

 1,592,062 1,605,662   סך הכל נכסים
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  ", שותפות מוגבלת2נגב -"ישראמקו
  

  
  
  
  
   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר באור  

 
      התחייבויות שוטפות

      
  70,107 141,333 .ז12   לחלוקה למחזיקי יחידות ההשתתפות התחייבות

 111,443 136,749  9, 8   חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב
 6,474 5,101 22  מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר

 49,175 44,638 7   זכאים ויתרות זכות
     

 237,199 327,821   סך הכל התחייבויות שוטפות
     
     תחייבויות שאינן שוטפותה
     

  402,100  308,625  8   אחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים ו
  -   412,569  9   אגרות חוב

 5,566 1,286 22  מכשירים פיננסים נגזרים לזמן ארוך
 28,682 30,681 7.ד.5  התחייבות לסילוק נכסים

     
 436,348 753,161   סך הכל התחייבויות שאינן שוטפות

     
 673,547 1,080,982   סך הכל התחייבויות

     
   12   הון 

     
 482,600 489,960   הון השותפות 

 9,032 9,032   קרן הון מהפרשי תרגום
 426,883 25,688   יתרת רווח 

     
 918,515 524,680   סך הכל הון

     
     

 1,592,062 1,605,662   סך הכל התחייבויות והון
  
  
 
  
  
  
 

  הדירקטוריון יו"ר -חיים צוף 
  -בישראמקו אויל אנד גז בע"מ 

 השותף הכללי

  מנכ"ל -ערן סער  
  -בישראמקו אויל אנד גז בע"מ 

 השותף הכללי

  מנהל כספים -איתן וולוך  
  -אויל אנד גז בע"מ  בישראמקו

 השותף הכללי

  
  
  

  2018במרס  15תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
  
  
  

 ורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבא
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   בדצמבר 31דוחות על הרווח הכולל לשנה שהסתיימה ביום 

  
  
  
  2017  2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר באור 

 
         הכנסות

         
 472,880 514,949 539,621  13 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 )53,235( )57,405( )60,557( 8.ד.11 בניכוי תמלוגים למדינה 
  )25,151( )27,462( )31,633( 2-ו 1.ד.11 בניכוי תמלוגים לצד קשור

     
 394,494 430,082 447,431  סך הכל הכנסות, בניכוי תמלוגים

      
     הוצאות

     
  33,167 33,287 33,366  14  ומכרשנ והקונדנסט עלות הפקת הגז

  45,234 51,502 52,873  15  פחת והפחתותהוצאות 
 382 504 288 16 השתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז
 5,067 4,605 6,096 17 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 

     
 83,850 89,898 92,623  הוצאות סך הכל

     
 310,644 340,184 354,808  תפעולירווח 

      
  1,659 2,735 12,170 18 הכנסות מימון

 )44,794( )39,560( )59,238( 18 הוצאות מימון 
        

  )43,135( )36,825( )47,068(  מימון, נטו הוצאות

     
     
     

 267,509 303,359 307,740  לשנה כולל רווחסך הכל 

     

      

       
         רווח ליחידת השתתפות:

  
 דולר דולר דולר  
  

  0.02064  0.02341 0.02375  19 רווח בסיסי ומדולל ליחידת השתתפות
  
  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  דוחות על השינויים בהון השותפות המוגבלת

 
  
  
   קרן הון  

 סך הכל  יתרת רווח םמהפרשי תרגו הון השותפות 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  
  918,515  426,883  9,032   482,600   2017בינואר  1יתרה ליום 

          
  307,740  307,740  -   -   רווח השנה

  7,360  -  -   7,360 )5.ב.11 באורפרמיה בגין מיזוג (ראה 
  )641,607(  )641,607(  -   -  .ז)12חלוקת רווחים (ראה באור 

          (ראה  מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס
  )67,328(  )67,328(  -   -   .ו)12באור  

          
  524,680  25,688  9,032   489,960  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  
  
   קרן הון  

 סך הכל  יתרת רווח מהפרשי תרגום הון השותפות 

 לראלפי דו אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  
  804,861  313,229  9,032   482,600   2016בינואר  1יתרה ליום 

          
  303,359  303,359  -   -   רווח השנה

  )130,106(  )130,106(  -   -  .ז)12חלוקת רווחים (ראה באור 
          (ראה  מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס

  )59,599(  )59,599(  -   -   .ו)12באור  
          

  918,515  426,883  9,032   482,600   2016בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  
   קרן הון  

 סך הכל  רווח יתרת מהפרשי תרגום הון השותפות 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  
  716,653  225,021  9,032   482,600   2015בינואר  1יתרה ליום 

          
  267,509  267,509  -   -   רווח השנה

  )135,031(  )135,031(  -   -  .ז)12 באורווחים (ראה חלוקת ר
          (ראה  מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס

  )44,270(  )44,270(  -   -   .ו)12 באור 
          

  804,861  313,229  9,032   482,600   2015בדצמבר  31יתרה ליום 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהם. הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד
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  בדצמבר 31 דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום
  
  2017  2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  
 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
    

 267,509 303,359 307,740 רווח לשנה
    

    :התאמות
 )123( 1,240 136 ניירות ערך למסחר הפסד (רווח) משערוך

 1,884 )4,658( )14,764( מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו שערוך
  41,917 35,414 39,053 ת ריבית, נטווהוצא

 )2,858( 3,463 19,514 שערוך נכסים והתחייבויות
  563 959 1,385  עליה בהתחייבות לסילוק נכסים

  1,141 -  -  תעלייה בהתחייבות בגין חכירה מימוני
  45,234 51,502 52,873  והפחתות תהוצאות פח

  )909( )7,933( )6,569(  שינוי בלקוחות
 )8,556( )3,177( )2,605(  שינוי בחייבים ויתרות חובה 
 3,083 1,599 2,204 שינוי בזכאים ויתרות זכות 

 91,227 78,409 81,376 
    

 348,885 381,768 398,967  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
    

    השקעה פעילות מתזרימי מזומנים 
     

 )42,396( )30,623( )55,462( השקעה בנכסי נפט וגז
  )4,695(  4,797  29,668  שינוי ביתרת מפעילת פרויקט "תמר"

 290 259 241 תמורה ממכירת ניירות ערך למסחר
  81,679 )15,185( 37,248  וחייבים אחריםבפקדונות  שינוי

 1,058 2,334  3,645 ריבית שנתקבלה
 12 57 25 דיבידנד שהתקבל

 35,948 )38,361( 15,365 השקעה )ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות (מזומנים נטו 
    

     פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
    

 -  -  435,019  הנפקת אגרות חוב (לאחר ניכוי הוצאות הנפקה)
 -  -  7,360 )5.ב.11 באורתפויות (ראה מזומן נטו בגין מיזוג שו

  )113,430( )113,744( )115,525(  ואחריםפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 
 )47,398( )59,695(  )63,990( מקדמות מס ששולמו עבור מחזיקי יחידות השתתפות

  )43,904(  -   -  פירעון התחייבות בגין חכירה מימונית
  )135,031(  )59,999(  )578,029(  .ז)12באור חלוקת רווחים (ראה 

 )45,279( )36,507( )38,868( ריבית ששולמה
    

 )385,042( )269,945( )354,033( מימון ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
    

 )209( 73,462 60,299 נטו במזומנים ושווי מזומנים )קיטוןגידול (
    

 )138( )119( 8,942 ים ושווי מזומניםהשפעת תנודות בשע"ח על יתרות מזומנ
 4,551 4,204 77,547 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    
 4,204 77,547 146,788 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

  

  
  

  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



  ", שותפות מוגבלת2נגב -"ישראמקו
  

  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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  כללי - 1באור 
  

  הישות המדווחת  א.
  

 3 -ו 2השותפות), הוקמה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בתאריכים  -, שותפות מוגבלת (להלן 2ב נג -ישראמקו 
השותף הכללי) לבין השותף  -ישראמקו אויל אנד גז בע"מ (להלן  -(אשר תוקן מעת לעת), בין השותף הכללי  1989במרס 

לפי  1989במרס  3אמן). השותפות נרשמה ביום השותף המוגבל או הנ -) בע"מ (להלן 1988ישראמקו ניהול ( -המוגבל 
(א) לפקודת השותפויות מהווה הסכם השותפות את 61. בהתאם לסעיף 1975 -פקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה

  .תקנון השותפות
  

, פתח תקווה, ישראל. יחידות ההשתתפות של השותפות רשומות למסחר 8המען הרשמי של השותפות הינו רחוב גרניט 
  אביב.-בורסה לניירות ערך בתלב
  

על פי הסכם השותפות, כפי שתוקן מעת לעת, השותף הכללי והשותף המוגבל ישאו בהוצאות ובהפסדים של השותפות 
  ויהיו זכאים להכנסות לפי חלקם בהון שהכניסו להון השותפות. 

 
כיהנו  2015באוגוסט  30עד ליום  ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי, תחת פיקוחו של המפקח.

המפקח אינו  .דן אבנון כמפקחעו"ד כמפקח ובמועד זה מונה  בריטמן, אלמגור, זהר ושות' רואי חשבון ורו"ח דוד וליאנו
  אחראי לפרטים המובאים בדוחות הכספיים.

 
ויות מסוימות השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות ומכח הסכם השותפות מוענקות לו זכ

  בשותפות.
  

נציב מס הכנסה לעניין תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  השותפות אושרה על ידי
עם זאת , 2014בדצמבר  31עד ליום  היו בתוקף. התקנות האמורות 1988 - השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט 

נכון למועד דוח זה, טרם  .30.6.2015יום לד הכנסת, תוקף התקנות האמורות הוארך עד לחוק יסו 38פי הוראות סעיף - על
   .הוארך תוקפן

  
מטרת השותפות היא להשתתף בפעילות חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל. לצורך זה מתקשרת השותפות בהסכמי 

  ) עם שותפיה לעסקאות המשותפות.J.O.Aתפעול (
  

  יים לשותפות זכויות בנכסי נפט ו/או גז כדלקמן:נכון למועד אישור הדוחות הכספ
  
 מועד פקיעת הזכויות שיעור השתתפות   
    %  

 
 01.12.2038  28.75    )1חזקת "תמר" (
 01.12.2038  28.75    )1חזקת "דלית" (

 14.06.2045  50.00      )2"שמשון" (חזקת 
  

  .5ה באור , ראלחזקות "תמר" ו"דלית"לפרטים נוספים בקשר   )1(
  .ב.16, ראה באור לחזקת "שמשון" לפרטים נוספים בקשר  )2(

  
    

  הגדרות  .ב
  

  - בדוחות כספיים אלה 
  
  בדבר צדדים קשורים. 24) 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ( -צד קשור   .1
  
  .1968 -רך, התשכ"ח לחוק ניירות ע 1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ( -בעלי עניין   .2
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בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור   
  

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א.
). דוחות כספיים אלו IFRS -הדוחות הכספיים הוכנו על ידי השותפות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

  .2010 -ם), התש"ע נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיי
  

  .2018במרס  15הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון השותף הכללי ביום 
  

  מטבע פעילות ומטבע הצגה  ב.
, שהינו מטבע הפעילות של השותפות ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט דולר)-ארה"ב (להלן הדוחות הכספיים מוצגים בדולר

  ע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת השותפות.אם צויין אחרת. הדולר הינו המטב
  
  בסיס המדידה  ג.

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים: מכשירים פיננסיים, נגזרים ואחרים 
, 3אלו ראה באור  אשר נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות

  בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.
  

ערכם של נכסים לא כספיים ופריטי הון שנמדדו על בסיס העלות ההיסטורית, הותאם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
  , היות ועד למועד זה נחשבה כלכלת ישראל ככלכלה היפראינפלציונית.2003בדצמבר  31עד ליום 

  
  חזור תפעולימ  .ד

  המחזור התפעולי של השותפות הינה שנה אחת תקופת
  
   הרווח הכוללתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח על מ  .ה

מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח על הרווח הכולל הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מהות ההוצאה. הסיווג 
  ת. כאמור מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר המתאים להבנת עסקיה של השותפו

  
  שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ו

ההנהלה) להשתמש בשיקול דעת –, נדרשת הנהלת השותף הכללי (להלן IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, 

  בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה. הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות
  

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של השותפות, עשויה להידרש ההנהלה 
להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת 

  עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.ההנהלה על ניסיון העבר, 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו 

  האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
  

  אומדנים קריטיים
  

יים, שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על הדוחות להלן מידע בדבר אומדנים קריט
  הכספיים:

  
משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את הפעילות במהלך התקופה  - עתודות הגזאומדן  . 1

כאמור  האזילהת שיטל בהתאם נעשית, גז מוכחות עתודותהמדווחת. הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של 
בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה, על פי חוות דעת וכחים המכמות הגז המוערכת במאגרים .ג. להלן. 1.י.3בסעיף 

על פי העקרונות הללו  הגז המוכחות עתודותשל מאגרי נפט וגז. הערכה של  עתודותשל מומחים חיצוניים להערכת 
ים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור המהותיות הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונ

, השפעה מהותית על לעילהאמורות  עתודותב יכולה להיות לשינויים ,של נכסי נפט וגז ושל הוצאות ההפחתה
למידע נוסף בדבר הערכה עדכנית של עתודות הגז הטבעי בשדה הגז  תוצאות הפעילות והמצב הכספי של השותפות.

 .4.ג.5אור תמר ראה ב
 

השותפות מכירה בנכס ובמקביל בהתחייבות בגין מחויבותה לסילוק נכסי נפט וגז  – מחויבות בגין סילוק נכסים . 2
  .חיצוני מומחהבתום השימוש בהם. סכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות מבוסס על הערכת 

  
ירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע השותפות מתקשרת בעסקאות במכש -מכשירים פיננסיים נגזרים  . 3

חוץ, סיכוני מדד וסיכוני ריבית. הנגזרים נמדדים לפי שווי הוגן תוך שימוש בטכניקות הערכה מקובלות, לפרטים 
, בדבר מכשירים פיננסים. השווי ההוגן נקבע על ידי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי, בעל כישורים 22ראה באור 

 תאימים לגבי המכשירים הנגזרים נשואי הערכת השווי.וניסיון מ
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  (המשך) בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

  (המשך)שימוש באומדנים ושיקול דעת   .ו
 

וכן מחלוקות אשר לא הגיעו  השותפותבהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד  - התחייבויות תלויות . 4
ן היתר על חוות דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים בי הסתמכה השותפות, לכלל תביעה

סיון המשפטי שנצבר ימתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הנ
בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות 

 אלה.
 בדבר התחייבויות תלויות. .א.11לתביעות ראה באור שותפות למידע נוסף בדבר חשיפת ה       

  
  קביעת שווי הוגן  .ז
  

לצורך הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת השותפות לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות מסוימים. מידע נוסף 
  , בדבר מכשירים פיננסיים.22אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל בבאור 

  
מדידות שווי הוגן  בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת השותפות בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן.

  בשותפות מחולקות לשתי רמות במידרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן:
  

  פעיל לנכסים או התחייבויות זהים. : מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק1רמה 
  .1: נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  

  .כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות כספיים אלה
  

  ת משותפות)הסדרים משותפים (פעילויו  א.
  

. ההסדרים משותףפעילויות משותפות בהן כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו לצורך הפעילות המשותפת, מהווה הסדר 
מכיוון שלא מתקיימת לגביהם שליטה משותפת.  IFRS 11המשותפים שהשותפות צד להם אינם נכללים בתחולת 

בנכסים, בהתחייבויות להן היא חשופה, בהכנסות  הלפיכך, הסדרים אלו מטופלים באופן שבו השותפות מכירה בחלק
  ובהוצאות בהן היא נושאת בהקשר להסדר המשותף. 

  
  מטבע חוץ  ב.
  

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות הרלוונטי של השותפות לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי 
וח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיו

החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות 
לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ 

  ף השנה. מתורגמת לפי שער החליפין לסו
  

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער 
פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית,  החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן.

  עסקה.מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד ה
  

  .הפרשי שער, הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד
  
  מכשירים פיננסיים  ג.
  
  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  .1
  

  הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים
מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפקדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים  שותפותה 

), לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה regular way purchaseדרך הרגילה (ב
הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו  שותפות) בו הtrade dateבמועד קשירת העסקה (

  . לקנות או למכור את הנכס שותפותהתחייבה ה
  

זרים כוללים השקעות במניות ובמכשירי חוב, לקוחות, וחייבים אחרים, מזומנים ושווי נכסים פיננסיים שאינם נג
  מזומנים ופקדונות. 
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  (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3באור 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  ג.
  
  (המשך) נכסים פיננסיים שאינם נגזרים  .1

  
  גריעת נכסים פיננסיים

ויות החוזיות של השותפות לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכ
פוקעות, או כאשר השותפות מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעיסקה 
בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה. מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך 

), משמע, במועד בו התחייבה השותפות trade date), מוכרות במועד קשירת העסקה (regular way saleילה (הרג
  למכור את הנכס. 

  
  השותפות מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן: 

  
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

וא מסווג כמוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת נכס פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, אם ה
ההכרה לראשונה. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. נכסים פיננסיים אלה 

  נמדדים בשווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסד.
  

  הלוואות וחייבים
תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם  הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים בעלי

נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר נסחרים בשוק פעיל. 
ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי 

לקוחות וחייבים  פקדונות מוגבליםכוללים מזומנים ושווי מזומנים,  הלוואות וחייביםהפסדים מירידת ערך. 
  אחרים.

מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים 
ברמת חודשים  3כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של 
  שינויים בשווי.

הסכמי אשר ניתן לשחררם בתנאים שנקבעו ב משועבדים למלווים פקדונותמזומנים וכוללים  פקדונות מוגבלים
   .המימון

  
   התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  .2

  
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים,

  התחייבויות בגין חכירה מימונית וזכאים אחרים. אגרות חוב סחירות,
  

  הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות  השותפות מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר

  ) בו השותפות הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateלראשונה במועד קשירת העסקה (
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה 

  פחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מו
  

  גריעת התחייבויות פיננסיות
סולקה או  התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות השותפות, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא

  בוטלה.
  

  קיזוז מכשירים פיננסיים
כספי כאשר לשותפות קיימת נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב ה

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס currentlyבאופן מיידי (
  זמנית.-וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

   
  מכשירים פיננסיים נגזרים  .3

  
סיכוני מדד וסיכוני  סיכוני מטבע חוץ,של  כלכלי לצרכי גידורהשותפות מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים 

ריבית. נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן. עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. 
כאשר השינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה נזקפים לרווח  לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן

  .מכשירים אלוהשותפות לא מיישמת חשבונאות גידור עבור  הפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.ו
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3באור 
  
  (המשך) מכשירים פיננסיים  ג.
  
  הון השותפות  .4

  
פות יחידות השתתפות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת יחידות השתת

  וכתבי אופציה ליחידות השתתפות, מוצגות כהפחתה מהון.
  

  היוון עלויות אשראי  ד.
  

עלויות אשראי ספציפי הוונו להשקעה בנכסי נפט וגז במהלך התקופה הנדרשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הם 
  ם התהוותן.. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד ע(בדרך כלל מעל לשנה) מוכנים לשימושם המיועד

  
  ירידת ערך  ה.  

  
ירידת ערך נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס 

 ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
  

  ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב
שה לחובות מסופקים נבחנת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת השותף הכללי גבייתם מוטלת בספק. ההפר

באופן קבוצתי הואיל ואינה סבורה שתהיה לכך השפעה מהותית על הדוחות לירידת ערך  לא מבצעת הפרשה השותפות
   הכספיים.

  
  ת מופחתתטיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלו

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד בעלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי של 
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס. הפסדים נזקפים לדוח 

הפיננסי הנמדד בעלות מופחתת. הכנסות ריבית בגין נכסים  רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הנכס
שערכם נפגם מוכרות באמצעות שימוש בשיעור הריבית ששימש להיוון תזרימי המזומנים העתידיים לצורך מדידת 

  ההפסד מירידת ערך.
  

 ביטול הפסד מירידת ערך
רחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהת

(כגון פירעון על ידי החייב). ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף לרווח 
  והפסד.

  
 התחייבות לפירוק ופינוי נכסים  ו.
 

תרחש בעבר, הניתנת הפרשה מוכרת כאשר לשותפות יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שה
וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. הערך בספרים של  לאמידה באופן מהימן,

  ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון.
  

ות לסילוק, פינוי ושיקום האתר בו ממוקם הנכס. מכירה בהתחייבות ובמקביל בנכס בגין מחויבות השותפ השותפות
שינויים במחויבות לפירוק ופינוי פריטים ושיקום האתר בו הם ממוקמים, למעט שינויים הנובעים מחלוף הזמן, 
מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה מתרחשים. הסכום שמנוכה מעלות הנכס אינו עולה על ערכו בספרים 

  , מוכרת מידית בדוח רווח והפסד.והיתרה, אם קיימת
  

 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט  ז.
  

ממכירת גז וקונדנסט במהלך העסקים הרגיל נמדדות על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או העומדת  הכנסות
 להתקבל, בניכוי הנחות. 

המשמעותיים  ה) שהסיכוניםמכיר הסכם של ביצוע כלל משכנעת (בדרך ראייה קיימת כאשר בהכנסה מכירה השותפות
עם  נמשכת מעורבות להנהלה אין צפויה, כאשר התמורה לקונה, קבלת עוברים מהבעלות על הגז והקונדנסט וההנאות

   מהימן. באופן למדידה ניתנת כאשר ההכנסה וכן הגז והקונדנסט
או הטבות כלכליות אותן  ממכירת גז וקונדנסט כוללות תזרים חיובי של הטבות כלכליות שקיבלה השותפות הכנסות

השותפות עתידה לקבל, בעבור עצמה בלבד. זכאות המדינה ובעלי עניין אחרים לקבלת תמלוגים כאחוז מסוים מתגלית 
  נדנסט.והגז, מופחתת ממכירת הגז והק
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3באור 
  

  הכנסות והוצאות מימון  ח.
  

ריבית בגין סכומים שהושקעו, הכנסות מדיבידנדים, שינויים בשווי ההוגן של נכסים הכנסות מימון כוללות הכנסות 
פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, רווחים מהפרשי שער המוכרים ברווח והפסד ורווחים ממכשירים 

קטיבית. הכנסות מגדרים המוכרים ברווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפ
מדיבידנדים מוכרות במועד בו מוקנית לשותפות הזכות לקבלת התשלום. באם מתקבל הדיבידנד בגין מניות סחירות, 

  מכירה השותפות בהכנסות מדיבידנד ביום האקס.
  

  וריבית. שינויים בשווי הוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות מדיבידנדים
  

שינויים בגין ערך הזמן בגין אגרות חוב שהונפקו,  ובגין הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו
הפרשות, השפעת ערך הזמן בגין התחייבות לסילוק נכסים, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי 

המוכרים ברווח  כלכלי והפסדים ממכשירי גידור ך של נכסים פיננסייםהוגן דרך רווח והפסד, הפסדים מירידת ער
  והפסד. 

  
עלויות אשראי, שאינן מהוונות על נכסים כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית. בדוחות על 

עילות השקעה. ריביות תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפ
ששולמו ודיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. בהתאם, עלויות אשראי שהוונו לנכסי 

  נפט וגז, מוצגות יחד עם הריבית ששולמה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.
  

אות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצ
  בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו).

  
  סים על הכנסהמהיטל רווחי נפט וגז ו  ט.
  

  . לשותפים בשותפותהינה בהתאם הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה, מאחר וחבות המס  

  
הישויות המדווחות)  -ם הישראלים בפרוייקט תמר (להלןביחד עם השותפי שותפותהנהלת ה ערכה 2017במהלך שנת 

חוק מיסוי רווחים בהתאם להישויות המדווחות (לרבות השותפות) שיוטל על  אם ההיטלהודשת בסוגיה מח בחינה
מיסים על הכנסה" "  – 12תקן חשבונאות בינלאומי מס'  ינו אכן בתחולתההיטל) ה -(להלן 2011 -ממשאבי טבע, תשע"א

 "היטלים" -של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  21פרשנות מספר או שמא הינו בתחולת  )IAS 12 -(להלן
, 2017בתחילת חודש אוגוסט , וכן מהו העיתוי בו תידרש הכרה בהיטל במסגרת הדוחות הכספיים. )IFRIC 21 -(להלן

ן בנושא. לאחר שהישויות המדווחות בחנו את דתבפניו את עמו ופירטלסגל רשות ניירות ערך  פנו הישויות המדווחות
 הטיפול בהיטל ששינסקי ובפרט את השאלה האם יש ליישם במקרה זה, לאור המאפיינים הייחודיים של היטל כאמור,

, הישויות המדווחות הגיעו למסקנה כי במקרה דנן יהיה מהימן יותר IAS 12או את הוראות  IFRIC 21את הוראות 
לגבי היטל כאמור, וסגל הרשות החליט שלא להתערב בעמדתן. לפיכך,  IFRIC 21ישם את הוראות ורלוונטי יותר לי

רק במועד בו  הלכה למעשה, השותפות תכיר בהוצאה בגין היטל ששינסקי בהתאם לגישת "האירוע המחייב", דהיינו
   .(קרי רק החל מתחילת תשלומו בפועל) קמה המחויבות לתשלומו

  טרם קמה המחויבות לתשלום ההיטל. שכן דוחות כספיים אלה,אין כל השפעה על  טל כאמורלטיפול החשבונאי בהי
  
  הוצאות חיפושי נפט וגז ופיתוח מאגרים מוכחים  . י
  
) לגבי הטיפול The Successful efforts methodהשותפות מאמצת את שיטת "המאמצים המוצלחים" (  .1

  ה:החשבונאי בזקיפת הוצאות חיפושי נפט וגז לפי
  

הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים אשר התהוו בשלבים מקדמיים טרם   .א
שלב החיפוש והערכה של המשאב, ובכללם: ביצוע ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים 

עים לאיתור קיימים לבחירת אזורים בהם יש פוטנציאל לחיפושי נפט וגז; ביצוע סקרים סיסמיים המסיי
מבנים גיאולוגיים העשויים להכיל נפט ו/או גז; עיבוד ופענוח הנתונים; בחינת המבנים הגיאולוגיים 

  בעת היווצרותן. והפסד הכולל לרווחוהכנת פרוספקטים ראויים לקידוחי אקספלורציה, נזקפות מיד 
  
אגרים שטרם הוכח לגביהם השקעות בנכסי נפט וגז בשלבי החיפוש והערכה של המשאב והמתייחסות למ  ב.

באם מפיקים נפט או גז או שטרם נקבעו כבלתי מסחריים, מוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלות, כנכסי 
חיפוש והערכה המסווגים כנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים בהתאם למהות הנכס. השקעות אלו 

ות בקשר להערכת ההיתכנות הטכנית כוללות בין היתר עלויות ביצוע מחקרים, עלויות קידוחים ופעילוי
  ליכולת קיום מסחרית של הפקת המשאבים.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3באור 
  

  (המשך) הוצאות חיפושי נפט וגז ופיתוח מאגרים מוכחים  . י
  
  (המשך)  .1
  

ת המשאב, השקעות בנכסי נפט וגז אשר קיימת לגביהם היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפק  ג.
 מסווגות מחדש לסעיף נכסי נפט וגז, לפני הסיווג מחדש יבחנו נכסי נפט וגז לירידת ערך, באם יווצר הפסד

השקעות בנכסי נפט וגז מופחתות בשיטת האזילה כלשהו יוכר בדוח על הרווח הכולל לפני הסיווג מחדש. 
כמות העתודות המוכחות  לפימופחתת עלות הקידוחים ) כדלקמן: על בסיס כמות ההפקההיינו (ד

לפי כמות  מופחתתוהמפותחות, ועלות הרכיבים הנוספים (כגון: פלטפורמה, צנרת ומתקני קבלה), 
  העתודות המוכחות (המפותחות ושעתידות להיות מפותחות). 

  
נכסי חיפוש והערכה יבחנו לצורך ירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות להעיד על כך שערכם בספרים   ד.

ולה על סכום בר ההשבה המיוחס להם. עובדות ונסיבות כאמור עשויות לכלול בין היתר: פקיעת זכויות ע
החיפוש באזור מסוים או שצפוי שיפקעו זכויות אלה בעתיד הקרוב וחידושן אינו צפוי, חיפושי נפט וגז 

ט וגז או אף הוכחו נפ עתודותבאזור מסוים והערכתם לא הובילו לגילוי של כמויות מסחריות מוכחות של 
כיבשים וננטשו. באם קיימים סימנים לירידת ערך כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס 

  .IAS 36 -בהתאם ל
  

הסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז" בדוח על המצב הכספי כולל גם את העלויות שנצברו בגין פיתוח תשתית   .2
מאגר ואת הקמת המערך המשמש להולכת הגז. עלויות אלה המאגרים המוכחים הדרושה להפקת הנפט והגז מה

כוללות, בין היתר, תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז עד לנקודת 
החוף והקמת תחנת קבלה. בנוסף, עלויות אלה יכולות לכלול עלויות מטה הניתנות לייחוס ישיר הקשורות 

רות ישירות אחרות. עלויות אלה מוצגות בדוח על המצב הכספי, לפי העלות, ומופחתות להקמת הנכסים ותקו
  ג' לעיל. 1 כאמור בסעיףהחל ממועד ההפקה  לדוח על הרווח הכולל

  
בהשקעות בנכסי נפט וגז אשר הוכח לגביהן היתכנות טכנית נבדק בכל מועד דיווח האם קיימים סימנים   .3

 36 -קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס בהתאם להמצביעים על ירידת ערך. באם 
IAS .  

  
סכום בר ההשבה של נכסי חיפוש והערכה ונכסי נפט וגז הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו (שווי 

ה על הסכום בר הוגן, בניכוי הוצאות מכירה). הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס עול
  ההשבה, ונזקפים לדוח על הרווח הכולל.

  
ואיטום  אסדת ההפקה השותפות מכירה בהתחיבות ובמקביל בנכס בגין התחייבות לסילוק נכסים בעיקר בגין  .4

ההתחייבות נמדדת לראשונה בערכה הנוכחי וההוצאות הנובעות מחלוף זמן . בתום תקופת השימושהקידוחים 
וח הכולל לסעיף המימון. הנכס נמדד לראשונה בערכו הנוכחי והוא מופחת על פני זמן לרווח נזקפות לדוח על הרו

שינוי בעיתוי ובסכום המשאבים הכלכליים .ג' לעיל. 1כאמור בסעיף או הפסד החל ממועד ההפקה המסחרית 
שוטפת במקביל הדרושים לסילוק המחויבות וכן שינוי בשיעור ההיוון, מתווספים או נגרעים מהנכס בתקופה ה

  לשינוי בהתחייבות.
  
  רווח ליחידת השתתפות  .אי
  

השותפות מציגה נתוני רווח ליחידת השתתפות לגבי הון יחידות ההשתתפות שלה. הרווח ליחידת השתתפות מחושב על 
ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות במספר הממוצע המשוקלל של יחידות 

  השתתפות שהיו במחזור במשך השנה.ה
  

הרווח ליחידת השתתפות הותאם בגין מרכיבי הטבה שהתהוו בהנפקות יחידות השתתפות למחזיקי יחידות השתתפות 
קיימים, על ידי התאמת מספר יחידות ההשתתפות הקיימות במחזור לפני ההנפקה, בגין השינוי היחסי במספר יחידות 

  ההנפקה הייתה מתרחשת בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת. ההשתתפות הקיימות במחזור לו
  

  חכירות  .יב
  

 כחכירות מהנכס, מסווגות והתשואות הסיכונים בכל מהותי באופן נושאת השותפות בהן שלישיים מצדדים חכירות
 ההוגן השווי מבין לנמוך השווה בסכום התחייבות ומוכרת החכורים הנכסים נמדדים ההכרה לראשונה בעת .מימוניות

  .העתידיים המינימאליים החכירה דמי של והערך הנוכחי
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3באור 
  

  (המשך) חכירות.    יב
  

 יתרת הפחתת לבין המימון הוצאות מימונית, נחלקים בין חכירה במסגרת מינימאליים, המשתלמים חכירה תשלומי
 על קבוע תקופתית שיעור ריבית שמתקבל החכירה, כך מתקופת תקופה לכל מוקצית המימון הוצאת ההתחייבות.

  ההתחייבות. של הנותרת היתרה
 .IFRS 16להלן בדבר  3ראה גם סעיף יד.

  
  חלוקת רווחים    .יג
  

 השותפות של הכספי המצב על בדוח כהתחייבות מוכרת השותפות של ההשתתפות יחידות למחזיקי רווחים חלוקת
  .השותף הכללי דירקטוריון ידי על החלוקה האושר בה בתקופה

  
, המחזיקים הזכאים)-בדצמבר (להלן 31כפי שיהיו ביום  ההשתתפות יחידות מחזיקי חשבון על המשולמות מס מקדמות
 חלוקה מוכרת, הזכאים למחזיקים המס חבות נוצרת בו המועד, השנה . בתוםהשנה במהלך חייבים בסעיף נרשמות

 שולמו שטרם הסכומים בגין הפרשהונרשמת , שנה אותהבגין  המחזיקים של המשוערת המס בותח בגובה רווחים מתוך
  .כמקדמות

  
  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .יד
  
   התקן)-בסעיף זהפיננסיים ( מכשירים, )IFRS 9  )2014בינלאומי כספי דיווח תקן  .1
  

מדידה של מכשירים פיננסיים, וכן מודל חדש למדידת גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ו
. 2013כללי שפורסם בשנת  -ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו מתווספות לפרק בנושא חשבונאות גידור 

, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. התקן ייושם למפרע, 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
  לות. למעט מספר הק

). בהתאם לבחינה כאמור, 2018בינואר  1יישום התקן במועד האימוץ המנדטורי ( השותפות בחנה את השלכות 
  השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים. לא תהיה הגיעה השותפות למסקנה כי ליישום התקן

  
  )החדש התקן-בסעיף זהלקוחות ( עם מחוזים הכנסה, IFRS 15 בינלאומי כספי דיווח תקן .2
  

15 IFRS  התקן החדש) פורסם על ידי ה –(להלן-IASB  ,2014בחודש מאי . 
  

  ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה.כלל  התקן החדש מחליף את
  

   התקן החדש מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
  

 ) בחוזים. modificationsות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים (זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחס    -   1שלב 
  ) בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות (    -   2שלב 
  קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן     -   3שלב 

  במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
  מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך  הקצאת    -   4שלב 

  שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 
  הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין     -   5שלב 

  קיום מחויבות לאורך זמן. 
  

  . 2018בינואר,  1המתחילות ביום דש ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות התקן הח
התקן החדש מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן החדש ייושם על חוזים 

, על קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. במקרה זה
השותפות להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן החדש כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים 
(או רכיב אחר בהון, כפי שמתאים) למועד היישום לראשונה. לחלופין, התקן החדש מאפשרי יישום למפרע מלא עם 

  הקלות מסוימות. 
  

   .יישום למפרע חלקי  בגישת 2018בינואר  1בכוונת השותפות לאמץ את התקן החל מיום 
  

השותפות מפיקה את הכנסותיה ממכירת גז טבעי וקונדנסט למגוון לקוחות, בדרך כלל במסגרת ההתקשרויות 
  בחוזים ארוכי טווח. 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך) - 3באור 
  

  (המשך) תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצויד.    
  

  (המשך) התקן החדש)-לקוחות (להלן עם מחוזים הכנסה, IFRS 15 ומיבינלא כספי דיווח תקן .2
  

בדבר הכנסות מחוזים עם  15את השלכות היישום של תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  השותפות המשיכה ובחנה
יישום למסקנה כי ל ותהשותפ ה), בהתאם לבחינה כאמור, הגיע2018בינואר  1לקוחות במועד האימוץ המנדטורי (

  השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.  תהיהן החדש לא תקה
  

  :בדבר חכירות, IFRS 16בינלאומי  כספי דיווח תקן .3
  

16IFRS  הפרשנויות מטעמו.  ואת" חכירות" 17חשבונאות בינלאומי  תקן, מחליף את 2016, שפורסם בינואר  
16IFRS  ברובו נשאר המחכיר מצד שבונאיהח שהטיפול בעוד החוכר מצד בחכירות החשבונאי הטיפול את משנה 

  .שינוי ללא
16IFRS  או כתפעוליות על ידי החוכר, וקובע כי חוכר יכיר בדוח על  כמימוניותאת הסיווג של חכירות  מבטל

 12המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על 
י הבסיס הם בעלי שווי נמוך (לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חודשים וחכירות שבהן נכס

  חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות).
, כדי שחוזה יהווה הסדר (או יכיל רכיב) חכירה, נדרש כי החוזה יעניק לחוכר את הזכות לשלוט 16IFRS-ל בהתאם

לבחור ליישם מדיניות חשבונאית עבור  היכולהישות קבלת תמורה.  כנגדת זמן בשימוש בנכס המזוהה במשך תקופ
 הרכיבים כל אלא, בחוזה השירות רכיבי ושל החכירה רכיבי של, לפיה לא תיעשה הפרדה בסיס יכל קבוצה של נכס

  .השירות ורכיבי החכירה רכיבי בין הפרדה ביצוע במקום, חכירהאחד המהווה  כהסדר יטופלו בחוזה
חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד  חייבותהת

תחילת החכירה, מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה, אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה בנקל ואז היא 
כרה לראשונה לפי סכום תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר. נכס זכות שימוש יימדד במועד הה

במועד תחילת החכירה או לפניו (בניכוי  למחכיר ששולמוהתחייבות החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם 
וכן אומדן העלויות  ;עלויות ישירות ראשוניות המיוחסות להתקשרות בחכירה ;תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר)

  לפירוק ושיקום על ידי החוכר.
נכסי זכות שימוש, אם אינם מוצגים בנפרד, יוצגו בסעיף שבו היו מוצגים נכסי הבסיס אילו  על המצב הכספי בדוח

"הצגת דוחות  1היו בבעלות החוכר. התחייבויות חכירה תוצגנה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 
נכס זכות השימוש  כספיים", לרבות ההפרדה בין שוטף ובין לא שוטף. ברווח או הפסד תוכרנה הוצאות הפחתה של

והוצאות ריבית בגין התחייבות החכירה. בדוח על תזרימי המזומנים, תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות 
התחייבות החכירה יסווגו בהתאם למדיניות  עלהחכירה יסווגו כפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית 

  עילות מימון).בדבר סיווג תשלומי ריבית (כפעילות שוטפת או כפ הישות
16IFRS  הוראות מוסיף וכן, ונפרדת חדשה כחכירה יטופל הוא מתי וקובע חכירה בתנאי שינוי מהו מגדיר גם 

  .בחזרה וחכירה מכירה בעסקאות החשבונאי הטיפול בדבר חדשות
16IFRS  וםייש. מכן לאחר או 2019בינואר  1ביום  ותת המתחילושנתי ותלגבי דוחות כספיים לתקופ ייושם 

  ".לקוחות עם מחוזים"הכנסות  15 בינלאומי כספי דיווח תקן את מיישמת שהישות ובתנאי, אפשרי מוקדם
 הדרכים משתי באחת למפרע יישוםלחוכרים ייושם בדרך של  ביחס  16IFRS-ל בהתאם החשבונאי הטיפול
  :הבאות

 או; קודמות תקופות של מחדש הצגה
, ההון של אחר רכיב של(או  העודפים של הפתיחה ליתרת כתיאום למפרע היישום של המצטברת בהשפעה הכרה

  .בתקן שנקבעו ולהקלות מסוימות לדרישות בכפוף, לראשונה התקן מיושם שבה לתקופהכפי שמתאים) 
 המעבר במועד התאמות לבצע שלא מאפשר התקן, למחכירים ביחס  16IFRS-ל בהתאם החשבונאי לטיפול באשר
 להוראות בהתאם חכירות באותן לטפל אלא, המחכיר היא הישות שבהן) משנה ותחכיר(למעט  לחכירות ביחס
  .ואילך לראשונה היישום ממועד החל התקן

 השותפותבגורמים עתידיים, לרבות שיעור הריבית התוספתי של  תלויה  16IFRSליישום  שתהיהבפועל  ההשפעה
פות באותו מועד לגבי מימוש אופציות במועד היישום לראשונה וציפיות ההנהלה ומפעיל העסקאות המשות

, לרבות הקלות שניתנו. 16IFRSעדיין בוחנת את הוראות המעבר של  השותפותלהאריך או לבטל חכירות. כמו כן, 
 על הדוחות הכספיים.   16IFRSלאמוד את ההשפעה של  השותפותמסיבה זו, בשלב זה אין ביכולת 
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  חייבים ויתרות חובה - 4אור ב
   

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי דולר אלפי דולר   

  
  16,559 -    ת פרויקט "תמר"מפעיל

  977 1,001     הוצאות מראש
  1,554  1,698     אחרים

      

   2,699 19,090  

  
  

  השקעה בנכסי נפט וגז, נטו - 5באור 
  

  הרכב   א.
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 
 אלפי דולר דולראלפי    

  
      

  98,928 96,554   (ה) -קידוחי חיפוש בחזקות "תמר" ו"דלית" (ג) ו
  983,113  973,643    פיתוח מאגר "תמר" כולל קידוחי פיתוח (ד)

  87,094  83,291    )2עלות נכסי חכירה מימונית בגין מתקני ים תטיס (ד.
  23,426 23,013   עלות לסילוק נכסים לזמן ארוך 

      

   1,176,501 1,192,561  
  

  
  נכסי נפט וגזבתנועה בהשקעה   ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2017 2016 
  דולראלפי  אלפי דולר   

 
       עלות

 1,328,752 1,359,871  יתרה לתחילת שנה
  31,119 36,813  תוספות

    
 1,359,871 1,396,684  יתרה לסוף שנה

    
    נצברפחת ש

 115,808 167,310  יתרה לתחילת שנה
 51,502 52,873   זקיפת פחת

     
 167,310 220,183   יתרה לסוף שנה

       
 1,192,561 1,176,501   יתרה מופחתת
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  (המשך) השקעה בנכסי נפט וגז, נטו - 5באור 
  
   חזקת "תמר"  ג.
  
  "2"תמר -"' ו1קידוחי "תמר   .1

בחזקת "תמר". החזקה כוללת את תגלית הגז הטבעי  28.75%בזכויות השתתפות בשיעור של מחזיקה  השותפות
   ". 2" ו "תמר 1, בעקבות ביצועם של קידוחי "תמר 2009תמר, שהתגלתה בשנת 

  
) כי תגלית תמר הינה תגלית על הנפט הממונה -האנרגיה (להלן  בעקבות אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד  .2

"תמר".  1/12לבעלי הזכויות ברישיון "מתן" שטר חזקה  2009בדצמבר  2ביום  על הנפט עניק הממונהמסחרית, ה
אלף דונם והיא כוללת את שדה הגז "תמר". בשטר החזקה נקבעו, בין היתר,  250הינה בשטח של  החזקה

חזקה, עריכת הוראות לעניין לוחות זמנים לפיתוח החזקה, הוראות לעניין הקמה והפעלה של המתקנים שב
בדיקות, דיווחים, אחריות, ביטוח ועוד. שטר החזקה ניתן בכפוף לחוק הנפט והוא מקנה לשותפים בחזקה זכות 

  שנה.  30ייחודית להפיק נפט וגז טבעי בשטחי החזקה לתקופה של 
  
 SW" קידוח "תמר  .3

 קידוח -(להלן "South-Westקידוח ניסיון (אקספלורציה) בפרוספקט "תמר החל ביצוע  2013בחודש אוקטובר  
סך ההשקעה  .SWדיווחה השותפות על ממצא (תגלית) גז טבעי בקידוח תמר  2013בדצמבר  4ביום  ).SWתמר 

  .מיליון דולר) 33-כ -(חלקה של השותפות  מיליון דולר 112.6 -כ הסתכמה בסך של SWבקידוח תמר 
  

   הגז הטבעי בשדה הגז "תמר" עתודותהערכת   .4

) דוח NSAI -(להלן  .Netherland Sewell and Associates Inc, קיבלה השותפות מחברת 2018 וארפברבחודש 
 SPE - Petroleum Resources Management)2007 (וליום,פי כללי המערכת לניהול משאבי פטר-אשר הוכן על

System  להלן)- SPE-PRMS ,(הכולל את  "תמר"הגז הטבעי והקונדנסט בחזקת  עתודות). על פי הדוח האמור
הינם  2017בדצמבר  31) נכון ליום On Production( כעתודות בהפקה ) המסווגותSWמאגרי תמר ותמר 
 BCF 6,617-(כ  7,837BCFשל גז טבעי הוא  )P1 )Proved Reservesהמוכחות  עתודותכדלקמן: אומדן ה

ושל ) Proved Undeveloped( ותמוכחות לא מפותח BCF 1,220-) וכProved Developedמוכחות ומפותחות (
ושל  BCF 3,221) של גז טבעי הוא Probable Reservesהצפויות ( עתודותמיליון חביות, אומדן ה 10.2 –קונדנסט 
 BCF  2,069 ) של גז טבעי הואPossible Reservesהאפשריות ( עתודותמיליון חביות. אומדן ה 4.2 –קונדנסט 

  מיליון חביות. 2.7 -ושל קונדנסט 
ערכות אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי שיופקו בפועל, עשויות ההערכות הנ"ל הן ה

להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 
על של המאגר. ההערכות הנ"ל רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או מהביצועים בפו

עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים 
  והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים. 

  
ערן. דוח /353גולשים לשטח רישיון  )SWתמר  - (להלן South-Westתמר מהמשאבים שבמאגר קטן חלק 

אך  SWכחלק ממאגר תמר   SWידי קידוח תמר-המפורט לעיל אינו כולל את המשאבים שהוכחו על עתודותה
  .4..ד5ראה באור   SWלפרטים בדבר פיתוח מאגר תמר  גולשים לרישיון ערן.

  
  פיתוח מאגר "תמר"   ד.
  
תוכנית -פיתוח בפרויקט תמר (להלןה תוכנית .את פיתוח הפרוייקט 2013השותפים בפרויקט תמר סיימו בשנת   .1

של גז  )MMCF( מיליון רגל מעוקב 250 -עד כלהפיק יכולה בארות שכל אחת מהן  5בעיקרה כוללת הפיתוח) 
לפלטפורמת טיפול שהוקמה מול חופי  16"טבעי ליום. הגז מוזרם משדה תמר באמצעות שני צינורות בקוטר 

. מפלטפורמת תמר מוזרם הגז Bלפלטפורמה של מאגר מרי  יתק"מ צפונ 2-כפלטפורמת תמר), - אשקלון (להלן
   .למתקן הקבלה של פרויקט ים תטיס באשדוד 30"הטבעי בצינור 

  
עבודות התקנה והרצה של שלושה מדחסים  2016לשם הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר הושלמו בשנת 

יכולת אספקת הגז . מיליון דולר) 74 -כ מיליון דולר (חלקה של השותפות 257 -כומערכות עזר נלוות בעלות של 
  ליום בהפקה מקסימאלית. BCF 1.1 -מפרויקט תמר למערכת ההולכה של נתג"ז עומדת על כ

  
 כה עד שיועד( הקיים אינטש 10 צינור להפעלת רישיון תמר לשותפי האנרגיה שר העניק 2016 באוגוסט 29 יוםב

 .הגז אספקת כושר הגדלת לצורך כיום והמשמש טבעי גז להעברת) תמר מפלטפורמת קונדנסט להובלת
  

  
  



  ", שותפות מוגבלת2נגב -"ישראמקו
  

  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 
  

20 
 

  (המשך) השקעה בנכסי נפט וגז, נטו - 5באור 
  
  (המשך)פיתוח מאגר "תמר"   ד.
  
פרויקט ים תטיס וקבוצת ים  -, נחתם הסכם בין השותפים בחזקת אשקלון ובחזקת נועה (להלן 2012בחודש יולי   .2

 -שותפות ביחד עם יתר השותפים בחזקות תמר ודלית (להלןמצד אחד לבין ה תטיס, בהתאמה) וים תטיס בע"מ
פרויקט תמר וקבוצת תמר, בהתאמה) מצד שני, לפיו קבוצת ים תטיס תעניק לקבוצת תמר זכויות שימוש 

, מערכת הדחיסה, הצנרת ומתקן B-במתקנים הקיימים בפרויקט ים תטיס לרבות הבארות, פלטפורמת מרי
תטיס) וכן ניתנה לקבוצת תמר הזכות לשדרג ו/או להקים מתקנים לצורך  מתקני ים -הקבלה באשדוד (להלן

הובלה ואחסון של גז טבעי מפרויקט תמר. זכויות השימוש במתקנים כפופות לשמירת קיבולת לגז המופק 
  . הסכם השימוש)-(להלן מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן הקבלה כפי שנקבע בהסכם

  
ובמקרה בו יפותח  ) פקיעה או סיום של חזקת תמר1ד המוקדם מבין: (תסתיים במועהשימוש  הסכםתקופת 

ידי -מתן הודעה על )2שדה דלית, באופן שיעשה שימוש במתקני ים תטיס, אזי פקיעה או סיום של חזקת דלית; (
   ) נטישת פרויקט תמר.3קבוצת תמר על הפסקה קבועה בהפקה מסחרית של גז מפרויקט תמר; (

נקבע מנגנון השימוש  ר בידי קבוצת ים תטיס ובהסכםל מתקני ים תטיס המשודרגים תישאיצוין, כי הבעלות ע
  התחשבנות בנוגע לערך המתקנים האמורים בתום תקופת ההפקה מפרויקט תמר.

  .2013בחודש אפריל הסכם השימוש נכנס לתוקפו 
  

 109.25 -לקה של השותפות כמיליון דולר (מתוכו ח 380סך כולל של בהשימוש במתקני ים תטיס  התמורה בגין
בהם נפרע שאשר האחרון בתשעה תשלומים שווים קבוצת תמר לקבוצת ים תטיס שולמה על ידי מיליון דולר) 

  .2015בדצמבר  1ביום 
  

  הסכם השימוש טופל בספרי השותפות כחכירה מימונית. 
   

   - יכולת האספקה של פרויקט תמר תהרחבל בחינת אפשרות  .3
הכוונות הבלתי מחייב  מכתב), להלן 3.ד.4.ב.11 בבאור כמתוארהייצוא מתמר עם דולפינוס ( לאור חתימת הסכם

(להלן:  Union Fenosa Gas SAחברת לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ללניהול משא ומתן על הסכם 
"UFG(" בין שותפי תמר לבין חברת  2014, אשר נחתם בשנתUFGהדוח, נכון למועד אישור . , אינו רלבנטי עוד

. במצרים UFGלאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה הקיימים של  ותשונ תיובוחנים שותפי תמר אפשרו
לאור האמור לעיל בוחנים שותפי תמר אפשרויות לביצוע הרחבה של יכולת ההפקה מפרויקט תמר, ככל 

 וכן ההפקה למערך וברויח אשר נוספים הפקה קידוחי מספר לכלול עשויה האספקה יכולת הרחבת שתידרש.
 של הנדרש השידרוג של והאופן הצורך נבחנים, כן כמו; Bומרי  תמר לפלטפורמת תמר משדה נוסף אספקה צינור

  . B ומרי תמר פלטפורמות
  
אשר הוגשה לממונה על הנפט בחודש אפריל  SWעל פי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר  - SW תמר מאגר פיתוח  .4

יוני  בחודשידי חיבורו למתקנים התת ימיים של פרויקט תמר. -יד להיות מפותח עלעת SW, מאגר תמר 2014
מאגר חלק מ, לאור העובדה של"הנ במתכונת SWהנפט את התוכנית לפיתוח מאגר תמר דחה הממונה על  2014
 .הנפט על הממונהשל  ו האמורההחלטת כנגד צ"לבג עתירה הגישו תמרשותפי . גולש לרישיון ערן SWתמר 

הגישו  2014בדצמבר  9 ביום. מטעמים של אי מיצוי הליכים, האמורה העתירה נמחקה 2014דצמבר חודש ב
 הכספיים הדוחות אישור למועד נכון .כאמור הנפט על הממונה של החלטתו על האנרגיה לשר ערעורשותפי תמר 

 SWן, פיתוח מאגר תמר להל 6בס"ק כאמור  8-יצוין כי לאור ביצוע קידוח תמר .בערעור החלטה ניתנה טרם
  יידחה ויתבצע בעתיד בהתאם לתכנית הפיתוח וההפקה של הפרויקט.

  
" והקמת 8קבלו שותפי תמר החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה "תמר  2016ביוני  30ביום  -" 8תמר "   . 5

הקידוח ר תמר. תכלית הקידוח הינה לאפשר הפקה מיטבית ממאג הקידוח). -(להלן תשתיות נלוות בשדה תמר
  .ק"מ מערבית לחיפה 100הינו במרחק של כ 

חיבור הבאר למערכת ההפקה ו (כולל השלמה 2017אפריל  והסתיים בחודש 2016בחודש אוקטובר  החל הקידוח
  . הזרמת הגז הטבעי ממנווהחלה  )של מאגר תמר

 דצמברב 31מר, ליום ימית וחיבורה לתשתית מאגר ת-עלות הקידוח, לרבות ההשלמה ופיתוח המערכת התת
 .)מיליון דולר 68 -מיליון דולר (חלקה של השותפות כ 238 -של כהסתכמה לסך  2017
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  (המשך) השקעה בנכסי נפט וגז, נטו - 5באור 
  

  (המשך)פיתוח מאגר "תמר"   ד.
  
-הקבלה (להלן החלה המפעילה בביצוע עבודות שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן 2017בספטמבר  20ביום   .6

עבודות השדרוג), במהלכן תוכננה להתבצע הזרמת הגז הטבעי משדה תמר לפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר 
 עבודות ךבאמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים, ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית. במהל

 -פורמה בעתות שגרה וחירום (להלןהתגלה סדק בצנרת הפליטה המשמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלט השדרוג
 בספטמבר 21, ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר, הופסקה באופן מבוקר ביום כך בעקבות .התקלה)

מפעילה הודיעה לשותפי תמר כי לא קיימת כל חשיפה בטיחותית האספקת הגז הטבעי ממאגר תמר.  2017
ה להמשיך בעבודות השדרוג המתוכננות וזאת במקביל לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליטה המפעילוסביבתית. 

, חודשה הזרמת הגז 2017בספטמבר  27ידי המפעילה, ביום -לתיקון התקלה. עם השלמת תיקון התקלה על
עלות לרבות  השפעת התקלה .הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן 2017באוקטובר  10ביום ו הטבעי ממאגר תמר,

 מהותיים. הדוח, מסתכמים בסכומים שאינם הרווח לתקופתתיקון התקלה על 
  

שיעור ההיוון מאגר תמר. ב חלקהמכירה בהתחייבות ובמקביל בנכס בגין מחויבות לסילוק נכסים בגין  השותפות  .7
  . 4.75%ששימש לחישוב ההתחייבות לסילוק נכסים הינו 

  
  להלן התנועה בהתחייבות לסילוק נכסים

     2017  2016  

  דולראלפי   דולראלפי      

 
  25,750  28,682      יתרה לתחילת שנה

  1,973  614      תוספות במהלך השנה
  959 1,385      השפעת חלוף הזמן (בגין היוון)

          
  28,682  30,681      יתרה לסוף השנה

  
  חזקת "דלית"  ה.
  

עי בחזקת "דלית". שטח החזקה כולל את תגלית הגז הטב 28.75%השותפות מחזיקה בזכויות בשיעור של   .1
", שעלותו הכוללת הסתכמה 1, בעקבות ביצועו של קידוח החיפוש "דלית 2009דלית, אשר התגלתה בשנת 

  .מיליון דולר) 17 -(חלקה של השותפות כ מיליון דולר 57 -לסך של כ
  

נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין לוחות  2009בדצמבר על הנפט ידי הממונה -בשטר החזקה שניתן על
החזקה, הוראות לעניין הקמה והפעלה של המתקנים שבחזקה, עריכת בדיקות, דיווחים, זמנים לפיתוח 

אחריות, ביטוח וכיו"ב. שטר החזקה ניתן בכפוף לחוק הנפט והוא מקנה לשותפים בחזקה זכות ייחודית 
  שנה. 30להפיק נפט וגז טבעי בשטח החזקה לתקופה של 

  
, כמות המשאבים המותנים PRE-PRMS, על פי כללי NSAI"י ע 2018מרס דוח שהוכן בחודש על פי   .2

בדצמבר  31) נכון ליום Development Pendingבחזקת "דלית" המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (
כי הערכת  יצויין(האומדן הגבוה).  BCF 334.8-לכ(האומדן הנמוך)  BCF 216.9 -כבין , נעה 2017

בדוח המשאבים מצויין כי . מהערכת המשאבים הקודמת המשאבים המותנים האמורה הינה ללא שינוי
המשאבים המותנים מותנים באישור פרויקט, הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירת גז טבעי. 

חזקות תמר ודלית  שותפיעל ידי המפעילה בשם לממונה  תוכנית הפיתוח של מאגר תמר, אשר הוגשה
 של מיפוי מעדכניםדלית ו חזקות תמרכן, שותפי  כמו. קת דליתכללה, בין היתר, התייחסות לפיתוח חז

ההערכות הנ"ל בדבר  שבוצע. על סקר סייסמי בהתבסס וזאת, המאגר של ניתוח מבצעים וכן דלית מאגר
עתודות הגז הטבעי, קונדנסט ומשאבים מותנים, מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי 

   בזכויות הנ"ל. המפעילה ומאת חיםמהקידו ואחר שנתקבל
, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. NSAIההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של   

ההערכות בגין כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות 
או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש /ם והנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניי

ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות  ו/או הקונדנסט ו/או מהתנאים המסחרייםבשוק הגז הטבעי
וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

  .לרבות כתוצאה מהמשך הפקה מפרויקט תמר פט וגז טבעיבפרויקטים של חיפושים והפקה של נ
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   לזמן ארוך ויתרות חובהמוגבלים, חייבים  פקדונות - 6באור 
  

  פקדונות מוגבלים לזמן ארוך  .א
  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017  2016  
  דולראלפי   דולראלפי      

           
  142,450  80,176    )3..ה2.א.8מוגבלים בהתאם להסכמי המימון (ראה באור פקדונות 

  17,485  -     .ו)11פקדונות להבטחת ערבויות בנקאיות (ראה באור 
        
    80,176  159,935  

  
  ויתרות חובה לזמן ארוך חייבים   .ב

  בדצמבר 31  בדצמבר 31     
     2017  2016  
  דולראלפי   דולראלפי      

           
  12,772  15,336    )8.ד.11משרד האנרגיה (ראה באור 

  7,180  7,462    )2.ה.22 באורראה לקוחות (
  6,117  6,057    אחרים

        
    28,855  26,069  

  
  זכאים ויתרות זכות  - 7באור 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 
 אלפי דולר אלפי דולר   

 
  25,790 1,508   בגין השקעות בנכסי נפט וגז הוצאות לשלם

  3,993 5,585    תהתחייבות לתשלום מס עבור מחזיקי היחידו
         הוצאות לשלם למשרד האנרגיה

  5,418  4,939    )8.ד.11(ראה באור 
  2,592  5,232    תמלוגים לשלם לצד קשור

  4,933 4,987   הוצאות לשלם
  -   13,109    מפעילת פרויקט "תמר"

  51  51    התחייבויות לאספקת גז טבעי ללקוחות
  50  41    צדדים קשורים
  6,348 9,186   לשלםהוצאות ריבית 

     
   44,638 49,175  

  
 ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים  - 8באור 

  :הרכב
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 
 אלפי דולר אלפי דולר   
  

      התחייבויות שוטפות
  111,443 115,440   חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

      
      וטפותהתחייבויות שאינן ש

 288,175 206,583   )2הלוואה דולרית (א
 225,368 217,482   (ב))1הלוואה שקלית (א

      
   424,065 513,543 

  )111,443( )115,440(   בניכוי חלויות שוטפות
      

   308,625 402,100  
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 (המשך) ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים  - 8באור 
  

  שדה הגז תמרהסכמי מימון לפיתוח   א.
  

תאגידים בנקאיים וגופים מוסדיים בהסכמי הלוואה עם  התקשרה השותפות לצורך מימון פיתוח שדה הגז תמר
  שעיקרם כמפורט להלן: על פיהם הועמדו לה הלוואות בתנאים  ,ישראלים וזרים

  
  הלוואה שקלית   .1

מליון  1,159- מליון דולר (כ 300 -כ קיבלה השותפות הלוואה שקלית בסכום כולל של 2013-ו 2012בשנים 
אחת לרבעון, , המשולמת 6%של מחירים לצרכן ונושאת ריבית , צמודה למדד ש"ח במועדי המשיכות)

   .2014ביולי  1לרבעון, החל מיום  תשלומים שווים, אחת 40-ב נפרעתכאשר קרן ההלוואה 
דם כאמור עד המועד שבו משך פירעון מוק .פירעון מוקדםאת ההלוואה בהשותפות רשאית בכל עת לפרוע 

החיים הממוצע של ההלוואה יגיע לחמש וחצי שנים כרוך בתשלום עמלת פירעון מוקדם כקבוע בהסכם 
  ההלוואה, ופירעון מוקדם במהלך התקופה שלאחר מכן אינו כרוך בתשלום עמלת פירעון מוקדם. 

  
השותפות את זכויותיה , שעבדה להסכם ההלוואה השיקליתלהבטחת קיום התחייבויותיה בהתאם 

בנכסים הקשורים לפרויקט, לרבות (א) כל זכויותיה של השותפות בחזקת "תמר", לרבות זכויותיה 
); (ב) כל זכויותיה של Joint Operating Agreementבהתאם להסכם התפעול המשותף החל על החזקה (

מאגר; (ג) כל חשבונות השותפות בנכסים המשמשים ו/או ישמשו בעתיד לצורך הפקה והובלת הגז מה
הבנק אליהם יועברו כספי ההלוואות כאמור וההכנסות מהפרויקט; (ד) חשבונות בנק של השותפות ובהם 
כספים אשר מיועדים לפרויקט. בנוסף, התחייבה השותפות לשעבד את זכויותיה על פי הסכמי מכירת 

תוקם) לצורך החזקת הבעלות הטבעי מפרויקט תמר וכן את זכויותיה בישות משפטית שתוקם (אם הגז
    במערכת הובלת הגז ו/או לשעבד את זכויותיה בהסכם השיתוף.

נטלה על עצמה השותפות התחייבויות מקובלות בעסקאות מסוג זה,  הסכם ההלוואה השקליתבמסגרת 
הכוללות בין היתר: מגבלות על נטילת אשראים נוספים ועל מתן ערבויות, עמידה בתוכנית הפיתוח של 

ויקט, התחייבות שלא להסכים להחלפת המפעילה בפרויקט ללא הסכמת נציג המלווים (שלא תימנע הפר
אלא מטעמים סבירים), מגבלות על העברת שליטה בשותף הכללי בשותפות, מגבלות לגבי חלוקות 
רווחים, התחייבות לעמידה בהוראות חוק רלוונטיות לרבות הוראות בקשר לחוקי איכות הסביבה, 

ת לביצוע גידור של שערי הריבית, שערי החליפין וההצמדה בקשר עם ההלוואות, תשלום עמלות התחייבו
שונות בגין העמדת ההלוואות וכן מגבלות מסוימות לגבי חתימה על חוזים. כמו כן התחייבה השותפות 

 12 -ו 6החוב לתקופות חישוב של תשלומי לשמירה על יחס בין תזרים המזומנים הפנוי מהפרויקט לסך 
 6 -יום לאחר כל תקופת ריבית וזאת החל מ 30), כאשר החישוב יתבצע עד לתום 1:1ביחס של ( חודשים

השותפות עומדת בהתחייבויות  2017בדצמבר  31נכון ליום  חודשים לאחר תחילת ההפקה המסחרית.
  האמורות לעיל.

קופות מוגדרות לתיקון הוגדרו אירועי הפרה, אשר בהתקיימותם (בכפוף לת בהסכם ההלוואה השקלית
לפירעון מיידי. אירועי ההפרה  הההפרה במקרים מסוימים) תוקנה למלווים הזכות להעמיד את ההלווא

כוללים בין היתר: אי תשלום סכומים המגיעים למלווים במועדם, הפרת מצגים ו/או התחייבויות מצד 
של השותפות, מצב הפרויקט,  השותפות, קרות אירועים אשר עלולים להשפיע מהותית לרעה על מצבה

או הסכמי הפרויקט, או על מצבה הפוליטי,  היכולתה של השותפות לקיים את תנאי הסכמי ההלווא
 הפיננסי או הכלכלי של מדינת ישראל.

  
 )מליון ש"ח 867 :31.12.16מיליון ש"ח ( 754 -בכ 2017בדצמבר  31ליום  סך ההלוואה השקלית מסתכמת

   .)מליון דולר 225 :31.12.16מיליון דולר ( 217 -סך של כ דוחתאריך ההמהווים נכון ל
  

  הלוואה דולרית  .2
הסכם -(להלן Natixis-ו Deutsche Bankנחתם הסכם הלוואה בין השותפות לבין  2013אפריל ב 29ביום 

, המלווים)-באמצעות סינדיקציה עם גורמים נוספים) (להלןועמידו לשותפות (בעצמם ה, לפיו ההלוואה)
 ,ההלוואה הדולרית) - (להלן 2020באפריל  1מיליון דולר, לתקופה שסיומה ביום  500בסך של לוואה ה

  בתנאים שעיקרם:
 

. הריבית 3.25%לשלושה חודשים בתוספת  Liborההלוואה הדולרית נושאת ריבית שנתית בשיעור של   .     א
ועד  2014ביולי  1ווים, החל מיום תשלומים רבעוניים ש 24-תשולם אחת לרבעון. קרן ההלוואה תיפרע ב

  . 2020באפריל  1ליום 
  

השותפות רשאית בכל עת לפרוע בפירעון מוקדם את ההלוואה הדולרית, כולה או חלקה. פירעון מוקדם   .ב
כאמור במהלך חמש השנים הראשונות לאחר המועד בו תועמד ההלוואה הדולרית כרוך בתשלום עמלת 

לוואה, ופירעון מוקדם במהלך התקופה שלאחר מכן אינו כרוך בתשלום פירעון מוקדם כקבוע בהסכם הה
   עמלת פירעון מוקדם.
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 (המשך) ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים  - 8באור 
  
 (המשך) הסכמי מימון לפיתוח שדה הגז תמר  .א

  
  (המשך) הלוואה דולרית  .2
  
לות בין היתר: (א) מגבלות על במסגרת הסכם ההלוואה נטלה על עצמה השותפות התחייבויות, הכול  .ג

נטילת אשראים נוספים ועל מתן ערבויות; (ב) שמירה על יחס (היסטורי) בין תזרים המזומנים הפנוי 
 6-) וזאת החל מ1:1חודשים (ביחס של  12 -ו 6לתקופות חישוב של  מהפרויקט לסך תשלומי החוב

י);(ג) כי השותפות לא תסכים היחס הפיננס -חודשים לאחר תחילת מועד ההפקה המסחרית (להלן
להחלפת מפעילת פרויקט "תמר" אלא אם תתקבל הסכמת נציג המלווים (שלא תימנע אלא מטעמים 
סבירים); (ד) התחייבות לעמידה בהוראות חוק רלוונטיות לרבות הוראות חוקי איכות הסביבה; (ה) 

ם עמלות שונות בגין העמדת התחייבות לביצוע גידור של שערי הריבית בקשר עם ההלוואה (ו) תשלו
  השותפות עומדת בהתחייבויות האמורות לעיל. 2017בדצמבר  31נכון ליום ההלוואה. 

  
מיליון דולר במסגרת מימון מחדש של  400-הסכם ההלוואה מאפשר לשותפות לגייס סכום נוסף של עד כ  .ד

  עו בהסכם ההלוואה.ההלוואה השקלית, תוך שימוש באותן בטוחות, בכפוף לתנאים מסוימים שנקב
  

שלא  בהסכם ההלוואה (כמו גם בהסכם ההלוואה השקלית), נקבע כי השותפות תוכל לשחרר כספים  ה.
מתוך החשבונות היעודיים של הפרוייקט, אך ורק אם יתקיימו התנאים המפורטים  לצרכי הפרויקט

  להלן:
  ;1.3:1יעלה על יחס של ) ADSCRיחס כיסוי החוב הממוצע העתידי לכל אורך חיי ההלוואה (  .1  

  ו; 1.25:1) יעלה על יחס של DSCRיחס כיסוי חוב ההיסטורי (  .2
 לשירות (א) קרן רזרבה המיועדת –טרם שחרור הכספים כאמור ימולאו שתי קרנות רזרבה כי   .3

חודשים. למועד הדיווח, יתרת הסכומים בקרן זו  6הקרן והריבית של החוב לתקופה של 
ליון דולר. (ב) קרן רזרבה המיועדת לביצוע ההשקעות הצפויות בפרויקט מ 69 -מסתכמים בכ

מהיקף  25% -ו 33%, 66%"תמר", כאשר יתרת הסכומים המופקדים בקרן צריכה לעמוד על 
קעות הצפוי בפרויקט בכל אחת משלוש השנים הבאות, בהתאמה. למועד הדיווח, יתרת שהה

יתרות הסכומים בקרנות הרזרבה מוצגים  דולר.מליון  11 -הסכומים בקרן זו מסתכמים בכ
  במסגרת הנכסים שאינם שוטפים בסעיף פקדונות מוגבלים לזמן ארוך.

  
 מיליון דולר) 134.4- כ 2016(בשנת  מיליון דולר 199 -במהלך שנת הדוח שוחררו כספים בסכום כולל של כ

  מיליון דולר. 50.9 -ות סך של כמתוך החשבונות היעודיים האמורים. לאחר מועד הדיווח שיחררה השותפ
 למועד הדיווח, הסכומים בחשבונות הייעודיים של הפרויקט (ללא קרנות הרזרבה האמורות) מסתכמים

  מיליון דולר ומוצגים במסגרת הנכסים השוטפים בסעיף פקדונות מוגבלים לזמן קצר. 89-לסך של כ
  
תוקנה למלווים הזכות להעמיד את ההלוואה בהסכם ההלוואה הוגדרו אירועי הפרה, אשר בהתקיימותם   ו.

הדולרית לפירעון מידי (בכפוף לתקופות מוגדרות לתיקון ההפרה במקרים מסוימים), הכוללים בין היתר: 
סכומים המגיעים למלווים; (ב) הפרת מצגים ו/או התחייבויות מצד השותפות;  (א) אי תשלום במועד של

(ד) קרות אירועים העלולים להשפיע מהותית לרעה על מצב  ותפות;(ג) העברת שליטה בשותף הכללי בש
השותפות, מצב פרויקט "תמר", יכולתה של השותפות לקיים את תנאי הסכמי ההלוואות או על מצבה 

  הפוליטי, הפיננסי או הכלכלי של מדינת ישראל; (ה) שמירה על היחס הפיננסי.
  

  ויקט תמר.כספי ההלוואה הדולרית שימשו בעיקר להמשך פיתוח פר 
  

מעלות  ההלוואה השקלית וההלוואה הדולרית מדורגות על ידינכון למועד אישור הדוחות הכספיים,   .3
   .Stable  /il AA החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ בדירוג
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  אגרות חוב – 9באור 
 

  הרכב:  א.
     
 בדצמבר  31 בדצמבר 31   
   2017 2016 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

                
      התחייבויות שוטפות

  -   21,309   חלויות שוטפות של אגרות חוב
       

      שוטפות שאינן התחייבויות
  -  433,878   אגרות חוב

  -  )21,309(   חלויות שוטפות -בניכוי 
       
   412,569  -  

 
  :פרטים נוספים  .ב

  
ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), רשומות ש"ח  1,575,827,000ה לציבור של ביצעה השותפות הנפק 2017במאי  15ביום 

 חצי תשלומים) 16עשר (- בשישה תיפרעקרן אגרות החוב (סדרה א')  .ש"ח ערך נקוב כל אחת 1על שם, בנות 
מהקרן וכל תשלום מיתרת  2.5%-(כאשר כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים מהווה כ שווים לא שנתיים

 מהשנים אחת בכל באוקטובר 10 -ו באפריל 10 ביום ישולמו אשרמיתרת הקרן),  7.5%- ווה כהתשלומים מה
 של האחרון והתשלום 2018 באפריל 10 ביום ישולם הקרן של הראשון שהתשלום באופן(כולל),  2025 עד 2018
אשר  3.49% לש בשיעור שנתית ריבית נושאות. אגרות החוב (סדרה א') 2025 באוקטובר 10 ביום ישולם הקרן

(באופן  2017באוקטובר  10של הריבית ישולם ביום  הראשון שהתשלום באופןשנתיים, -בתשלומים חצי תשולם
 2025ועד  2018כל אחת מהשנים באוקטובר של  10- באפריל ו 10ובימים  יחסי לתקופה שהחלה ממועד ההנפקה)

 ר החליפין של הדולר.קרן אגרות החוב (סדרה א') והריבית בגינן צמודות לשע. )(כולל
 האמורות החוב אגרות מהנפקתשהתקבלה מיליון ש"ח)  11 -נטו (בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ ,התמורה

אגרות החוב הונפקו בריבית שנתית אפקטיבית מיליון דולר).  435- (כ מיליון ש"ח 1,565 -הסתכמה לסך של כ
  .3.66%-כ של בשיעור

  
 של הכלכלי ההון :כדלקמןאמות מידה פיננסיות  קיימותחוב (סדרה א'), בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות ה

 -הפיננסי נטו ל חובה שבין והיחס דולר מיליון 600 שלפחת מסך י לא(כהגדרתו בשטר הנאמנות)  השותפות
EBITDA  (כהגדרתם בשטר הנאמנות)הפיננסיים האמורים יבחנו אחת לרבעון. נכון  היחסים. 450%עלה על י לא

  עומדת באמות המידה האמורות. השותפות 2017 דצמברב 31 ליום
  

  .ilAAאגרות החוב האמורות מדורגות על ידי מעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ בדירוג של 
  

  מיסוי רווחי נפט וגז - 10באור 
  

ל כן, לא נרשמו עד היום השותפות אינה נישומה לצרכי מס והכנסתה לצרכי מס נזקפת למחזיקי יחידות ההשתתפות. ע
חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,  ל הכנסה. בעקבות כניסתו לתוקף שלבספרי השותפות הכנסות והוצאות בגין מסים ע

, יוטל על השותפות היטל בגין רווחי נפט וגז, אשר ישולם על ידי השותפות. בעקבות ההיטל האמור, 2011-תשע"א
  סנה למחזיקי יחידות ההשתתפות רק לאחר ניכוי ההיטל.הכנסותיה של השותפות לצרכי מס תיוח

  
   החוק) - (להלן 2011- חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א

  פורסם ברשומות החוק, שעיקריו הינם כדלקמן: 2011באפריל  10ביום 
  

  השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי;  א.
  

  ביטול ניכוי האזילה;  ב.
  

  ט וגז: הנהגת היטל רווחי נפ  ג.
פקטור, על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין  Rההיטל יחושב לפי מנגנון מוצע מסוג 

מקדם  –להלן ( Rייגבה החל בשלב שבו יחס  20%ההשקעות המצטברות כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימאלי של 
גרסיבית עד ל"תקרת ההיטל" המחושבת , וכשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה פרו1.5- היטל יחסי) פקטור יגיע ל

לפקודת מס  126בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף  0.64בניכוי המכפלה של  50% שיעור של לפי
עודכן שיעור  2017שנת בלהלן,  '(בעקבות השינוי האמור בסעיף ח 18%בי כל שנת מס לבין שיעור המס הכנסה לג

  .)46.8%- ל 2018ת והחל משנ 46.16% -ההיטל המקסימאלי ל
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  (המשך) מיסוי רווחי נפט וגז - 10באור 
  

  (המשך)הנהגת היטל רווחי נפט וגז:   ג.
  

בנוסף נקבעו הוראות נוספות לעניין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה; ההיטל 
ת נפט המחושב כשיעור מהנפט ); תשלום על ידי בעל זכוring fencingיחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד (

המופק, יהיה חייב מקבל התשלום בתשלום היטל בהתאם לגובה התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל 
  שבו חב בעל זכות הנפט.

  .2011באפריל  10ההוראות בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחולה מיום 
  

) לבין שיעור פחת משתנה 10%רות בחירה בין שיעור פחת קבוע (עד יינתן פחת מואץ על נכסים ברי ניכוי, עם אפש  ד.
מעלות הנכס וסך הניכוי הכולל לא יעלה על  10%לגבי כל נכס ונכס (סך הניכוי לגבי כל נכס ונכס לא יעלה על 

  ההכנסה החייבת).
  

שותפויות העוסקת בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים ב -מיסוי שותפות נפט   ה.
תחולת ההוראות בדבר מיסוי  בחיפושי נפט, לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מרווחים אלה. יצוין כי

   .2011שותפות נפט הינה משנת המס 
  
  בחוק נקבעו כללים לאיחוד או להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.  ו.
  
  כדלקמן:ות הוראאת ה ,בין היתר ,תונקבעו מספר הוראות מעבר הכולל  ז.

  
  .50%, הינה 2015תקרת ההיטל, עד לשנת   .1
  
 2014בינואר  1על מיזם שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו בתקופה שמיום התחילה ועד יום   .2

  יחולו, בין היתר, הוראות אלה:
עור במקום בין שי 2.8 -ל 2בחישוב מקדם ההיטל היחסי, טווח מקדם ההיטל היחסי יהיה בין שיעור   .א

  . 2.3 -ל 1.5
 2013בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1שיעור הפחת המקסימלי על נכסים ברי ניכוי שנרכשו מיום   .ב

  .10%במקום  15%יהיה 
  

  .מאגר תמר הינו בתחולת הוראות המעבר
  

ההכרה  , בוטלה2011-במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט) (תיקון), התשע"א  ח.
, כהוצאה שוטפת, ויחולו 2014בינואר  1בהוצאות פיתוח בגין מאגרים שההפקה המסחרית מהם תחל לאחר 

לגביהן כללי ההפחתה שנקבעו בחוק מיסוי רווחי נפט. יצוין כי במסגרת התקנות האמורות בוטל ניכוי האזילה 
  .2011במאי  1בתחולה מיום 

  
ות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב אושר חוק ההתייעל 2016בדצמבר  22ביום 
בשתי  23% -ל 25%, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 2016-) התשע"ז2018 -ו 2017

החל מינואר  23%והפעימה השנייה לשיעור של  2017, החל מינואר 24%פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של 
  .ואילך 2018
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  התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות - 11באור 
  

 התחייבויות תלויות   .א
    

תביעה  ,השותפותהוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז כנגד השותפים בחזקת תמר ובכללם  2014בשנת   .1
לרעה את כוחם המונופוליסטי  לטענת המבקש, השותפים בחזקת תמר ניצלו. ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית

הבקשה והתביעה הייצוגית, בהתאמה). -בקשר עם מחירי מכירת הגז הטבעי ממאגר תמר לחברת החשמל (להלן
הסעדים המבוקשים בתביעה הייצוגית כוללים סעד כספי אשר לפי הערכת המבקש עומד (כנגד כל שותפי תמר) 

בחזקת תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי ממאגר תמר מיליארד ש"ח, צו המחייב את השותפים  2.456- על כ
בסכום העולה על הסכום שנקבע בתביעה הייצוגית וצו המצהיר כי מכירה בסכום העולה על הסכום האמור הינו 

   ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי בשוק.
 בחודש. ייצוגיתשל הבקשה לאישור התביעה ה הגישו שותפי תמר בקשה לסילוק על הסף 2016אפריל בחודש 

לבית  הגישו שותפי תמר 2016דצמבר בחודש  .האמורהדחה בית המשפט את בקשת הסילוק  2016נובמבר 
 2017ספטמבר בחודש  .המחוזי בית המשפטשל  האמורההדחיה  בקשת רשות ערעור על החלטת המשפט העליון

יון לבית המשפט המחוזי על התקבלה החלטת בית המשפט העליון לדחות את בקשת הערעור ולהחזיר את הד
  .מנת שידון בבקשת האישור לגופה

, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוייה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה השותפות להערכת
  .50%- ייצוגית, נמוכים מ

  
דור חיפושי גז,  לבין )נפטא וחנ"ל שותפויות –(להלן בין השותפויות המוגבלות חנ"ל ים המלח ונפטא חיפושים   .2

לדור גז  נפטא וחנ"ל הסכם על פיו מכרה כל אחת משותפויות 2001נחתם בשנת  ,דור גז) -שותפות מוגבלת (להלן 
במסגרת ההסכם האמור הומרו בחזקות "דלית" ו"תמר".  אשר ,ברישיונות מיכל ומתן) 2.5%( את זכויותיה

זכויות הבגין  11.5%על בשיעור תמלוג  אמורותה התחיבה דור גז, בין היתר, לשלם לכל אחת מהשותפויות
לדור גז התגלעה מחלוקת ביחס לשיעור הזכויות עליהן יחול  נפטא וחנ"ל לה כאמור. בין שותפויותשהועברו 

בקשה , הליך הבוררות דור גז, במסגרת ההגיש 2015בחודש יוני  .ותהליך בוררל, אשר הועברה תמלוג העל האמור
, הואיל וחלק . לטענת דור גז, בין היתרנגד השותפות ת צד ג'הודע ובמסגרתו אף להגיש שלה הגנההלתיקון כתב 

תמלוג על דור גז חייבת בתשלום אם ייקבע כי הרי ש, לשותפותללא תמורה הועברו  על ידהמהזכויות שהועברו 
עברו כאמור שהו תובגין אותן זכוישיהיה עליה לשלם בסכום על השותפות לשפותה , נפטא וחנ"ל לשותפויות

גז רשאית לתקן את  כי דור דור גז והשותפות, ,נפטא וחנ"ל הוסכם בין שותפויות 2015לשותפות. בחודש יולי 
לשותפות, אשר תצורף להליך הבוררות במסגרת הודעת צד ג'  ובמסגרתו להגיש הודעת צד ג'כתב ההגנה 

 להערכתדחתה את כל טענות דור גז. האמורה. השותפות הגישה כתב הגנה להודעת צד ג' האמורה, על פיו 
בהתבסס על חוות דעת יועציה החשיפה לשותפות מהודעת צד ג' האמורה איננה מהותית וכי  השותפות,

נפטא  מוזגו שותפויות 2017יצוין כי בשנת  .50%-המשפטיים, הסיכוי שהודעת צד ג' האמורה תתקבל, נמוך מ
התחסלו. קודם להשלמת המיזוג האמור נחתם הסכם נאמנות בין ) ו5.ב.11עם ולתוך השותפות (ראה באור  וחנ"ל

כל  עבירהה נפטא), על פיהם - לבין נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ (להלן נפטא וחנ"לכל אחת משותפויות 
בנאמנות עבור בעלי הזכויות  ,על מדור גז לנפטאה זכותה לקבלת תמלוג אחת משותפויות נפטא וחנ"ל את

 ערב המיזוג. נ"לבשותפויות נפטא וח
  

   .הכאית להחזר הוצאותיה הישירות בקשר עם תפקידה כמפעילהמפעילה) ז- (להלן מפעילת פרויקט תמר  .3
ובכללם השותפות, על תיקון להסכם התפעול המשותף, לפיו  ,חתמו השותפים בפרויקט תמר 2016ביוני  30ביום   

מכלל  1%לות שירותים עקיפים ותקורה) בשיעור של הוצאות עקיפות (ע הישולמו למפעיל 2016בינואר  1-החל מה
  ההוצאות הישירות, כהגדרתן בהסכם התפעול המשותף, וזאת בכפוף להחרגות מסוימות. 

 22.4-הוצאות עקיפות בסך של כ הבנוסף, חתמו השותפים בפרויקט תמר על הסכם פשרה לפיו שולמו למפעיל
בדצמבר  31ועד ליום  2006ביולי  24) בגין התקופה שמיום דולרמיליון  6.4-כ –חלקה של השותפות מיליון דולר (

   .)2013בשנת  למפעילה מיליון דולר ששולמו 15.6-(בנוסף ל 2015
נכללו כחלק  מתייחסות לעלויות הקמה בגין שנים קודמות ובהתאם המפעילהמרבית ההוצאות העקיפות של 

 מסעיף השקעה בנכסי נפט וגז.
  

  ב. התקשרויות
  

 4 -דולר לחודש, לפי שערו היציג של הדולר, אך לא פחות מ 10,000זכאי לקבל מאת השותפות סך של  המפקח  .1
 20,000נוסף, זכאי המפקח לשכר נוסף בגין עבודתו בקשר עם הנפקות זכויות נוספות, בסכום של ב ש"ח לדולר.

  דולר בגין כל הנפקה או סכום גבוה יותר, אם יאושר על ידי האסיפה הכללית. 
  
בהתאם לתיקון הסכם  דולר. 2,500לפי הסכם הנאמנות זכאי השותף המוגבל והנאמן לשכר שנתי בסך של   .2

המפקח או גוף בשליטתו  זה לא יהיה של השותף המוגבל (כל עודדירקטור הזכאי , 2016מחודש דצמבר הנאמנות 
והחזר הוצאות  ש"ח לדולר 4-מאך לא פחות , לשנהדולר  18,000 -שכר שנתי בסכום השווה לל, )או בבעלותו

  שותף המוגבל.דירקטור שיכהן מעת לעת בכתב שיפוי ל. כמו ניתן כמקובל שיאושרו על ידי המפקח
  
 .20בעניין התקשרויות עם צדדים קשורים, ראה באור   .3
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   1משדה הגז "תמר" לאספקת גז טבעי מיםהסכ  .4
  

המוכרים ופרוייקט תמר, בהתאמה) לאספקת  -ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, נחתמו מספר הסכמים בין השותפות ויתר השותפים בחזקת תמר (להלן  2012-2017בשנים 
  :2כדלקמןשעיקריהם הינם  גז טבעי מפרוייקט תמר,

  
שנת   

תחילת 
  אספקה 

תקופת 
קת הגז אספ

  3הבסיסית

כמות מירבית כוללת   האם קיימת אפשרות הארכה? 
) 100%לאספקה (

)BCM( 4  

הכמות שסופקה עד 
 31.12.2017ליום 

)100%) (BCM(  

  בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

אפשרות להארכה בעוד שנתיים   שנים 15  2013  חברת החשמל
  נוספות.

  )U.S CPIמדד המחירים לצרכן האמריקאי (  21.2-כ   87-כ

  בז"ן
  

אפשרות להארכה בעוד שנתיים   שנים 7  2013
  נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי הברנט   3.6-כ  5.8-כ
)Brent וכוללת "מחיר  5החשמל) ובחלקה הקטן לתעריף ייצור

  רצפה".
אפשרות להארכה בעוד שנתיים   שנים 17  2015  דליה אנרגיות כח בע"מ

  נוספות.
נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה לתעריף ייצור   2.9-כ  23.3-כ

  החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

שנים  15-18  2013-2020  6יצרני חשמל פרטיים
למעט 
אחד  הסכם

לתקופה של 
  כשנתיים

בחלק מההסכמים קיימת 
אפשרות להארכתם לתקופה של 

  .7נוספות לשלוש שניםשנה  בין

סחת ההצמדה מבוססת על הצמדה לתעריף במרבית ההסכמים נו  8.7-כ  59-כ
  ייצור החשמל ובחלקה הקטן למדד המחירים לצרכן האמריקאי.

הסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה  מספרב
  ).Brentלתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן למחירי הברנט (

ידי נוסחה הכוללת מחיר בסיס -בכל ההסכמים מחיר הגז נקבע על
  "מחיר רצפה". והצמדה וכולל

ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי  נוסחתההסכמים  במרבית  0.5-כ   1-כ    שנים 5 - 7  2013-2017  אחרים לקוחות תעשייתיים
וכוללת "מחיר רצפה". באחד מההסכמים נוסחת ) Brent( הברנט

"מחיר  נוזליים וכוללת דלקיםמחירי ההצמדה מבוססת על 
מבוססת על מחיר הבסיס ובהסכם נוסף נוסחת המחיר  "רצפה

  .שנקבע במתווה הגז
  

קיימת בחלק מההסכמים   שנים 5-7  2013-2019  6חברות לשיווק גז טבעי
אפשרות להארכתם לתקופה של 

  .עד שנה נוספת

 )Brentנוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי הברנט (  0.2-כ   1.5-כ
  וכוללת "מחיר רצפה".

שרות להארכה בשנתיים אפ  שנים NBL  2017  15-ייצוא  םהסכ
  נוספות. 

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי הברנט   0.1-כ  2 -כ
)Brent( ."וכוללת "מחיר רצפה  

    37.2-כ  179.6-כ        סה"כ
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   משדה הגז "תמר"הסכמים לאספקת גז טבעי   .4
 

 להלן.  3.ד.4.ב.11 באורלפרטים בקשר עם הסכם ייצוא נוסף, הסכם הייצוא למצרים עליו חתמו נובל ודלק קידוחים, ראה  . 1
מהכנסות  10%-היוו פחות מ 2015-2017בכל אחת מהשנים יצוין, כי הלקוחות עימם התקשרו המוכרים בהסכמים לאספקת גז, אשר ההכנסות מכל אחד מהם  . 2

  , חולקו לקבוצות בהתאם לבסיס הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים לאספקת גז.בכל אחת מהשנים האמורות ראמקויש
במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית הקבועה  . 3

 בהסכם, לפי המוקדם.
  .זו מכמות נמוכה הינה לרכוש התחייבו אותה הכמות. ההסכמים לתקופת במשך ללקוח לספק תמר שותפי התחייבו אותה ירביתהמ הכמות הינה זו כמות . 4
. 2.א.4.ב.11ראה באור , כוללים הצמדה לתעריף ייצור החשמלמחלוקת בין שותפי תמר לבין חלק מהלקוחות עימם נחתמו הסכמים למכירת גז ה לפרטים בדבר . 5

  להלן.
 הסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם. בחלק מה . 6
על פי הסכם אספקה זה, . 21.2.2018) ביום "ל"כי"מ (להלן: "תקופת ההארכה שנקבעה בהסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע למעט . 7

אופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת, סכם בהה תקופת תוארך, וכריש תנין ממאגרי המסחרית ההפקה תחילת במועד איחור של במקרה
 להודיע רשאית תהיהל "כי, לפי המוקדם מביניהם. כמו כן נקבע כי, 31.12.2025וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש או עד ליום 

 באופן תוארך האספקה הסכם תקופת אזי, יבוטל כריש תנין הסכםו היה. כאמור ההארכה מתקופות אחת כל בתום האספקה הסכם ביטול על תמר לשותפי
 .31.12.2025 ליום עד אוטומטי
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  (המשך) הסכמים לאספקת גז טבעי משדה הגז "תמר"  .4
  

  פרטים נוספים אודות הסכמי האספקה  א.
  
הרוכשות לרכוש או  התחייבותבנושאים הבאים: הוראות  בין היתר,, ותנכלל בהסכמי האספקה  .1

) בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון Take Or Payלשלם (
מנגנוני פיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז מפרויקט תמר או במקרה של אי  ,שנקבעו בהסכם
הקבועות בהסכם, מגבלות לאחריות הצדדים בהסכם וכן בנוגע ליחסים בין  תאספקת הכמויו

בעקבות החלטת הממונה על ההגבלים המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת הגז לרוכשות. 
 7-הבסיסית ארוכה מהסכמים בהם תקופת האספקה בדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר ל
כל אחת לניתנה ק מההסכמים שנחתמו עם לקוחות בחלשנים (למעט ההסכם עם חברת החשמל), 

מהכמות השנתית  50%רוכשות אופציה להקטין את הכמות המינימאלית, כך שזו תעמוד על מה
ולתנאים להתאמות  הממוצעת שצרכה בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה, בכפוף

תו בהתאם יתר הכמויות עם הקטנת הכמות המינימאלית, יופח האספקה. מיבהסכשנקבעו  כפי
בעקבות מתווה הגז, בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  שנקבעו בהסמי האספקה.

שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם. זכות  8לתקופה העולה על  16.8.2015
 אישורן למועד נכושנים.  8לתקופה העולה על  13.12.2020זו תינתן גם בהסכמים שיחתמו עד ליום 

הדוחות הכספיים, שותפי תמר פועלים לתיקון יתר הסכמי הרכישה עם הצרכנים 
נקבעה תקופת ביניים  2012בהסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו מחודש אוקטובר הרלוונטיים.

שתחל במועדים שנקבעו בהסכמים ותסתיים לאחר שתורחב מערכת ההפקה, הטיפול וההולכה של 
בהיקף הנדרש או במועד מוקדם יותר שיקבע על ידי  מערכת ההפקה) - פרויקט תמר (להלן

המוכרים, בו קיבולת מערכת ההפקה מאפשרת להם לספק את הכמויות הקבועות בהסכמי 
תקופת הביניים). אספקת הגז על פי הסכמים אלה בתקופת ביניים תהיה כפופה,  - האספקה (להלן

אותה העת, לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על בין היתר, לכמויות הגז שתהיינה זמינות ב
בהתאם למנגנונים שנקבעו בכל אחד מהסכמי האספקה  2012הסכמי אספקה לפני אוקטובר 

האמורים. בכל ההסכמים האמורים במשך תקופת הביניים לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות 
  .המינימאלית כאמור לעיל

  
לפצל את תעריף ייצור החשמל האחיד שהיה קיים עד  2013י ביול 22החלטת רשות החשמל מיום   .    2

לאותו מועד למספר תעריפים שונים, הביאה למחלוקת עם כלל הלקוחות הצמודים לתעריף ייצור 
ועד לחודש  2013החשמל בנוגע להצמדת מחיר הגז בגין כמויות שסופקו בתקופה שמחודש מאי 

פורסמו החלטות רשות החשמל  2015בספטמבר  7-ו 2015בינואר  21. יצוין כי בימים 2015פברואר 
על עדכון תעריפי היצור במסגרתה צומצמו במידה ניכרת הפערים בין תעריפי היצור השונים. נכון 
למועד אישור הדוחות הכספיים, חזרה רשות החשמל למבנה בו קיים תעריף ייצור חשמל אחד. 

ין מרבית הלקוחות הצמודים לתעריף נחתמו הסכמי פשרה בין שותפי תמר לב 2015 החל משנת
או.פי.סי מישור להליך בוררות בינלאומית עם  שותפי תמר פנו 2017בחודש יוני  .ייצור החשמל

, כללה השותפות בדוח על המצב הכספי או.פי.סיעם בגין המחלוקת או.פי.סי). -רותם בע"מ (להלן
מיליון דולר (וזאת בהתבסס, בין  7.5- יתרת לקוחות לזמן ארוך בסך של כ 2017בדצמבר  31ליום 

היתר, על התעריף המוסכם האחרון שהיה נהוג קודם לפיצול). יצויין, כי הסכום שבמחלוקת נושא 
, בהתבסס גם על הערכת יועציה המשפטיים, קיים סיכוי השותפות). להערכת Liborריבית (בסיס+

פקו בתקופה שמחודש מאי , לפיה יחול על כמויות הגז שסושותפי תמרשעמדת  50% -של מעל ל
  תעריף ייצור החשמל האחרון שהיה נהוג קודם לפיצול, תתקבל. 2015ועד לחודש פברואר  2013

  
  פרטים נוספים אודות ההסכם עם חברת החשמל   ב.

 BCM 3.5-כעמדה על  2016בדצמבר  31ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום הכמות המינימאלית לחיוב 
הכמות המינימאלית  להגדלת כמויות שניתנה לחברת החשמל,של האופציה לאחר מימוש חלקי לשנה; 

לשנה (בכפוף להתאמות  BCM  5-כ עומדת על 2018בדצמבר  31 ועד ליום 2017בינואר  1 לחיוב החל מיום
אך לא  והיקף ייצור החשמל של חברת החשמלליצרני גז פרטיים בהתאם להיקף מכירת הגז של המוכרים 

ועד תום תקופת ההסכם, הכמות המינימאלית  2019בינואר  1 . החל מיום)לשנה BCM 3.6 -פחות מכ
. ההסכם כולל הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימאלית לשנה BCM  3-כ לחיוב תעמוד על

  לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על ידי המוכרים. 
חיר בסיס והצמדה המבוססת על מדד המחירים לצרכן פי נוסחה הכוללת מ-מחיר הגז נקבע על

ואילך. מחיר  2020לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1%), בתוספת U.S CPIהאמריקאי (
דולר. ביחס לכמויות  5.042פי מחיר בסיס של -חושב על 2011בשנת  MMBTUהגז בגין יחידה אחת של 

  החל  עה בהסכם להגדלת הכמות השעתית המירבית,הגז הטבעי שתצרוך חברת החשמל במסגרת הקבו
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) ללא U.S CPIלמדד המחירים לצרכן האמריקאי ( 30%מדה של יחושב המחיר לפי הצ 2014משנת 
  לשנה כאמור לעיל.  1%הוספה או הפחתה של 

 ומנגנון שנקבעתנאים ולבהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר (בהתאם ל
 במועד , כאשרשנים ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם) 11-שנים ו 8בהסכם): בחלוף 
(תוספת או הפחתה), ובמועד  25%ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד  ,ההתאמה הראשון

  (תוספת או הפחתה). 10%ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד  ,ההתאמה השני

 יובהר כי ההערכות דלעיל ביחס להיקפים הכספיים הכוללים של הסכמי האספקה המפורטים לעיל,
, הן הערכות שאין כל ודאות כי יתממשו, כולן או חלקן, והעשויות להתממש ותחילת מועדי האספקה

באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי 
ידי כל אחת מהרוכשות האמורות, מחירי הגז שיקבעו בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכמי -על

שקל (ככל שרלבנטי להסכם האספקה), מחירי הברנט - ר החשמל, שער חליפין דולרהאספקה, תעריף ייצו
(ככל שרלבנטיים להסכם האספקה), מדד המחירים האמריקאי (ככל שרלבנטי להסכם האספקה), ביצוע 
והשלמת פרויקט ההרחבה (ככל שרלבנטי להסכם האספקה), הקמת והפעלת תחנות הכח ו/או מתקנים 

כל שרלבנטי להסכם האספקה), מימוש האופציות שניתנו בהסכמי האספקה אחרים של הרוכשות (כ
   .ומועד מימושן

  
  הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר  . ג
  

ללקוחות פרויקט ים תטיס (בהתאם טבעי , סופק גז 2017 ספטמבר וכולל חודש עד 2013החל מחודש מאי 
ממאגר תמר. תמורת המכירה כאמור מתחלקת בין שותפי תמר באופן  להסכמי המכירה של הפרויקט)

שבו שותפי פרויקט תמר שאינם שותפי פרויקט ים תטיס, מקבלים מחיר גז טבעי השווה למחיר הממוצע 
החודשי של גז טבעי שסופק במהלך אותו חודש ללקוחות פרויקט תמר והיתרה הכספית שנותרת מחולקת 

שמירה על  איפשרהזכויות בפרויקט תמר, לפי חלקם בפרויקט תמר. חלוקה זו בין שותפי ים תטיס שלהם 
  איזון כמויות הגז בפרויקט תמר בין השותפים בו לפי חלקם.

, עם פקיעת חלק מהסכמי מכירת הגז הטבעי ממאגר ים תטיס, 2017החל מראשית חודש אוקטובר 
 אישור הדוחות הכספיים,למועד  כוןנבאופן מלא.  םים תטיס את צרכי לקוחותיה ים שותפימספק

ממאגר ים ) מהותיים םינא(שלמכירת עודפי ההפקה בהסכם עם שותפי תמר  שותפי ים תטיסהתקשרו 
  .פרויקט תמר תמר, לשם מכירתם ללקוחות יתטיס לשותפ

  

  תקשרויות לייצוא גז טבעיה  .ד
  
 NBLקט תמר, לבין חברת , נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין השותפים בפרוי2014פברואר בחודש   .1

Eastern Mediterranean Marketing Limited  להלן)- NBL לצורך יצוא גז טבעי לצרכנים בירדן (להלן (
אשר הינה בעלת  ,.Noble Energy Incהינה חברת בת בבעלות מלאה (בשרשור) של  NBL .(NBLהסכם  -

  השליטה בנובל, המפעילה של פרויקט תמר. 
הרוכשות), לפיו  -(להלן  (על הסכם עם שתי חברות מירדן   NBL, חתמהNBLסכם בד בבד עם חתימת ה
גז טבעי שישמש אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח  NBL-תרכושנה הרוכשות מ

יצוין כי על פי החלטת מיסוי בקשר עם ההסכם, מחויבים שותפי תמר הסכם האספקה). -בירדן (להלן
, כפי (Brent)ראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר חבית ברנט להציע לכל לקוח יש

שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן, הקיימת במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי תמר. 
להלן. ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה  2.ג.11 באורלפרטים ראו 

מועד האספקה על פי ההצעה יחל בכל ). 16.8.2018החלטת הממשלה (קרי, עד ליום של שלוש שנים מיום 
) ועד לשש 2017תקופה שהיא שתחילתה מתחילת האספקה על פי הסכם הייצוא (שהחלה בחודש ינואר 

  שנים מיום חתימת הסכם הייצוא. 
לרוכשות  NBLי גז טבעי לצורך מכירתו על יד NBL-התחייבו שותפי תמר לספק ל NBLבמסגרת הסכם 

, דהיינו: שותפי תמר יהיו אחראים לקיום  Back-To-Backבמסגרת הסכם האספקה בתנאי
  מכוחו. NBL-פי הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל ההכנסות נטו שיגיעו ל- על  NBLהתחייבויות

 לספק  NBLהתחייבה ,אינם צד ישיר לו) שותפי תמר(אשר כאמור כפי שתוקן פי הסכם האספקה - על
חודש במהלך  החלה. האספקה על פי הסכם האספקה BCM 2 -לרוכשות גז טבעי בהיקף כולל של עד כ

  שנה.  15- להימשך כצפויה ו 2017ינואר 
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  (המשך) תקשרויות לייצוא גז טבעיה  .ד
  
והכוונה להמחותו ליתר שותפי  ,להלן 3 "קבסהסכם הייצוא מתמר עם דולפינוס כמתואר  לאור חתימת  . 2

 -משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ללניהול בלתי מחייב הכוונות המכתב תמר, 
UFG , חברת בין שותפי תמר לבין  2014אשר נחתם בשנתUFG  אינו רלוונטי 3.ד.4.ב.11כמתואר בבאור ,

לאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני  אפשרויות שונותנכון למועד אישור הדוח, בוחנים שותפי תמר  עוד.
  במצרים.  UFGההנזלה הקיימים של 

  
 Dolphinus Holdingsחתמו שותפי תמר על מכתב בלתי מחייב עם חברת  2014אוקטובר בחודש   . 3

Limited  הרוכשת), במסגרתו אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן בלעדי על  -בסעיף זה (להלן
 Eastידי חברת -לקונה באמצעות צינור הגז הקיים המופעל על מפרויקט תמר(גז טבעי הסכם לאספקת 

Mediterranean Gas Limited )בהתאמה  להלן- EMG צינור  -וEMGרים.) לשווק בלעדי ללקוחות במצ   
לרוכשת  , הסכם לאספקת גז טבעי2015במרס  17נחתם בין הצדדים ביום האמור ס מכתב הכוונות על בסי

כולל מספר תנאים מתלים אשר למועד אישור הדוחות הכספיים טרם  2015הסכם  ).2015 הסכם -(להלן
וזאת במסגרת  שותפי תמר הגישו בקשה לקבלת אישור יצוא בגין הכמויות שתימכרנה לרוכשת התקיימו.

. 2013ביוני  23מכסת הגז הטבעי שהותרה ליצוא למדינות שכנות כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מיום 
התקבל אישור ראש הממשלה, שר האנרגיה והממונה על ענייני הנפט, לייצוא גז  2015בדצמבר  23ביום 

   ור.והכל בהתאם לתנאים הקבועים באישור האמ 2015טבעי בכמויות הקבועות בהסכם 
לייצוא גז הרוכשת נחתם הסכם בין דלק קידוחים ונובל לבין  2018בפברואר  19ביום  לאחר מועד הדיווח,

ואשר  2015אשר היקפו גדול משמעותית מהסכם  )הייצוא הסכם -טבעי מפרויקט תמר למצרים (להלן 
את הסכם  חותלהמפנו אל השותפות וליתר שותפי תמר במטרה  המוכרות .להחליפונחתם מתוך כוונה 

הייצוא ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי 
   .24 באורלפרטים בדבר הסכם הייצוא ראה  הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת.

  
  התקשרויות בהסכמי מיזוג   .5

  
 השותפויות המוגבלות תמזגנהלפיהן ת ,השותפות בשתי עסקאות מיזוגהתקשרה , 2016נובמבר בחודש 
עם ולתוך השותפות, כך שכל נכסיהן שותפויות היעד) -(להלןונפטא חיפושים  ים המלח -חנ"ל 

והתחייבויותיהן, כפי שיהיו במועד המיזוג, יועברו לשותפות והן תתחסלנה. השותף המוגבל בשותפות 
כמות יחידות השותפות שתועבר יחידות של השותפות בכמות זהה ל היעדת יוינפיק למחזיקים בשותפו

   .במסגרת המיזוג היעדת יושותפולשותפות על ידי 
  

כל נכס פרט  היעדת יושותפובתנאי עסקאות המיזוג נקבע, בין היתר, כי במועד המיזוג לא יהיה ב
), אשר יועברו היעדת יושותפומיליון ש"ח (בכל אחת מ 13להחזקותיהן ביחידות השותפות וסך של 

   .רת המיזוגלשותפות במסג
  

לשותפות  העניקה, היעדת יושותפונפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, החברה האם של השותפות ושל 
ולשותף המוגבל בשותפות, שיפוי ללא הגבלת סכום ומועד בגין נזק, ככל שייגרם להם, כתוצאה מעסקאות 

  המיזוג, בתנאים שנקבעו בכתב השיפוי.
  

 במועד. המיזוג בעסקאות שנקבעו המתלים איםשלמה) הושלמו התנמועד הה -(להלן 2017 ביוני 4 ביום
הסכום האמור  .היעדמיליון דולר) לשותפות משותפויות  7.4-מיליוני ש"ח (כ 26של  סך הועברההשלמה, 

 היעד בשותפויות הזכויות לבעליהמוגבל והנאמן בשותפות  השותףכמו כן, הקצה  נזקף להון השותפות.
ש"ח ע.נ. כ"א המקנות זכות השתתפות  0.01השתתפות רשומות על שם בנות  יחידות 4,065,307,440

 כאמור שהוקצו ההשתתפות יחידות( המיזוג כתמורתיחידות השתתפות),  -בזכויותיו בשותפות (להלן
 שהוקצתה ההשתתפות יחידות כמות). השותפות של המונפקות ההשתתפות מיחידות 31.39%-כ מהוות
 לשותפות היעד שותפויות ידי על הועברו אשר השותפות של ההשתתפות תיחידו למספר זהה, כאמור

  . ההשלמה במועד בוטלו המיזוג להסכמי בהתאם ואשר המיזוג במסגרת
, תוך דחיית 1961 -לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 103בהתאם להוראות סעיף  בוצעהמיזוג 

בדצמבר  31 ליום נקבעמועד המיזוג  סים.מרשות המי שנתקבלההחלטת מיסוי ל התאםוב אירוע המס
2016.  
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 ב. התקשרויות (המשך)
  

  (המשך) התקשרויות בהסכמי מיזוג  .5
  

. על מחזיקי 1ההוראות הבאות:  , יחולוהמיסוי והחלטת הכנסה מס לפקודת 103 סעיף להוראות בהתאם
ו' לפקודת מס הכנסה, באופן שיהיה רצף מס בכל הנוגע 103חידות ההשתתפות יחולו הוראות סעיף י

 סעיף הוראות יחולו המיזוג במסגרת לשותפות הועברו אשר הנכסים על. 2לעלות יחידת ההשתתפות. 
 .המקורית לעלותם מעבר נוסף סכום להם ייוחס ולא לפקודה ה103
 במיסים היעד ושותפויות השותפות יחויבו, לפקודה ג103 בסעיף הקבועים התנאים יתקיימו לא אם

 מועד ועד המיזוג ממועד וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, מהם פטור להם שניתן החובה ובתשלומי
  .לפקודה י103 סעיף להוראות בהתאם והכול, התשלום

בעסקת המיזוג  דירקטוריון השותף הכללי קבע, בהתבסס על חוות דעת יועציו המשפטיים, כי אין
השפעה על דוחותיה הכספיים, הונה  אין"חלוקה" כמשמעותה בחוק החברות. בהתאם, לעסקת המיזוג 

תקבל על ידי ההעצמי והרווחים הראויים לחלוקה של השותפות, למעט גידול בהון בגין רכיב המזומן ש
  השותפות במסגרת המיזוג. 

  
 ג. רגולציה

  
  הגבלים עסקיים  .1
  

), כי ההסכמים למכירת גז טבעי ההגבלים רשות –רשות ההגבלים העסקיים (להלן  הודיעה 2012בחודש אפריל 
ידי שותפי תמר מכילים הסדרים כובלים ומצריכים קבלת אישור ממערך הפיקוח על הגבלים על שנחתמו 
  עסקיים.

  
ים בקשר התקבלו מספר החלטות מהממונה על ההגבלים בדבר מתן פטור מהסדרים כובל 2012החל משנת 

בתנאים שפורטו בהחלטות  ,להסכמים לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים וחברת החשמל
). בעקבות החלטות הפטור חתמו שותפי תמר על תיקונים בהתאם הראשונות החלטות הפטור-(להלן האמורות

  לחלק מההסכמים לאספקת גז טבעי.
מונה על ההגבלים על פיה הוענק פטור מהסדר כובל לגבי תשעה התקבלה החלטת המ 2015בדצמבר  28ביום 

לתנאים שנקבעו בעיקרם דומים וה האמורהה בהחלטנוספים לאספקת גז טבעי, בתנאים שנקבעו  הסכמים
 הרכישה כמות הפחתתצרכני הגז הפרטיים יהיו רשאים להודיע על  למעט קביעה כי ,הפטור הראשונות בהחלטות
(בעוד  31.12.2022 ועד 1.1.2020 שמיום התקופה: (א) מבין מאוחרה שסיומה התקופה ךבמהל עת בכלעל ידם, 

 השנה בתחילת שראשיתה התקופה(ב)  או, )31.12.2020עד  1.1.2018שבהחלטות הקודמות התקופה היתה 
. שותפי תמר יפעלו לתיקון הסכמי כאמור השביעית השנה בתום וסיומה הטבעי הגז אספקת ממועד החמישית

  רכישה עם צרכני הגז בהתאם להחלטה האמורה.ה
  

 על השותפות ועל כל אחד מיתר השותפים בפרויקט "תמר",על הגבלים הממונה הכריז , 2012נובמבר בחודש 
מועד תחילתה של האספקה המסחרית ממאגר ממונופולין באספקת גז טבעי בישראל, החל  יכבעל ביחד ולחוד,

 - חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח לשל פרק ד' על השותפות  ה תחולתו"תמר". משמעות ההכרזה האמורה הינ
קובע, בין היתר, כי בעל מונופולין לא יסרב סירוב בלתי סביר לספק נכס/שירות (ובמקרה ה החוק), -(להלן  1988

גז טבעי) ולא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.  –זה 
כי מקיומו של מונופולין או מהתנהגות בעל מונופולין, נפגעת התחרות או נפגע  על ההגבלים מצא הממונה

לתת לבעל על ההגבלים הציבור, או קיים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או בציבור, רשאי הממונה 
  המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט למניעת הפגיעה.

  
  ק הגז הטבעיהמתווה להסדרת מש  .2

  
 1988- לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 52לפי סעיף  אישרה הממשלה, בכפוף למתן פטור 2015אוגוסט ב 16ביום 

בעניין  ), את "מתווה הגז2015בדצמבר  17ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה, ביום (אשר הוענק על ידי 
ח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתו

 השותפויות, מכירת מלוא זכויות היתר ביןמתווה כולל, ה .המתווה) - ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" (להלן
'י בחזקת תמר (באופן אנרגתמר ומכירת חלק מזכויות נובל  בחזקתנפט  חיפושי ואבנר קידוחים דלק המוגבלות

קביעת התמחור ותנאים נוספים  ;הפטור האמורשנים ממועד קבלת  6) וזאת בתוך 25%שזכויותיה לא יעלו על 
לתקופה ויציבות רגולטורית  ;בהסכמים למכירת גז טבעי ממאגרי תמר ולוויתן; פיתוח מאגר תמר דרום מערב

שיחול  בעניין היצוא והמיסוי 2013ביוני  23מיום  442וכן הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה מס' שנקבעה; 
  ביחס להסכמים ליצוא גז טבעי.

  
ממועד אישור המתווה, הוגשו מספר עתירות לבג"ץ ובהן טענות בדבר אישור המתווה, וכן בקשות לצווי ביניים 

  . המורים, בין היתר, על השהיית המתווה עד להכרעה בעתירות כאמור
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  ג. רגולציה (המשך)
  

  (המשך) המתווה להסדרת משק הגז הטבעי  .2
  

הוחלט כי פיסקת היציבות כנוסחה במתווה  ניתן פסק הדין בעתירות שהוגשו לבג"צ, על פיו 2016במרס  27ביום 
ל הגז אינה יכולה לעמוד ולאור זאת דין המתווה כולו להתבטל. בית המשפט קצב למדינה פרק זמן של שנה לפעו

להסדרת היציבות בהתאם לפסק הדין והורה כי בתום שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהא הסדרה, יבוטל 
  מתווה הגז.

נקבע בפסק הדין האמור כי תוקפו של המתווה כולו (בנפרד מפסקת היציבות) אינו מותנה בעיגונו בחקיקה  עוד
  הפוטר מהוראות חוק זה משיקולי חוץ ובטחון.לחוק ההגבלים העסקיים,  52ראשית וכי אין פגם בשימוש בסעיף 

  
בעניין מתווה הגז, תוך קביעת  2015באוגוסט  16, שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום 2016במאי  22ביום 

הסדר חלופי לפרק י' למתווה הגז בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת 
  ז הטבעי והפקתו. השקעות במקטע חיפושי הג

  
  ל מחירי הגז הטבעיעפיקוח  – ועדת המחירים) -ועדת המחירים של משרד האוצר ומשרד האנרגיה (להלן   .     3

  
הודיעה ועדת המחירים בדבר פיקוח על רווחיות חברות הגז הטבעי בישראל כי החליטה  2012בחודש אוקטובר 

וח על רווחיות חברות הגז הטבעי בישראל לפי פרק ז' לחוק להמליץ לשר האוצר ולשר האנרגיה והמים להחיל פיק
  דיווח על רווחיות ומחירים.  -(רמת הפיקוח הנמוכה ביותר)  1996- הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

  
פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת  2013אפריל בחודש בהמשך להמלצת ועדת המחירים, 

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות 2013-בעי וקביעת רמת פיקוח), התשע"גהחוק על גז ט
ומחירים. חובת הדיווח חלה על השותפות יחד עם שותפיה בפרויקט תמר. חובת הדיווח הינה במתכונת חצי 

מחירי הגז הטבעי שנתית וחלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על 
  בהתאם לחובת הדיווח כאמור.. שותפי תמר מדווחים בישראל ברמה של קביעת מחיר

  
 ד. תמלוגים

 
במקרה של תגלית נפט ו/או גז ו/או חומרים אחרים בעלי ערך שיופקו וינוצלו ברישיונות ובחזקות בהם יש   .1

תמלוגים מההכנסות  ישראמקו אינק.ל, התחייבה השותפות לשלם אינטרסבעתיד  הו/או יהילשותפות כיום 
    הראשונים של חלקה ברשיון / חזקה כמפורט להלן: 10% -שינבעו מ

 רישיונות ימיים רישיונות יבשתיים 

 לאחר מועד עד מועד לאחר מועד עד מועד 
 החזר ההשקעה החזר ההשקעה החזר ההשקעה החזר ההשקעה 

  

 5.00% 13.00% 1.00% 13.00%  
  

בקשר עם התחייבות בשאלת מועד החזר ההשקעה  שראמקו אינק. התגלעו חילוקי דעותבין השותפות לי
 .הראשונים של חלקה בפרויקט תמר 10% -השותפות לשלם לישראמקו אינק. תמלוגים מההכנסות שינבעו מ

להכרעת בורר מוסכם,  החליטו הצדדים להעביר את ההכרעה בחילוקי הדעות שביניהם 2017בחודש פברואר 
במסגרת הליך  בהתאם להוראות ההסכם שנחתם ביניהם בשעתו, אשר על פיו הוענקו התמלוגים האמורים.וזאת 

הבוררות הודיעה השותפות לישראמקו אינק. כי לעמדתה, לצורך חישוב מועד החזר ההשקעה (שלאחריו חל 
) עלויות הסילוק, 2תמר (בקשר לפרויקט המימון ) עלויות 1( :את גם יש לקחת בחשבון ),גידול בשיעור תמלוג העל

תשלומים עתידיים אשר צפויים להתהוות ) 4( -ו) הוצאות המטה של השותפות 3הפירוק והפינוי של מאגר תמר (
אמקו . ישר2019מועד החזר ההשקעה צפוי לחול במחצית הראשונה של שנת  ,בגין "היטל ששינסקי" ובהתאם

 .2017החזר ההשקעה חל כבר בראשית שנת מועד  לעמדתהואינק. חולקת על עמדתה האמורה של השותפות 
מתוכו סכום התמלוגים  , כאשרמיליון דולר 45 -של המחלוקת האמורה נאמד בסך של כהכולל היקפה הכספי 

להערכת השותף הכללי, בהתבסס על חוות מיליון דולר.  20-עומד על כ 2017בדצמבר  31נכון ליום  שבמחלוקת
  .לכיסוי חשיפת השותפות ינה מספקתה 2017בגין שנת בספרים הכלולה ההפרשה  דעת יועציו המשפטיים

  
(ברוטו, לפני הוצאות ותשלומים אחרים  5%לשותפות התחייבות לתשלום תמלוג על לשותף הכללי בשיעור של   .2

), מחלקה של השותפות בהכנסות מנפט ו/או מגז שיופקו 1952 -לרבות תמלוג למדינה לפי חוק הנפט, התשי"ב 
וחזקות תמר ודלית, לרבות כל נכס נפט שיבוא במקומם. השותף הכללי המחה את זכותו  שמשון חזקתחי משט

  האמורה לישראמקו אינק.
  
מנפט  מהכנסות) 100%-(מ 0.2%בשיעור של  )צד ג' לא קשור( לחברה זרה לשותפות התחייבות לתשלום תמלוג על       .3

   .חזקת שמשוןבו/או גז שיופקו 
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  (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות - 11באור 
  

  (המשך) תמלוגים. ד
  
הכנסות מנפט מה )100%- (מ 0.25% בשיעור שלATP Oil & Gas Corporation  -השותפות זכאית לתמלוג על מ       .4

 ATP Oil& Gas הוחל בארה"ב בהליכי פירוק נגד 2014ביוני  26יום ב .שמשוןחזקת בו/או גז שיופקו 
Corporation.   

  
חזקת ב הכנסות מנפט ו/או גז שיופקו) מה100%- (מ 0.45%בשיעור של  חנ"למ לתמלוג על זכאית השותפות  .     5

   .שמשון
  
 ,הבמקומאו כל נכס נפט שיבוא בחזקת שמשון  אנרגיה, שותפות מוגבלת, על ממודיעין תמלוגל השותפות זכאית  .6

 בחזקתשהועברו לה על ידי השותפות בגין הזכויות  מהחזקהנפט ו/או גז שיופק במחלקה היחסי  5%בשיעור של 
   .)10%( שמשון

  
מחלקה  5%בשיעור של  ),PSH -(להלןPetroleum Services Holdings AS  -השותפות זכאית לתמלוג על מ  .7

   ו מחזקת שמשון.בנפט ו/או גז שיופק) PSH )5%היחסי של 
  
 12.5%בשיעור של , 1952 - לתשלום תמלוגים למדינת ישראל על פי חוק הנפט, התשי"בהתחייבות  שותפותל      .8

מכמות הנפט או הגז שהופקה משטח החזקה ונוצלה ובכל מקרה לא פחות מתמלוג מינימאלי שנקבע בחוק הנפט 
ר הדוחות נכון למועד אישו חישוב התמלוגים נעשה לפי שווי השוק של התמלוגים על פי הבאר. .1952 - התשי"ב

לגבי אופן חישוב שווי השוק של תמלוגי  על הנפטהכספיים, השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה 
, תחת פרויקט תמר למדינה שותפי שילמועד להשלמת הדיונים האמורים  .פי הבאר בפרויקט תמר-המדינה על

שילמו שותפי תמר  2013-2016ין השנים . בגהאמורים תמלוגיםהמקדמות על חשבון  2016עד לתום שנת  מחאה,
, התקבל מכתב ממשרד 2017בפברואר  28ביום  .בגין ההכנסות מפרויקט תמר 12%-בשיעור של כ תמלוגים

בלבד וזאת  11.65%-יעמוד על כ 2017האנרגיה הקובע כי שיעור התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 
, שותפי פרויקט תמר למדינהשילמו  ,בהתאם .וג על פי הבארלאור מספר פרמטרים המשפיעים על חישוב התמל

 .2017בגין שנת  בגין ההכנסות מפרויקט תמר 11.65%- מקדמות על חשבון תמלוגים בשיעור של כ תחת מחאה,
פי תחשיב המבוסס על עקרונות "הנוסחה האנגלית", אשר מהווה את האומדן הקרוב -, עלשותפי תמרלהערכת 

תם עם המדינה בפרוייקט ים תטיס, שיעור התמלוג בפועל למדינה בפרויקט תמר בשנים ביותר להסכם אשר נח
 בהתאמה. יצוין כי עמדת שותפי פרוייקט תמר הינה ,11.27% -כו 11.15%-כ,  11.22% -כ הינו 2015- ו 2016, 2017

מורכבות הפרוייקט, כי תחשיב שיעור תמלוגי המדינה בגין ההכנסות מפרויקט תמר, צריך להביא לידי ביטוי את 
בהתאם, זקפה  .הסיכונים הכרוכים בפרוייקט והיקף ההשקעות בפרוייקט, וזאת בהשוואה לפרוייקט ים תטיס

, וזאת, בין היתר, בהתבסס על השותפות בדוח רווח והפסד הוצאות בגין תמלוגים למדינה בשיעורים האמורים
מו למדינה העולים על הסכומים קדמות ששול. סכומי המחוות דעת שקיבלה השותפות מיועציה המשפטיים

מיליון דולר, המוצג כחייבים  15.3 -כאמור, מסתכמים לתאריך הדוח לסך של כ על הרווח הכוללשנזקפו בדוח 
   לזמן ארוך.

  
 ה. ביטוח ושיפוי

  
שותף ב (בעקיפין) בעלת השליטה ,הנערכת על ידי אקויטל בע"מ( קבוצתית ת ביטוחבפוליסהתקשרה  שותפותה  . 1

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי לרבות השותף הכללי ו/או  בשותפות)הכללי 
 45 -מיליוני דולר למקרה ו 27.5בגבולות אחריות של  מנכ"ל השותף הכללי,בעלי השליטה בשותף הכללי ו/

   ה האמורה.המבוטחים בפוליסונושאי המשרה  לתקופת הביטוח, לכל הדירקטורים במצטברמיליוני דולר 
  
חבות ו/או הוצאה  בשותף הכללי בגיןבשותפות ו משרה ונושאיהשותפות התחייבה לשפות את השותף הכללי   .2

 םאו בתוקף תפקידבשותפות ו/או בשותף הכללי  םמעשה או מחדל שנעשו בתוקף תפקיד עקב שתוטל עליהם
סכום השיפוי המצטבר הינו עד לסך של השותפות, כאשר  השותף הכללי ו/או תאגידים בשליטת, שותפותהמטעם 

מהון השותפות בעת מתן השיפוי בפועל, לפי  25%מיליון ש"ח ובלבד שסכום השיפוי הכולל לא יעלה על  150
   הדוחות הכספיים האחרונים של השותפות שיפורסמו לפני מועד תשלום השיפוי בפועל.

 הכלליהשיפוי  כום, כאשר סדירקטור של השותף המוגבלן כמי שיכהתפות לשפות את והשכמו כן התחייבה 
מיליון  150ל ש, יהיה מוגבל לסך (ביחד עם נושאי המשרה בשותף הכללי) משרהה ינושא שהשותפות תשלם לכל

  , כמפורט לעיל.במועד השיפוי שותפותה מהון 25%ובלבד שסכום השיפוי הכולל לא יעלה על  ש"ח
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  (המשך) ות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויותהתחייבוי - 11באור 
  
 ערבויות ושעבודים  ו. 

   
על פיהן, בין  למתן ביטחונות בקשר עם זכויות נפט,הנחיות מעודכנות על הנפט פרסם הממונה  2014ספטמבר  בחודש

בין היתר, בתכנית בחזקות שניתנו לפי חוק הנפט, בהתחשב,  הבנקאית יקבע את גובה הערבות על הנפט הממונה ,היתר
 7.5-גובה הערבות לא יפחת מסך השווה ל הפיתוח, במאפייני החזקה, בשלב הפיתוח בו היא נמצאת ובגודל שדה הנפט.

מיליון דולר בגין חזקה בים. ערבויות בגין חזקות חדשות תופקדנה עם קבלת החזקה. בחזקות קיימות יש להפקיד את 
הערבויות יעמדו בתוקפן גם לאחר פקיעת הזכות . ידרוש את הפקדתה הנפט על יום מהמועד שהממונה 45הערבות תוך 

שנים לאחר שפקעה הזכות  7-שאין צורך בהן, אולם לא יותר מעל הנפט שבשלה ניתנו, כל עוד לא הודיע הממונה 
פת זכות זכות נפט יעשה על חשבונו ויקיים במהלך כל תקו בעל כמו כן נכללת בהנחיות האמורות הוראה כי .האמורה

וזאת בהתאם  תמצית של פוליסות הביטוח על הנפט לממונהאחת לשנה ימציא ו הנפט ביטוחים כמפורט בהנחיות
 .(אשר נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם נקבעו) זהבעניין על הנפט להנחיות שייקבעו על ידי הממונה 

אי לחלט ערבות שהומצאה וכן יהיה רשאי לראות יהיה רשעל הנפט במקרה של אי עמידה בהוראות ההנחיה, הממונה 
  עמידה בתוכנית העבודה. איבכך 

 שטר תנאי קיום עם בקשר והמים האנרגיה למשרד ערבויות "תמר"בחזקת  השותפים העמידו 2014 דצמבר בחודש
 כולל ךבס ובקשר לאישור הפעלה של מערכת ההפקה, בקשר לאישור הקמת אסדה קבועה להפקת גז טבעי ונפט ,החזקה

 מיליון דולר בקשר עם קיום תנאי שטר החזקה 7.5העמידו ערבות בסך של  דלית". השותפים בחזקת "דולר מליון 35 של
מיליון דולר בגין כל  2.5בגובה של  ערבויותהעמידו  דניאל מזרח ודניאל מערב,וברישיונות שמשון בחזקת השותפים ו

. להלן, שוחררו א.16 באורנות דניאל מזרח ודניאל מערב כאמור ברישיופקיעת  בעקבות .האמוריםרישיונות האחד מ
  הערבויות בגין הרישיונות האמורים.

מיליון  13.7 -למועד אישור הדוחות הכספיים לסך של כמסתכם כאמור  חלקה של השותפות בכל הערבויות שהועמדו
דו להבטחת הערבויות הבנקאיות שוחררה יתרת הפקדונות המוגבלים שהועמ 2017יצוין כי בחודש דצמבר . דולר

  האמורות .
    

  
  הון השותפות  - 12באור 

  
 הרכב בערכים נומינליים  א.

 2016 בדצמבר 31 2017 בדצמבר 31   
  

 12,952,285,015  12,952,285,015   ש"ח ע"נ 0.01יחידות השתתפות בנות 
  
  הרכב השקעה בהון השותפות .ב

 סה"כ שותף כללי שותף מוגבל  
  99.95% 0.05% 100% 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
  716,653 233 716,420 2015 ינוארב 1יתרה ליום 

     :2015תנועה בשנת 
 267,509 134 267,375 רווח לשנה

 )135,031( )68( )134,963(  (ז) חלוקת רווחים
 )44,270( )22( )44,248( (ו) מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס

         
  804,861 277 804,584 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

     :2016תנועה בשנת 
 303,359 152 303,207 רווח לשנה

 )130,106( )65( )130,041(  חלוקת רווחים (ז)
 )59,599( )30( )59,569( (ו) מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס

        
  918,515 334 918,181 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

        :2017תנועה בשנת 
  307,740  154  307,586  רווח לשנה

  7,360  4  7,356  )5.ב.11פרמיה בגין מיזוג (
  )641,607(  )321(  )641,286(  חלוקת רווחים (ז)

 )67,328( )34( )67,294( (ו) מחזיקי יחידות ההשתתפות עבור יםמס
        

  524,680 137 524,543 2017בדצמבר  31יתרה ליום 
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  (המשך)הון השותפות  - 12באור 
 

 השותפות תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:.     1  .ג
 

  נכס נפט בר תוקף או זכויות בו או בנפט שיופק. לא יהיה לשותפות, במישרין או בעקיפין,  א.
  קומו.חודשים מהפסקת תפקידו שותף אחר במ 6אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא ימונה תוך   ב.
  אם השותפים יסכימו לפרק את השותפות.  ג.
  

על פי הנחיות הבורסה, רשאי דירקטוריון הבורסה למחוק מן הרישום למסחר את ניירות הערך של   .2
השותפות במקרים הבאים וזאת בנוסף לעילות הקבועות בתקנון הבורסה בגין השעיית מסחר ומחיקה 

  מרישום של ניירות ערך של חברות:
  

פות חדלה לעסוק, בתחום הפעילות שנקבע על ידה לפני הרישום למסחר, במשך תשעה השות  א.
חודשים רצופים בהם רוב הוצאותיה של השותפות אינן הוצאות חיפוש ופיתוח, כמשמעותן 

  .1956 -בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות בעלי זכויות בנפט), התשט"ז 
  

  שאינם בתחום עיסוקה הבלעדי.השותפות החלה לעסוק גם בתחומי פעילות   ב.
  

השותפות החלה לעסוק בפרויקטים אחרים מאלה שנקבעו על ידה לפני הרישום למסחר לראשונה   ג.
לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם  או מאלה שהוגדרו בהסכם השותפות

  השותפות אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
  

אלפי דולר והוא משתתף בהוצאותיה  106בהון השותפות  2017בדצמבר  31ליום השותף הכללי השקיע עד   .ד
  והפסדיה וזכאי להכנסותיה לפי חלקו של השותף הכללי בהון שהוזרם להון השותפות.

  .והוא קטן בהדרגה עם כל הגדלת הון 0.05% -הינו כ 2017בדצמבר  31חלקו של השותף הכללי בהון ליום 
  

אלפי דולר (לאחר ניכוי הוצאות  482,494 בהון השותפות 2017בדצמבר  31ליום  השותף המוגבל השקיע עד  .ה
  הנפקה) והוא משתתף בהוצאותיה והפסדיה וזכאי להכנסותיה לפי חלקו בהון שהוזרם להון השותפות.

  .והוא גדל בהדרגה עם כל הגדלת הון 99.95% -הינו כ 2017בדצמבר  31חלקו של השותף המוגבל בהון ליום 
  
, השותף הכללי חייב להגיש לפקיד 2011- , התשע"אם ממשאבי טבערווחי לחוק מסוי 19על פי הוראות סעיף   ו.

לשלם את המס הנובע ממנו, וזאת על חשבון המס והשומה דוח על הכנסתה החייבת של השותפות או הפסדיה 
, המס אותו על השותף 19יף . על פי הוראות סע2017בדצמבר  31כפי שיהיו ביום  השותפים בשותפותשחייבים בו 

הכללי לשלם כאמור, יחושב לפי שיעור חלקם בשותפות של המחזיקים הזכאים שהינם חבר בני אדם ושיעור 
 . המס המשוקלל) -( להלן חלקם בשותפות של המחזיקים הזכאים שהינם יחידים

בגין הכנסתה החייבת יחידות מס עבור מחזיקי הה בגין תשלוםנרשם קיטון בעודפים  2015 -ו 2016 ,2017 בשנים
, בהתאם לאומדן שביצע השותף הכללי הן בגין ההכנסה החייבת לצרכי לשנים האמורות הצפויה של השותפות

הינו  2017. שיעור המס בגין שנת 2016- ו 2015בשנים  והן בגין שיעור המס המשוקללבשנים האמורות  מס
השותפות תשלם מס חברות בגין הכנסתה  , על פיושנחתם בין השותפות לפקיד השומה שומה בהתאם להסכם

(ואשר בוצעה בפועל  2017בדצמבר  31העסקית, כאשר במסגרת חלוקת הרווחים שהמועד הקובע בגינה היה 
בגובה ההפרש בין מס החברות ששולם כאמור על ידי השותפות, בלבד (יחידים מה), ינוכה מס 2018בחודש ינואר 

  בתנאים שנקבעו בהסכם האמור.ד) לבין שיעור המס המירבי ליחי
  

 2013להסכם על פיו ההכנסה החייבת מעסק של השותפות בגין שנת ופשמ"ג השותפות  והגיע 2017בחודש יולי 
בהתחשב מחד בהפרשה ( על הון השותפות האמור ההסכם השפעתמיליון דולר).  49 -"ח (כש מיליון 172 -הינה כ

  .דולר מיליון 7.4-בכ מסתכמת) 2014-2016 לשנים(בגין הפרשי עיתוי)  ומאידך, בהשפעה 2013שבוצעה בגין שנת 
  

 המס בגין זכאי למחזיק בתעודה שיירשם המס שיעור בדבר הסכמה לכלל הגיעו לא"ג פשמו שהשותפות לאחר
השותף המוגבל והשותף הכללי בשותפות הגישו במשותף לבית המשפט  2017 ספטמבר בחודש, 2013לשנת 

ביב בקשה בדרך של המרצת פתיחה, על פיה התבקש בית המשפט להורות לפשמ"ג להוציא תעודה המחוזי בתל א
וכמו כן לקבוע כי  2013בדצמבר  31לחישוב המס למחזיק זכאי שהחזיק ביחידת השתתפות של השותפות ליום 

ביחס למס בתעודת מחזיק זכאי לא תהיה אבחנה בין מחזיק שהינו יחיד לבין מחזיק שהינו חבר בני אדם, 
  ששולם בגין ההכנסה החייבת של השותפות. 

כי בתעודת מחזיק זכאי תהיה אבחנה בין יחיד  האמורה על פיו נקבע, ניתן פסק דין בבקשה 2017 דצמברבחודש 
בהתאם לפסק הדין  .2013מס ששולם בגין הכנסתה החייבת של השותפות לשנת המס ללחבר בני אדם ביחס 

   .2013, תעודה למחזיק זכאי בגין שנת 2018אחר מועד הדיווח, בחודש ינואר האמור, הוציאה השותפות ל
דלק  ניתן בעניינה של על חשבון המחזיקים השותפותיצוין כי פסק דין דומה בעניין אופן יחוס המס שמשלמת 

 על השותפות ו/או השותף הכללי למצוא את הדרךקבעו כי  דין האמוריםה. פסקי קידוחים, שותפות מוגבלת
שיעור המס החל על יחידים המחזיקים ביחידות ההשתתפות הנובעים מ הפער בין תשלומי המסהראויה לאזן בין 

, אולם לא קבעו כיצד חברות המחזיקות יחידות השתתפות שיעור המס החל עלנובעים מה תשלומי המסלבין 
  .יבוצע איזון כאמור
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  (המשך)הון השותפות  - 12באור 
  

  (המשך)  ו.
  

העומדות בפני השותפות (לרבות פנייה  השונות ואפשרויות הפעולה סר הבהירות במקרה מורכב זהלאור חו
אין ביכולתה של , )באיזה אופן, לבצע חלוקה מאזנת -מנת שיקבע אם ניתן, ואם כן ־נוספת לבית המשפט על

 .2013-2016המס  לביצוע האיזון, אם בכלל, בגין שנות את אופן הטיפול שייקבע השותפות בשלב זה להעריך
ששולמו בפועל על ידי השותפות בגין אותן שנים בהתאם לשיעור המס המשוקלל לבין  הפער בין תשלומי המס

אם  מיליון דולר. 10-מסתכם בכשולמים לו תשלומי המס היו משולמים בהתאם לשיעור מס החברות משהיו  אלו
יצוין  מיליון דולר. 120 -על סך של כהיקפה  יעמודמאזנת, חלוקה  יש לבצעוככל שייקבע על ידי בית המשפט כי 

וכי שיעור המס המשוקלל  2014-2016של השותפות לשנים  כי טרם נקבעה שומה סופית בגין ההכנסה החייבת
החלוקה  ובהתאם גם בגובה, עשוי לחול שינוי בפער האמור לפיכך .בגין השנים האמורות טרם נקבע סופית

   ככל שתתבצע. המאזנת
  

   
   ., הגישו השותף הכללי והשותף המוגבל ערעור על פסק הדין האמור2018חר מועד הדיווח, בחודש פברואר לא

   
מנגנון חלוקת  . להלן עיקרירווחי השותפות הנאמנות בנוגע לחלוקתוהשותפות  מיהסכ תוקנו 2015יוני  בחודש  ז.

  הרווחים בשותפות:
  

 במבחני לעמידה בכפוף וזאתפות על חלוקת רווחים, שנה קלנדרית, תכריז השות שבכלחודש מאי  במהלך

 ,החלוקה במועד בתוקף שיהיו השותפות של המימון הסכמי וחובכפוף למגבלות מכ בדין הקבועים החלוקה
) הרווחים 2במועד הכרזת החלוקה ( שבידה הפנויים הפיננסיים הנכסים מלוא) 1הנמוך מבין ( הסכום בגובה

 של מקסימאלי בסכום רזרבה קרן מהסכום האמור תנוכה , כאשרוק החברותהראויים לחלוקה כמשמעותם בח
השותף הכללי יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו,  .השוטפת פעילותה למימון השותפות את שתשמש דולר מיליון 75

  .להכריז על חלוקה/ות רווחים נוספת/ות במהלך שנה קלנדרית מסויימת
  

בדצמבר. לא יחולקו רווחים אם קבלתם על ידי השותף  31מת ביום ייעשה תמיד לשנה המסתיי חישוב הרווחים
(ב) לפקודת השותפויות (נוסח 63המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 

   .1975 -חדש) התשל"ה 
 

תפות חילקה השותפות רווחים למחזיקי יחידות ההשת 2015 -ו 2016ים בשנ, בהתאם למנגנון החלוקה כאמור
  .מיליון דולר, בהתאמה 135 -ושל כ מיליון דולר 130-של כ כולל וםכבס

  
לפיה  2017-2019לאמץ מדיניות חלוקת רווחים לשנים החליט דירקטוריון השותף הכללי  2017אפריל  שבחוד

 כאשרהשותפות תפעל לחלק את מלוא הרווחים הראויים לחלוקה שייצברו בכל אחת מהשנים האמורות, 
יישום  יודגש כי במהלך החודשים דצמבר ומאי). יבוצעופעמיים בשנה (הכרזות החלוקה  תבוצענה חלוקותה

 בכפוף, תבוצענה על פי החלטות דירקטוריון השותף הכללי בפועלהמדיניות האמורה ובכלל זה חלוקות רווחים 
מזומנים הצפוי שלה, בשים לב לתזרים הולהערכתו בדבר עמידת השותפות בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות 

הכספי, מגבלות ותניות פיננסיות שיחולו עליה מעת לעת, תוכניות  מצבה, התוכניותיה, צרכי המימון של
  .בכפוף להוראות כל דיןו רכאמו חלוקה כל לממן ויכולתהההשקעות שלה 

  
 בסכום ותההשתתפ יחידות למחזיקי רווחים השותפות חילקה 2017 יוני בחודש, האמורה למדיניות בהתאם

  ).דולר מיליון 508 -הסתכמו בכ אשר למועד החלוקה( ח"ש מיליוני 1,792 -כ של כולל
מיליון  490 -הודיעה השותפות על חלוקת רווחים למחזיקי יחידות ההשתתפות בסכום של כ 2017בחודש דצמבר 

. 2017בדצמבר  31ום המועד הקובע לחלוקה נקבע לי ).דולר מיליון 141 -הסתכמו בכ תאריך הדוחאשר ל(ש"ח 
(אשר  חילקה השותפות את הסכום האמור למחזיקי יחידות ההשתתפות ,2018לאחר מועד הדיווח, בחודש ינואר 

   .מיליון דולר) 144-למועד החלוקה הסתכמו בכ
  

  
  הכנסות ממכירת גז וקונדנסט - 13באור 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016 2015  

 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  
  

  467,582  510,045  533,416   מכירת גז טבעי
  5,298  4,904  6,205   מכירת קונדנסט

  539,621  514,949  472,880  

 
ובשנת  BCM 2.7 -כב 2016(בשנת  BCM 2.8 -הסתכמה בכ 2017 בשנת) לשותפות המיוחסת( כמות הגז שנמכרה  א.

 2016אלפי חביות (בשנת  131 -בכ) הסתכמה לשותפות המיוחסתה (וכמות הקונדנסט שנמכר )BCM 2.4-כב 2015
 .)חביותאלפי  114-בכ 2015ובשנת אלפי חביות  129 -בכ
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  (המשך) הכנסות ממכירת גז וקונדנסט - 13באור 
  

  , נובעת ממכירות לחברת החשמל לישראל בע"מ,מההכנסות) 53% -(כ עיקר אספקת הגז הטבעי מבארות "תמר"  ב.
  .מההכנסות) 11% -(כ ףללקוח עיקרי נוסכן ו) .ב.4.ב.11אה באור ר(לפרטים 

  
שהתגלעה בין שותפי תמר ללקוחות, ראה  לפרטים בדבר הסכמים למכירת גז טבעי על ידי שותפי תמר ומחלוקת  ג.

  .4.ב.11באור 
  

  
  ושנמכר והקונדסט עלות הפקת הגז - 14באור 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

 
 9,676  9,990  11,102   ונלוות וייעוץ מקצועי והנדסישכר עבודה 

 5,628  5,449  5,128   ביטוח מתקן האסדה
 8,576  7,268  6,148  עלויות הובלה ושינוע

 5,839  6,020  6,311   תחזוקה
 3,448  4,560  4,677  אחרות

     
  33,366  33,287  33,167 
  
  

  הוצאות פחת והפחתות - 15באור 
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017  2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  

        
 45,234 51,502  52,873  פחת בגין השקעה בנכסי נפט וגז (א)

  
 ,4.5% -כ: 2016( 4.5%-כב נאמד .ג.1.י.3בשנת הדוח כאמור בבאור  של הנכס המפיק הממוצע שיעור ההפחתה  א.

   .)4.2% -כ :2015
  
  

  השתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז - 16באור 
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017 2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

        
  39  -  71  חזקות תמר ודלית

  169  377 154   )ארישיונות "דניאל מזרח" ו"דניאל מערב" (
  174  127 63   שמשון" (ב)חזקת "

       
  
  

 

 288 504  382  

  
  רישיונות "דניאל מערב" ו"דניאל מזרח"  .א

 - " (להלןמערב / "דניאל 392 -ו "מזרח / "דניאל 391 רישיונות כי הממונה על הנפט הודיע 2017מאי  בחודש
 התפעול ועדת בישיבת. ברישיונות העבודה תוכניתועדכן את  2018באפריל  12דניאל) יוארכו עד  רישיונות
דניאל  רישיונות מפעילת המליצה, 2017באוגוסט  16דניאל שהתקיימה ביום  רישיונותהשותפים ב של המשותף
המפעילה התבססה, בין  המלצת. המדינה לידידניאל  ברישיונות הזכויות כלל את להחזיר ברישיונות לשותפים

הפרוספקטים שזוהו בשטח רישיונות דניאל והקשיים היתר, על הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית של 
הגז, חוסר היענות של משקיעים חדשים להצטרף לרישיונות דניאל והעובדה כי לא ניתן  במסחורהצפויים 

(מועד פקיעת הרישיונות). לאור האמור  2018להאריך את תוכנית העבודה ברישיונות דניאל מעבר לחודש אפריל 
השותף הכללי על החזרת כלל זכויות ההשתתפות של השותפות ברישיונות דניאל לידי לעיל, החליט דירקטוריון 

  הוחזרו רישיונות דניאל לידי המדינה ופקעו. 2017בחודש ספטמבר  .המדינה
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  (המשך) השתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז - 16באור 
  
  שמשון חזקת  .ב
   

, 2012באוגוסט  1ק"מ מערבית לאשקלון. ביום  92 -כ הימי שמשון, ברישיון ",1קידוח "שמשון  בוצע 2012 בשנת
  מיליוני דולר. 117 -בסך של כ מההסתכ קידוחהעלות ". 1דיווחה השותפות על תגלית גז טבעי בקידוח "שמשון 

לקבלת חזקה חלף רישיון  בקשה לממונה על הנפט "שמשון"הגישו השותפים לרישיון  2014בחודש דצמבר 
   ."שמשון"
  

קיבלו השותפים , 2015-ו 2014ועובד במהלך השנים  2014בשנת  שבוצע סייסמי תלת מימדי חדשבעקבות סקר 
פי כללי המערכת - נערך עלש מעודכןדוח הערכת משאבים מותנים  ,2015במרס  11ביום  NSAI -מ ברישיון שמשון

 28משון, נכון ליום במאגר מיוקן ברישיון ש , על פיו המשאבים המותניםSPE-PRMS -לניהול משאבי פטרוליום 
, האומדן הטוב BCF 101) הוא 1C-Low Estimateהינם כמפורט להלן: אומדן הכמויות הנמוך ( 2015בפברואר 

  .BCF 329.3) הוא 3C-High Estimateוהאומדן הגבוה ( BCF 185.4) הוא Estimate 2C-Bestביותר (
ת פיתוח עלולה להתעכב באופן מהותי" בדוח צוין כי המשאבים המותנים מסווגים בשלב "בחינת אפשרויו

)Development Unclarified ,(הם מותנים בהכנת ואישור תוכנית פיתוח, בקבלת כל האישורים הנדרשים ו
בדוח צוין כי בהתקיים ההתניות  .מכירות של גז טבעי מהשדהחוזים לצפי סביר לבכך שיהא ולביצוע הפיתוח, 

, כי להבנתה עבודה NSAI בנוסף, ציינה .עתודותם להיות מסווגים כחלק מהמשאבים המותנים עשוייהאמורות, 
הנדרשת לצורך הגדרת נוספת של הפרוספקט בשכבת המיוקן ברישיון טרם הושלמה, ולפיכך  סייסמית נוספת

NSAI אשר עשויים להימצא ברישיון (בנוסף למשאבים  לא נתבקשה בשלב זה להעריך משאבים פרוספקטיביים
   ים בדוח).המותנים המפורט

ההערכות האמורות הן הערכות אשר לגביהן עדיין לא קיימת כל וודאות והן עשויות להתעדכן ככל יצוין כי 
שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, 

  לרבות כתוצאה מהמשך ניתוח ממצאי הקידוחים.
הפחיתה השותפות את מלוא השקעתה ברישיון המעודכן מותנים המשאבים הערכת דוח הקבלת בעקבות 

  .2014לשנת  שמשוןבדוח רווח והפסד
 ולחוק בכוונת 26 סעיף להוראות ובהתאם לתגלית ההגעההודיע הממונה על הנפט כי בעקבות  2015ביוני  11ביום 

בפנקס שותפים ברישיון "שמשון" נרשמו ה 2015ביוני  14ביום  .חזקה שטרלהעניק לשותפים ברישיון "שמשון" 
 למועד נכון .2045ביוני  13ה עד ליום תתקופש"שמשון", הנפט (כמשמעותו בחוק הנפט) כבעלי הזכויות בחזקת 

שטר  טיוטת השותפים בחזקה נמצאים בדיונים עם משרד האנרגיה ביחס לתנאי הכספיים הדוחות אישור
  . על הנפטאליהם על ידי הממונה  השהועבר החזקה

 ,50% -שמשון ושיעורי אחזקתם הינם כדלקמן: השותפות  בחזקתלמועד אישור הדוחות הכספיים, השותפים 
ATP Oil & Gas Corporation- 5% מודיעין אנרגיה, שותפות 20% -  חברה ישראלית לנפט בע"מ, נפטא ,

  .Petroleum Services Holding AS – 5% -ו 10% -חברת הנפט לישראל בע"מ  -חנ"ל , 10% -מוגבלת 
  

    
  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות - 17באור 

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017 2016 2015 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

  
  494  550 535  צד קשור -דמי ניהול לשותף הכללי 

  
  הוצאות המפעיל בגין חזקות תמר ודלית

 
4,117  2,897  

  
4,071  

  163  671 1,087  ים מקצועייםשירות
  113  128 157  שכר טרחה למפקח ולשותף המוגבל

  226  359 200  אחרות

       

  6,096 4,605  5,067  
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  הכנסות (הוצאות) מימון, נטו -18באור 
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017 2016 2015 
  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

  
  466  -  -  משינוי בשער החליפיןנטו  רווח

  1,058  2,678 5,164    ים ואחריםהכנסות ריבית מתאגידים בנקאי
  12  57 25  הכנסות דיבידנד מניירות ערך למסחר

  123  -  -  גידול נטו בשווי הוגן של ניירות ערך למסחר
  -   -   6,981   הכנסות בגין נגזרים

       
  1,659  2,735 12,170  הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד

       
  -   )4,191(  )18,818(  הפסד נטו משינוי בשער החליפין
  )31,655(  )29,326(  )27,229(   הוצאות ריבית ושיערוך הלוואות

  -   -   )9,928(   הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
  )563(  )959(  )1,385(   הוצאות מימון בגין התחיבות לסילוק נכסים

  )1,141(  -   -   ירה מימונית שינוי בהתחיבות בגין חכ
  -   )1,240( )136(  קיטון נטו בשווי הוגן של ניירות ערך למסחר

  )605(  )407( )1,742(   ואחריםדמי ניהול , עמלותהוצאות ריבית אחרות, 
  )10,830(  )3,437( -  הוצאות בגין נגזרים

       
  )44,794(  )39,560( )59,238(  הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד

       
  )43,135(  )36,825( )47,068(   מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד הוצאות

  
  

  רווח ליחידת השתתפות - 19באור 
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2017 2016 2015 

  
     ממוצע משוקלל של מספר יחידות השתתפות ששימשו 

         בחישוב הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות (באלפי
 12,952,285  12,952,285 12,952,285  חידות)י 

     
     רווח ששימש בחישוב הרווח הבסיסי והמדולל

  )1(באלפי דולר) ( ליחידת השתתפות 
 

 307,740 303,359 267,375 

  0.02064  0.02341  0.02375   רווח בסיסי ומדולל ליחידת השתתפות (בדולר)
  

  .ב.12 -.א ו12לפרטים נוספים, ראה באור   )1(
  

  
 צדדים קשורים - 20באור 

  
יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין נכללו במסגרת הבאורים לדוחות הכספיים בסעיפים   .א

  המתאימים.
  
 בשליטת בעל שליטה מחברהמקבלות שירותים  ,השותפותשותפה  העסקאות המשותפות לחיפושי נפט וגז בהן  .ב

   חלק מהשותפים הינם צדדים קשורים ובעלי עניין. משון,בחזקת ש. כמו כן, בשותף הכללי בשותפות
אלפי דולר (בתוספת מע"מ), לפי שערו היציג של הדולר,  40על פי הסכם השותפות, שכר השותף הכללי יעמוד על 

ש"ח לדולר, עבור העמדתם לרשות השותפות של שירותי עבודתם של עובדי השותף הכללי, לפי  4-אך לא פחות מ
בהתאם  דמי שכירות והחזקה שוטפת של משרדי השותף הכללי, המשמשים גם את השותפות. הצורך, לרבות

דולר (בתוספת אלפי  50 סך של להסכם הנאמנות הנאמן רשאי לשלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהנפקה
  מע"מ), או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת.

 550 -סך של כ 2016בשנת ( אלפי דולר 535 -ן שילמה השותפות דמי ניהול לשותף הכללי בסך של כבשנת החשבו
 אלפי דולר). 494 -סך של כ 2015אלפי דולר ובשנת 
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 (המשך) צדדים קשורים - 20באור 
 

מה שיל 2016(בשנת  אלפי דולר 139 -כבגין שירותים מקצועיים  בשנת החשבון שילמה השותפות לצדדים קשורים  .ג
  .)אלפי דולר 249 -סך של כ 2015אלפי דולר ובשנת  235 -השותפות סך של כ

  
 2016בשנת ( דירקטורים שאינם מועסקים בתאגידאלפי דולר ל 106השותפות שילמה בשנת החשבון סך של   .ד

צוניים אשר יח דירקטורים 3אלפי דולר.  30 -סך של כ 2015בשנת אלפי דולר ו 128 -שילמה השותפות סך של כ
 ).2015מונו לראשונה בשנת 

  
לפרטים בדבר התקשרות השותפות בהסכמי מיזוג עם השותפויות המוגבלות חנ"ל ים המלח ונפטא חיפושים,   .ה

 .5.ב.11באור ראה 
  

  .2.ב.11-ו 1ב..11להתקשרויות נוספות עם צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה באור אשר ב  .ו
  

  .ד.11אה באור באשר לתמלוגים לצדדים קשורים ובעלי עניין, ר  .ז
 
 

  ניהול סיכונים פיננסיים -21באור 
  

  כללי  א.
  

  השותפות חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:

 סיכון אשראי  

 סיכון ריבית וסיכון מחירי נפט וגז).ומדד סיכון שוק (הכולל סיכון מטבע , 
 סיכון נזילות  
  

ת לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות השותפות, מדיניות ותהליכים בבאור זה ניתן מידע בדבר החשיפה של השותפו
לגבי מדידה וניהול של הסיכון. בכדי להתמודד עם סיכונים אלו וכמפורט להלן, מתקשרת השותפות בעסקאות עם 

  . 22מכשירים פיננסיים נגזרים כמפורט בבאור 
 

  המסגרת לניהול סיכונים  ב.
  

הול הסיכונים של השותפות ולפקח עליה מצויה בידי דירקטוריון השותף הכללי האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ני
הדירקטוריון). הדירקטוריון מנהל את הסיכונים והוא האחראי על פיתוח ומעקב אחר מדיניות ניהול הסיכונים  -(להלן 

  של השותפות.
עומדים בפני השותפות, לקבוע הגבלות מדיניות ניהול הסיכונים של השותפות גובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים ה

הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות והשיטות לניהול הסיכונים נסקרות באופן 
  שוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות השותפות.

  
  סיכון אשראי  ג.
  

ם לקוח או צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לשותפות בא
בהתחייבויותיו החוזיות והוא נובע בעיקר מיתרות מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות, מחובות של לקוחות וחייבים 

  אחרים, מהלוואות ומהתקשרויות בעסקאות גידור.
  
  סיכוני שוק  ד.
  

ליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי ח
ומחירים של מכשירים הוניים, ישפיעו על הכנסות השותפות או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול 

  סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום התשואה.
  
  ומדד וני מטבעסיכ  .1
  

השותפות חשופה לסיכוני מטבע חוץ בעיקר בהתייחס לשינויים בשערי החליפין של הדולר אל מול השקל. מחיר הגז 
בהתאם להסכמי מכירת הגז מפרוייקט תמר וכן התשומות בגין חיפושי נפט וגז ופיתוחם אינם צמודים במלואם לדולר, 

יפין של הדולר. כמו כן, השותפות חשופה לסיכון מדד ומטבע בגין ומשכך לשותפות חשיפה בשל שינויים בשער החל
  .22. השותפות משתמשת בנגזרים לגידור סיכוני המטבע, ראה באור הלוואות הנקובות במטבע השונה ממטבע פעילותה
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  (המשך) ניהול סיכונים פיננסיים - 21באור 
  
  (המשך) סיכוני שוק  ד.
  
  סיכוני ריבית  .2
  

ריבית של השותפות נובע בעיקר מהלוואות בריבית משתנה, הנמדדות בעלות מופחתת כנגד ההלוואות סיכון שיעור ה
שינויים בשיעור ריבית הליבור  שער הליבור. הגנה עלל כלכלי בשיעור ריבית משתנה מבצעת השותפות עסקאות גידור

  .עשויים לחשוף את השותפות להוצאות מימון
  
  סיכון מחירי נפט וגז  .3
  

של השותפות הינה להשתתף בפעילויות חיפושי נפט וגז והפקתם. ירידות במחירי הנפט והגז חושפים את  מטרתה
השותפות להפסדים הנובעים מקיטון בהכנסות הצפויות ובירידות ערך נכסים מחד, ומאידך עליות במחירי נפט וגז 

  ושי נפט וגז.עשויות לחשוף את השותפות להפסדים כתוצאה מגידול בתשומות הנדרשות בחיפ
  

  סיכון נזילות  ה.
סיכון נזילות הוא הסיכון שהשותפות תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על 
ידי מסירת מזומן או נכס פיננסי אחר. גישת השותפות לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת 

בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים  הנזילות המספקת לעמידה
  או פגיעה במוניטין. 

  
  

  מכשירים פיננסיים - 22באור 
  

המהוות גידור  .א. התקשרה השותפות בעסקאות הגנה8בהתאם להתחייבותיה על פי הסכמי ההלוואות כמפורט בבאור 
  :1.ב.22 -ו 4.א.22 ,3.א.22כמפורט בבאור  כלכלי,

  
  2016 בדצמבר 31ליום   2017בדצמבר  31ליום    

 התחייבויות נכס התחייבויות נכס  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 
       במסגרת הנכסים וההתחייבויות השוטפים:

  28 -  -  1,315    עסקאות של אופציות רכש ומכר על הדולר
  5,646  -   4,666  -    ם לצרכןחוזים לקיבוע מדד המחירי

  800 -  435  -    חוזי אופציה על הריבית             
  -   -   -  1,463    למכירת דולרים עסקאות הקדמה 

         
    2,778 5,101  - 6,474  

       
         במסגרת הנכסים וההתחייבויות שאינם שוטפים:

  282  1,652  -  7,662    עסקאות של אופציות רכש ומכר על הדולר
  4,897  -   990  -    חוזים לקיבוע מדד המחירים לצרכן

  387  -   296  -    חוזי אופציה על הריבית 
          
    7,662  1,286  1,652  5,566  
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 ם (המשך)מכשירים פיננסיי - 22אור ב
 

  סיכוני מדד ומטבע חוץ     .א
  

  נה כדלקמן:חשיפת השותפות לסיכון מדד ומטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הי  .1
 

 2017בדצמבר  31 
   שקל דולר 
  סה"כ פריט אחר צמוד לא צמוד לא צמוד 

 דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  אלפי דולר 

  
      נכסים שוטפים

 146,788 - - 363 146,425  מזומנים ושווי מזומנים
 1,151 1,018 133 - - ניירות ערך למסחר
  12,553  -  -  -  12,553  פקדונות לזמן קצר

  2,778  -  -  2,778  -  מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר
 57,562 - - - 57,562  לקוחות

 2,699 1,034 - - 1,665 חייבים ויתרות חובה
 88,937 - - - 88,937 לזמן קצר ונות מוגבליםפקד

      
      נכסים שאינם שוטפים

  1,176,501 1,176,501 - - - השקעה בנכסי נפט וגז, נטו
 7,662 - - 7,662 -  מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך 

 80,176 - -  - 80,176  מוגבלים לזמן ארוך פקדונות
 28,855 - - - 28,855 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך

      
      התחייבויות שוטפות

       התחייבות לחלוקה למחזיקי יחידות 
 )141,333( - - - )141,333(  ההשתתפות 

           הלוואות חלויות שוטפות של 
 )136,749( - )33,266( - )103,483(  אגרות חובו 

  )5,101( - )4,666( - )435( מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר
)324( )30,426( זכאים ויתרות זכות  )3,313( )10,575( )44,638(  

      
      התחייבויות שאינן שוטפות

       ת מתאגידים בנקאייםהלוואו
 )308,625( - )184,216( - )124,409(  ומוסדות פיננסיים

  )412,569(  -  -  -  )412,569(  אגרות חוב
 )1,286(  )990( - )296( מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך

 )30,681( )30,681( - - - התחייבות לסילוק נכסים 
      
 )396,778( 10,479 )226,318( 1,137,297 524,680 
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 22באור 
  

  (המשך)סיכוני מדד ומטבע חוץ   .א
  

  (המשך)  .1
  

 2016בדצמבר  31 
   שקל דולר 
  סה"כ פריט אחר צמוד לא צמוד לא צמוד 

 דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  אלפי דולר 

  
      נכסים שוטפים

 77,547 -  -  491 77,056  נים ושווי מזומניםמזומ
 1,387 1,188 199 -  -  ניירות ערך למסחר

 50,067 -  -  -  50,067  לקוחות
 19,090 978 -  -  18,112 חייבים ויתרות חובה

 63,754 -  -  -  63,754 לזמן קצר ונות מוגבליםפקד
      

      נכסים שאינם שוטפים
  1,192,561 1,192,561 -  -  -  השקעה בנכסי נפט וגז, נטו

 1,652 -  -  1,652 -   מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך 
 159,935 -  -   -  159,935  מוגבלים לזמן ארוך פקדונות

 26,069 -  -  -  26,069 חייבים ויתרות חובה לזמן ארוך
      

      התחייבויות שוטפות
       התחייבות לחלוקה למחזיקי יחידות 

 )70,107( -  -  -  )70,107(  ההשתתפות 
           הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 )111,443( -  )29,852( -  )81,591(  ומוסדות פיננסיים 
)28( )800( מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן קצר  )5,646(  - )6,474(  

)168( )36,183( זכאים ויתרות זכות  )3,362( )9,462( )49,175(  
      

      פותהתחייבויות שאינן שוט
       הלוואות מתאגידים בנקאיים

 )402,100( -  )195,516( -  )206,584(  ומוסדות פיננסיים
 )5,566( -  )4,897( )282( )387( מכשירים פיננסיים נגזרים לזמן ארוך

 )28,682( )28,682( -  -  -  התחייבות לסילוק נכסים 
      
 )659( 1,665 )239,074( 1,156,583 918,515 

  
  
  להלן נתונים בדבר מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר ביחס לשקל:  .2
  

   %-שיעור השינוי ב 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 2017 2016 
  

 3.845 3.467 0.33 )1.46(  )9.83( שע"ח דולר ביחס לשקל 
  100.88  101.18  )0.9(  )0.3(  0.3  ידוע –מדד המחירים לצרכן בנקודות 

  
     דולר-סיכון גידור מדד המחירים לצרכן ושער החליפין שקל .3

, התקשרה השותפות בגין כספי ההלוואה 8כמפורט בבאור  הסכמי המימוןבהתאם להתחייבותה על פי   .א
) אשר קיבעה את שיעור עליית המדד על הלוואה שקלית צמודת מדד SWAPהשקלית, בעסקת החלף (

תקופת משך החיים הממוצע של ההלוואה. בנוסף, התקשרה השותפות בעסקאות של כתיבת וקניית ל
מכר על הדולר (עסקת צילינדר) המקבעות את שער החליפין של השקל אל וקניית אופציות  אופציות רכש

ווי השינויים בש השותפות מכירה בעסקאות כעסקאות גידור כלכלי. מול הדולר בתוך טווח מוגדר מראש.
 הכנסות (הוצאות)אופציות על הדולר נזקפים לדוח רווח והפסד דרך סעיף הההוגן של עסקאות ההחלף ו

  מימון.
  

אלפי דולר בגין עסקאות ההחלף לקיבוע שיעור עליית  586 -בסך של כ הפסדכללה השותפות  2017בשנת 
 -שינוי בשווי ההוגן בסך של כאלפי דולר ומנגד הכנסות מ 6,373 -(הוצאות בגין תשלומים בסך של כ המדד
   אלפי דולר). 5,787
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  (המשך) מכשירים פיננסיים - 22באור 
  

  (המשך)סיכוני מדד ומטבע חוץ   א.
  

  (המשך)  .3
  

  (המשך)  .א
  

אלפי דולר בגין עסקאות ההחלף לקיבוע שיעור עליית  3,386 -בסך של כ הפסדכללה השותפות  2016בשנת 
 -ומנגד הכנסות משינוי בשווי ההוגן בסך של כ אלפי דולר 6,986 -כ (הוצאות בגין תשלומים בסך של המדד
   ).אלפי דולר 3,600

הינו התחייבות בסך  2017בדצמבר  31) לקיבוע עליית המדד ליום SWAPהשווי ההוגן של עסקאות ההחלף (
  אלפי דולר). 10,543 -כ 2016בדצמבר  31אלפי דולר (ליום  5,656 -של כ

  

(הכנסות על הדולר  האופציותאלפי דולר בגין עסקאות  7,543 – בסך של כתפות רווח כללה השו 2017בשנת 
בשנת אלפי דולר).  485 -בסך של כ קבוליםבגין תוהכנסות  אלפי דולר 7,058 - משינוי בשווי ההוגן בסך של כ

ת משינוי הכנסו(על הדולר  האופציותאלפי דולר בגין עסקאות  573 - בסך של כ רווחכללה השותפות  2016
   ).אלפי דולר 18 -הוצאות בגין תשלומים בסך של כומנגד  אלפי דולר 591- בשווי ההוגן בסך של כ

בדצמבר  31המקבעות את שער החליפין של השקל אל מול הדולר ליום  אופציותהשווי ההוגן של עסקאות ה
  אלפי דולר). 1,342 -כ 2016בדצמבר  31אלפי דולר (ליום  8,977 -הינו נכס בסך של כ 2017

  
 490-מיליוני ש"ח וכ 1,792-ות רווחים בסך של כהכריזה השותפות על חלוק 2017דצמבר ו ים מאיבחודש  .ב

  .ז.12 באורב כמפורט ,מיליוני ש"ח, בהתאמה
השותפות התקשרה בעסקאות הגנה בכדי להגן מפני השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל בגין 

  וכרזו.שה השקליים סכומי החלוקה
(הכנסות משינוי בשווי ות האמור אותאלפי דולר בגין העסק 377-כללה השותפות רווח בסך של כ 2017בשנת 

   אלפי דולר). 1,086 -הוצאות בגין תשלומים בסך של כומנגד  אלפי דולר 1,463 -ההוגן בסך של כ
  אלפי דולר. 1,463-הינו נכס בסך של כ 2017בדצמבר  31ליום  ההגנההשווי ההוגן של עסקה 

  
  טכניקות הערכה לקביעת השווי ההוגן:  . 4

   
  לגידור כלכלי המשמשים לצרכן המחירים מדד לקיבוע חוזים  א.
   

חוזה החלפה המבטיח לשותפות תשלום בשיעור ריבית קבוע כנגד קבלת הצמדה למדד המחירים לצרכן על 
טכניקת ההערכה מבוססת על בניית סכומי קרן שקליים זהים בתאריכי תשלום מוסכמים וקבועים מראש. 

התזרים החזוי אשר כל צד לחוזה צפוי לשלם למועד ההערכה. כחלק מבניית התזרים אשר צפויה השותפות 
ידי חילוץ ציפיות האינפלציה מעקומי -לקבל, נצפתה עליית מדד המחירים לצרכן לתקופה הרלוונטית וזאת על

ות התשלום המתאימות ליום ההערכה. התזרימים החופשיים ריבית חסרי סיכון נומינליים וריאליים לתקופ
בור השקלי למועד ההערכה. בנוסף, השווי -שהצדדים לחוזה צפויים לקבל הוונו בהתאם לעקום ריבית התל

  ההוגן נותן ביטוי לאיתנות הפיננסית החזויה של שני הצדדים לחוזה.
  

 2017בדצמבר  31ליום  
 שווי הוגן הקרן סכום  שיעור ריבית שיעור ריבית 
 אלפי דולר אלפי ש''ח מועד פקיעה לשלם לקבל 

  
– 2.62% מדד ת החלף לקיבוע המדדאועסק

3.12% 
  – 2019במרס  29

 2019באפריל  1
732,180 )5,656( 

  
  

 2016בדצמבר  31ליום  
 שווי הוגן סכום הקרן  שיעור ריבית שיעור ריבית 
 דולראלפי  אלפי ש''ח מועד פקיעה לשלם לקבל 

  
– 2.62% מדד ת החלף לקיבוע המדדאועסק

3.12% 
  – 2019במרס  29

 2019באפריל  1
846,945 )10,543( 
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 22באור 
  

  (המשך)סיכוני מדד ומטבע חוץ   א.
  
  (המשך) טכניקות הערכה לקביעת השווי ההוגן  . 4

  
  הדולר על ומכר רכש אופציות של עסקאות  ב.

  
שקל למועד ההערכה, - לגבי שער הספוט דולר בנתונים שימושאופציות הוערכו באמצעות מודל בלק ושולס, תוך ה

שקל, שיעור ריבית -מחיר המימוש של כל אופציה, משך חיי האופציה, התנודתיות הצפויה של שער החליפין דולר
וגן נותן ביטוי לאיתנות הפיננסית חסרת סיכון דולרית ושיעור ריבית חסרת סיכון שקלית. בנוסף, השווי הה

  החזויה של שני הצדדים לעסקאות.
  

  2017בדצמבר  31ליום  

 שווי הוגן סכום הקרן  אופציית רכש אופציית רכש אופציית מכר 
 אלפי דולר אלפי דולר מועד פקיעה  ש'ח לדולר ש'ח לדולר ש'ח לדולר 

  
  6,350  71,284  2019במרס  29  6.5  3.962  3.692 עסקת צילנדר
  1,965  34,096  2019במרס  29  6.5  3.962  3.562 עסקת צילנדר
  489  17,048  2019במרס  29  6.5  3.836  3.436 עסקת צילנדר
  173  34,096  2019במרס  29  -  -  3.129 אופציית מכר
  -  47,730  2019במרס  29  -  -  2.35 אופציית מכר

  
  2016בדצמבר  31ליום  

 שווי הוגן סכום הקרן  פציית רכשאו אופציית רכש אופציית מכר 
 אלפי דולר אלפי דולר מועד פקיעה  ש'ח לדולר ש'ח לדולר ש'ח לדולר 

  
  1,127  85,812  2019במרס  29  6.5  3.962  3.692 עסקת צילנדר
  390  41,045  2019במרס  29  6.5  3.962  3.562 עסקת צילנדר
  )294(  20,523  2019במרס  29  6.5  3.836  3.436 עסקת צילנדר
  118  41,045  2019במרס  29  -  -  3.129 אופציית מכר
  1  57,450  2019במרס  29  -  -  2.35 אופציית מכר

  
  ניתוח רגישות  .5
  

-כ :2016אלפי דולר ( 84 -בכאת ההון ואת הרווח  מקטינה הייתהבמועד הדיווח,  במדד המחירים לצרכן 1%של  עליה
   אלפי דולר). 102 -: כ2016אלפי דולר ( 90 -ה את ההון ואת הרווח בכאלפי דולר). ירידה דומה במדד הייתה מגדיל 100

  
 :2016אלפי דולר ( 6,464 -בכאת ההון ואת הרווח  מגדילהה יתבמועד הדיווח, הי בשער החליפין של השקל 5%של  עליה

 -: כ2016לפי דולר (א 6,000 -אלפי דולר). ירידה דומה בשער החליפין הייתה מקטינה את ההון ואת הרווח בכ 7,124 -כ
   אלפי דולר). 7,799

  
  וחד שעורי הריבית, נשארו קבועים.ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמי
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 22באור 
  
  סיכוני ריבית   . ב
  
  סוג ריבית  .1
  

הריבית של השותפות לתום תקופת הדיווח, להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי 
  :למעט מכשירים פיננסיים נגזרים

  
 בדצמבר 31ליום    
   2017  2016 
 אלפי דולר  אלפי דולר   

  
     ללא הצמדה למדד מכשירים בריבית קבועה

  196,003  198,134    נכסים פיננסיים
 -  )433,632( התחייבויות פיננסיות

    )235,498(  196,003  
        

        מכשרים בריבית קבועה עם הצמדה למדד
 )225,368( )217,482( תוות פיננסיויהתחייב

     
   מכשירים בריבית משתנה

 80,977 82,099   נכסים פיננסיים
 )288,175( )206,583( התחייבויות פיננסיות

    )124,484(  )207,198(  
        

  
  )CAPדולרית (עסקאות הגנה על ההלוואה ה  .א

  
, התקשרה השותפות בהסכם עם 2..א8, עם משיכת מלוא כספי ההלוואה הדולרית כמפורט בבאור 2013בשנת 

. בשנת החשבון 2.25%לשלושה חודשים מעבר לשיעור של  Libor -המלווים להגנה על החשיפה בגין עלית שער ה
(תשלומים בסך של  אלפי דולר 353 -סך של כב Libor- בגין עסקאות ההגנה על עלית שער ה הפסדכללה השותפות 

כללה השותפות  2016בשנת  .)אלפי דולר 455 -ומנגד הכנסות משינוי בשווי ההוגן בסך של כ אלפי דולר 808 -כ
אלפי  1,091 -(תשלומים בסך של כ אלפי דולר 624 -בסך של כ Libor-בגין עסקאות ההגנה על עלית שער ה הפסד

  אלפי דולר).  467 -וי בשווי ההוגן בסך של כדולר ומנגד הכנסות משינ
  

 31ליום  Libor-השווי ההוגן של עסקאות ההגנה בגין ההלוואה הדולרית להגנה על החשיפה בגין עלית שער ה
  .)אלפי דולר 1,187 -כ סך שלב 2016בדצמבר  31אלפי דולר (ליום  731 -כ בסך של התחייבותהינו  2017בדצמבר 

  
  קביעת השווי ההוגן:קות הערכה לטכני  .2
  

 )CAPחוזי אופציה על הריבית המשמשים לגידור כלכלי (  .א
 

הינה חוזה בין שני צדדים בה צד אחד מתחייב להעביר לצד השני את ההפרש בין שער הריבית בפועל  CAPעסקת 
הצד השני  לבין שער הריבית שנקבע בחוזה, במידה והפרש זה הינו חיובי, על סכום החוזה שהוגדר מראש, כאשר

מתחייב לשלם פרמיה קבועה מראש. החוזה מגדיר את התאריכים שבהם יוחלפו הסכומים לעיל והדרך שבה 
יחושבו. טכניקת ההערכה מבוססת על בניית התזרים החזוי אשר כל צד לחוזה צפוי לשלם למועד ההערכה, 

אחוזים כך  2.25של קובע שער ריבית הליבור לשלושה חודשים לרמה  CAP-כאשר במסגרת עסקאות ה
אחוז  2.25שהשותפות תשלם פרמיה קבועה ותקבל את ההפרש בין שער ריבית הליבור לשלושה חודשים לבין 

לאותם מועדים אשר בהם שער הליבור עבר את שיעור זה. התזרימים החופשיים שהצדדים לחוזה צפויים לקבל 
וסף, השווי ההוגן נותן ביטוי לאיתנות הפיננסית הוונו בהתאם לעקום ריבית הליבור הדולרי למועד ההערכה. בנ

  החזויה של שני הצדדים לחוזה.
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 22באור 
  

  (המשך)סיכוני ריבית   . ב
  
  (המשך) קות הערכה לקביעת השווי ההוגן:טכני  .2

  
  קאות הגנה על ריבית הליבור:עס   .ב
  

  2017בדצמבר  31ליום  

  שווי הוגן סכום הקרן  יעור ריביתש שיעור ריבית 

 אלפי דולר אלפי דולר מועד פקיעה לשלם לקבל 
  

 )731( 208,334  2020באפריל  LIBOR -  0.311%  1 2.25% חוזי אופציה על הריבית
  

  (המשך) קאות הגנה על ריבית הליבורעס   ג.
  

  2016בדצמבר  31ליום  

  גןשווי הו סכום הקרן  שיעור ריבית שיעור ריבית 

 אלפי דולר אלפי דולר מועד פקיעה לשלם לקבל 
  

 )1,187( 291,666  2020באפריל  LIBOR -  0.311%  1 2.25% חוזי אופציה על הריבית
  

  
 ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים  .3

  
אלפי דולר  310 -בכהון ואת הרווח את ה מגדילבשיעורי הריבית במועד הדיווח, היה  0.5%אבסולוטי של  גידול

: 2016אלפי דולר ( 6 - את ההון ואת הרווח בכ גדילמאלפי דולר). קיטון דומה בשיעורי הריבית היה  162 -כ :2016(
  ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים.  אלפי דולר). 13 -כמקטין ב

  
  שווי הוגן  .ג
  
  וגן בהשוואה לערך בספריםשווי ה  .1

  המכשירים הפיננסיים הנגזרים נמדדים בשווי הוגן מדי תקופה. 
  אינו שונה באופן מהותי מהערך בספרים. שאינם נגזרים,של השותפות המכשירים הפיננסיים השווי ההוגן של 

סחר, לקוחות, כוללים בעיקר נכסים: מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך למהמכשירים הפיננסיים הללו 
, חייבים ויתרות חובה. התחייבויות: זכאים ויתרות זכות. בשל אופיים, השווי ולזמן ארוך לזמן קצרנות פקדו

  , אינו שונה באופן מהותי מהערך בספרים.הללו ההוגן של המכשירים הפיננסים
ת הכספיים שלא על פי להלן פירוט הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים המוצגים בדוחו

  :או קרוב לשווים ההוגן שווים ההוגן
  

  בדצמבר 31ליום  
 2017  2016  
 שווי הוגן הערך בספרים  שווי הוגן  הערך בספרים 
 אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר 

   
  פיננסיותהתחייבויות 

  :(כולל ריבית לשלם) 
  

  
                הלוואות מתאגידים

    

 566,466 519,891  468,374  429,819  ואחרים בנקאיים
 - -  441,932  437,310 אגרות חוב

  867,129  910,306  519,891  566,466  
  

  
השווי ההוגן של הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פינסיים לזמן ארוך שנתקבלו מבוסס על חישוב  . 1

  .ת בעלות דירוג הזהה לשותפותשיעור ריבית לחברוהנוכחי של תזרימי המזומנים לפי  הערך
  השווי ההוגן של אגרות החוב מסתמך על מחיר השוק. . 2
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 22באור 
  
  (המשך) שווי הוגן  .ג
  
  היררכיית שווי הוגן  .2

  
, בהתאם להגדרות רמות השווי 2הינה ברמה  המכשירים הפיננסיים הנגזריםהיררכיית השווי הוגן של  . 1

  .ז.2בבאור  ההוגן כאמור
הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד נקבע תוך התייחסות למחיר  שווי הוגן של ניירות ערך למסחר . 2

) בסגירת המסחר. בהתאם להגדרת רמות Quoted closing bid priceהמכירה המוצע המצוטט שלהם (
  . 1היררכיית השווי ההוגן הינה רמה  ז.2השווי כאמור בבאור 

  
  לותסיכון נזי  .ד
  

  להלן מועדי הפרעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים, כולל אומדן תשלומי ריבית:
  

  2017בדצמבר  31  
 מעל    תזרים  הערך  
 שנים 5 שנים 2-5 שנים 1-2 עד שנה מזומנים חזוי  בספרים  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

        התחייבויות פיננסיות שאינן
       נגזרים 

        התחייבות לחלוקה למחזיקי יחידות 
 - - - 141,333 141,333 141,333  ההשתתפות 

  -  -  -  35,452  35,452  35,452  זכאים ויתרות זכות
              הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 53,210 162,543 132,098 138,107 485,958 429,819 ומוסדות פיננסיים 
  208,430  228,996  36,108  36,870  510,404  437,310  אגרות חוב

       
        -התחייבויות פיננסיות 

       מכשירים נגזרים
        ריבית אופציה על החוזי 

 - - 296 435 731 731  המשמשים לגידור כלכלי 
         חוזים לקיבוע מדד המחירים

  - - 991 4,665 5,656  5,656  ידור כלכלילצרכן המשמשים לג 
         
  1,050,301  1,179,534 356,862 169,493 391,539 261,640 

  
  2016בדצמבר  31  
 מעל    תזרים  הערך  
 שנים 5 שנים 2-5 שנים 1-2 עד שנה מזומנים חזוי  בספרים  
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר  

 

        התחייבויות פיננסיות שאינן
       נגזרים 

        התחייבות לחלוקה למחזיקי יחידות 
 -  -  -  70,107 70,107 70,107  ההשתתפות 

  -   -   -   42,776  42,776  42,776  זכאים ויתרות זכות
              הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 81,997 243,126 132,392 137,693 595,208 519,891 ומוסדות פיננסיים 
       

        -התחייבויות פיננסיות 
       מכשירים נגזרים

        ריבית אופציה על החוזי 
 -  )55( 442 800 1,187 1,187  המשמשים לגידור כלכלי 

         חוזים לקיבוע מדד המחירים
  -  210 4,742 5,699 10,651  10,543  לצרכן המשמשים לגידור כלכלי 

         
  644,504  719,929 257,075 137,576 243,281 81,997 
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 22באור 
  

  סיכון אשראי  .ה
  
הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המירבית, בהתעלם מערכם בספרים של   .1

  .בטוחות או חיזוקי אשראי אחרים כלשהם
  

  גיול חובות     .     2
  

  חובות של לקוחות: להלן גיול
  

  2016בדצמבר  31  2017בדצמבר  31 

 דולראלפי  דולראלפי  
       

  50,067  56,901  אינם בפיגור
  7 111  יום 0-90פיגור של 
  610  1,131  יום עד שנה 91פיגור של 

  6,563 6,881  מעל שנה של פיגור
    
  65,024 57,247  

  
  

ם במחלוקת עקב הפרשי תעריף ייצור החשמל כאמור בבאור היתרות אשר נמצאות בפיגור הינן בגין הסכומי
   .2.א.4.ב.11

  במסגרת הנכסים שאינם שוטפים. 2017בדצמבר  31והן מוצגות בדוח על המצב הכספי ליום 
  

  שינויים בהתחיבויות הנובעות מפעילות מימון  .ו
       
  עסקאות      
  גידור על  התחייבות   אגרות   

 סך הכל ההלואות חלוקהל הלוואות חוב  

 דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי  דולראלפי   

 

  
  מידע על מגזרי פעילות - 23באור 

  
ת מגזר עסקי אחד של השתתפות בפעילות חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל. בהתאם לכך המידע על מגזר כוללהשותפות 

  למידע המוצג בדוחותיה הכספיים של השותפות.הפעילות האמור זהה 
   .13ראה באור  מוצריםולענין לקוחות עיקריים 

  
  
  
  
  
  
  

       
  )594,038(  )10,388(  )70,107(  )513,543( -  2017בינואר  1ליום יתרה 

             
  )435,019(  -   -   -   )435,019(  תמורה מהנפקת אגרות חוב

  115,525  -   -   115,525  -   פירעון הלוואות
  578,029  -   578,029  -   -   חזיקי יחידות ההשתתפותחלוקה למ

השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע 
 חוץ

 1,456 )23,132(  )7,648(  )323(  )29,647(  

  )641,607(  -   )641,607(  -   -    התחייבות לחלוקה למחזיקי יחידות  
  14,764  14,764  -   -  -    שינויים בשווי הוגן

  )3,230(  -   -   )2,915( )315(   שינויים אחרים
             
       

 )995,223( 4,053 )141,333( )424,065( )433,878(  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  אירועים לאחר מועד הדיווח  - 24באור 
  

בהסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר  המוכרות) -ביחד (להלן קידוחים ונובל אנרג'ידלק התקשרו  2018בחודש פברואר 
ליתר השותפים , בהתאמה), ופנו הרוכשת והסכם היצוא -במצרים (להלן Dolphinus Holdings Limitedלחברת 

במטרה להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם  , לרבות השותפות,בפרויקט תמר
 חותהדו אישור למועד נכון לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת.

  .כאמור בהסכמים תמר שותפי יתר עם התקשרות בוצעה טרם וכן הייצוא הסכם הומחה טרם, הכספיים
 למוכרות , כאשר)Interruptibleאספקת הגז לרוכשת תהיה תחילה על בסיס מזדמן ( ,הייצוא תנאי הסכםבהתאם ל

האופציה). מימוש  -בסיס מחייב (להלןניתנה אופציה להודיע לרוכשת כי אספקת הגז (כולה או חלקה) תהפוך להיות על 
וסופה בתום  2020האופציה יכול שיעשה על ידי המוכרות, בחלקה או במלואה, במהלך התקופה שהחל מחודש יולי 

, או במהלך תקופה אחרת, כפי שתוסכם בין המוכרות והרוכשת. ממועד מימוש האופציה יהיו 2021חודש דצמבר 
(בהתאם להיקף הכמויות שלגביהן תמומש  BCM 3.5 - מות שנתית של עד כהמוכרות מחוייבות לספק לרוכשת כ

האופציה) והרוכשת תהא מחוייבת לרכוש או לשלם עבור כמות שנתית מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון שנקבע 
    בהסכם הייצוא.

ת תחת הסכם הייצוא . מחיר הגז שיסופק לרוכשBCM32  -כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא הינה כ
  .ייקבע על פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט מסוג ברנט

פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי למצרים, - האספקה על
 . , לפי המוקדם מביניהם2030ולהימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא או דצמבר 

הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ובמצרים (לרבות קבלת 
אישורים לייצוא וייבוא), כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכם הולכה בין 

ת המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא, וכן המוכרות לבין נתיבי גז לישראל בע"מ (ככל שיידרש), קבלת ערבות לטוב
קבלת אישורים מרשויות המס בישראל. אין כל ודאות כי מכירת הגז לרוכשת על פי הסכם הייצוא תתממש, וזאת עקב 
אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם הייצוא, כולם או חלקם, תנאי ההסכם לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר (אם 

  .וככל שייחתם) וכיוצ"ב
, 2015הסכם הייצוא אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם שנחתם בין שותפי תמר (לרבות השותפות) לרוכשת בשנת 

  מתוך כוונה להחליף את ההסכם האמור. נחתם, 3.ד.4.ב.11כמפורט בבאור
העסקה המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין שותפי תמר (לרבות השותפות) ולקיום כל התנאים 

  אין כל וודאות שהסכם כאמור ייחתם ושהתנאים המתלים יתקיימו.ומתלים תחת הסכם הייצוא ה
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 2-ד

 דוח מצבת התחייבות לפי מועדי פירעון        ד:9 תקנה
 במקביל לפרסום דוח תקופתי זה, מפרסמת השותפות דוח מיידי בדבר מצבת

 התחייבויות של השותפות לפי מועדי פירעון, המהווה חלק בלתי נפרד מדוח זה.
  

 לשנת הדיווח רבעונייםהבכל אחד מעל הרווח הכולל תמצית דוחות א: 10תקנה 

   (באלפי דולרים)

  

  שנתי  4רבעון   3רבעון   2רבעון   1רבעון 
            הכנסות

       הכנסות ממכירת גז וקונדנסט
133,622  

      
134,864  

      
143,255  

      
127,880  

           
539,621  

      בניכוי תמלוגים למדינה
(14,852)  

     
(15,032)  

     
(16,278)  

     
(14,395)  

          
(60,557)  

        בניכוי תמלוגים לצד קשור
(7,114)  

       
(7,180)  

       
(7,626)  

       
(9,713)  

          
(31,633)  

       סך הכל הכנסות
111,656  

      
112,652  

      
119,351  

      
103,772  

           
447,431  

       הוצאות

           עלות הפקת הגז והקונדנסט שנמכרו
8,632  

          
7,550  

          
8,059  

          
9,125  

             
33,366  

          פחת והפחתות הוצאות
13,570  

        
14,603  

        
12,494  

        
12,206  

             
52,873  

                 השתתפות בביצוע חיפושי נפט וגז
25  

              
124  

                
77  

                
62  

                   
288  

           ליותהוצאות מכירה, הנהלה וכל
1,559  

          
1,446  

          
1,427  

          
1,664  

               
6,096  

         רווח מפעולות רגילות
87,870  

        
88,929  

        
97,294  

        
80,715  

           
354,808  

      עלויות מימון, נטו
(13,226)  

       
(14,850)       (9,952)       (9,040) 

          
(47,068)  

         רווח לתקופה
74,644  

        
74,079  

        
87,342  71,675 

 
307,740 

  

         ג: שימוש בתמורת ניירות הערך10תקנה 

שקיבלה השותפות בגין הנפקת מיליון ש"ח)  11-נטו (בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ ,התמורה

מיליון  435-ש"ח (כ מיליון 1,565-הסתכמה בכ ,2017ש מאי רה א') אשר הונפקו בחודאגרות חוב (סד

 427- (כ 2016בדצמבר  31לחלוקת מלוא הרווחים שנצברו עד ליום  שימשה האמורה התמורה. דולר)

 .מיליון דולר) ולהמשך השקעות בנכסי הנפט של השותפות

                           

  בת ובחברות קשורות -ברות: רשימת השקעות בח11תקנה 

  אין.

  

  בת ובחברות קשורות-שינויים בהשקעות בחברות :12תקנה 

  אין.
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  מהן שותפותבנות וקשורות והכנסות ה-הכנסות של חברות :13תקנה 

  אין.

  

  רשימת הלוואות :14קנה ת

  .השותפותהעיקריים של  המעיסוקימתן הלוואות אינו אחד 

  

  : מסחר בבורסה 20תקנה 

. בשנת של השותפות ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') 1,575,827,000 נרשמו למסחר 2017אי מבחודש 

  .קצובות מסחר למעט מספר הפסקות ,הדוח לא הופסק המסחר בניירות הערך של השותפות

 

  לנושאי משרה בכירהין ויתגמולים לבעלי ענ :12תקנה 

, השותף ישראמקו אויל אנד גז בע"מעל ידי עובדים כלשהם והיא מנוהלת השותפות אינה מעסיקה 

לדמי  ,בגין שרותיו ,הכלליהתאם להסכם השותפות, זכאי השותף . ב")כלליהשותף ה"להלן: הכללי (

  להלן. 22ניהול כמפורט בתקנה 

  . דולר אלפי 106-כלכל הדירקטורים החיצוניים סכום של מה השותפות בשנת הדיווח שיל

  

  שותפותא: השליטה ב21תקנה 

, בעקיפין, הינו מר שותפות ובשותף הכלליבעל השליטה ב הדוחנכון למועד  ,השותפותדיעת למיטב י

מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי  בדבר דוח מיידי ורא, שותפותלפירוט בדבר השליטה ב .חיים צוף

כאן על דרך  המובא), 2018-01-002995(אסמכתא  7.1.2018, מיום 31.12.2017יום משרה בכירה ל

    .הפניהה

  

 שליטההבעל של השותפות עם השותף הכללי או עסקאות שלעסקאות  :22תקנה 

  בשותף הכללי עניין אישי בהן

 .דולראלפי  535-כדמי ניהול בסך של ילמה השותפות לשותף הכללי בשנת הדוח ש .1

חברת הנפט לישראל בע"מ, במסגרת  -ששולם לחנ"ל  יגיאולוגחלקה של השותפות בגין ייעוץ  .2

  אלפי דולר. 139-כ עמד בשנת הדוח על, שותפותעסקאות מ

בעל לפרטים בדבר תנאי התקשרות השותפות עם השותף הכללי וכן עם גופים המצויים בשליטת  .3

השותף של  םבדבר זכאות לפרטיםלדוחות הכספיים.  20באור  ורא השליטה בשותף הכללי,

מהכנסות  תמלוגיםלבעל השליטה בשותף הכללי גופים המצויים בשליטת של הכללי וכן 

 .לדוחות הכספיים .ד.11 אורב ורא ,השותפות מנכסי הנפט בהם לשותפות זכויות

מתן דירקטורים ונושאי משרה והתחייבות לאחריות לפרטים בדבר התקשרות בפוליסת ביטוח  .4

 א להלן. 29תקנה  ושיפוי רא

 אחת כל מיזוג בין השותפות (כשותפות קולטת) לבין מיהסכ מונחת 20.11.2016יום ב .5

ת יושותפו: "להלן) (יעד"ל ים המלח ונפטא חיפושים (כשותפות חנהמוגבלות  מהשותפויות

שכל נכסיה  באופן, השותפותולתוך  עם תתמזג היעד משותפויות אחת כל לפיהם"), יעדה

, והשותף המוגבל תחוסלנה היעד שותפויות, לשותפותוהתחייבויותיה במועד המיזוג יועברו 
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חדשות בכמות  השתתפות יחידותהזכויות בכל אחת משותפויות היעד  לבעליבשותפות ינפיק 

 במסגרת היעד משותפויות אחת כל ידי על לשותפות שתועבר ההשתתפותזהה לכמות יחידות 

 18.12.2016 ומיום 20.11.2016מיום  מיידייםלפרטים בדבר הסכמי המיזוג ראו דוחות . המיזוג

בהם  הכלול, אשר המידע , בהתאמה)2016-01-140155 -ו 2016-01-129361 :אסמכתאותמס' (

לפרטים בדבר אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות  .ההפניהמובא בזאת על דרך 

-2016 :אסמכתאמס' ( 18.12.2016 ים מיוםמיידי ותראו דוחלמיזוג ההשתתפות של השותפות 

וצאות אסיפה תדבר זימון וב )2016-01-143404 :אסמכתאמס' ( 26.12.2016) ומיום 01-140155

  .ההפניהבהם מובא בזאת על דרך  הכלולאשר המידע  ,, בהתאמהכללית

 המיזוג תעודת וקבלתבדבר השלמת המיזוג  לפרטים. האמור גהושלם המיזו 2017בחודש יוני 

, )2017-01-056673-ו 2017-01-056622 :אסמכתאותמס' ( 4.6.2017 מיום מיידיים דוחות ראו

  .ההפניהבהם מובא בזאת על דרך  הכלולאשר המידע 

  

   החזקות בעלי ענין :24תקנה 

ניירות ב החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בדבר, השותפותפירוט, לפי מיטב ידיעתה של ל

מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בדבר  7.1.2018מיום  דוח מיידי ורא, של השותפות ערךה

   .הפניהההמובא כאן על דרך  ),2018-01-002995 :אסמכתאמס' ( 31.12.2017נכון ליום  בכירה

  

  הון רשום, הון המונפק וניירות ערך המירים א:24תקנה 

ע.נ.  ש"ח 0.01יחידות השתתפות בנות  12,952,285,015 :הינו שותפותההמונפק של וההון הרשום 

  כ"א.

  ניירות ערך המירים: אין.

  

   שותפותשל ה פותיחידות השתתמרשם בעלי : ב24תקנה 

דוח מיידי  ורא ,בסמוך לתאריך הדוח של השותפות יחידות ההשתתפותבעלי מרשם  לפרטים בדבר

  .  הפניהה, המובא כאן על דרך )2017-01-048876 :אסמכתאמס' ( 2017 מאיב 15 מיום

  

  מען רשום א:25תקנה 

  .4951407 ,הוותק-פתח ,10188, קרית אריה, ת.ד. 8גרניט רח' : הינו שותפותהמען הרשום של ה

  .office@isramco.com כתובת הדואר האלקטרוני:

  .03-9229255פקסימיליה:  03-9229225טלפון: 
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  שותפותהדירקטורים של ה :26תקנה 

  שותף הכללי:בפרטים אודות הדירקטורים יובאו להלן  ,השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי

 שלום סלהוב  חיים צוף  שם:
  73439754 55058093  מספר זיהוי:
  25.5.1941  25.1.1958  תאריך לידה:

 Van Merlenaan 2a, 2103 GD Heemstede, The  מען להמצאת כתבי בי דין:
Netherlands 

  , קרית אריה, פתח תקווה8גרניט 

 ישראלית  ישראלית והולנדית  נתינות:
 דירקטור  יו"ר הדירקטוריון  :כלליתפקיד בשותף ה

  לא  לא  :חברות בוועדות דירקטוריון
  לא לא  :דירקטור חיצוני

  לא  לא  :דירקטור בלתי תלוי
בעל/ת מומחיות חשבונאית 

  :ופיננסית או כשירות מקצועית
  לא  לא

  לא  לא  :1דירקטור חיצוני מומחה
חברה השותף הכללי, עובד/ת של 

  :נייןבת, חברה קשורה או של בעל ע
  חברת הנפט לישראל בע"מ -גיאולוג  ראשי בחנ"ל    לא

  5.11.2012  6.5.2010  :היום בו החל/ה לכהן כדירקטור/ית
  ירושלים האוניברסיטה העברית ,גיאולוגיהבוגר  תיכונית  :השכלה

(חברה  ישראמקו אינק.של יו"ר הדירקטוריון  איש עסקים,  עיסוק בחמש השנים האחרונות:
בחברות  2010 מאייון החל מחודש ירקטורדזרה), יו"ר 

אקויטל בע"מ, י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין 
בע"מ, נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, איירפורט סיטי 

בע"מ, השותף הכללי, נפטא  1995בע"מ, נצבא החזקות 
ניהול שותפויות בע"מ, וחנ"ל ניהול שותפויות בע"מ (להלן: 

 ור בחברות בנות בקבוצת"). דירקטקבוצת אקויטל"
  אקויטל

  חברת הנפט לישראל בע"מ -גיאולוג ראשי בחנ"ל 

תאגידים נוספים בהם הוא משמש 
  :דירקטור

י.ח.ק. מנהלים כלליים בע"מ, אקויטל בע"מ, י.ו.א.ל. 
ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ,  איירפורט סיטי 

בע"מ, אורחן הכרמל בע"מ, משגב חברה להשקעות בע"מ, 
) בע"מ, 2002ובות קש"ת בע"מ, קש"ת ייזום ופיתוח (תנ

) בע"מ, קש"ת מלונאות בע"מ, 1999קש"ת ניהול ואחזקה (
 1995משגב שירותי אספקה ופרסום בע"מ, נצבא החזקות 

בע"מ, מפעלי תחנות בע"מ, תחנת אוטובוסים מרכזית 
ירושלים בע"מ, בית אגד בע"מ, נכסים ייזום ופיתוח (נ.י.פ.) 

 -ני ראשון בע"מ, ק.נ. תחנות דלק בע"מ, נ.ת.מ. בע"מ, אלו
נכסי תחבורה ומסחר בע"מ, נאות כרמלי חברה לבנייה 

ואחזקות בע"מ, ניהול קניון רמלה בע"מ, החברה לניהול 
מרכז חורב בע"מ, קניון מרכז העיר רחובות בע"מ, החברה 

לניהול מרכז (קניות בילוי ותחבורה) העיר אשדוד בע"מ, 
מרכז תחבורה ומסחר ראשון לציון (מערב)  החברה לניהול

 בע"מ, אשציפור בע"מ, אחזקות התחנה בע"מ
נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ, חנ"ל ניהול שותפויות 

נפטא אחזקות בע"מ,  בע"מ, נפטא ניהול שותפויות בע"מ,
חברת הנפט לישראל בע"מ, נ.מ.א. משאבי אנרגיה -חנ"ל

ן והשקעות בע"מ, א.ו.ד.פ. בני ,בע"מ, ישראמקו אינק.
מ.כ.ם. השקעות ונכסים בע"מ, וונס נכסים ובנין בע"מ, 
פיינטון בע"מ, בנפיקה החזקות והשכרות בע"מ, נוורויץ 

 .אחזקות בע"מ
United Kingsway Ltd 
Nitsba Properties B.V.,  Nitsba Holding B.V., NItsnba 
Europe S.A., Nitsba Actipol S.A., 
Zitcom Investments S.A., Nitsba Telecom S.A., 
SCI Albert Durand, Nitsba Participation S.A., 
Taagid S.A., SCI Taagid Shenon 
Ariso Holding S.a.R.L, Promedical BV 
Silverleed International S.A, Nurget Enterprises S.A., 
Inventin Investment Corp., Goodrich Global Ltd., Facto 
Holding Ltd., Ocarina Trading Ltd., Ameja Inc., M.A. 
Realistic Estate B.V. 
Jay Petroleum LLC, Jay Management Company LLC, 
Isramco Energy LLC, Isramco Resources LLC, Field 
tracking and services LLC, AAA Well service LLC, 
Isramco Properties GMBH, Stars Invest s.r.o., Unikurs 
Kft., Bivvy Kft., Potsdamer KG., Potsdamer GmbH, 

  נפטא ניהול שותפויות בע"מ, 
 חנ"ל ניהול שותפויות בע"מ

                                                           

  .2000–(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס לתקנות החברות 1כמשמעות המונח בתקנה    1
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A.M.S., Optus 617 GMBH, A.D. Realestate GmbH, Dutch 
Family Holdings B.V 

  לא  לא  :בן/בת משפחה של בעל עניין
רואה  שותף הכללידירקטור/ית שה

כבעל/ת מומחיות  אותו/תה
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 
  :) לחוק החברות12(א)(92לפי סעיף 

  לא  לא

  

 גיא רוזן  אסתר דומיניסיני  עמנואל אבנר  שם:
  022105944  60525441  056524192  מספר זיהוי:
  15.12.1965  22.4.1950  5.7.1960  תאריך לידה:

  , קרית אריה, פתח תקווה8גרניט  , קרית אריה, פתח תקווה8גרניט   , קרית אריה, פתח תקווה8גרניט   בי בי דין:מען להמצאת כת
 ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות:

  דירקטור חיצוני  דירקטורית חיצונית  דירקטור חיצוני  תפקיד בשותף הכללי:
ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות   ועדות דירקטוריון:וחברות ב

, ועדת גילוי כספיים, ועדת תגמול
  וציות

ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות 
, ועדת גילוי כספיים, ועדת תגמול

   וציות

ועדת ביקורת, ועדה לבחינת דוחות 
, ועדת גילוי כספיים, ועדת תגמול

   וציות
 כן  כן  כן  דירקטור חיצוני:

 כן  ןכ  כן  דירקטור בלתי תלוי:
בעל/ת מומחיות חשבונאית 

  ופיננסית או כשירות מקצועית:
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 כן  כן  כן  :2דירקטור חיצוני מומחה
, חברה השותף הכלליעובד/ת של 

  בת, חברה קשורה או של בעל עניין:
  לא  לא  לא

  30.8.2015  30.8.2015  30.8.2015  בו החל/ה לכהן כדירקטור/ית:היום 
 ,תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות  השכלה:

  בירושלים; האוניברסיטה העברית
 ,תואר שני במנהל עסקים

האוניברסיטה  ,בהצטיינות
  בירושלים. העברית

שיון ישיון רו"ח ישראלי וריבעל ר
  רו"ח אמריקאי.

  AICPA -חבר ב

סיכולוגיה , חינוך תואר ראשון בפ
 האוניברסיטה העברית ,וסוציולוגיה
  בירושלים;

תואר ראשון בהצטיינות בעבודה 
סוציאלית עם התמחות בבריאות 

  ;אביב-אוניברסיטת תל ,הנפש
תואר שני קראת סיום לימודים ל

 ,בקרימינולוגיה ומשפט פלילי
  אוניברסיטת תל אביב.

קורס דירקטורים והכשרות 
  כדירקטור ב"הראל".

Advanced Management program 
(AMP), Harvard Business School; 

 ,תואר ראשון במשפטים
  ;אוניברסיטת תל אביב

המרכז  ,תואר שני במנהל עסקים
   .הבינתחומי בהרצליה

שפט מומחה פיננסי מטעם בית המ  עיסוק בחמש השנים האחרונות:
  ;להסדרי חוב של חברות ציבוריות

ורו בחברת סייקשותף מייסד 
  ;בע״מ

שותף מייסד בחברת לקון 
  ;סקיוריטי בע"מ

שותף מייסד בחברת ישראקייפ 
  .השקעות בע"מ

; הפיס מפעל של הביקורת ועדת יו"ר
דח"צית בחברת הראל השקעות 
; ביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

לביטוח  EMIדח"צית בחברת 
יו"ר ; משכנתאות מקבוצת "הראל"

; דירקטוריון בתי החולים הדסה
  כ"ל המוסד לביטוח לאומי.מנ

ועדות הבאות: ועדת וחברות ב
עדה לבחינת וטרכטנברג, ראש הו

האיתנות הפיננסית של המוסד 
עדה לייעול עשיית ולביטוח לאומי, הו

עסקים, ועדת לוקר לתקציב 
- הביטחון, המועצה הכלכלית

חברתית המייעצת לראש הממשלה, 
ועדה לבחירת המפקח על הבנקים, וה

  ועוד.

משנה  ;ו"ר תנובה בע"מסגן י
  ;למנכ"ל כלל תעשיות בע"מ

יו"ר דירקטוריון מנועי בית שמש 
יו"ר ; ) בע"מ1997אחזקות (

דירקטוריון כיתן תעשיות טקסטיל 
יו"ר דירקטוריון מעין ; בע"מ

דירקטור בקרן ; ונצ'ורס בע"מ
דירקטור ; אינפיניטי ישראל צ'יינה

דירקטור ; בע"מ גל-בקר
  ;בע"מ בפלסטוסאק

; בע"מ קטור באי.די.בי תיירותדיר
יועץ ; בע"מ דירקטור בישראייר

 .עסקי עצמאי

תאגידים נוספים בהם הוא משמש 
  דירקטור:

  ;Moinian Limitedדח"צ בחברת 
  ;דירקטור בסייקורו בע״מ

; מנואל אבנר בע״מעדירקטור ב
דירקטור בישראקייפ השקעות 

 .בע"מ

  מפעל הפיס (יו"ר ועדת ביקורת)
  ישראל בע"מ.ובנק לאומי ל

דירקטור דירקטור בתנובה בע"מ; 
  בפרוטולוג'יקס בע"מ

  לא  לא  לא  בן/בת משפחה של בעל עניין:
רואה  שותף הכללידירקטור/ית שה

אותו/תה כבעל/ת מומחיות 
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 
  ) לחוק החברות:12(א)(92לפי סעיף 

  כן  כן  כן

  

                                                           
  .2000–(כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס נות החברותלתק 1כמשמעות המונח בתקנה    2
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  :נושאי משרה בכירה א:26 תקנה

  פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בשותף הכללי:יובאו להלן 
  

 ערן לנדנר  נועה לנדנר  ערן סער  שם:
  032864597 050596204  029660693  מספר זיהוי
  3.4.1978  8.4.1951  10.10.1972  תאריך לידה

  25.12.2012  24.2.1997  5.11.2012  מועד תחילת כהונה
, חברה ף הכללישותתפקיד ב

בת, חברה קשורה או בבעל 
  עניין בה

מנכ"ל השותף הכללי 
בשותפות; מנכ"ל אקויטל 

בע"מ, י.ו.א.ל. ירושלים אויל 
ן בע"מ ונפטא יאקספלורייש

  חברה ישראלית לנפט בע"מ
  

יועצת משפטית בשותף הכללי 
בשותפות; יועצת משפטית 

ומזכירת חברה אקויטל 
 ירושלים אוילי.ו.א.ל. בע"מ, 

ן בע"מ ונפטא יאקספלורייש
  חברה ישראלית לנפט בע"מ

סמנכ"ל פיתוח עסקי בשותף 
הכללי בשותפות ובנפטא חברה 

  ישראלית לנפט בע"מ

בשותפות ו/או בעל עניין 
, או בן בשותף הכללי

משפחה של נושא משרה 
בכירה אחר או של בעל עניין 

  בשותף הכללי

, בשל כהונתו בעל עניין
 השותף הכלליכמנכ"ל 

 בשותפות

כן, אימו של מר ערן לנדנר, 
המכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי 

  בשותף הכללי בשותפות

כן, בנה של היועצת המשפטית 
 בשותף הכללי בשותפות

השכלה וניסיון עסקי בחמש 
  השנים האחרונות

בוגר משפטים, האוניברסיטה 
; בוגר בירושלים העברית

כלכלה וחשבונאות, 
האוניברסיטה העברית 

ותואר שני במנהל ם; בירושלי
עסקים, האוניברסיטה 

  .בירושלים העברית
  

מנכ"ל בתאגידים בקבוצת 
  אקויטל.

בוגרת משפטים, 
 האוניברסיטה העברית

  בירושלים.
  

יועצת משפטית ומזכירת 
בתאגידים בקבוצת חברה 

   .אקויטל
  
  

 ,וניהול בוגר משפטים
תואר  אוניברסיטת תל אביב;

 ,(מימון) שני במנהל  עסקים
MIT Sloan School of 

Management.  
  

סמנכ"ל פיתוח עסקי בשותף 
הכללי בשותפות ובנפטא חברה 

  ישראלית לנפט בע"מ

  
 דניאל שפירא גיא בר אדון  איתן וולוך  שם:

  052755998  036496065  040182602  מספר זיהוי
  21.7.1954  17.5.1979  7.3.1980  תאריך לידה

  11.3.2012  1.12.2013 20.1.2012  מועד תחילת כהונה
, חברה בשותף הכלליתפקיד 

בת, חברה קשורה או בבעל 
  עניין בה

מנהל כספים בשותף הכללי 
מנהל כספים  ;בשותפות

באקויטל בע"מ, בי.ו.א.ל. 
ן יירושלים אויל אקספלורייש

בע"מ, בנפטא חברה 
ישראלית לנפט בע"מ 

חברת הנפט לישראל -בחנ"לו
  בע"מ

   ,חשב בשותף הכללי בשותפות
שב באקויטל בע"מ, נפטא ח

חברה ישראלית לנפט בע"מ 
וי.ו.א.ל. ירושלים אויל 

  אקספלוריישין בע"מ
  

מבקר  מבקר פנים בשותפות;
  פנים באיירפורט סיטי בע"מ;

בחברות בקבוצת   ISOXיועץ
  אקויטל

שותפות ו/או בעל עניין ב
, או בן בשותף הכללי

משפחה של נושא משרה 
בכירה אחר או של בעל עניין 

  שותף הכלליב

  לא  לא  לא

השכלה וניסיון עסקי בחמש 
  השנים האחרונות

 ,מוסמך מנהל עסקים
האוניברסיטה העברית 

בוגר כלכלה  ;בירושלים
וחשבונאות, האוניברסיטה 

מוסמך . בירושלים העברית
  .בישראל רואה חשבוןכ
  

בתאגידים מנהל כספים 
  .בקבוצת אקויטל

  
  

בוגר כלכלה וחשבונאות, 
 העברית האוניברסיטה

  בירושלים.
  

הועסק  2012-2013בשנים 
רו"ח במחלקת הכספים של כ

מודיעין אנרגיה, שותפות 
  .מוגבלת

  
חשב בתאגידים בקבוצת 

  .אקויטל

 ,בכלכלה וחשבונאות בוגר
  אילן. -אוניברסיטת בר

 
בעל משרד לראיית חשבון, 

מבקר פנים בחברות ציבוריות 
  .בארץ ובחו"ל

  
 
  .בתקופת הדוחסיימה את תפקידה  ,מזכירת השותף הכללי בשותפות, עו"ד כרמית מאירנובסקי 
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  מורשי חתימה עצמאיים  :ב26תקנה 

  אין.

  

  שותפותהחשבון של ה-רואה :27 תקנה

  אביב.-, תל17הארבעה רח' רואי חשבון, חייקין, -ךסומ

  

  הסכם השותפות או בהסכם הנאמנותשינוי ב :28תקנה 

תיקון , אסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפותאישרה ה 2017בפברואר  27 ביום

 .הלקבל אשראי גם לצורך ביצוע חלוקיאפשר לשותפות להסכם השותפות ש 10.3נוסח סעיף ב

-2017-01 :ותאסמכתאמס' ( 27.2.2017 ומיום 19.1.2017 מיום םמיידי ותלפרטים נוספים ראו דוח

 אים כאן על דרך ההפניה.המוב , בהתאמה)2017-01-019725 - ו 008394

  

  : המלצות והחלטות הדירקטורים 29תקנה 

או חלוקת מניות  ,החברות, בדרך אחרת חוקתשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה ב .1

 הטבה: 

  501.5-אישר דירקטוריון השותף הכללי חלוקת רווחים בסכום של כ 29.5.2017ביום   )א(

דוח מיידי מיום  וארלפרטים . השותפות דות ההשתתפות שליליון דולר למחזיקי יחימ

 פניה.ה), המובא כאן על דרך ה2017-01-055440 :אסמכתאמס' ( 29.5.2017

 140-ם בסכום של כיאישר דירקטוריון השותף הכללי חלוקת רווח 19.12.2017ביום   )ב(

ידי ידוח מ וארלפרטים . דות ההשתתפות של השותפותיליון דולר למחזיקי יחימ

), המובא כאן על דרך 2018-01-120127 :אסמכתאמס' ( 31.12.2017מיום (משלים) 

 פניה.הה

 אין. :שותפותשינוי ההון הרשום או המונפק של ה .2

 . לעיל 28תקנה  ורא: במסמכי ההתאגדות של השותפותשינוי  .3

 פדיון מניות: אין.  .4

 פדיון מוקדם של אגרות חוב: אין.  .5

 על עניין בה: אין.וב שותפותעסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק, בין ה .6

) לעיל שנתקבלו שלא 6) עד (1החלטות האסיפה הכללית בעניינים המפורטים בסעיפים ( .7

 בהתאם להמלצות הדירקטוריון: אין. 

 .לעיל 28תקנה  וראהחלטות אסיפה כללית מיוחדת:  .8

  

  שותפותההחלטות  :א29תקנה 

  לחוק החברות: אין. 255אישור פעולות לפי סעיף  .1

(א) לחוק החברות אשר לא אושרה, בין אם הובאה לאישור כאמור בסעיף 254פעולה לפי סעיף  .2

 לחוק החברות ובין אם לאו: אין. 255
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) לחוק החברות, ובלבד שהמדובר בעסקה 1(270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  .3

 אין.ח: יווחריגה, כהגדרתה בחוק החברות, אשר התקבלו בשנת הד

בות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף בתאריך פטור, ביטוח או התחיי .4

 הדוח:

 פטור  )א(

  אין.

 נושאי משרהביטוח   )ב(

של  בעלי יחידות ההשתתפותאישרה האסיפה הכללית של  2015באוגוסט  30יום ב

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי התקשרות השותפות בפוליסה השותפות את 

ת השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בשותף בשותפות ובשותף הכללי לרבו, משרה

במסגרת פוליסת ביטוח וזאת  ,הכללי ו/או קרוביהם ו/או מנכ"ל השותף הכללי

אישרה  ,. כמו כןהכוללת תאגידים בשליטתהוקבוצתית הנערכת על ידי אקויטל, 

מבלי שיידרש לכך אישור האמורה פוליסה הו/או חידוש  תהארכ האסיפה האמורה את

ובלבד שכל תקופות הביטוח למספר תקופות ביטוח נוספות  יפה הכלליתנוסף של האס

בפרמיה ובתנאים , 2015באוגוסט  4שנים מיום  3לא תעלינה במצטבר על תקופה של 

-2015-01 :אסמכתאמס' ( 2015 באוגוסט 20דוח מיידי מיום  וארלפרטים הוגדרו. ש

ישור הדוח, הוארכה הפוליסה נכון למועד  א הפניה. הכאן על דרך ר מובא ), אש100836

  (כולל). 2018באוגוסט  3 האמורה לתקופה שעד ליום

  שיפויהתחייבות ל  )ג(

של  בעלי יחידות ההשתתפותאישרה האסיפה הכללית של  2015באוגוסט  30ביום 

השותף לרבות כתבי שיפוי לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי,  מתן השותפות

דוח מיידי  וארלפרטים ומנכ"ל השותף הכללי.  הכלליבעלי השליטה בשותף  ,הכללי

כאן על דרך ר מובא ), אש2015-01-100836 :אסמכתאמס' ( 2015 באוגוסט 20מיום 

  הפניה.ה

  

  

  

      2018במרס  15

  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב     תאריך

  

  

  

  :תפקידים                                                               :שמות החותמים                  

   בישראמקו אויל אנד גז בע"מ, יוןדירקטוריו"ר   חיים צוף     

  בשותפות ותף הכלליהש                                                                            

  ישראמקו אויל אנד גז בע"מ, נכ"ל מ                                                     ערן סער                        

 בשותפות שותף הכלליה                                                                         



  

  שאלון ממשל תאגידי
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  1ממשל תאגידישאלון 

  

 2עצמאות הדירקטוריון

 לא נכון  נכון  

 .3בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר  .1
ימים, כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על 

(בימים) בה לא כיהנו  ) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן10א.(ב)(363בסעיף 

בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר בשנת הדיווח (ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין 

   .ימים 0 הדירקטורים החיצונים השונים)

  .עמנואל אבנרדירקטור א':  

  .אסתר דומיניסינידירקטור ב':  

  .גיא רוזן':  גדירקטור 

 .3החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:  מספר הדירקטורים

  

  

  

  

  

  

√ 

 

  ./53:  המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה 5הדירקטורים הבלתי תלויים 4שיעור  .2

  : ______.7התאגיד 6שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון

 עה הוראה בתקנון).רלוונטי (לא נקב לא  

_____ _____ 

בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים (והדירקטורים הבלתי תלויים) ונמצא כי הם קיימו בשנת  .3

(ו) לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים (והבלתי תלויים) -(ב) ו240הדיווח את הוראת סעיף 

  מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי).המכהנים בתאגיד וכן 

  

√ 

 

                                                                 
 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  1
  בכל מקום שנאמר החברה, משמעו חברת השותף הכללי. 2
  .2015באוגוסט  23ביום , 2015-), התשע"ה5יקון פקודת השותפויות (מס' חוק לתהחל ממועד כניסתו לתוקף של ה 3
 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -בשאלון זה, "שיעור" 4
 לרבות "דירקטורים חיצוניים" כהגדרתם בחוק החברות. 5
 הוראות המפקח על הבנקים). -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד (לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  6
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 7



2 

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט   8כל הדירקטורים אשר כיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, אינם כפופים .4

  דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו    -נהל הכללי כאמור) אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, הדירקטור כפוף למ

 במגבלה האמורה: _____.

  

  

√ 

 

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא  .5

  (ב) לחוק החברות):278 השתתפו בהצבעה כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף

   -אם תשובתכם הינה "לא נכון"  

 (א) סיפה:278האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 

    כן לא    (יש לסמןx   .(במשבצת המתאימה  

 __.בס"ק א: יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו  בהצבעה למעט בנסיבות כאמור 

  

  

  

√ 

 

בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות  .6

  הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח. 

שא משרה אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נו

יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות  –בכירה בתאגיד נכח בישיבות הדירקטוריון כאמור) 

  הדירקטוריון כאמור:

  זהות: _____.

  תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____.

 פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): _____.

  במשבצת המתאימה).   xלא    (יש לסמן כן   נושא מסוים על ידו:  האם היה זה לשם הצגת

בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, נוכחות  9שיעור נוכחותו

  אחרת: _____

לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה.( 

  

  

  

  

  

  

√ 10 

 

 

 

 

                                                                 
יד המכהן כנושא משרה (למעט דירקטור) ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאג -לעניין שאלה זו   8

 .התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
 תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרובו ו/או מי מטעמו. 9

 מר חיים צוף, הנו בעל השליטה בחברה (בעקיפין) ומכהן בה כיו"ר דירקטוריון. 10



3 

 

 

 כשירות וכישורי הדירקטורים

  נכון לא נכון 

אגיד, בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את האפשרות לסיים מיידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בת   .7

  . 11קביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה) –שאינם דירקטורים חיצוניים (לעניין זה 

   –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין 
√ 

 

 _____ _____  ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור:  א.   

 _____ _____  .הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים: _____  ב.   

 _____ _____  .מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים: _____  ג.   

 _____ _____  .הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון: _____  ד.   

כנית הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד התאגיד דאג לעריכת תו .8

והדירקטורים, וכן דאג לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד 

  שהדירקטור ממלא בתאגיד. 

  יצוין האם התוכנית הופעלה בשנת הדיווח:  -אם תשובתכם הינה "נכון"

    ןכ 

   לא  

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

 

  

  

  

√  

 

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות דירקטורים בדירקטוריון שעליהם של מזערי נדרש מספר בתאגיד נקבע א. .9
  ופיננסית. 

 .2יצוין המספר המזערי שנקבע:  -אם תשובתכם הינה "נכון" 
√ 

 

  -הדיווח מספר הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת  ב.

  . 3: 12בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
√ 

 

                                                                 
 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 11
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  .0: 13בעלי כשירות מקצועית

במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח, יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותר (למעט במקרה שהיו שינויים 

 ימים מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 60בתקופת זמן של 

  בכל שנת הדיווח כלל הרכב הדירקטוריון חברים משני המינים. א. .10

  הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור: _____. יצוין פרק -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

ימים,  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 

ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני 

 .ימים 0המינים: 

√ 

 

  מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:   .ב

  .1,  נשים: 4גברים: 

_____  _____  

  

 (וכינוס אסיפה כללית) ישיבות הדירקטוריון

 נכון לא נכון 

  נת הדיווח: ישיבות הדירקטוריון שהתקיימו במהלך כל רבעון בשמספר   א.   .11

  .3):       2017רבעון ראשון (שנת 

  .5רבעון שני:                              

  .2רבעון שלישי:                         

  .2רבעון רביעי:                          

_____ _____ 

השתתפותו בישיבות  14ורלצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיע  .ב

לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן) שהתקיימו במהלך  -הדירקטוריון (בס"ק זה 

  שנת הדיווח (ובהתייחס לתקופת כהונתו): 

  (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים).

_____ _____ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 .2005 –מקצועית), התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 12
 . 9ר' ה"ש  13

 . 2ר' ה"ש  14
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שיעור   שם הדירקטור

 השתתפותו

בישיבות 

  דירקטוריוןה

  

שיעור 

השתתפותו 

בישיבות           

  15ועדת ביקורת

שיעור 

השתתפותו 

בישיבות  

הועדה 

לבחינת 

הדוחות 

                16כספיים

שיעור 

השתתפותו 

בישיבות               

ועדת 

                                  17תגמול

שיעור השתתפותו 

בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 

(תוך  בהן הוא חבר

  ציון שם הועדה)

    -  -  -  12/12  חיים צוף

 _____ _____    -  -  -  5/12  שלום סלהוב   

 _____ _____  -  -  4/4  9/9  12/12  עמנואל אבנר   

 תראס   
  דומיניסיני

12/12  9/9  4/4  -  -  _____ _____ 

 _____ _____  -  -  4/4  9/9  12/12  גיא רוזן     

בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה  .12

  הכפופים לו, בלא נוכחותם וניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם. 

 

  

√ 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                                 
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 15
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 16

 קטור החבר בוועדה זו.לגבי דיר 17
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 הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון

  נכון לא נכון 

  בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון.  .13

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 

) לחוק החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן 2א.(363ר בסעיף ימים כאמו

 .0(בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור: 

√ 

 

  ל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי.כב   .41

ימים כאמור  90ה על בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עול

) לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה 6א.(363בסעיף 

  .0לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור: 

√ 

 

בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר   .15

  .18(ג) לחוק החברות121עיף סהוראות בהתאם ל

 .(ככל שלא מתקיים בתאגיד כפל כהונה כאמור) לא רלוונטי 

_____ _____ 

  קרוב של יו"ר הדירקטוריון.  אינוהמנכ"ל   .16

  –טוריון) (קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירק לא נכון"אם תשובתכם הינה "
√  

 _____ _____  תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: _____.  א.

     :19(ג) לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה  ב.

  כן  

 לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

  . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינויטה או קרובו בעל של   .17

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
√ 

 

 

  

                                                                 
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  18
 (ד) לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  19
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 ועדת הביקורת 

 לא נכון נכון 

 _____ _____ - בשנת הדיווח לא כיהןבועדת הביקורת   .18

  בעל השליטה או קרובו.  א.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
√ 

 

  √  יו"ר הדירקטוריון.  ב. 

  √  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.

  √  דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתאגיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.  ד.

  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.  .ה

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
√ 

 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו,    .19

  . (ה) לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 
√ 

 

לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי  מנין חוקי  .20

  הועדה, כאשר רוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. 

 יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור : _____.  -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 
√ 

 

ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות  .21

 של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.
√  

ה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר הועדה, הי .22

  הועדה (לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו). 
√  

בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר  .23

 וננו כאמור.לליקויים בניהול עסקיו ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתל
 √  

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר  הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ועדת  .24

  הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה  ראויים. ושכר טרחתו ביחס לדוחות הכספיים בשנת
√  
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 הועדה) בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים - הכספיים (להלן  תפקידי הועדה לבחינת הדוחות

 לא נכון נכון 

יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון   .א  .25

  .לדוחות תקופתייםיומיים לדוחות רבעוניים ושלושה ימים  בדירקטוריון  לאישור הדוחות הכספיים: 
_____ _____ 

  

  .ב

לאישור הדיון בדירקטוריון בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד בפועל מספר הימים שחלפו 

  : הדוחות הכספיים

  .2       ):2017דוח רבעון ראשון (שנת 

  .2    דוח רבעון שני:                           

  .2        :                  דוח רבעון שלישי

  .3      דוח שנתי:                                

_____ _____ 

הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד   ג.  

  :אישור הדוחות הכספייםל

  .2      ): 2017דוח רבעון ראשון (שנת 

  .2    ני:                           דוח רבעון ש

  .2        דוח רבעון שלישי:                  

  .3      דוח שנתי:                                

_____ _____ 

רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון, בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד   .26

  ם לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.המתייחסי

  אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

√ 
 

 _____ _____  , כל התנאים המפורטים להלן:ועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד  .27

  .(במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור) מספר חבריה לא פחת משלושה  א.  
√  

    ב.  

  כהונת חברי ועדת ביקורת). (ג) לחוק החברות (לענין-ב) ו(115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו
√ 

 

  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני.  ג.  
√  
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  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.   ד.  
√  

ות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפח  ה.  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  
√  

  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים.  ו.  
√  

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי   ז.  

  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.
√ 

 

יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו,   

  : _____.וכן התנאי שלא התקייםלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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  ועדת תגמול 

 לא נכון נכון 

הדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון הועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים ו  .28

  בועדה).

 .(לא התקיים דיון) לא רלוונטי 
√ 

 

תנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת הגמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר    .29

  √  .2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 _____ _____ - ן בשנת הדיווח בועדת התגמול לא כיה  .30

  בעל השליטה או קרובו.  א.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
√  

  √  יו"ר הדירקטוריון.  ב. 

  √  דירקטור המועסק על ידי התאגיד או על ידי בעל השליטה בתאגיד או בידי תאגיד בשליטתו.  ג.

  √  גיד או תאגיד בשליטתו שירותים דרך קבע.דירקטור הנותן לתאגיד או לבעל השליטה בתא  ד.

  דירקטור שעיקר פרנסתו על בעל השליטה.  ה.

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי  
√  

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם    .31

  .נדרש לשם הצגת נושא מסוים
√ 

 

)(ג) לאישור עסקה או 1)(1(ג272-) ו3(ג)(272א(ג), 267ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים  .32

  מדיניות תגמול, למרות התנגדותה של האסיפה הכללית. 

  –אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין 

  סוג העסקה שאושרה כאמור: ______

  שנת הדיווח: ______ מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם ב

√ 

 

  



11 

  מבקר פנים

 לא נכון נכון 

 יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד. .33
√   

  יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.  .34

ניהול כספי, הסכמי , 2017 תוכנית ביקורת הפנימי בשנת הדיווח:בקר בנוסף, יפורטו נושאי הביקורת בהם עסק המ

  ., רישיונות דניאל2018מימון ואגרות חוב, תוכנית ביקורת 

√  

  _____  _____  .545): 20בשנת הדיווח (בשעותהיקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד  .35

   √  בשנת הדיווח התקיים דיון (בועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי. 

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם  .36

 √  . התאגיד, בעל השליטה בו, קרובו או תאגידים בשליטתם
  

  

 

 עסקאות עם בעלי עניין

 לא נכון נכון 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על .37
   –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין 

ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות -קרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים עלמספר ה -

  .  1חברות ניהול): 

  האם הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:   -

 כן  

         לא  

  במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

   

  

  

  

X 

 

 

                                                                 
 כולל שעות עבודה שהושקעו בתאגידים מוחזקים ובביקורת מחוץ לישראל, ולפי העניין.  20
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 שליטה). _____. לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל 

38. 

 

  

  למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר).

 יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: –אם תשובתכם הינה " לא נכון" 

   כן  

 לא  

  ה)במשבצת המתאימ   x(יש לסמן 

 .(בתאגיד אין בעל שליטה) לא רלוונטי 

√ 

 

  

  

  עמנואל אבנר :יו"ר הועדה לבחינת הדוחות הכספיים    אסתר דומיניסיני: יו"ר ועדת הביקורת            חיים צוף: יו"ר הדירקטוריון

  

  

 2018במרס  15תאריך החתימה: 



   

  

  

  הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר שנתי דוח

  לתקנות(ב)(א) 9 תקנה לפי הגילוי ועל הכספי הדיווח על

  1970-דיים), התש"ליניירות ערך (דוחות תקופתיים ומי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  דוח בדבר הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:  )1(

  ב(א):9אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה דוח שנתי בדבר   (א)

,  2, השותף הכללי בישראמקו נגב בע"מ ישראמקו אויל אנד גזההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 

), אחראית לקביעתה ", בהתאמההשותפות" או "הכללי השותף(להלן: " שותפות מוגבלת

  . שותפותהגילוי בעל ועל הדיווח הכספי  והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה

  

  לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

  ;הכללי בשותף כללי מנהלערן סער,   .1

 כספים בשותף הכללי; מנהל, וולוך איתן  .2

 ;הכללי השותף ומזכירת משפטית יועצת, לנדנר נועה  .3

 
, אשר תוכננו בשותפותפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים  בקרה

המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע  ונושאבידי המנהל הכללי 

, אשר נועדו לספק מידה סבירה הכללי השותףבפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון 

ת הדין, ולהבטיח כי של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראו

על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם  מפרסמת יאלגלות בדוחות שה תנדרש שהשותפותמידע 

  ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

 תנדרש שהשותפותהפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע  הבקרה

 הבכיר המשרה ולנושא הכללי למנהל לרבות, הכללי ףהשותלכלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת 

 קבלת לאפשר כדי וזאת, האמורים התפקידים את בפועל שמבצע למי או הכספים בתחום ביותר

  .הגילוי לדרישת בהתייחס, המתאים במועד החלטות

 ביטחון לספק מיועדת אינה הגילוי ועל הכספי הדיווח על פנימית בקרה, שלה המבניות המגבלות בשל

  .תתגלה או תימנע בדוחות מידע השמטת או מוטעית שהצגה מוחלט

  

, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הכללי השותף דירקטוריון, בפיקוח הכללי השותף הנהלת

והאפקטיביות שלה; הערכת אפקטיביות הבקרה  בשותפותהפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

השותף הכללי  דירקטוריון בפיקוח הנהלת השותף הכלליהפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה 

) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות 1(: כללה

יוס וניהול אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות ) בקרות על תהליך ג2כלליות של מערכות מידע; (

  .) בקרות על תהליך ההתחשבנות מול מפעילי העסקאות המשותפות3פיננסיים; (

  

השותף הכללי,  דירקטוריון בפיקוחהנהלת השותף הכללי על הערכת האפקטיביות שביצעה  בהתבסס

למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח  הגיעו הכללי השותףוהנהלת  דירקטוריוןהלעיל,  כמפורט

  .אפקטיבית היא 2017 בדצמבר 31 ליום בשותפותהכספי ועל הגילוי 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :מנהלים הצהרות  )2(

  ):1ב(ד)(9 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת  (א)

  

  מנהלים הצהרת

  כללי מנהל הצהרת

  , מצהיר כי:סער ערן, אני

   2017לשנת "השותפות")  –(להלן  מוגבלת שותפות, 2 נגב ישראמקואת הדוח התקופתי של  בחנתי  )1(

  );"הדוחות" - (להלן

 עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות, ידיעתי לפי  )2(

 מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס

ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי  )3(

 ולתקופות לתאריכים השותפותהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  ;הדוחות מתייחסים שאליהם

בהתבסס על הערכתי  ,הכללי השותף ולדירקטוריון השותפותלרואה החשבון המבקר של  גיליתי  )4(

  העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את  (א)

 השותפות של יכולתההפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 

, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי לאסוף

  –והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

 לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  (ב)

 הכספי הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

  ;הגילוי ועל

  :בשותפות, לבד או יחד עם אחרים אני  )5(

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  קבעתי  (א)

 בפרט בשותפותלידיעתי על ידי אחרים  מובא, לשותפותלהבטיח שמידע מהותי המתייחס 

  –במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן 

 המיועדים, פיקוחי תחת ונהלים בקרות של וקיומם קביעתם וידאתי או, ונהלים בקרות קבעתי  (ב)

 להוראות בהתאם הכספיים הדוחות והכנת הכספי הדיווח מהימנות את סביר באופן להבטיח

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין

את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה  הערכתי  (ג)

 כאמור הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי הכללי השותף והנהלת דירקטוריוןאת מסקנות 

  .הדוחות למועד

  

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

  

      2018, סבמר 15

                                                                                       ____________________  

  ערן סער                              

   מנכ"ל השותף הכללי     

  
  



  ):2ב(ד)(9 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת  (ב) 

  מנהלים הצהרת

  הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת

  

  מצהיר כי: וולוך איתן, אני

 מוגבלת שותפות, 2 נגב ישראמקואת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי  )1(

  );"הדוחות" –(להלן  2017"השותפות") לשנת  –(להלן 

 של נכון לא מצג כל כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי  )2(

 הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה

  ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן

ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי  )3(

 ולתקופות לתאריכים השותפותהמהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  ;הדוחות מתייחסים שאליהם

 הערכתי על בהתבסס, לליהכ והשותף לדירקטוריוןו השותפותלרואה החשבון המבקר של  גיליתי  )4(

  :הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה לגבי ביותר העדכנית

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  את  (א)

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי 

, לאסוף השותפותהאחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 

כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת לעבד, לסכם או לדווח על מידע 

  –הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

 לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין מהותית בין, תרמית כל  (ב)

 הדיווח על הפנימית בבקרה משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין

  ;הגילוי ועל הכספי

  :בשותפות, לבד או יחד עם אחרים אני  )5(

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים  קבעתי  (א)

שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי  ככל, לשותפותלהבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 של ההכנה תקופת במהלך בפרט, בשותפותדי אחרים אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על י

  –וכן ; הדוחות

בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחנו, המיועדים  קבעתי  (ב)

 להוראותלהבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

  ;מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם לרבות, הדין

את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  הערכתי  (ג)

מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי 

  ומשולבות בדוח זה. הכללי השותף והנהלת דירקטוריוןלגבי הערכתי כאמור הובאו לפני 

  

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

  

      2018, סבמר 15

  
                                                                                  ____________________  

  איתן וולוך                               

  הכללי בשותף כספים מנהל                                                                           
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