
 1 -א  

 

 

 

  חלץ שותפות מוגבלת -לפידות

 

 

 2017דוח תקופתי לשנת 
 

 



 2 -א  

 

 

 

 

 :עניינים תוכן

 תאור עסקי התאגיד - פרק א' .1

 דוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד - פרק ב' .2

  2017, בדצמבר 31דוחות כספיים ליום  - פרק ג' .3

 פרטים נוספים על התאגיד - פרק ד' .4

 הצהרת נושאי משרה .5

 נספחים: .6

בחזקת חוות הדעת אודות העתודות והמשאבים המותנים  

   I/19/חלץ

   

  

 

 

  



 3 -א  

 התאגיד עסקי תיאור - 'א פרק

ם י נ י י נ ע ן  כ ו  ת

 1 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד  :1ק חל

 1 מקרא 1.1  

 4 מבוא       1.2  

 5 תרשים החזקות 1.3  

 5 שינויים בעסקי התאגיד 1.4  

  1.5 

1.6 

1.7 

 תחומי פעילות

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות ביחידות ההשתתפות

 ווחיםחלוקת ר

5 

6 

6 

 8 מידע אחר  :2 חלק

 8 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד 2.1  

 8 ביחס לשותפותסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים  2.2  

 10 לפי תחומי הפעילותתיאור עסקי התאגיד   :3 חלק

 10 שינויים החלים בומידע כללי על תחום הפעילות וה -תחום פעילות חיפושי נפט וגז         3.1  

     18 חזקת חלץ -נכס הנפט של השותפות         3.2  

 32 נכסי נפט שהוחזרו ונכסי נפט זניחים         3.3  

 32 תחרות         3.4  

 32 הון אנושי         3.5  

 32 נכסים לא מוחשיים         3.6  

 32 י גלם וספקיםרחומ         3.7  

 33 סיכונים סביבתיים ודרך ניהולם         3.8  

 35 מימון         3.9  

 36 השקעות       3.10  

 38 הוצאות מוכרות לצורך מס       3.11  

 39 מיסוי       3.12  



 4 -א  

 39 הסכמים מהותיים       3.13  

 40 מגבלות ופיקוח על התאגיד       3.14  

 43 לקוחות        3.15  

 43 רכוש קבוע        3.16  

 43 הליכים משפטיים       3.17  

 43 יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה       3.18  

 44 דיון בגורמי סיכון       3.19  

 



10898/2/4985992/1 

10898/1260/5921794v1 

 

 התאגידתיאור עסקי  – א'פרק 

 

 

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד: 1חלק 

 מקרא .1.1

תאור עסקי התאגיד, בפרק דוח דירקטוריון ובפרק פרטים נוספים על התאגיד,  בפרקלמען הנוחות, 

, הנפט בחוק ופורטו להלן פורטו שלא)מונחים תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם 

 :(הנפט בחוק להם שניתנה המשמעות להם תהא

 
 וגז נפט לחיפושי הקשורות הפעולות סך "אקספלורציה"

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

מי שרשומים בפנקס בעלי יחידות ההשתתפות כבעלים  "בעלי יחידות השתתפות"

 של יחידות השתתפות

 דולר ארה"ב "דולר"

הממונה על ענייני נפט במשרד התשתיות הלאומיות,  "הממונה"

 האנרגיה והמים שמונה על פי חוק הנפט 

עו"ד אריה אברמוביץ וכל מי שיכהן מפעם לפעם  ""המפקח

כמפקח על פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות 

 המוגבלת.

 " הסכם הנאמנות"

 

 

 

וכפי שתוקן ביום  15.6.04הסכם הנאמנות שנחתם ביום 

בין  27.3.12וביום  29.6.10, ביום 13.4.10, ביום 25.8.04

חלץ )נאמנות( בע"מ כנאמן עבור בעלי היחידות  -לפידות

מצד אחד ובין המפקח הנזכר לעיל מצד שני בדבר 

הנפקתן של יחידות המקנות זכות השתתפות בזכויות 

 .הנאמן כשותף מוגבל בשותפות

 15.6.04הסכם השותפות המוגבלת שנחתם בתאריך  "תהסכם השותפות המוגבל"

 13.3.05, ביום 25.8.04, ביום 23.8.04וכפי שתוקן ביום 

, ביום 19.4.10, ביום 13.4.10, ביום 26.6.08ביום 

בין  11.12.16וביום  27.3.12ביום  ,29.6.10, ביום 5.5.10

)ניהול( בע"מ כשותף כללי ובין  2004חלץ -לפידות

)נאמנות( בע"מ מצד שני כשותף מוגבל חלץ  -לפידות

  וכפי שיתוקן מפעם לפעם.

הפקת נפט מתוך שדה נפט, וכל הפעולות הכרוכות בכך,  "הפקת נפט"

לרבות טלטולו, הטיפול בו והעברתו למיכלים, 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 

החליט דירקטוריון השותף  2014בפברואר  18"(. ביום הדוחות תקנות)" 1970-ומיידיים(, התש"ל

לאמץ את ההקלות הבאות, שנקבעו בתקנות הדוחות, ככל שתהיינה רלוונטיות הכללי בשותפות 

, כדלקמן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה 2013לשותפות והחל מהדוח התקופתי לשנת 

הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )ב( העלאת סף המהותיות בקשר עם 

 קופתי זה נערך בהתאם להקלות האמורות.. דוח ת20%-צירוף הערכות שווי ל
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 ת או לבית זיקוק בשדה הנפט או בקרבתו.רולצינו

 "השותף הכללי"

 או "הנאמן" "השותף המוגבל"

 )ניהול( בע"מ 2004חלץ  -לפידות

חלץ )נאמנות( בע"מ וכל מי שיכהן מפעם לפעם -לפידות

 כנאמן על פי הסכם הנאמנות

" או  "השותפות המוגבלת"

 השותפות"

 חלץ שותפות מוגבלת-לפידות

 Working) "זכות השתתפות"

Interest) 

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, 

נכס הנפט למטרת חיפושי באופן יחסי לחלקו, בניצול 

נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי 

מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות 

 ההשתתפות.

 רישיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט. " זכות נפט"

   I/19/חזקת חלץ "חזקת חלץ"

 קדיחת ניסיון. (1) " חיפוש נפט"

לרבות בדיקות כל פעולה אחרת לחיפוש נפט,  (2)

וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים 

ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות 

 בלבד.

 .1952-חוק הנפט תשי"ב "חוק הנפט"

 .2002-חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב "חוק משק הגז הטבעי"

 .1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח "חוק ניירות ערך"

ש"ח ע.נ. המקנות זכות  0.01יחידות השתתפות בנות  "יחידות השתתפות" או "יחידות"

 השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת.

כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס  " כמויות מסחריות"

 מסחרי.

לוגים חשמליים המבוצעים במהלך הקידוח לרישום  "לוגים"

ותכולתם, ומטרתם לאתר רצוף של תכונות הסלעים 

את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשויים להימצא 

 מאגרי נפט ו/או גז.

בעלת השליטה בשותף הכללי ומחזיקת מלוא הון   "לפידות"

המניות המונפק והנפרע בשותף המוגבל )למעט מנית 

לפידות  -לפידות קפיטל בע"מ )לשעבר הנהלה אחת(, 

חברה ציבורית  – (חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ

אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה 

אביב, בשליטתו של מר יעקב -לניירות ערך בתל

 לוקסנבורג.

 פטרוליום משאבי לניהול מערכת "

(SPE-PRMS)" 

Petroleum Resources Management System (2007) 

(, SPEכפי שפורסמה על ידי איגוד מהנדסי הפטרוליום )

האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום הארגון 

(    AAPG,)  לפטרוליוםהמועצה העולמית (WPC )
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 וכפי(, SPEE) הפטרוליוםואיגוד מהנדסי הערכת 

 .לעת מעת שתתוקן

 והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד "משרד האנרגיה"

היתר מוקדם, רישיון או חזקה כהגדרתם בחוק הנפט,  "נכסי נפט"

 לכך המוסמך שגוף דומה מהות בעלתלרבות זכות 

 .העניק לישראל מחוץ במדינה

נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי,  "נפט"

גזולין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים )הידרוקרבונים( 

ים של נפט ניגרים קרובים להם, וכן אספלט ופחמימנ

מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט ניגר וניתנים 

 להפקה יחד איתו.

שיטה המאפשרת הדמיה של תת הקרקע )ביבשה או  "סקר סייסמי"

. הסקר מבוצע שבה ( ואיתור המבנים הגיאולוגייםםבי

לתת הקרקע והחזרתם  םעל ידי החדרת גלים סייסמי

יום מהאופקים השונים המצויים בחתך שנבדק. כ

( וסקרים 2Dמשתמשים בעיקר בסקרים דו־מימדיים )

(. הסקרים הדו מימדיים, משמשים 3Dתלת מימדיים )

בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, 

ולאיתור כללי של מבנים העשויים לשמש מלכודות 

לנפט. הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים 

ים )שעלותם שאותרו כמבטיחים בסקרים הדו מימדי

גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות 

באיכות גבוהה יותר( והתמונה המתקבלת בהם היא 

מפורטת ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום 

אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה מדויקת יותר 

 של גודל המבנה

"עתודות מוכחות, מפותחות 

 ומפיקות"

באמצעות קידוחי פיתוח עתודות מוכחות המופקות 

 והפקה

"עתודות מוכחות, מפותחות ולא 

 מפיקות"

עתודות מוכחות במאגרים המצויים בשדה מפיק, אשר 

טרם הוחל בהפקה מסחרית שלהן. קידוחי הפיתוח 

וההפקה מפיקים ממאגרים אחרים באותו שדה, ואולם 

העתודות הנ״ל מצויות במאגרים הסגורים על ידי 

(. עם Closed Behind Pipeצינורות הדיפון )

דלדלות המאגרים המפיקים ייפתחו המאגרים תהי

 הסגורים מאחורי הצינורות

אין  ןעדייעתודות מוכחות המצויות במאגרים, בהם  "עתודות מוכחות ולא מפותחות"

קידוחי פיתוח המצויים בהמשך או בסמוך למאגרים 
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 בהם יש עתודות מוכחות, מפותחות ומפיקות

קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר  "פיתוח"

 תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו.

 1975 -פקודת השותפויות )נוסח חדש(, תשל"ה "פקודת השותפויות"

קרקע על כל שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה  "שדה נפט"

בידוע מאגר)י( נפט שניתן להפיק ממנו)הם( נפט 

 בכמויות מסחריות.

  מבוא .1.2

ביוני  20נרשמה כשותפות מוגבלת ביום  השותפותעוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.  השותפות

 10)ואשר תוקן  2004 ביוני 15לפי פקודת השותפויות על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  2004

 2004ץ חל-חלץ )נאמנות( בע"מ כשותף מוגבל מצד אחד ובין לפידות-פעמים לאחר מכן( בין לפידות

)א( לפקודת השותפויות מהווה הסכם 61)ניהול( בע"מ כשותף כללי מצד שני. בהתאם לסעיף 

 השותפות המוגבלת את תקנון השותפות המוגבלת. 

והנמצאת  2004במאי  4תאגדה בישראל על פי חוק החברות ביום ההשותף הכללי הינו חברה בע"מ ש

ידי -בשליטה ובבעלות מלאים של חברת לפידות. ניהולה השוטף של השותפות המוגבלת מתבצע על

 מפקח.ההשותף הכללי תחת פיקוחו של 

ביוני  15השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי היחידות בהתאם להסכם נאמנות שנחתם בתאריך 

פעמים לאחר מכן(. השותף המוגבל מחזיק את יחידות ההשתתפות שהונפקו על  3)ואשר תוקן  2004

 ידו, המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות, בנאמנות עבור בעלי היחידות. 
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 חזקותם התרשי .1.3

 מבנה ההחזקות בשותפות:  יםלן תרשלה

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שינויים בעסקי התאגיד  .1.4

להלן. בנוסף, בשנת בדוח קיבלה השותפות   3.3עוז. לפרטים ראו סעיף /394רישיון פקע  הדוח בשנת

 . להלן 3.2סעיף ראו  . לפרטיםכוכב חדש-חלץ/402-אירוס ו/343משטחי רישיונות  חזקה בחלק

 תחומי פעילות .1.5

 :הבאים הנפט בנכסילמועד דוח זה לשותפות זכויות  נכון

 זכויות השותפות בנכס הנפט סוג הזכות שם נכס הנפט
 100%  חזקה   I/19חלץ /

 .להלן 3.2 סעיף ראו הנפט נכס אודות לפרטים

פי הסכם השותפות, מטרת השותפות המוגבלת הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט. השותפות  על

פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה -תעסוק אך ורק בחיפושי נפט ו/או גז או הפקתם על

, בחזקות ובהיתרים תברישיונוכמשמעותם בחוק הנפט באזורים הגיאוגרפים הנכללים  לקבלת רישיון

וכל היתר או  כוכב-חלץ/335אירוס רישיון /343אריה, רישיון /395 רישיוןעוז, /394: רישיון כדלקמן

זכות נפט אחרת שיוקנו לשותפות בעתיד בשטחים האמורים או בשטחים הסמוכים לשטחים 

אשר יכללו בנכסי הנפט עקב שינויי הגבול בהם, והכל כאשר שינוי הגבול יהיה בשל סיבה  האמורים

%0.01  %99.99  

%100  %100  
 הסכם
 נאמנות

 מניית
 הנהלה
 אחת

 "מבע קפיטל לפידות

 
 מפקח

 חלץ )נאמנות( בע"מ-לפידות
 

 השותף המוגבל

 בעלי יחידות 
)נכון למועד דוח תקופתי זה 

מחזיקים לפידות ומר יעקב 
 54.28% -לוקסנבורג בכ

מהיחידות,  3.49% -ובכ
 בהתאמה(

  2004חלץ -לפידות
 )ניהול( בע"מ

 
 השותף הכללי

 חלץ-לפידות
 

 שותפות מוגבלת

 נכסי נפט
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מקומית. עוד ובנוסף תהיה השותפות המוגבלת רשאית לבצע פרויקטים אחרים בחיפושי גיאולוגית 

נפט ו/או גז ובלבד שפרויקטים כאמור יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ותיקון הסכם השותפות 

 ראה הפעילות תחום בדבר לפירוטיאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות בהתאם לכל דין. 

  .ןלהל 3.1 סעיף

  יחידות ההשתתפותבהון התאגיד ועסקאות ב השקעות .1.6

 או/ו השותפות בהון השקעות האחרונות בשנתיים בוצעו לא המוגבלת השותפות ידיעת למיטב

 .לבורסה מחוץ השותפות בהון המוגבלת בשותפות עניין בעלי ידי-על מהותיות עסקאות

 רווחיםחלוקת  .1.7

אלפי ש"ח(  23,217-רווחי השותפות )סך של כביצעה השותפות חלוקה של  2015בספטמבר  7ביום  .1.7.1

 .לבעלי יחידות ההשתתפות

 במידהעל פי הסכם השותפות, לא יחולקו רווחים על ידי השותפות המוגבלת  -מגבלות על חלוקה .1.7.2

ת הדבר בסעיף קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה כמשמעוו

)ב( לפקודת השותפויות. בכל מקרה שקיים ספק אם חלוקת הרווחים לשותף המוגבל תיחשב 63

 .כמשיכת השקעתו או חלק ממנה כאמור, לא תיעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח

כל הרווחים של השותפות המוגבלת הראויים לחלוקה על ידי השותפות המוגבלת על  -מדיניות חלוקה .1.7.3

וחים, בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( הדרושים לשותפות פי דין, כרו

המוגבלת לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר עם התחייבויות קיימות או עתידיות של 

השותפות המוגבלת )ידועות או משוערות, לרבות הסכומים הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה 

בסעיף דולר ארה"ב( ) 250,000ן והוצאות בלתי צפויות מראש ושסכומם לא יעלה על בהוצאות מימו

"( יחולקו לשותפים, בהתאם לזכויותיהם, אחת לשנה. חישוב הרווחים יעשה תמיד בגין הרווחים: "זה

שנה קלנדרית אחת. פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של השותפות המוגבלת סמוך לאחר תום 

בדצמבר( שבגינה הם מחולקים וזאת מיד לכשיתברר  31יינו שנה המסתיימת ביום שנת הלוח )דה

 .סכומם

, תשע״א־ם ממשאבי טבעלחוק מיסוי רווחי 19פי הוראות סעיף  עללאמור לעיל יצוין, כי  בהקשר .1.7.4

רואה  ידי׳׳(, חייב השותף הכללי להגיש לפקיד השומה דוח )המאושר על־פטנ רווחיחוק מיסוי )״ 2011

חשבון( על הכנסתה החייבת במס של השותפות או הפסדיה ובעת הגשת הדוח על השותף הכללי לשלם 

חשבון המס שחייבים בו ידי  את המס הנובע ממנו )ככל שיש לשותפות הכנסה חייבת(, וזאת על

 השותפים בשותפות בשנת המס שלגביה הוגש הדוח.

על ידי המפקח יפו , במסגרת בקשה שהוגשה לו  -קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב 1.11.2016ביום   .1.7.5

ואופן יישומו של למתן הוראות בנוגע לפרשנותו "( קידוחים דלקשותפות מוגבלת )" -בדלק קידוחים

וק מיסוי ( לח)א19אין לראות בתשלום המס לפי סעיף לחוק מיסוי רווחי נפט, בין היתר, כי  19סעיף 

בעת הגשת הדוח השנתי  םהכללי לשל ףלפיו חייב השותאלא כהסדר לגביית מס כחלוקה  רווחי נפט

ביחידות השתתפות בשיעור המס השולי החל  םהמחזיקי םשל השותפות את  המס החל על יחידי

. לפי יהןואת המס החל על חברות המחזיקות ביחידות השתתפות בשיעור מס החברות החל על םעליה

ערעור על פסק דינו של בית המשפט דלק קידוחים הגיש השותף הכללי בפרסומים של דלק קידוחים, 

לחוק מיסוי  19במסגרתו התבקש בית המשפט העליון להורות מהי פרשנותו הראויה של סעיף  המחוזי
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שותפויות באופן בו תקבע דרך קבועה, ידועה, ורוחבית למיסוי הכנסותיהן החייבות של רווחי נפט 

נפט, שלפיה יוכלו שותפויות הנפט כולן לנהוג בוודאות, בין היתר, תוך ייחוס תשלום המס בין 

המחזיקים באופן שוויוני אשר ימנע קיפוח מחזיקים החבים בשיעור נמוך משיעור המס המירבי החל 

 .על יחיד
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 : מידע אחר2חלק 

 ל התאגיד מידע כספי לגבי תחומי הפעילות ש .2.1

 ליוםבדוחות הכספיים  1לגבי מידע כספי ביחס לתחום הפעילות של השותפות המוגבלת, ראה ביאור 

 2017בדצמבר  31. סך נכסי השותפות המוגבלת ליום זה תקופתי לדוח ג'בפרק  2017בדצמבר  31

מסתכם  2017בדצמבר  31השותפות המוגבלת ליום  התחייבויותסך  ש"ח. אלפי 146,801 -כבמסתכם 

 .אלפי ש"ח 5,948 -כב

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים ביחס לשותפות  .2.2

 סביבה כללית .2.2.1

תחום הפעילות היחיד של השותפות המוגבלת הינו פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז 

יכולות להתבצע באזורים  פעולות חיפושי נפט בישראל, בישראל. על פי הוראות חוק הנפט

גיאוגרפים בהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט על פי חוק הנפט. בנוסף, חוק משק הגז 

שיווק של גז טבעי בתחומי מדינת ההאספקה וההולכה, את נושא בעיקר הטבעי מסדיר 

 ישראל. 

על ידי השותפות  ,ככל שיתגלו ,הכדאיות הכלכלית של הפקת גז טבעי ממאגרים שיתגלו 

המוגבלת, מותנית במידה רבה בביקוש לגז טבעי בשוק הישראלי, וזאת כיוון שיכולת היצוא 

של גז טבעי בתצורה דחוסה או נוזלית מצריכה, בין היתר, רזרבות גז בהיקפים ניכרים 

והתקשרויות בהסכמים למכירת גז אשר יכולים להצדיק השקעות גבוהות ביותר בהקמת 

יכולה להיעשות לצרכנים שונים ברחבי העולם על פי  של נפטתשתית מתאימה. מנגד, מכירה 

מאחר וצריכת הנפט היא למעשה "בלתי מוגבלת", הרי  ,מחיר הנפט העולמי באותה עת

הובלת . על פי מחיר הנפט העולמי באותה עתשההיקפים שהשותפות תוכל להפיק ימכרו 

 נפט מבוצעת בצינורות יבשתיים או על ידי הובלה במיכליות.

 ורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על פעילות השותפות המוגבלתהג .2.2.2

 ישפיעוהנפט והגז  תנודות במחירי -תנודות במחירי הנפט ודלקים חלופיים )לרבות גז טבעי(

 עתידיים, מקידוחיםו חלץחזקת  שטחב קת ומכירת הנפטמהפ על הכנסותיה של השותפות

 תנודות במחירי הנפט והגז משפיעות על כדאיותיפיקו נפט וגז. כמו כן, יקדחו וככל ש

בנוסף, לצורך קביעת נתוני עתודות נפט וגז  הביצוע של חיפושים עתידיים בארץ ובעולם.

טבעי, החברות העוסקות בנושא לוקחות בחשבון גם את הנתון בדבר כלכליות הפיתוח 

בהערכות עתודות וההפקה ולפיכך עלולים שינויים במחירי הנפט והגז להוביל לשינויים 

כמו כן, ירידה במחירי הנפט נלקחת בחשבון בעת בחינת ירידת  הנפט והגז ברות ההפקה.

משמעותית במחירי  כי במקרה של עלייה ,יצוין הערך של נכסי הנפט והגז של השותפות.

שירותים בתחום החיפושים וההפקה,  הנפט והגז חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי

הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד  לייה ניכרת בעלויותאשר מביאה לע

  הנדרש.

 ביחס)דולרית(  13%-בכ הנפט מחירי עלו הז דוח פרסוםבמהלך שנת הדוח ועד למועד 

באופן שבסמוך למועד פרסום דוח זה נסחרת חבית נפט  2016בדצמבר  31למחירם ביום 



10898/1260/5921794v1 

9 

תזרים ב, היתר בין, ביטוי לידיהנפט באה  מחיר עליית .דולר 65 -כשל  במחירברנט  מסוג

, ביחס לתזרים שהציגה שבחזקת חלץ העתודותמן  שותפותהמיוחס לחלק ה המהוון

 .2016השותפות בדוח התקופתי לשנת 

 -תנודות בשערי החליפין של הדולר המשפיעות על הכנסות והוצאות השותפות המוגבלת

 מחירי הנפט והגז, וכן עיקר התשומות בגין חיפושי נפט וגז ופיתוחם, נקבעים בדולר. 

ביצוע קידוחים על ידי השותפות כרוך בקבלת אישורים שונים )לכל קידוח(  -רגולציה

הטבעי בישראל כפוף  ים, הפיתוח וההפקה של הנפט והגזתחום החיפוש. מרשויות שונות

לרבות כללים להענקה, העברה ושעבוד, , ור לנכסי הנפטלרגולציה כבדה ענפה בכל הקש

התנאים לפיתוח, להפקה ולאספקה )לרבות הקמת תשתיות הולכה וחלוקה וחיבור צרכנים(, 

בשנים האחרונות חל הגבלים עסקיים וכיו״ב.  התמלוגים, המיסוי, הסדרה סביבתית,

הוודאות הרגולטורית וכן נפגעה באופן מהותי הקיימת  תהליך של החמרת הרגולציה

ומצב דברים זה  ,הנדרשת לשם עיסוק בפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של מאגרי גז ונפט

  .עלול להשפיע לרעה על השותפות ועסקיה

השותפות המוגבלת משקיעה את אמצעיה הנזילים בניירות ערך  -כלכלית יציבות חוסר

מוצאות ביטוין בדוחותיה הכספיים סחירים בארץ ובחו"ל. לפיכך, תנודות כלכליות חריפות 

 של השותפות.
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 : תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות3חלק 

3.  

 מידע כללי על תחום הפעילות והשינויים החלים בו -פעילות חיפושי נפט וגז תחום .3.1

 מידע כללי  .3.1.1

תחום חיפושי הנפט והגז הינו תחום המאופיין בחוסר ודאות וברמת סיכון גבוהה, זאת 

לנוכח אי הודאויות באיתור מלכודות גז ונפט, עלויות החיפוש הגבוהות יחסית, שלעתים 

 קרובות אינן מניבות הכנסות כלשהן. 

 ם להלן:חיפוש נפט וגז באזור מסוים מחייב כי יתקיימו, בין היתר, התנאים המפורטי

אשר כתוצאה מפעילויות של לחץ, חום עשירים בחומר אורגני ימצאו סלעי מקור  (א)

 "(.הידרוקרבוניםאת הנפט או הגז )"ממנו ופעילויות בקטריאליות יצרו 

ונאגרים בהם. המקור  ימצאו סלעי מאגר שההידרוקרבונים זורמים אליהם מסלעי (ב)

וחדירות המאפשרים להפיק  סלעי המאגר צריכים להיות בעלי תכונות של מוליכות

  1.מהם נפט או גז

ההידרוקרבונים מסלע המאגר כלפי  ימצאו סלעי חיפוי אטימים המונעים את זליגת (ג)

 הקרקע. אל פניזרימתו מעלה ו

במאגר בכמויות שכדאי  תנאים תת קרקעיים המתאימים ללכידת ההידרוקרבונים (ד)

 כלכלית להפיקן.

ות יכולמלכודות פשרות פיזור נקרא מלכודת. המקום בו הצטברו ההידרוקרבונים ללא א

ובעומקי קבורה שונים, החל מעשרות מטרים ועד אלפי , בסלעי משקע שוניםלהימצא 

 מטרים מתחת לפני השטח. 

מספר אטומי הפחמן  ן. עם עלייתאההרכב הפשוט ביותר של ההידרוקרבונים הוא גז מת

נוזלי, קרי נפט גולמי. בדרך כלל, טיב צבירה  והמימן עוברים ההידרוקרבונים בהדרגה למצב

 , וצמיגותו. ככל שהנפט קל יותר, איכותו טובה יותר,2משקלו הסגולי פי-הנפט נקבע על

בתהליך הזיקוק גבוהה  מאחר והכמות היחסית של הבנזין המתקבל בשלב מאוחר יותר

שיפיקו  זורם יותר בקלות, וספיקת הבארות יותר. לנפט קל צמיגות נמוכה, דהיינו, הוא

בנוסף לתכונות אלו נמדדת איכותו של הנפט, בין היתר, גם  אותו תהיינה גדולה יותר.

הפרדה של  עולה על תקן מסוים מחייבתההגופרית המצויה בנפט. כמות גופרית  בכמות

 הנפט מהגופרית.

                                                      

ידי נקבוביות שהינה אמת המידה לכמות החללים בסלע ולכמות הנוזל שהסלע יכול -סלע מאגר מאופיין על  1
ע המאגר. בהתאם, ככל שנקבוביות בתוך סל של הנוזליםיכולת הזרימה ל , וחדירות הינה אמת המידה הכילל

 .יותר וככל שהחדירות טובה יותר סלע המאגר נחשב לטוב יותר גבוהה
 API-ה. ככל שמשקלו הסגולי של הנפט גבוה יותר מספר יחידות APIמשקלו הסגולי של הנפט נמדד ביחידות   2

 .נמוך יותר 
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מידע. שלב זה מבוצע,  לתהליך חיפוש הנפט מספר שלבים. בשלב הראשון נאסף ומעובד

 בשטח לגביו ניתן היתר מוקדם. ,בדרך כלל

הסלעים הנחשפים לעיתים  קרקעי וקיומם של המאגרים נלמדים באמצעות-המבנה התת

גיאופיסיות. השיטה העיקרית, בה משתמשים, כיום,  באמצעות שיטותומעל פני השטח 

קול(  הינה השיטה הסיסמית, המבוססת על שליחת אנרגיה אקוסטית )גלי לאיתור מאגרים

נפץ בקרבת פני הקרקע או  ת הקרקע. את גלי הקול יוצרים באמצעות פיצוץ חומרילתוך ת

גלי הקול חודרים לתת הקרקע ופוגעים בשכבות  על ידי הרעדת הקרקע באמצעות משאית.

-נקלטים על המרובדות זו מתחת לזו. חלק מגלי הקול מוחזרים לפני הקרקע הסלע השונות

לעשות את הדרך כלפי מטה  ן הדרושים לגליםידי מכשור מיוחד ונרשמים. פרקי הזמ

נקודה בתת קרקע מספקים אמדן על עומקם,  ובחזרה, ועוצמת הגלים המוחזרים, מכל

 קרקעיים.-של המבנים הגיאולוגים התת צורותיהם ומאפייניהם

איסוף הנתונים והן  השיטה הסיסמית נמצאת בפיתוח ושכלול מתמידים, הן מבחינת

-המבוצע לאורך מספר תוואים ישרים על מימדי-ה, מסקר סיסמי דומבחינת עיבודם. לדוגמ

פני השטח, ומהמידע המתקבל נבנית התמונה התלת מימדית, פותח הסקר הסייסמי התלת 

מימדי המהימן יותר המאפשר לקבל ישירות את התמונה התלת מימדית. ניתן כיום אף 

. בשיטה זו, Multi-focusingלשפר מידע סיסמי ישן בטכנולוגיות עיבוד חדשות, כגון: 

בשונה מהשיטות הקיימות, מתחשבים גם בעובדה שהשכבות הגיאולוגיות אינן אופקיות, 

 כך שבסופו של דבר מתקבלת תוצאה מדויקת יותר.

למעט במקרים מסוימים  השיטה הסיסמית לא מאפשרת גילוי הידרוקרבונים באופן ישיר,

קידוח אל תוך המאגר על מנת לאפשר קביעה  של המצאות גז. גילוי הידרוקרבונים מחייב

 קיומם של הידרוקרבונים. ביחס לקיומם או אי

המבנה הגיאולוגי  בהתבסס על עיבוד המידע שנאסף כאמור לעיל, משורטטת מפה של

. על בסיס ומפת המבנה שלו "(פרוספקט)" ומתקבלת ההחלטה האם קיים מאגר פוטנציאלי

 .ןהראשו וח הבוחןהמידע הכולל נקבע מיקומו של קיד

הוא לבחון קידוחי הבוחן  השלב השני בחיפוש נפט, הוא שלב קידוחי הבוחן. מטרתם של

אם התאמתה השערת המחפשים על קיום הידרוקרבונים בשכבת המטרה. במהלך הקדיחה 

 של שכבות הסלע הנקדחות בדרך אל שכבת המטרה.  ןהרכב נבדק גם

הסלעים המועלה בעזרת בוץ  של דגימות ממטחן הבדיקה הנהוגה כיום הינה בדיקה רציפה

בדיקת המטחן  סמךלא ניתן להגיע למסקנות על  הקידוח אל פני השטח. לעיתים, כאשר

הידרוקרבונים  מסלע המאגר, שמספק מידע מדויק על קיומם או העדרם של מוציאים גליל

אמצעות כבל מורידים לחור הקידוח ב ועל נקבוביות השכבות וחדירותן. בנוסף, לעיתים

 הרושמים באופן רציף כאשר הם מועלים כלפי מעלה תכונות מיוחד מכשירים שונים

מאתרים באופן מדויק  פיסיקליות שונות של הסלעים. אלו הם הלוגים הגיאופיסים. הלוגים

 ותכולת הנוזלים הממלאים אותן. את עובי השכבות, את הרכבן, את נקבוביותם

הקידוח מורדים  נפט, הינו עריכת מבחן הפקה. לתוךהשלב האחרון והמכריע בחיפוש 

העשויים להכיל הידרוקרבונים מסומנים.  צינורות מגן האוטמים את השכבות, והמקטעים

 צינורות המגן במקטע הרצוי כדי לפתוח מעברים שדרכם יכולים לאחר מכן, מחוררים את
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יכול הנוזל לזרום אל  רכוהנוזלים לזרום, ומורידים לתוך צינורות המגן צינור הפקה דק שד

 פני השטח.

חופשי. הגז, לאחר הפרדתו  במקרה של נפט הרווי בגז יתקבל על פני השטח בנוסף לנפט, גז

מועבר לעיבוד נוסף. הנפט לאחר שמפרידים ממנו את  מהנפט בדרך כלל מובער או שהוא

 המים, אם ישנם, נשלח לבתי זיקוק.

 מות אחד לפחות. יידרש קידוח אילאיתור הידרוקרבונים  

נדרשות מספר  . בדרך כללהוההפקשדה הנפט לאחר שאותר המאגר עוברים לשלב פתוח 

למספר עשרות, כתלות בכושר ההפקה מהן.  בארות הנקראות בארות פיתוח היכולות להגיע

או  כאשר הוצאות ההפקה של הנפט ,דהיינו, לא מופקים ממנה נפט או גז באר נפט ננטשת,

לנבוע מעצמן, במיוחד בשלב  הכנסות שמקבלים ממכירתם. הבארות יכולותהגז עולות על ה

המאגר יורד ניתן לעלות את הנפט בצורה מלאכותית  חייהן ההתחלתי, אולם כאשר לחץ

 משאבות מיוחדות(.  )כגון: בעזרת

יכולת לביצוע קידוחים  קידוחי נפט נעשים בדרך כלל אנכית. בשנים האחרונות התפתחה

 במקרים הבאים: היתר, יים. קידוחים אלו מבוצעים, ביןנטויים ואופק

בקדיחה בים הכרוכה בהוצאות גבוהות, ניתן לקדוח בארות רבות נטויות מאסדת  (א)

 קידוח אחת, דבר המקטין באופן ניכר את הוצאות הקדיחה וההפקה.

קדיחת בארות  ידי-שדה נפט הנמצא בים, בעומק מים רדוד, ניתן לפיתוח על (ב)

 תהיינה זולות מבארות ימיות. נטויות מכוון החוף לים, ואלהיבשתיות, 

הקידוח, ניתן לעקוף את  במקרה שלא ניתן להתגבר על מכשול טכני ויש לנטוש את (ג)

 המכשול על ידי קדיחה נטויה.

ידי קידוח ניסוי -על במקרה שרוצים לבדוק מספר שכבות רוויות בהידרוקרבונים (ד)

 מטרות. אחד ולא לקדוח מספר קידוחים למספר

לכיוון אחר וזאת במקום  מקרה ובמהלך הקידוח מתברר שיש להטות את הקידוח (ה)

 לקדוח קידוח חדש.

למנוע פריצה מוקדמת  כאשר קיים מאגר נפט הנמצא במגע ישיר עם מי הים וכדי (ו)

מבלי שהמאגר ינוצל, ניתן לנסות ולקדוח קידוח  של המים לתוך הבארות האנכיות

  אופקי.

גז ביבשה ובים דומים ביסודם כאשר ההבדל העיקרי הוא בטכנולוגיה, חיפוש והפקת נפט ו

בלוחות הזמנים ובעיקר בעלויות הביצוע, אשר בים הן בדרך כלל גבוהות באופן ניכר מאשר 

ביבשה, בין היתר מאחר ונדרש בים ציוד ייחודי המסוגל לקדוח בעומקי מים ובלחצים 

ה או אוניית קידוח בהתאם לתנאים גבוהים )קידוח בים יכול שיעשה באמצעות אסד

 המתאימים לקידוח(.

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו .3.1.2
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על ידי יזם בודד או שותפות פעולות חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל 

(, על פיו (Joint Operating Agreement JOAעל הסכם תפעול משותף ) בין יזמים החותמים

שותפים כמפעיל העסקה המשותפת. תהליך החיפוש וההפקה של נפט וגז מתמנה אחד ה

  טבעי בשטח כלשהו, עשוי לכלול בין היתר את השלבים הבאים:

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

 .נפט וגזמתקימים התנאים הראשוניים והכרחיים למציאת 

 (.lead)של מלכודות נפט או גז ראשוני  אתור (ב)

בוש הרעיונות בדבר קיומן יבג, המסייעים , עיבודם ופענוחםביצוע סקרים סייסמיים (ג)

 .ואיתור מיקומם ועומקםהידרוקרבונים )נפט ו/או גז( של מלכודות ל

ותכנון הנדסי של קדוח שיחדור המבנים הגאולוגיים  ות גיאולוגיות וכלכליות שלבחינ (ד)

 מבנים הגאולוגיים.אל שכבות המטרה ב

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

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

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

 ביצוע מבחני הפקה )במקרים מסוימים(. (ח)

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

מאפייני המאגר ושל כמות רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי, מבוצע ניתוח של נתונים 

כלכליים )כולל הערכת שוק( ונתונים פיסקליים ומבוצעת הערכה ראשונית של 

קידוחי מתכונת ועלות הפיתוח. יתכן ויבוצעו לפי הצורך סקרים סייסמים נוספים, 

(, וזאת לצורך גיבוש appraisal wells( וקידוחי הערכה )confirmationאימות )

 הערכה טובה יותר של מאפייני המאגרים ושל כמות רזרבות הנפט ו/או הגז הטבעי.

 גיבוש תכנית פיתוח וכן הכנת תכנית כלכלית מפורטת לפרוייקט. (י)

 מסחרית.ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלטה האם התגלית היא  (יא)

 ביצוע עבודות הפיתוח וההפקה של התגלית המסחרית. (יב)

 הפקת התגלית המסחרית. (יג)

השלבים המפורטים לעיל אינם ממצים את כל השלבים של תהליך החיפוש וההפקה 

בפרוייקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים הנ"ל ו/או שלבים 

 נוספים ו/או שלבים בסדר אחר.

 הסכמה כי, יודגשציג תהליך חיפושים ופיתוח תאורטי באופן סכמאטי כמובא להלן. ניתן לה

 וחלק יתכן. בלבד רעיונית המחשה לצורך ומובאת בלבד כללית הינה להלן המוצגת
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 ינקטו ובפועל יתכן, כן כמו, אחר בסדר יכללו או בתהליך יכללו לא המופיעים מהשלבים

 :שלהלן בסכמה מפורטים שאינם שלבים

 

יצוין, כי מסחריותן של תגליות נפט ו/או גז מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים. בהקשר 

תגליות גז אשר כלכליותן תלויה ביכולת למכור  ביןזה, קיים הבדל מהותי בין תגליות נפט ל

טיבי, וזאת בשל העובדה כי הגז, להבדיל מהנפט, אינו סחורה רקאת הגז לשוק יעד אט

(Commodityהנמכ ) ר במחירים דומים בכל העולם. כמו כן, יצוין כי מסחריותה של תגלית
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נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם. כך, לדוגמה, תגלית, אשר אינה מסחרית כאשר 

 100-דולר עשויה להפוך למסחרית כאשר מחיר חבית הנפט עולה ל 30מחיר חבית נפט הינו 

גז, אשר אינן מסחריות בתנאי שוק מסויימים דולר. לאור הנ״ל, מובן כי תגליות נפט ו/או 

 יכולות להפוך, בקרות שינויים מהותיים בתנאי השוק, לתגליות מסחריות, וכן להיפך.

לעיתים, במקביל לפעולות המתוארות לעיל, ובמיוחד במקרה של תגלית מסחרית, נמשכות 

 פעולות האקספלורציה בשטחים סמוכים.

פרוספקט  בהכנתלקדיחה כך שאין כל כדאיות  לעיתים לא נמצאים מבנים הראויים

לקדיחה, ולפיכך התהליך נעצר קודם לכך. כמו כן, לעיתים תגלית נפט ו/או גז טבעי 

מתבררת כתגלית שאינה מסחרית ועל כן אינה ראויה לפיתוח והפקה. בנוסף, פרקי הזמן 

רוייקט חיפוש, לביצוע כל אחד מהשלבים משתנים על פי אופי הפרוייקט וקשה להצביע על פ

פיתוח והפקה בו מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף בסדר המתואר לעיל וללא 

 .שינויים ואירועים בלתי צפויים

 , חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות .3.1.3

 חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט ובתקנות שהותקנו מכוחו

החיפושים מבוצעים על פי היתרים, רישיונות וחזקות )כהגדרתם . וחוק משק הגז הטבעי

בחוק הנפט(, המוענקים על ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר תכניות עבודה, 

לוחות זמנים ומגבלות שונות. קבלת נכס נפט מותנית בהצגת יכולת כלכלית ולעתים אף 

הוצאות נטישה של קידוחים וסילוק המתקנים שהוקמו על בהעמדת בטחונות לצורך כיסוי 

 ידי בעל הרישיון. 

עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע הקידוחים המתוכננים בכל רישיון כחלק מתוכנית 

העבודה, תלויה בקבלתם במועד של האישורים הנדרשים מהרשויות השונות לביצוע 

של גיוס הכספים הדרושים לכך על ידי הקידוחים, בזמינותו של הציוד הנדרש ובהשלמה 

 בעלי הזכויות ברישיונות, ובכללם השותפות. 

חזקת העיקריים של תנאיה להלן.  3.14לפירוט כללי בדבר הרגולציה בישראל ראו סעיף 

 .להלן 3.2 ףבסעי יםראמתומתבצעת הפעילות  המכוח חלץ

בעמידה בדיני איכות סביבה החלים בישראל  ית, פעילות חיפושי נפט וגז מותנבנוסף

, ונכסי הנפט של השותפות כפופים ובהוראות של אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן

ולתקנות הנפט )הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון  1965 -לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 .והבניה, ופעולות בהם טעונות אישור רשויות התכנון 2012והבניה(, תשע"ב 

 שינויים טכנולוגיים  .3.1.4

בעשורים האחרונים, חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט 

וגז טבעי, הן בתחום איסוף המידע וניתוחו, הן בשיטות הקידוח וההפקה והן בתחום איסוף 

שינויים אלו שיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז  .המידע וניתוחו

הטבעי ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי נפט וגז טבעי פוטנציאלים, אשר עשויים 

גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים. כמו כן, השיפורים הטכנולוגיים ייעלו את 
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ים כיום לבצע פעילויות בתנאים קשים יותר ביצוע עבודות הקידוח וההפקה ואף מאפשר

מבעבר. בהתאם לאמור, יכולים גופים המחפשים נפט וגז טבעי, להשקיע מאמצי חיפוש 

בשטחים בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים, או שניתן היה לבצעם אולם בעלויות 

 גבוהות מאוד ובסיכונים רבים יותר. 

 

 תהפעילו בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .3.1.5

 רשימת גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות: להלן

הצלחת פעילות התקיימותם של תנאים גיאולוגיים המאפשרים הימצאותם של נפט או גז ו

 האקספלורציה והפיתוח.

קיומו של ידע, ניסיון ויכולת הנדסית, טכנית, פיננסית ומסחרית לניהול פרויקט קידוחים, 

 לרבות הקמת תשתיות הפקה.

ה בסקרים סיסמיים ובתהליכי עיבוד מידע מתקדמים לצורך איתור והכנת השקע

 לקדיחה.מבוססים ככל האפשר פרוספקטים 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות במהלך ביצוע הקידוח לצורך אבחון סלע המאגר, תכונות 

  .מאגר ותכולת הנפט או הגז בסלעסלע ה

 .ומיצוי הממצאים בהם גיוס כספים בהיקף מהותי לצורך ביצוע קידוחים

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

 לתגלית מסחרית.

או /ו קידוחים ביצוע לצורך בתחום הפועליםעתירי ניסיון  בינלאומיים לגופים חבירה

, הסתייעות בידע המקצועי שברשותם והשתתפות בעלות מורכבים פיתוח תוכניות

 .ההשקעות

במקרה של מציאת גז טבעי, התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים 

 מתאימים.

 במערך חומרי הגלם והספקים  שינויים .3.1.6

 . להלן 3.7ראה סעיף 

 מחסומי הכניסה והיציאה .3.1.7

הצורך בגיוס כספים בהיקף משמעותי  ואהכניסה העיקרי לתחום הפעילות ה םמחסו

 .ובסיכון גבוה לצורך ביצוע קידוחים

פעילות  לביצועשיונות מרשויות המדינה יבענף מחייבת קבלת היתרים ור פעילותבנוסף, 

 עמידההשאר  ביןמחייבת  קבלת זכויות נפט. , פיתוח והפקה של נפט וגז טבעיחיפוש



10898/1260/5921794v1 

17 

העברת ו/או רכישת זכויות השתתפות בנכסי  בהנחיות וקריטריונים שקבע הממונה לעניין

  ואיתנות פיננסית. מקצועית יכולת של סף תנאינפט לרבות לעניין הוכחת 

חובת פירוק מתקני הפקה קודם לנטישת  הינםמהתחום  יםמשמעותיהיציאה ה מימחסו

שטחי החזקות, החובה לסתום בארות וקידוחים בהתאם להוראות הממונה ולהנחיות 

ת הסביבה והוראות הבורסה והסכם השותפות המוגבלת, המגבילים את רשויות הגנ

 יציאה מתחום הפעילות משמעותה פירוקהשותפות מביצוע פעולות שאינן חיפושי נפט. 

  .השותפות

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  פורסמו באתר האינטרנט של 2015בדצמבר  31ביום 

ד והעברה של זכויות ובקשות לקבלה, שיעברות את התנאים להגשת סדיהמהנחיות והמים 

אלו עלולות להוות חסם כניסה ויציאה משמעותי הנחיות בנכסי נפט בהתאם לחוק הנפט. 

. לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 3.ו.13ביאור מתחום הפעילות. לפרטים ראו 

31.12.2017. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות .3.1.8

 תעשייתיים ללקוחותליצרני חשמל ו ונמכרים בעירה כחומרי משמשים ונפט טבעי גז

, הידרואלקטרית אנרגיה, פחם, מזוט, סולר כגון ונפט טבעי לגז תחליפים ישנם. ופרטיים

 והוא וחסרונות יתרונות האמורים מהחומרים אחד לכל. וכדומה פיול-ביו, סולרית אנרגיה

 בדרך כרוך אחר אנרגיה לסוג אחד אנרגיה מסוג בשימוש המעבר. מחירים לתנודתיות כפוף

 הם נוזליים ודלקים פחם לעומת טבעי גז של העיקריים יתרונותיו. גדולות בהשקעות כלל

כמו כן ניתן לייצר חשמל מאנרגיות מתחדשות, כגון  .יחסי באופן נמוך וזיהום גבוהה ניצולת

 אנרגיית רוח או אנרגיית שמש.

 מבנה התחרות בתחום .3.1.9

וגז בישראל הינם מתחרים  טהחיפושים וההפקה של נפהגופים העוסקים בתחום 

נציאלים של השותפות. התחרות בתחום היא בשני מישורים עיקריים: תחרות על השגת טפו

 בעי במידה ונמצאו.טאו הגז ה טתחרות במכירת הנפושיונות לביצוע החיפושים יהר

למעט לעניין  בתחום הפקת הנפט לא קיימת משמעות מהותית לתחרות עם גופים נוספים,

תחרות על קבלת היתרים לחיפושי נפט בשטחים נוספים, אם וכאשר הללו יתבקשו על ידי 

השותפות המוגבלת, וזאת שכן לאור היקף יבוא הנפט לישראל ניתן לשווק בקלות יחסית 

נו ישנפט ה העובדה נוכחוכמו כן ל ,כמויות גדולות לשוק המקומי כתחליף ייבוא

“commodity ”ניתן למכירה בהיקף כמעט  ואו נקבע בשווקים הבינלאומיים והאשר מחיר

 .במחירים אלה יםהבינלאומי יםוקובלתי מוגבל בש

בתחום הפקת הגז קיימת משמעות לתחרות המקומית מעבר לתחרות על קבלת היתרים 

אפשרויות ייצוא גז הן מוגבלות יותר עקב העדר תשתית מספקת ש משוםנוספים וזאת 

 הגורמים. (LNG) נוזליטבעי לשינוע לשווקים מתאימים ועלויות שינוע גבוהות של גז 

מאגרי גז ימיים  ןשלהוקבוצת "לויתן" "תמר"  העיקריים בתחום שיווק הגז הנם קבוצת 

ם גורמים נוספים בישראל וע מוכחים והסכם לשיווק גז עם חברת החשמל הישראלית

או כל גורם שיפיק ו/או ישווק בעתיד גז בתחומי מדינת ישראל  ,בנוסף. ובמדינות סמוכות
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 השותפות של ידיעתה למיטביצוין בהקשר זה כי הנו מתחרה פוטנציאלי. למדינות סמוכות 

גז  י"כריש" מאגר -לבעלי הזכויות בקידוחים "דולפין", "תנין", "דלית", "שמשון" ו גם

והם עשויים להוות מתחרים פוטנציאליים בהנחה שתגליות הגז בקידוחים אלו  מוכחים

אשר לפי הידוע גילתה מול חופי עזה מאגרי גז טבעי  British Gasתפותחנה, וכך גם קבוצת 

נכון למועד דוח זה אין  .ויתכן כי תפעל בעתיד על מנת לשווק את הגז הטבעי למשק הישראלי

 כלשהיא בתחום חיפוש והפקת הגז.לשותפות פעילות 

 

 

 חזקת חלץ -נכס הנפט של השותפות .3.2

 הנפט נכס הצגת .3.2.1

 שם נכס הנפט:   I/19/חלץ חזקת
 :מיקום מישור החוף

 :שטח דונם 126,400
 :הנפט נכס סוג חזקה

 :הנפט נכס של מקורי הענקה תאריך 22.10.2017
 :הנפט נכס של מקורי פקיעה תאריך 23.3.2044

 של הארכה על הוחלט בהם תאריכים אין
 :הנפט נכס תקופת

 :הנפט נכס לפקיעת נוכחי תאריך 23.3.2044
 תקופת להארכת אפשרות קיימת האם כן

 :הנפט נכס
 לאיזו תקופה: –כן  אם  23.3.2064עד 

 :המפעיל שם השותף הכללי
הישירים בנכס הנפט  השותפים שמות בחזקההשותפות מחזיקה במלוא הזכויות 

 למיטב, וכן, הישיר בנכס הנפט וחלקם
 השליטה בעלי שמות, השותפות ידיעת

 :האמורים בשותפים
 הנפט בנכס השותפות של חלקה אודות כלליים פרטים

 בנכס השותפות של ההחזקה ואופן מהות  החזקה ישירה בזכויות בנכס הנפט 
 :הנפט

  77.5% -חלק בפועל בהכנסות מנכס הנפט
 77.5% -חלק בפועל בזכות להשתתף בהכנסות
 0% -חלק בפועל בזכות לקבלת תגמולים

 

 הזכויות למחזיקי המיוחס בפועל החלק
 נכסהכנסות מב השותפות של ההוניות

 זכות של סוג לכל נפרד ציון]תוך  הנפט
 בנכס בעקיפין או במישרין לשותפות שיש
 [:הנפט

"ח השקעה מצטברת ש אלפי 57,024-כ
 -כוכב-חלץ/402 וברישיוןאירוס /343ברישיון 

)ביחד: כוכב( -חלץ/335חדש )בעבר רישיון 
  . יחדיו"( הרישיונות"

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם סך
 בנכס המצטברת בהשקעה השותפות של

)בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס  הנפט
 :בדוחות הכספיים(
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  נכס הנפט מפת .3.2.2
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 העבודה נכון למועד הדוח  תכנית בתנאי התאגיד עמידת .3.2.3

 .זה דוח למועד עד במלואההמעודכנת קוימה  העבודה תכנית, הכללי השותף ידיעת למיטב

 מתוכננת ו בפועל עבודה תוכנית .3.2.4

ברישיונות אשר ניתנו בשטח תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל להלן 

תוכנית העבודה של ועד למועד דוח זה, וכן תיאור תמציתי של  2015בינואר  1מיום החזקה, 

  .בחזקההשותפות 

 

היקף 
השתתפותם 
של מחזיקי 

הזכויות 
ההוניות של 
השותפות 
בתקציב 

 )ש"ח אלפי(

תקציב 
כולל 

משוער 
לפעולה 
ברמת 
נכס 

הנפט 
)אלפי 
 ש"ח(

תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה/תיאור תמציתי של  תיאור
תוכנית העבודה המתוכננת ]תוך אבחנה בין פעולות שאושרו על ידי 

 השותפים לפעולות שטרם אושרו[
 תקופה

עלות  עלות זניחה 

 זניחה

  SPE-PRMSתחשיב עתודות בהתאם להנחיות  הגשת
2015 

 500-כ  500-כ
 כוכב  -תוכנית פיתוח קונצפטואלית של שדה חלץ הגשת

 

עלות  עלות זניחה

 זניחה

דוח מפורט בדבר המצב הסטטוטורי הכולל של שטחי הרישיונות, הגשת 
 לרבות של המתקנים הקיימים

  
 .ברישיונותחביות נפט גולמי  43,687הופקו סה"כ 

עלות  עלות זניחה 
 זניחה

  SPE-PRMSתחשיב עתודות בהתאם להנחיות  הגשת
2016 

 
 האנרגיה משרד עם ודיונים הפיתוח לתוכנית בקשר גיאולוגי ייעוץ  500-כ  500-כ

יצוין, כי החל מיום  חביות נפט גולמי ברישיון. 17,603הופקו סה"כ   
לא  20.9.2016אירוס והחל מיום /343 לא הופק נפט בשטח רישיון 17.4.2016

  .כוכב חדש-חלץ/402הופק נפט בשטח רישיון 
ביום  .הנפט חוק להוראות בהתאםהרישיונות  בשטח חזקה לקבל מנת על השותפות במהלך השנה פעלה

אישר דירקטוריון השותף הכללי  19.12.2017ביום את החזקה לשותפות.  העניק הממונה 22.10.2017
מוסיף שטר החזקה אינו בשותפות את קבלת החזקה, וזאת לאחר הבהרה שהתקבלה מהממונה ולפיה 

 למתן החזקה. קודם  קיימת לפי דיןשהייתה היסטוריים סביבתיים לניקוי נזקים  החוב או גורע מכל
 

2017  

לא  חלץ לשדהעדכנית  הפיתוח תכנית אתלאישור הממונה גיש על השותפות להבהתאם לתנאי החזקה, 
הפקת נפט  תתחיל אך ורק אחרי קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לדיני . 28.3.2018מיום יאוחר 

תוגש למוסדות התכנון  1965-תשכ"ההתכנון והבניה. תכנית מפורטת כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, 
 .חודשים מיום קבלת החזקה, ובהתאם להנחיות הוועדה המחוזית 6בתוך 

2018 
 ואילך
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  בהוצאות ובהכנסות ברישיוןגילוי לענין שיעור ההשתתפות  .3.2.5

 -ל מגולם שיעור אחוז ההשתתפות שיעור
100% 

 הסברים

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
 ההוניות של השותפות בנכס הנפט

ראה תיאור שרשרת  100% 100%
ההחזקות בס"ק 

 א לעיל3.2.1
השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

 מנכס הנפטההוניות של השותפות בהכנסות 
%77.5 ראה תחשיב בס"ק  77.5% 

 להלן ו3.2.1
שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בהוצאות הכרוכות 

 בפעילות חיפוש, פיתוח או הפקה בנכס הנפט

%100  
ראה תחשיב בס"ק  100%

 להלןז 3.2.1

ההוניות של השותפות בהכנסות ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות  .3.2.6

מנכס הנפט, בהינתן תרחיש עתידי של ממצא והפקת הכנסה לרבות בתקופה שלאחר 

 התממשות תרחיש זה

 התמלוגים מחושבים  כיצד  תמציתי  הסבר
 הוצאות ניכוי לרבות) התשלומים או

 (ההסכם לתיאור הפניה וכן( )ואחרים
 פריט אחוז

 %100  לאחר הנפט נכס של חזויות שנתיות הכנסות 
 הממצא
*:הנפט נכס ברמת( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) התשלום או התמלוגים פירוט  

 יובא(, הזמן חלוף כגון) אחר למשתנה בהתאם או ההכנסות לרמת בהתאם משתנה התשלום ושיעור במידה*
 .כאמור תשלום של שיעור כל עבור נפרד תחשיב

%2.51 שיעור התמלוגים הקבוע בחוק הנפט  המדינה 

 %0  המפעיל 
הנפט זכות מוכר לא רלוונטי   

 צד ג' לא רלוונטי 

 %2.51   

 %87.5 הנפט נכס ברמת מנוטרלות הכנסות   
 של ההוניות הזכויות למחזיקי שויךהמ החלק 100% 

 המנוטרלות הנפט נכס בהכנסות השותפות
(בשרשור)  

 %87.5  ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם, סה״כ 
 ברמת, בפועל ההכנסות בשיעור, השותפות של
 ברמת אחרים תשלומים ולפני] הנפט נכס

[השותפות  
 האחוזים) השותפות ברמת הנפט נכס עם בקשר( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) תשלומים או תמלוגים פירוט
 (:הנפט בנכס השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי של לחלקם בהתאם יחושבו להלן
 :השותפות ברמת

 
 לא רלוונטי

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם
 הגוזר אחר שירות לנותן בתשלום השותפות

המדווח התאגיד ברמת התשלום את  
בהתאם להסכם השותפות המוגבלת, 

השותפות תשלם לשותף הכללי תמלוגים 
-)עד מועד החזר ההשקעה( ו 5%בשיעור של 

מכל )לאחר מועד החזר ההשקעה(  %10
חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז 

ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו 
וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד 

. נכון למועד דוח לשותפות המוגבלת אינטרס
ולפיכך התמלוגים  ההשקעה הוחזרה הז

. לפרטים נוספים ראה %10הינם בשיעור של 
בחלק ד' להלן.  21תקנה   

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם 10%
 ברמת כלליה לשותף בתשלום השותפות

שותפותה  

חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של  לא רלוונטי 
תמלוגים  קבלתהשותפות בהכנסות עקב 

 נוספים מהנכס
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 התמלוגים מחושבים  כיצד  תמציתי  הסבר
 הוצאות ניכוי לרבות) התשלומים או

 (ההסכם לתיאור הפניה וכן( )ואחרים
 פריט אחוז

 %77.5 השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות   
 ההוניות של השותפות בהכנסות מנכס הנפט

שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ביאור לחישוב  .3.2.7

 בהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה בנכס הנפט

 מחושב כיצד תמציתי רהסב
 וכן) התשלום או התמלוגים

 (ההסכם לתיאור הפניה

 פריט אחוז

 %100  
 נכס של במסגרת תיאורטיות הוצאות .1

 (האמורים התמלוגים ללא) הנפט

 :הנפט נכס ברמת( מההוצאות הנגזרים) התשלומים פירוט .2 
 

 השותפות להסכם בהתאם
 הכללי השותף זכאי לא המוגבלת

 לתשלומים( ןברישיו)המפעיל 
 מהשותפות מההוצאות הנגזרים

%0  המפעיל 

 %0  הכללי השותף 

רלוונטי לא   הנפט זכות מוכר 
   %100  נכס ברמת בפועל ההוצאות   שיעור   סה״כ 

 הנפט
 
 

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

 

 הזכויות מחזיקי של בפועל שיעורם  סה״כ 100% 
 נכס ברמת בהוצאות השותפות של ההוניות

 התאגיד ברמת אחרים תשלומים ולפני] הנפט
 [המדווח

 
רלוונטי לא  

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של שיעורם
 מההוצאות הנגזר   תשלום   בקבלת השותפות

 השותפות ידי על
 

100% 
 "כסה

 
 בהתאם יחושבו להלן האחוזים) השותפות וברמת הנפט נכס עם בקשר( מההוצאות הנגזרים) תשלומים פירוט

 (:הנפט בנכס השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי של לחלקם
           %0  

 המדווח בתאגיד מפעיל

 %0  בתאגיד  הכללי  השותף 
 המדווח

רלוונטי לא   לתאגיד הנפט זכות מוכר] 
 [המדווח

 %100  הזכויות למחזיקיהשיעור המשויך בפועל   
  הכרוכות בהוצאות, השותפות של ההוניות
 הנפט בנכס הפקה או פיתוח, חיפוש  בפעילות

  בשטח החזקה ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה יםגולתמ .3.2.8

 של שיעורם"כ סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 השותפות של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

)באלפי  בנכס הנפט
 "ח(ש

של  שיעורם, מתוכו
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות

 לשותף בתשלומים
 "ח(ש)באלפי  הכללי

 של שיעורם, מתוכו
 הזכויות מחזיקי

 של ההוניות
 השותפות

 למדינה בתשלומים
 "ח(ש)באלפי 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
)לרבות התשלומים  2015

 האמורים(
1,529 577 933 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
)לרבות התשלומים  2016

 האמורים(
706 270 428 
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תקציב שהושקע בפועל בשנת 
)לרבות התשלומים  2017

 האמורים(
26 0 26 

 

 ומשאבים מותנים  עתודותדיווח אודות  .3.2.9

 

ממעריך שקיבלה השותפות בחזקת חלץ חוות הדעת אודות העתודות והמשאבים המותנים 

 כללי פי על נההוכ ואשר( "Sven"או  "מעריך הרזרבות)"  Sven Tiefenthalהרזרבות 

)להלן בסעיף  נספח א'( מצ"ב לדוח זה כSPE-PRMSפטרוליום ) משאבי לניהול המערכת

בעל תואר שני בהנדסת נפט וכלכלה פיננסית, מעריך הרזרבות הינו  "(.הדעת חוותזה: "

 הינואשר  Energy Institute -ב חברהינו ו Engineering Council (UK)-משמש כמהנדס ב

 וטיוטת התשקיףניירות ערך )פרטי  תקנותתוספת השלישית לב וכהגדרת ימקצוע ןארגו

  .1969 -"טתשכ(, וצורה מבנה -תשקיף

בסעיף זה מתבססים על חוות  כאמור בחזקת חלץוהמשאבים המותנים  העתודות נתוני

 ההדעת מניח חוותבהתבסס על הערכות שנמסרו למעריך הרזרבות מהשותפות,  .הדעת

בהתאם לתנאי חזקת חלץ,  .2020,תחדש את הפקת הנפט בחזקת חלץ בשנת שהשותפות 

הפקת נפט  תתחיל אך ורק אחרי קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לדיני התכנון והבניה. 

תוגש למוסדות התכנון בתוך  1965-תשכ"התכנית מפורטת כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, 

נכון למועד דוח זה לא  .חודשים מיום קבלת החזקה, ובהתאם להנחיות הוועדה המחוזית 6

 . חזקת חלץמבוצעת כל הפקת נפט בשטח 

 1נכון ליום  עתודותהמסווגות לפי שלב הבשלות אליו משתייכות ה ,בחזקההנפט  עתודות 

 , הינן כמפורט להלן: 2018 בינואר

 בשרשור נטו השותפותחלק 
(Net) (Million stb) 

 

סה״כ בנכס 
 הנפט

(Gross) 
(Million stb) 

 עתודות סוגי

 סה"כ בחלוקה לפי שלבי בשלות

לפי דוח 
Sven 
ליום 
1.1.17 

לפי דוח 
Sven 
ליום 
1.1.18 

 

On Production )0.158 0.161 0.158 )בהפקה Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)
 
 
 

Approved for Development or  
  )אושר לפיתוח(

0.134 0.135 0.134 

Justified for Development 
 )מוצדק לפיתוח(

0.307 0.311 0.307 

 0.599 0.607 0.599 סה"כ
On Production )0.237 0.237 0.237 )בהפקה Proved+ Probable 

Reserves (2P) 
 מוכחות+צפויות( עתודות)

Approved for Development or  
  )אושר לפיתוח(

0.222 0.222 0.222 

Justified for Development 
 )מוצדק לפיתוח(

0.488 0.488 0.488 

 0.947 0.947 0.947 סה"כ
On Production )0.290 0.289 0.290 )בהפקה Proved+ Probable+ 

Possible Reserves (3P) 
מוכחות+צפויות+  עתודות)

 אפשריות(

Approved for Development or  
  )אושר לפיתוח(

0.360 0.360 0.360 

Justified for Development 0.711 0.711 0.711 
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 )מוצדק לפיתוח(
 1.360 1.361 1.360 סה"כ

אינן צפויות להיות מופקות שהנוספות  העתודות( הן Possible Reservesאפשריות ) עתודות -אזהרה 

שהכמויות שיופקו  10%(. יש סיכוי של Probable Reservesהצפויות ) העתודותבאותה מידה כמו 

 עתודותבצירוף כמות ה(, Proved Reservesהמוכחות ) העתודותבפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות 

 (.Possible Reservesהאפשריות ) העתודות( ובצירוף כמות Probable Reservesהצפויות )

, הינה מידע צופה פני עתיד, בחזקת חלץהנפט  עתודותבדבר  ההערכ -פני עתיד אזהרת מידע צופה

מידע . ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על 1968 -כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של 

בפועל, עשויה להיות שונה  ואשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמות הנפט שתופק הרזרבות מעריך

מההערכות וההשערות הנ״ל, בין היתר, בתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 

להתעדכן ככל רגולטורים ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות 

ושים והפקה של שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפ

 .נפט, לרבות כתוצאה מהמשך ההפקה מהמאגר וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאים רגולטורים

 1נכון ליום  המשאבים יםהמסווגות לפי שלב הבשלות אליו משתייכ ,ברישיוןהמשאבים המותנים 

 כמפורט להלן:  ם, הינ2018 בינואר

 

 בשרשור נטו השותפותחלק 
(Net) (Million stb) 

 

 סה״כ בנכס הנפט
(Gross) (Million stb) 

 אומדן כמויות

 סה"כ בחלוקה לפי שלבי בשלות
 לפי דוח 

Sven   ליום
1.1.17 

 לפי דוח 
Sven   ליום

1.1.18 
 

Development Pending   הצדקת(
 פיתוח בבחינה(

0.426 0.426 0.426 (1C-Low Estinate)  
 אומדן כמויות נמוך

Development Unclarified 
פיתוח הושעתה או בחינת  תוכנית)

אפשרות פיתוח עלולה להתעכב 
 באופן מהותי(

0.372 0.372 0.372 

 0.798 0.798 0.798 סה"כ
Development Pending   הצדקת(

 פיתוח בבחינה(
0.856 0.856 0.856 (2C- Best Estimate)  

 האומדן הטוב ביותר
Development Unclarified 

)בחינת אפשרות פיתוח עלולה 
 להתעכב באופן מהותי(

2.252 2.252 2.252 

 3.108 3.108 3.108 סה"כ
Development Pending   הצדקת(

 פיתוח בבחינה(
1.708 1.708 1.708 (3C- High Estinate)  

 האומדן הגבוה
Development Unclarified 

עלולה )בחינת אפשרות פיתוח 
 להתעכב באופן מהותי(

6.140 6.140 6.140 

 7.848 7.848 7.848 סה"כ

 

 הסיכוי. כוכב דולומיט פיתוח לפרויקט משויכים 3C -ו C1 ,2C בקטגוריות המותנים המשאבים

. כעתודות אלו למשאבים להתייחס ניתן לא ולכן, מסביר פחות הוא זה פרויקט להתממשות
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 אשר בבדיקה ומותנה, חלץ בשדה דולומיט של ושיקום לפיתוח מתייחס דולומיט פיתוח פרויקט

 . אטרקטיביים תפוקה שיעורי ובהוכחת רוקן לא שהמאגר תאשר

 צפוי לא כאשר, "מבע לנפט זיקוק בתי לחברת ימכרו, יופקו שאכן ככל, המותנים המשאבים

 .להם ביקוש היעדר

, הינה מידע צופה בחזקת חלץבדבר המשאבים המותנים  ההערכה -צופה פני עתיד אזהרת מידע

. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, 1968 -פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים והינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות על 

ת הנפט שתופק בפועל, עשויה להיות שונה בלבד אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. כמו

מההערכות וההשערות הנ״ל, בין היתר, בתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 

רגולטורים ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל 

יקטים של חיפושים והפקה שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרו

של נפט, לרבות כתוצאה מהמשך ההפקה מהמאגר וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאים 

 רגולטורים.
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, לכל העתודות שברישיוןמן בלבד  שותפותדולר המיוחס לחלק ה מיליוניב מהווןתזרים להלן 

 המפורטות לעיל:  העתודותאחת מקטגוריות 

-מהוון ב
20% 

-מהוון ב
15% 

-מהוון ב
10% 

-מהוון ב
5% 

 -מהוון ב
0% 

 עתודותקטגוריית 

0.90 1.69 2.88 4.69 7.52 Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)

3.64 5.19 7.48 10.96 16.48 Proved+ Probable Reserves 
(2P) (עתודות )מוכחות+צפויות 

7.44 9.93 13.54 18.96 27.50 Proved+ Probable+ Possible 
Reserves (3P) (עתודות 

 מוכחות+צפויות+אפשריות(

דולר( לכל אחת מקטגוריות  במיליוניבלבד ) השותפות התזרים המהוון המיוחס לחלק פירוטלהלן 

 : 10%המפורטות לעיל בשיעור היוון של  העתודות

  

ליום    2017.2.131 (Proved Reserves) מוכחות  מעתודותסה״כ תזרים מהוון    

התזרים רכיבי  

  תמלוגים הכנסות שנה

 
 עלויות

הפעלה 
 ונטישה

 
 עלויות
לא  תזרים סה״כ  מסים פיתוח

 מסאחרי  מהוון
תזרים מהוון  סה״כ

 אחרי מס( 10%)

  
2018 - - - - - - - 

2019 - - - - - - - 

2020 3.14 0.71 0.66 8.09 -1.45 -6.32 -4.98 

2021-2033 31.03 6.98 7.80 0.17 3.70 13.84 7.86 

"כסה  34.17 7.69 8.46 8.26 2.25 7.52 2.88 

                  

                  

ליום    .201731.12 (Proved + Probable Reserves) מוכחות + צפויות    עתודותמסה״כ תזרים מהוון    

התזרים רכיבי  

  תמלוגים הכנסות שנה

 
 עלויות

הפעלה 
 ונטישה

 
 עלויות
תזרים לא  סה״כ מסים פיתוח

 מס אחרימהוון 
 תזרים מהוון סה״כ

 אחרי מס (10%)

  

2018 - - - - - - - 

2019 - - - - - - - 

2020 3.94 0.89 0.76 8.09 -1.33 -5.80 -4.57 

2021-2033 50.22 11.30 11.56 0.17 6.25 22.28 12.05 

"כסה  54.16 12.19 12.32 8.26 4.92 16.48 7.48 
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להלן ניתוח רגישות לפרמטרים העיקריים המרכיבים את התזרים המהוון )מחיר הנפט וכמות 

  :31.12.2017ההפקה( ליום 

  :הנפטהפקת  בקצב שינויים

  

ש

י

נ

ו

י

י

ם

 

ב

מ

ח

י

ר

י

 

ה

נ

פ

ט

:

                  

Proved + Probable + Possible Reserves( ליום  .201731.12 מוכחות + צפויות +אפשריות )   מעתודותסה״כ תזרים מהוון   

התזרים רכיבי  

  תמלוגים הכנסות שנה

 
 עלויות

הפעלה 
 ונטישה

 
 עלויות
 מסים פיתוח

תזרים לא  סה״כ
 מס אחרימהוון 

תזרים מהוון  סה״כ
 אחרי מס( 10%)

  
2018 - - - - - - - 

2019 - - - - - - - 

2020 5.44 1.22 0.98 8.09 -1.12 -4.86 -3.83 

2021-2033 72.43 16.3 15.39 0.17 9.34 32.36 17.37 

"כסה  77.87 17.52 16.37 8.26 8.22 27.50 13.54 

  (דולר במיליוניהכנסות נטו עתידיות )
שווי נוכחי 

 10%בהיוון של 
סה"כ בהיוון 

 10%של 
 עתודותקטגוריית  סה"כ

 הנפטבקצב הפקת  10%עלייה של 
2.88 4.03 9.56 Proved Reserves (1P) 

 מוכחות( עתודות)
7.48 9.20 19.71 Proved+ Probable Reserves (2P) 

 מוכחות+צפויות( עתודות)
13.54 15.99 32.15 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 

 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)
 בקצב הפקת הנפט  20%עלייה של 

2.88 5.18 11.59 Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)

7.48 10.91 22.94 Proved+ Probable Reserves (2P) 
 מוכחות+צפויות( עתודות)

13.54 18.44 36.80 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 
 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)

 בקצב הפקת הנפט  10%ירידה של 
2.88 1.72 5.48 Proved Reserves (1P) 

 מוכחות( עתודות)
7.48 5.76 13.24 Proved+ Probable Reserves (2P) 

 מוכחות+צפויות( עתודות)
13.54 11.09 22.85 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 

 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)
 בקצב הפקת הנפט  20%ירידה של 

2.88 0.55 3.43 Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)

7.48 4.04 9.99 Proved+ Probable Reserves (2P) 
 מוכחות+צפויות( עתודות)

13.54 8.62 18.18 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 
 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)
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  (דולר במיליוני) הכנסות נטו עתידיות
נוכחי שווי 

 10%בהיוון של 
סה"כ בהיוון 

 10%של 
 קטגוריית רזרבות סה"כ

 הנפט במחיר 10%עלייה של 
2.88 4.03 9.56 Proved Reserves (1P) 

 מוכחות( עתודות)
7.48 9.20 19.71 Proved+ Probable Reserves (2P) 

 מוכחות+צפויות( עתודות)
13.54 15.99 32.15 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 

 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)
 הנפט במחיר 20%עלייה של 

2.88 5.18 11.59 Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)

7.48 10.91 22.94 Proved+ Probable Reserves (2P) 
 מוכחות+צפויות( עתודות)

13.54 18.44 36.80 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 
 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)

 הנפט במחיר 10%ירידה של 
2.88 1.72 5.48 Proved Reserves (1P) 

 מוכחות( עתודות)
7.48 5.76 13.24 Proved+ Probable Reserves (2P) 

 מוכחות+צפויות( עתודות)
13.54 11.09 22.85 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 

 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)
 הנפט במחיר 20%ירידה של 

2.88 0.55 3.43 Proved Reserves (1P) 
 מוכחות( עתודות)

7.48 4.04 9.99 Proved+ Probable Reserves (2P) 
 מוכחות+צפויות( עתודות)

13.54 8.62 18.18 Proved+ Probable+Possible Reserves (3P) 
 מוכחות+צפויות+אפשריות( עתודות)

 .עתידיים חוזים נתוני מתוך נלקחו התזרימים

  עלויות ההפעלה נקבעו בהתבסס על הוצאות תחת סעיפים אלה בתקציב השנים הקודמות.

יובהר כי נתוני תזרים מהוונים, בין אם חושבו בשיעור היוון מסוים או ללא שיעור היוון,  -אזהרה 

 דווקא מייצגים שווי הוגן.מייצגים ערך נוכחי אך לאו 

 עתודותמן ה שותפותהבדבר התזרים המהוון המיוחס לחלק ה הערכ -אזהרת מידע צופה פני עתיד

. ההערכות לעיל , הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערךשבחזקת חלץ

ות השונות בקשר , כמו גם על העלויות הצפויבחזקת חלץ עתודות, על כמות המבוססות, בין היתר

ואשר   מעריך הרזרבות עם הפקת הנפט אשר הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של

בפועל, עשוי  השותפותלגביהם לא קיימת כל וודאות. כמות תזרים המזומנים שיתקבל אצל 

ו/או  העתודותלהיות שונה מההערכות וההשערות הנ״ל, בין היתר, כתוצאה משינויים בכמות 

 שינויים רגולטורים ו/או עלויות שונות הכרוכות בפיתוח מאגרים, הפקה וכיו"ב. 

מיסוי רווחים ממשאבי לענין היטל רווחי נפט בהתאם להוראות חוק  השותפותיודגש, כי חישובי 

"( נעשו על פי ההגדרות, הנוסחאות והמנגנונים חוק מיסוי רווחי נפט)" 2011 -, התשע"אטבע

, אך לאור חדשנות חוק השותפותוק מיסוי רווחי נפט כפי שמבינה ומפרשת אותם המוגדרים בח

מיסוי רווחי נפט ומורכבות נוסחאות החישוב והמנגנונים השונים המוגדרים בו, אין כל ביטחון כי 
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 לפרשנותפרשנות זו של אופן החישוב ההיטל תהיה זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו/או זהה 

 ט על ידי בית המשפט, אם וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו.חוק מיסוי רווחי נפ

 הפקהנתוני 

  :השותפות לחלק המיוחסים חלץ בחזקת הפקה נתוני להלן

 
  2017שנת  *2016שנת  2015שנת 

 (השותפותסה״כ תפוקה )חלק  0 17,613 43,687
(stb) 

למחזיקי  משויכתמחיר ממוצע ליחידת תפוקה )ה - 146.78 175.87
 (השותפותהזכויות ההוניות של 

 ( חדשיםשקלים /bbl( )לחבית חדשים בשקלים) 
תמלוגים ממוצעים ששולמו ליחידת תפוקה  - 30.28 35

למחזיקי הזכויות ההוניות של  משויכת)ה
שקלים /bbl( )לחבית חדשים בשקלים) (השותפות
 (חדשים

 משויכתתפוקה )העלויות הפקה ממוצעות ליחידת  - 129.32 130.82
 (השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של 

 (חדשיםשקלים /bbl( )לחבית חדשים בשקלים) 
10.06 -12.82  משויכתתקבולים נטו ממוצעים ליחידת תפוקה )ה - 

 (השותפותלמחזיקי הזכויות ההוניות של 
 (חדשיםשקלים /bbl( )לחבית חדשים בשקלים) 

%4.50  %2.87 שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות  - 
 3הפטרוליום מסוג נפט במאגר )%( 

 

 
לא הופק  20.9.2016אירוס וכי החל מיום /343 לא הופק נפט בשטח רישיון 17.4.2016יצוין, כי החל מיום  -*

  .כוכב חדש-חלץ/402נפט בשטח רישיון 

                                                      

 .האזילה שיעורהעתודות ברישיון צפויים להגדיל את  אומדן שינויי. התקופה לתחילת P2אומדן  לפי מחושב  3
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  צהרת הנהלהה

 ; 19.3.2018 ההצהרה: תאריך (1)

 "(;השותפות)" מוגבלת שותפות חלץ -לפידות המדווח: התאגיד שם ציון  (2)

 ; לוקסנבורג יעקב המשאבים: להערכת בתפקיד הנושא שם  (3)

 עבודתו; ביצוע לצורך הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי לאשר, הריני  (4)

 לבין המבקר או המעריך בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא לא כי לאשר, הריני  (5)

 ;השותפות

 הטובים האומדנים הינם המשאבים מעריך ע״י שהוערכו המשאבים ידיעתנו למיטב כי לאשר, הריני  (6) 

 ;ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים

 ה' בפרק המנויים המקצועיים המונחים לפי נערכו תקופתיה בדוח שנכללו הנתונים כי לאשר, הריני  (7)

 הנודעת ובמשמעות 1969 -תשכ"ט וצורה(, מבנה -תשקיף וטיוטת התשקיף )פרטי ערך ניירות לתקנות

 איגוד שפרסמו כפי ",PETROLEUM RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (2007)"-ב -ב להם

 המועצה (,AAPG) הפטרוליום בתחום ולוגיםגא של האמריקני הארגון (,SPE) הפטרוליום מהנדסי

 הדיווח; בעת כתוקפם (,SPEE) הפטרוליום הערכת מהנדסי ואיגוד (WPC) לפטרוליום העולמית

 .זה בדוח לעיל האמורה ההצהרה להכללת מסכים הריני  (8)

 

___________________________________ 

 הכללי השותף דירקטוריון יו"ר לוקסנבורג, יעקב  
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 ; 19.3.2018 ההצהרה: תאריך (1)

 "(;השותפות)" מוגבלת שותפות חלץ -לפידות המדווח: התאגיד שם ציון  (2)

 ;תירוש אמיר המשאבים: להערכת בתפקיד הנושא שם  (3)

 עבודתו; ביצוע לצורך הנדרשים הרלוונטיים הנתונים כל למעריך נמסרו כי לאשר, הריני  (4)

 לבין המבקר או המעריך בין תלות קיום על המצביע מידע כל לידיעתנו בא לא כי לאשר, הריני  (5)

 ;השותפות

 הטובים האומדנים הינם המשאבים מעריך ע״י שהוערכו המשאבים ידיעתנו למיטב כי לאשר, הריני  (6) 

 ;ברשותנו הקיימים ביותר והעדכניים

 ה' בפרק המנויים המקצועיים המונחים לפי נערכו תקופתיה בדוח שנכללו הנתונים כי לאשר, הריני  (7)

 הנודעת ובמשמעות 1969 -תשכ"ט וצורה(, מבנה -תשקיף וטיוטת התשקיף )פרטי ערך ניירות לתקנות

 איגוד שפרסמו כפי ",PETROLEUM RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (2007)"-ב -ב להם

 המועצה (,AAPG) הפטרוליום בתחום ולוגיםגא של האמריקני הארגון (,SPE) הפטרוליום מהנדסי

 הדיווח; בעת כתוקפם (,SPEE) הפטרוליום הערכת מהנדסי ואיגוד (WPC) לפטרוליום העולמית

 .זה בדוח לעיל האמורה ההצהרה להכללת מסכים הריני  (8)

 

_________      ____________________ 

 הכללי שותףב מנכ"ל ,תירוש אמיר
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 ונכסי נפט זניחים שהוחזרו נפט נכסי .3.3

 "(הרישיוןזה: " .1.33)בסעיף  עוז/394 רישיון .3.3.1

 השותפים בישיבת שהתקבלה להחלטה בהתאםהוחזר הרישיון למדינה  19.11.2017 ביום

ההחלטה התבססה, בין היתר, על חוסר היענות של משקיעים אסטרטגים חדשים . ברישיון

לרישיון, העלות הגבוהה של קידוח ימי בשטח הרישיון, ו/או מפעילים מקצועיים להצטרף 

הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית והקשיים הצפויים במסחור הגז אם וככל שיתגלה 

 .בשטח הרישיון

השותף הכללי פעל יחד עם השותפים ברישיון, במשך תקופה ארוכה, לצירוף שותפים 

פרויקט מורכב להשתתף ב ניםמוכום מימתאיהאסטרטגים ו/או מפעילים מקצועיים נוספים 

ברם אף  ועתיר סיכונים בדמות קידוח ימי, בכדי למקסם את הסיכויים להצלחת הקידוח,

   .אחד מהגופים הרבים אליהם פנו לא הביע נכונות להצטרף כשותף ברישיון

 ראו, ברישיון השותפים ויתר השותפות ידי על בו שבוצעו והפעולות הרישיון אודות לפרטים

 .2016 לשנת השותפות של התקופתי בדוח התאגיד עסקי תיאור לפרק 3.2.3 עיףס

 

  "(רישיוןה: "זה .2.33)בסעיף  אריה/395 רישיון .3.3.2

הרישיון סווג כנכס נפט זניח לפעילות  שותף הכללי,בהתאם להחלטת דירקטוריון ה

 השותפות אינה מעבירה את חלקה בקריאות לכסףנכון למועד דוחות אלו  .שותפותה

  מידע אודות ההתפתחויות ברישיון.כל ולפיכך אינה מקבלת  ברישיון

  תחרות .3.4

 לעיל.  3.1.9בנושא תנאי התחרות בתחום חיפושי הנפט והגז ראה סעיף  לפירוט

 הון אנושי .3.5

ידי השותף הכללי. לפידות -למועד דוח תקופתי זה, לשותפות אין עובדים והיא מנוהלת על נכון

 מעמידה לשותף הכללי שירותי כוח אדם שונים להם הוא נזקק מעת לעת. 

 נכסים לא מוחשיים .3.6

 לעיל.  3.2הנפט שברשות השותפות ראה סעיף  נכסבנושא  לפירוט

 חומרי גלם וספקים .3.7

הגולמי משפיעים לרוב על היקף הפעילות בענף וכתוצאה מכך גם על שינויים במחירי הנפט  .3.7.1

 זמינות הקבלנים והציוד הנדרש.
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החלק המהותי ביותר של חומרי הגלם והשירותים מסופקים לשותפות המוגבלת על ידי  .3.7.2

לפידות. המדובר בחומרי גלם המשמשים לצרכי פעולות קדיחה ובשירותי קדיחה ושירותים 

 לקדיחה.  נלווים

 2015 -ו 2016 ,2017 שותף הכללי בשניםל והתמלוגים דמי הניהול ,כישות מלפידותהר .3.7.3

 בהתאמה והיוו 6אלפי ש"ח 991,7 -בו 5אלפי ש"ח 5,212 -ב, 4אלפי ש"ח ,9861 -בהסתכמו 

בהתאמה, מכלל הרכישות מספקים ונותני שירותים בתקופות  69.14% -ו 87.22%,  58.83%

  אלו.

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה הנו הגורם היחידי המבצע בישראל כמו כן יצוין גם כי  .3.7.4

 בדיקות מוקדמות ולפיכך קיימת תלות של השותפות המוגבלת גם בגורם זה.

בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום ב 4ג13בביאור בהתאם להסכם המפורט  .3.7.5

דרוקמן שירותי ייעוץ יחזקאל לשותפות ד"ר העניק  2010בנובמבר  11, החל מיום 2015

בשנת  .גיאולוגי, ליווי סקרים סיסמיים, ייעוץ באיתור מטרות הראויות לחיפושי נפט וכיו"ב

-הסתכמה עלות שירותיו לכ 2015בשנת אלפי ש"ח.  192-הסתכמה עלות שירותיו לכ 2016

 הסתיימה ההתקשרות בין ד"ר דרוקמן והשותפות. 2017בפברואר  28ביום  . אלפי ש"ח 192

 אלפי ש"ח. 32 -עד למועד זה הסתכמה עלות שירותיו לכ

 סיכונים סביבתיים ודרך ניהולם .3.8

בלתי בפעילות קידוחים והפקת נפט קיים סיכון של נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות  .3.8.1

ו/או פליטת  של גזבלתי מבוקרת של נפט ו/או דליפה בלתי מבוקרת ו/או נזילה מבוקרת 

קובעים כי יש לנקוט באמצעי זהירות  מכוחווהתקנות שהותקנו  . חוק הנפטמזהמים לאוויר

ה ו/או התפרצותם מן יעל מנת למנוע חדירת נוזלים וגזים משכבה גיאולוגית אחת לשני

חוק הגנת השותפות אף נדרשת להגיש דוחות שנתיים בהתאם ל. האדמה ללא מעצור

כן, חל איסור -כמו. 2012-חובות דיווח ומרשם(, תשע"ב -הסביבה )פליטות והעברות לסביבה

  .לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה, זאת כדי למנוע זיהום מי התהום

בפיקוח  ,במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה החלה על פעילותה של השותפות .3.8.2

על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה. להערכת השותפות, מגמה זו צפויה להימשך ואף 

 .יר בשנים הקרובותלהחמ

אי עמידה בהוראות התקינה בתחום איכות הסביבה עלולה לחשוף את השותפות ושותפיה  .3.8.3

ציות שונות וכפועל יוצא לעיכוב ואף להפסקת קבנכסי הנפט השונים לתביעות, קנסות וסנ

 פעילויות אשר מסייעות השותפותכחלק מפעילותה השוטפת מבצעת . פעילות השותפות

במסגרת הדיונים על טיוטת שטר  בהקשר זה יצוין כי פגיעה בסביבה.ל הסיכוןלהקטנת 

החזקה בשדה חלץ עלתה דרישה מצידו של משרד האנרגיה לתיקון מפגעי עבר סביבתיים 

בשדה חלץ. השותפות הבהירה את התנגדותה לדרישה זו, בין היתר מנימוקים שבתנאי 

                                                      

 אלפי ש"ח אשר שולמו לשותף הכללי 1,813 -כולל דמי ניהול בסך כ  4
 .אלפי ש"ח אשר שולמו לשותף הכללי 1,810 -כולל דמי ניהול בסך כ        5
 אלפי ש"ח אשר שולמו לשותף הכללי.  1,822 -כולל דמי ניהול בסך כ        6
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לא נכלל כל תנאי, ולא נכללה כל "( תהרישיונו)"כוכב חדש -חלץ/402-אירוס ו/343רישיונות 

חובה לשיקום נזקים שנגרמו )ככל שנגרמו( מפעילות עבר בשטחי החזקה המיועדת, ולכן לא 

, וכן שרובו המכריע של הנזק הנטען ממילא ניתן לכלול תנאי או חובה כאמור בשטר החזקה

מבלי שיהא  הודיעה לנציגי המשרד להגנת הסביבה כי השותפות. השותפותלא נגרם על ידי 

בכך בכדי להוות לקיחת אחריות מכל סוג שהוא על זיהומי קרקעות בשדה חלץ או הודאה 

לצורך קבלת  לפעולהיא תהא מוכנה בדבר מחויבות השותפות ו/או כוונתה לטיפול בקרקע, 

אתרים אשר נכללו בסקר ובחינת הצעות להשלמת סקר קרקע ולעריכת סקר סיכונים ביחס ל

המיועדת , בכפוף לכך שתקבל את החזקה 2013מרץ  חודששערכה השותפות בההיסטורי 

  . חלץ שדה בשטח

נכללו הוראות מהן עשוי , 22.10.2017אשר התקבל בשותפות ביום שטר חזקת חלץ, ב

 הנובעים לטיפול ושיקום זיהומי קרקעאחריות בנוגע מוטלת השותפות על  להשתמע כי

כי לעמדתה, הבהירה לממונה . השותפות רישיונות בשטח החזקהה קבלת טרם התקופהמ

 להגנת המשרד במדיניות אף המעוגן", המשלם הוא"המזהם  לפיו הבסיסי לכלל בהתאם

 לניקוי חוקית חובה כל עליה חלה לא, 13.10.2016 מיום מזוהמות קרקעות בנושא הסביבה

אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות את  19.12.2017ביום . ידיה על זוהמה שלא קרקע

מוסיף אינו  ת חלץשטר חזקקבלת החזקה, וזאת לאחר הבהרה שהתקבלה מהממונה ולפיה 

למתן קודם  שהייתה קיימת לפי דיןהיסטוריים סביבתיים לניקוי נזקים  החוב או גורע מכל

המשמעות הכלכלית של תיקון מפגעי . יצוין, כי במועד זה אין ביכולתה להעריך את החזקה

 .עבר סביבתיים ואת היקפם של המפגעים הסביבתיים

פורסמו תקנות הנפט )הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון  2012באפריל  30ביום  .3.8.4

תקנות ההרשאה הנוגעות לקידוח נפט, "(. ההרשאה תקנות)" 2012-והבניה(, התשע"ב

ידוחי נפט וגז טבעי בתחומי מדינת ישראל. כוללות הליך תכנוני סדור אשר יחול על ק

התקנות קובעות, כי על בעל זכות נפט המבקש לבצע פעולות של קידוח בדרך של סטייה 

מהוראות חוק התכנון והבניה והתקנות על פיו, להגיש בקשה לאישור פעולות לוועדה 

 המחוזית הרלוונטית, שאליה יצטרף נציג של שר האנרגיה והמים.

לול, בין היתר, מסמך סביבתי. המסמך הסביבתי יוכן על פי הנחיות משרד על הבקשה לכ

האנרגיה והמים בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ויפרט את ההשפעות הסביבתיות, 

לרבות אחסון ושינוע תוצרי פעולות אלה, בדיקת חלופות מיקום וטכנולוגיה וכן המלצות 

ור ההשפעות האפשריות מפעולות החיפוש, ביחס להנחיות והאמצעים הנדרשים לצורך מזע

 וכן הוראות ביחס לשיקום האתר עם סיום הפעילות של המבקש בשטח. 

 
כמו כן, הבקשה תכלול תיאור מילולי של הפעולות המבוקשות, מפת התמצאות בקנה מידה 

, וכן תשריט תחום שטח פעולות הקידוח, הכולל את מיקום הקידוחים, 1:50,000של 

וות ובכלל זה דרכי הגישה והדרכים שישמשו לשינוע הנפט, וכן המבנים התשתיות הנל

. גבולות האתר יכללו את השטח 1:2,500-והמתקנים בתחומו, בקנה מידה שלא יפחת מ

 שיימצא כי חלות עליו מגבלות כתוצאה מפעילות האתר, ביחס לייעודי הקרקע המאושרים .

 

ים מיום שהתקבלה, אך לא מוקדם מתום ימ 45הוועדה המחוזית תקיים דיון בבקשה תוך 

ימים מיום שהועברה אליה חוות דעת בנוגע למסמך הסביבתי של נציג השר להגנת  14

ימים מיום  30הסביבה או מהמועד להגשת חוות הדעת האמורה. חוות הדעת הנ"ל תוגש תוך 
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שהמסמך הסביבתי הוגש לוועדה. הוועדה רשאית להחליט להמשיך את הדיון בבקשה 

 ישיבה נוספת במידת הצורך לפי שיקול דעתה.ב

 

תקנות ההרשאה מבדילות בין השלב הזמני של קידוחי החיפוש לבין השלב המסחרי של 

ההפקה. בשלב הזמני, לפני ביצוע קידוחי החיפושים, תוגש לוועדה המחוזית בקשה אשר לא 

ושלב של שימוע תכלול את שינוי ייעוד הקרקע ושהליך אישורה יכלול דיונים בוועדה 

התנגדויות הציבור. בשלב המסחרי בו צפויה להתבצע הפקה מסחרית, תוגש לוועדה תוכנית 

מפורטת, אשר תכלול בקשה לשינוי ייעוד הקרקע ופירוט כלל המערכות שברצון בעל הרישיון 

להקים באתר. הכנת המסמך הסביבתי וההליך לאישור הבקשה עשויים להימשך מספר 

 .חודשים

ת, האנרגיה והמים לחיפושי ומשרד התשתיות הלאומיות יפורסמו הנח 1.8.2013ביום  .3.8.5

, אשר נועדו למנוע, או למזער ככל הביתן, מפגעים סביבתיים והפקת נפט וגז טבעי ביבשה

ות כללים כך שהעבודה נהעלולים להיווצר בעת פעילות חיפוש והפקת נפט וגז טבעי, ולהת

כה בפעילות זו, תתבצע באופן הבטוח ביותר. במסגרת תוכנית העבודה אשר תצורף והכר

יידרש בעל זכות הנפט לפעול בהתאם לאמור בהנחיות הנ״ל. בנוסף, ההנחיות בנויות  לרשיון

מדרישות סביבתיות אותן יש לקיים, ומנספחים בחם מפורטות הנחיות לדוגמא אשר 

כתנאי לקבלת אישור ביצוע קידוח יגיש בעל הרישיון יותאמו לכל זכות נפט באופן פרטני. 

בקשה לאישור קידוח בליווי מסמך סביבתי על תקנות ההרשאה. כמו כן, במסגרת הבקשה, 

 .ת של הפעילותוביבתיסהמסמך יכלול הערכת ההשפעות ה

מאת  נושאי משרה בהן ואצל בלפידותבשותפות,  והתקבלאשר  ותההתראאודות  לפרטים .3.8.6

 . .201731.12לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום א 13הסביבה, ראו ביאור המשרד להגנת 

  מימון .3.9

פעילות חיפושי הנפט והגז של השותפות מומנה כולה מתוך ההון העצמי של השותפות.  .3.9.1

 השותפות לא התקשרה בהסכמי הלוואות או באמצעי מימון נוספים. 

לא חייב( לקבל בשם  השותף הכללי רשאי )אךבהתאם להסכם השותפות המוגבלת,  .3.9.2

השותפות המוגבלת אשראי בתנאים שיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאות לצורך 

הכנת הבאר להפקה, השלמת הבאר, הקמת מתקני הפקה ופעולות לפיתוח שדה הנפט ו/או 

 ,ווק הנפט במקרה של תגלית )כמשמעה בחוק הנפט(יהפקת הנפט ו/או הולכת נפט ו/או ש

חלקה של השותפות המוגבלת  אתאת נכסי השותפות המוגבלת, לרבות  ולשעבד לצורך זה

בבאר ו/או בשדה הנפט ו/או בנכסי הנפט ו/או בהסכמים אשר יחתמו בקשר עם נכסי הנפט 

יודיע על  ,בטרם יפעל השותף הכללי לקבלת אשראים ולשעבוד נכסים על פי סעיף זה. הנ"ל

ימים  7ולות אלו אם המפקח הודיע )תוך כך השותף הכללי למפקח בכתב והוא לא יבצע פע

תוך הזמן  -לאחר קבלת הודעת השותף הכללי או במקרה שבו, דרושה תגובה מהירה יותר 

שבו דרושה תגובה כאמור( לשותף הכללי כי לדעתו אין לעשות את הפעולות שמבקש השותף 

הפעולות  הכללי לעשות או מי מהן ובלבד שנימק זאת בכתב בטעמים שיסודם בכך שלדעתו

 .האמורות מקפחות את זכויותיו של השותף המוגבל
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לפרטים אודות דרישת משרד האנרגיה והמים להעמיד ערבויות בנקאיות לאיטום ונטישת  .3.9.3

 . 31.12.2017לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום ב 13בארות ראו ביאור 

 

 השקעות .3.10

לרבות ניירות ערך סחירים וקדונות יהשותפות המוגבלת משקיעה את אמצעיה הנזילים בפ .3.10.1

הסכם השותפות עד לשימוש בהן למטרת חיפושי נפט וגז.  מניות ואגרות חוב לא מדורגות

סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים המוגבלת קובע כי 

)לרבות הון השותפות המוגבלת ורווחיה שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי, אם ימצא 

ת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד לשימוש בהם למטרות שלשמן נועדו זא

באופן שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על 

הערך הריאלי של הכספים ו/או השגת תשואה נאותה ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע 

 . מטרות השותפות המוגבלת

רכשה השותפות בבורסה  2017שבועות שתחילתה בסוף חודש אוגוסט  3 -בתקופה בת כ .3.10.2

מהון המניות של  2.2%-המהוות כ "(,איידיאוגרופ בע"מ )" או,.די.אייחברת מניות  605,690

איידיאו הינה חברה ציבורית אשר  .ש"ח מיליוני 40.5 -כ של תכולל תמורהבאיידיאו, 

על פי דיווחיה הפומביים של רות ערך בתל אביב בע"מ. מניותיה נסחרות בבורסה לניי

, חברה ADO Properties S.Aבחברת איידיאו, באמצעות החזקותיה איידיאו, עוסקת 

ברכישה , בעיקר "(ADOP)" המאוגדת בלוקסמבורג הרשומה למסחר בבורסת פרנקפורט

 .והשכרתםשל בנייני מגורים בעיר ברלין שבגרמניה, ניהולם, פיתוחם, תחזוקתם 

ובינוי  שיכויהינן  באיידיאוהמניות העיקריות  בעלות, על פי דיווחיה הפומביים של איידיאו .3.10.3

, איידיאומהון המניות של  37.54%-"(, המחזיקה, נכון למועד דוח זה בכובינוי שיכוןבע"מ )"

 19.7%-"( המחזיק, נכון למועד דוח זה, בכדיין( )"בשליטתו חברה)באמצעות  דיין משה מר

 Apollo Global Management LLC -ו, איידיאומהון המניות המונפק והנפרע של 

מהון המניות המונפק והנפרע של  14.71%-"(, המחזיקה, נכון למועד דוח זה, בכאפולו)"

  איידיאו.

נחתם הסכם בעלי מניות בינה לבין  20.9.2017דיווחה שיכון ובינוי, כי ביום  24.9.2017ביום  .3.10.4

"(, באיידיאו המניות בעלי הסכם)" באיידיאו בקשר עם החזקות הצדדים דיין ואפולו,

הכולל, כפי שנמסר בדיווחה של שיכון ובינוי,  הוראות מפורטות לעניין )א( מינוי דירקטורים 

באיידיאו; )ב( התחייבות להצבעה מוסכמת ומשותפת לגבי "נושאים מיוחדים" )מהותיים( 

, מינוי "פאנל אקזקוטיבי" מתוך ADOP-דירקטורים בבמהלך חיי איידיאו; )ג( מינוי 

ודרישה להסכמה  ADOPהדירקטוריון, התחייבות שלא לשנות את תחום הפעילות של 

משותפת ב"נושאים המיוחדים"; )ד( התחייבות של כלל הצדדים להמשיך להחזיק ב"מניות 

תן זכות סירוב מזכויות ההצבעה(, לצד מ 60%הגרעין" המקנות שליטה באיידיאו )בשיעור 

ראשונה, התחייבות רוכש מניות גרעין במהלך השנה הראשונה להצטרף כצד להסכם, 

ו( התחייבות להימנע מפעילות מתחרה -)ה-והגבלות עבירות נוספות לעניין ביצור שליטה; ו

הסכם בעלי המניות באיידיאו קבע כי . ADOPוראיה "עין בעין" של הגדלת סחירות מניות 
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, ביניהם 31.12.2017עד ליום  מספר תנאים מתלים ף בכפוף להתקיימותם שליכנס לתוקהוא 

שיכון ובינוי התחייבה במסגרת השלמה בהצלחה של הצעת רכש מיוחדת למניות איידיאו. 

לא ייעשו שינויים כך ש תפעיל את כוח הצבעתהכי היא הסכם בעלי המניות באיידיאו של 

, וזאת עד להתקיימות התנאים או בפעילותן ADOP-.די.או. ויאימהותיים בעסקיהן של 

 .מטעמה של דיין ואפולו ADOP, וכי ימונו שני משקיפים לדירקטוריון המתלים

 בעלי להסכם תיקוןנחתם  18.12.2017דיווחה שיכון ובינוי, כי ביום  19.12.2017ביום  .3.10.5

וקף הארכת התקופה להתקיימות התנאים המתלים לכניסתו לת שעיקרו, באיידיאו המניות

ההוראות לפיהן )א( "בתקופת הביניים" שיכון  ביטול וכן, 30.6.2018של ההסכם עד ליום 

ובינוי תפעיל את כוח השפעתה על מנת למנוע החלטות או עסקאות בעלות השפעה מהותית 

 .ADOP)ב( ימונו שני משקיפים לדירקטוריון -, וADOP-על איידיאו ו

יחה כנגד שיכון ובינוי, דיין ואפולו, במסגרתה המרצת פת לפידותהגישה  21.2.2018 ביום .3.10.6

ובינוי, דיין ואפולו מחזיקות  שיכוןצו הצהרתי לפיו  ליתןהתבקש בית המשפט, בין היתר, 

 328לעניין הוראותיו של סעיף  באיידיאומזכויות ההצבעה  45%במשותף בשיעור העולה על 

לחוק החברות,  328לחוק החברות, כי הן ביצעו ביחד ולחוד "רכישה" בניגוד להוראות סעיף 

מהון המניות  49%, כי קףכי ההסכם בין שיכון ובינוי, דיין ואפולו בטל מעיקרו וחסר כל תו

 מכוח וזאתרדומות  יהפוך למניות ואפולו דיין, ובינוי שיכוןהמוחזק על ידי  איידיאושל 

על שיכון ובינוי, דיין ואפולו לפעול במשותף ו/או  האוסר, צו מניעה החברות לחוק 333 סעיף

הצהרתי  צוו איידיאולשתף פעולה בדרך כלשהי לפרסום הצעת רכש מיוחדת לרכישת מניות 

 בה משום קיפוח לפידות שיש בדרך מתנהלים איידיאוחברת  שללפיו ענייניה 

לפידות רכשו אף הם מניות איידיאו, ונכון למועד דוח זה מחזיקה ה בשותפות בעלי השליט .3.10.7

מהון המניות של איידיאו, ומר יעקב  4.03%-מניות איידיאו, המהוות כ 1,107,911-ב

מחזיק לוקסנבורג, בעל השליטה בלפידות ויו"ר דירקטוריון השותף הכללי השותפות, 

מהון המניות  0.58%-מניות איידיאו נוספות, המהוות כ 158,763באמצעות חברות בשליטתו, 

השותפות, לפידות ומר לוקסנבורג פועלים בנוגע להחזקותיהם במניות איידיאו . של איידיאו

 ופרובמשותף  הצדדים פועליםבהתאם להסכמות אליהן הגיעו הצדדים שעל פיהן, בין היתר, 

 כי, מובהר. ויות ההצבעה בהושימוש בזכ איידיאובכל הנוגע למכירת מניות  ראטה

 להחזקותיועל פי שיקול דעתו בכל הנוגע  לפעול להן צד מכל מונעות אינן"ל הנ ההסכמות

 מהחזקותיו חלק או כל , ובכלל זה לגבי זכויות ההצבעה מכוחן ולמכירת איידיאובמניות 

  .האחרים לצדדים מוקדמת הודעה כך על שיתן ובלבד, איידיאו במניות

 איידיאומניות של  302,845לרכישת התקבלה בשותפות הצעת לפידות,  30.11.2017ביום  .3.10.8

 )ומהוות מחצית מהחזקות השותפות באיידיאו(, המוחזקות על ידי השותפותמתוך המניות 

במחיר אשר ישקף את מחיר הנעילה של מניות איידיאו בבורסה ביום המסחר אשר יקדם 

 . "(הצעת לפידות)" ש"ח למניה 76לא יעלה על למועד רכישתן, ובלבד שמחיר זה 

ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי לזמן אסיפת  , החליטו3.12.2017בישיבתם מיום  .3.10.9

קבלת דיון בהחזקות השותפות במניות אייידאו ובעלי יחידות ההשתתפות שעל סדר יומה 

 מניות איידיאוהחזקותיה של השותפות בלהמשך בנוגע עקרונית אינדיקטיבית החלטה 

התקיימה האסיפה הכללית הנדחית של בעלי  2.1.2018ביום . קודם לדיון בהצעת לפידות

עמדה ההחלטה הבאה: להורות לדירקטוריון והנהלת , כשעל סדר יומה יחידות ההשתתפות
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השותף הכללי בשותפות לפעול למכירת חלק )ובכל מקרה לא פחות ממחצית( מהחזקות 

מכלל  96.5% -כההחלטה שעל סדר היום נדחתה ברוב של השותפות במניות איידיאו. 

 .. בעלי השליטה בשותפות לא השתתפו באסיפהיחידות ההשתתפות שהצביעו באסיפה

 

בקשה לגילוי ועיון במסמכים עובר להגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת לפי  לפרטים אודות .3.10.10

הוגשה כנגד , אשר מא לפקודת השותפויות65לחוק החברות וסעיף  198הוראות סעיף 

השותפות, השותף הכללי בשותפות, בעלי השליטה בה ונושאי המשרה בשותפות ובלפידות, 

, ועניינה רכישת מניות בלפידותת בשותפות ובעל מניות על ידי  מחזיק יחידות השתתפו

 .31.12.2017א לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 13ראו ביאור , איידיאו

 יהלדוחות 6אודות השקעותיה של השותפות המוגבלת ראה ביאור נוספים לפרטים  .3.10.11

 . 31.12.2017המצורפים של השותפות ליום הכספיים 

 הוצאות מוכרות לצורך מס .3.11

 : )בש"ח( פירוט הוצאות מוכרות לצרכי מס שיוחסו למחזיק ביחידת השתתפות אחת להלן

  2015לשנת המס 

סה"כ לכל יחידת  
 השתתפות

ש"ח  0.01ליחידה אחת בת 
 ע"נ

סה"כ הכנסות )הפסד( לצרכי מס 
 להעברה לבעלי יחידות

(1,857,000) (0.0264) 

 0.0025 179,000 הכנסות מדיבידנד
 0.0849 5,959,000 מריבית והפרשי שערהכנסות 

 0.0000 0 רווח הון ממכירת זכויות נפט
 0.1033 (7,242,000) הכנסה /)הפסד( מני"ע

מס שנוכה במקור ממנכים 
 ישראלים

0 0 

סך התרומות בשנת המס שבגינן 
 מגיע זיכוי

141,190 0.0020 

 0.0523 3,671,000 סך מקדמות ששולמו בשנת המס

 31ש"ח ע"נ כ"א, מונפקות ליום  0.01יחידות בנות  70,118,393הנ"ל ליחידה אחת מבוסס על  החישוב

 .2015בדצמבר 

 2016לשנת המס 

 

סה"כ לכל יחידת  
 השתתפות 

ש"ח  0.01ליחידה אחת בת 
 ע"נ

סה"כ הכנסות )הפסד( לצרכי מס 
 0.2082 14,602,000 להעברה לבעלי יחידות

 0.0014 95,000 הכנסות מדיבידנד
 0.0542 3,801,000 הכנסות מריבית והפרשי שער

 0 0 רווח הון ממכירת זכויות נפט
 0.0885 6,207,543 הכנסה /)הפסד( מני"ע

מס שנוכה במקור ממנכים 
 0 0 ישראלים

סך התרומות בשנת המס שבגינן 
 0.0009 65,000 מגיע זיכוי

 0.0213 1,492,996 סך מקדמות ששולמו בשנת המס
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 31ש"ח ע"נ כ"א, מונפקות ליום  0.01יחידות בנות  70,118,393הנ"ל ליחידה אחת מבוסס על  החישוב

 .2016בדצמבר 

 

 

  2017לשנת המס   

סה"כ לכל יחידת  
 השתתפות

ש"ח  0.01ליחידה אחת בת 
 ע"נ

סה"כ הכנסות )הפסד( לצרכי מס 
 להעברה לבעלי יחידות

2,668,000 0.0380 

 0.0013 91,000 הכנסות מדיבידנד
 0.0367 2,572,000 הכנסות מריבית והפרשי שער

 0 0 רווח הון ממכירת זכויות נפט
 0.1474 10,334,851 הכנסה /)הפסד( מני"ע

מס שנוכה במקור ממנכים 
 0 0 ישראלים

סך התרומות בשנת המס שבגינן 
 מגיע זיכוי

204,000 0.0029 

 0.0346 2,428,080 סך מקדמות ששולמו בשנת המס

 31ש"ח ע"נ כ"א, מונפקות ליום  0.01יחידות בנות  70,118,393הנ"ל ליחידה אחת מבוסס על  החישוב

 .2017בדצמבר 

  מיסוי .3.12

 .31.12.2017לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום  15ביאור  ראה

 הסכמים מהותיים .3.13

 הסכם השותפות המוגבלת .3.13.1

מהווה הסכם השותפות המוגבלת את תקנות  ,)א( לפקודת השותפויות61בהתאם לסעיף 

הסכם השותפות המוגבלת, על תיקוניו, פורסם ע"י השותפות בדיווחה  .השותפות המוגבלת

 ( הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה. 2016-01-138811)אסמכתא  2016בדצמבר  12מיום 

 הסכם נאמנות  .3.13.2

-2016-01)אסמכתא  2016בדצמבר  12הסכם הנאמנות פורסם ע"י השותפות בדיווחה מיום 

 הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה.  (138811

לדוחותיה א 3ג13לפירוט ראו ביאור  -הסכם לחכירת ציוד ושירותי תחזוקה עם לפידות .3.13.3

 .2017בדצמבר  31הכספיים של השותפות ליום 

לפירוט  -כוכב חדש -חלץ/402 -אירוס ו/343ליישום תוכנית פיתוח בשטחי רישיונות  הסכם .3.13.4

 .2017 בדצמבר 31 ליום השותפות של הכספיים לדוחותיה 5ג13ביאור  ראו
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 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות .3.14

  1952-תשי״בחוק הנפט,  .3.14.1

חיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט על התיקונים שהוכנסו בו )בסעיף זה: 

)עקרונות  ובתקנות הים ״(התקנות: ״בסעיף זה) 1953-בתקנות הנפט, תשי״ג ,״(החוק״

 שהותקנו מכוחו. "(תקנות הים)" 2016 - ז״עהתש ,ים(בפעולה לחיפושי נפט והפקתו 

פי ״היתר מוקדם״, ״רישיון״ או -החוק קובע, בין היתר, כי לא יחפש אדם נפט אלא על

 חזקה. פי רישיון או שטר-״שטר חזקה״ )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם נפט אלא על

בדיקות מוקדמות )שאינן כוללות קדיחות ניסיון( בשטח כלשהו כדי לעמוד על עריכת 

ים, מותנית בקבלת היתר מוקדם. יהסיכויים לגילוי נפט בשטח, לרבות ביצוע סקרים סייסמ

החוק מאפשר מתן זכות קדימה לבעל היתר מוקדם לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו 

, בסכום שלא יפחת יקות מוקדמות והשקעותההיתר המוקדם, אם זה יתחייב לבצע בד

בחיפושי נפט כפי שיקבעו על ידי נציגיה  מהסכום שהשר קבע לאותו היתר מוקדם,

 זכות הקדימה לא תעלה על שמונה עשר חודש.  ין זה.יהמוסמכים של המדינה לענ

שיון, בכפוף להוראות החוק ותנאי הרישיון, בעיקר את הזכות י״רישיון״ מקנה לבעלי הר

לחפש נפט בשטח הרישיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה על עניני נפט על פי החוק, 

וזכות ייחודית לקדוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח בשטח הרישיון ולהפיק ממנו נפט. 

שנים והוא ניתן להארכה, בתנאים הקבועים בחוק,  3נתן לתקופה מקורית של ירישיון י

אדם המחזיק בשניים עשר רישיונות או רישיונות על  שנים. 4לתקופה נוספת שלא תעלה על 

 מיליון דונם, לא יקבל רישיון אלא לאחר קבלת אישור מוקדם. 4שטח העולה על 

אם מגיע בעל הרישיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת הרישיון לתקופה 

ל שדה הנפט, אך לא שיש בה כדי ליתן לבעל הרישיון זמן מספיק לשם קביעת גבולותיו ש

יותר משנתיים, וכן רשאי לקבל בשטח מסוים מתוך שטח הרישיון, ״חזקה״ המקנה זכות 

 30ייחודית לחפש ולהפיק נפט בשטח החזקה כל ימי תוקפה. החזקה ניתנת לתקופה של עד 

ח רישיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח ושנה מיום נתינתה, אולם אם ניתנה חזקה מכ

תתחיל התקופה ביום שבו היה פוקע הרישיון אלמלא הוארך. ניתן להאריך חזקה, הרישיון, 

שנה. חזקה עלולה לפקוע לאחר מתן  20בתנאים הקבועים בחוק, לתקופה נוספת של עד 

הודעה מתאימה על ידי השר הממונה על בצוע החוק, אם לא הפיק בעל החזקה או חדל 

 להפיק נפט בכמויות מסחריות.
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בין היתר, כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור של שמינית אחת מכמות החוק מחייב, 

הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה )למעט כמות הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת 

 .7שטח החזקה(, אך בכל מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק

ו זכות קדימה אם בעל הזכות לא כמו כן נקבע בחוק, כי ״המנהל״ רשאי לבטל זכות נפט א

מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם 

לתוכנית העבודה שהגיש או איחר בביצועה, או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים 

שהתחייב להשקיע, וכל זאת על אף התראה בכתב שנמסרה לבעל זכות הנפט או ההיתר 

 לכן. יום קודם 60המוקדם 

שיונות ובחזקות יעוסקות, בין היתר, בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה, ברהתקנות 

״( וקובעות את אופן הגשת בקשות לקבלת זכויות, הגשת דוחות, אגרות הזכויות)ביחד: ״

הוראות בעניין מתן זכויות בדרך של תחרות  רישום, שיש לשלם, תנאים לגבי צורת השטח,

 .ניין תשלומי תמלוגים בהתאם לחוק הנפטוהוראות בע

מחליפות ומבטלות את תקנות  2016בנובמבר  15, אשר פורסמו ברשומות ביום תקנות הים

תקנות הים )" 2006-הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, התשס"ו

"(. תקנות הים קובעות תנאים מסוימים להוכחת כשירות של המבקש זכויות נפט הקודמות

בים, ביניהם, על המבקש זכות נפט להראות כי הוא )או חבר בקבוצה המבקשת לקבל זכות 

נפט( עומד בתנאים הנדרשים לשם אישור כמפעיל וכן עליו להראות כי הוא בעל יכולת 

ין היתר, דרישות סף חדשות ביחס לאישור מפעיל קובעות, ב תקנות הים כלכלית מתאימה. 

( בזכות 100%לפחות )מתוך  25%דרישה שיהא בעל שיעור של  ובכללם, לחיפושי נפט וגז בים

נפט )ובהתאם, יהיה חייב בהוצאות וזכאי להכנסות בגין אותה זכות נפט, באותו שיעור 

ישיון לחיפושי נפט וביחס לתנאים בהם צריכה לעמוד קבוצה המבקשת לקבל ר ,כאמור(

בים, אשר לדעת השותף הכללי מחמירות את דרישות הסף כפי שהיו עד כה בתקנות הים 

תקנות הים בנוסחן המעודכן להשפיע לרעה על הפעילות בתחום , ולפיכך עלולות הקודמות

 .החיפוש וההפקה של נפט בים בישראל

פורסמה  2015 בדצמבר 31 ביום .העברת זכויות נפט נדרשת לאישור הממונהבהתאם לחוק, 

לחוק הנפט  76הנחיות לענין סעיף  , האנרגיה והמיםבאתר משרד התשתיות הלאומיות

להגשת בקשות להעברת זכויות נפט ולשעבוד של זכויות שמטרתן להסדיר את הפרוצדורה 

נפט, תוך קביעת תנאים מנחים לפיהם הממונה רשאי לקבל בקשה כאמור, להתנותה 

של זכות  8פי ההנחיות, הן חלות על העברה-. על("ההנחיות")לדחותה  בתנאים שונים או

                                                      

הסכומים המינימליים שנקבעו בחוק שבעל חזקה ישלם לשנה פלונית לכל אלף דונם שבשטח הפקתו יהיו   7
חביות; בעד  4 -השווי של מספר חביות נפט, כמפורט להלן, בסוף אותה שנה: בעד השנה הראשונה של החזקה 

השנה הרביעית של חביות; בעד  12 -חביות ; בעד השנה השלישית של החזקה  6 -השנה השניה של החזקה 
 רךחביות. לפיכך, לצו 32 -חביות; בעד השנה החמישית של החזקה ובעד כל שנה שלאחריה  20 -החזקה 

דונם, אזי הסכום המינימלי של התמלוג יהיה  250,000הדגמה, אם שטח חזקה הינו בשטח המקסימלי של 
 5,000חביות בשנה השלישית,  3,000חביות בשנה השניה,  1,500חביות בשנה הראשונה,  1,000השווי של 

 חביות בשנה החמישית ואילך. 8,000-חביות בשנה הרביעית ו 

בתמורה  13על פי ההנחיות "העברה" משמעה העברה בכל דרך שהיא, למעט הורשה, ולרבות הקצאה, בין   8
זכות נפט או ) העברה של חלק ב1ובין שלא בתמורה, וכן מתן זכות ברירה לפעולה כאמור, לרבות כל אלה: (

העברה או הקצאה של  )2של טובת הנאה בעניין זכות נפט בין חברים בקבוצה מכוח ההסכם שביניהם; (
אמצעי שליטה אשר לבדם או ביחד עם אמצעי שליטה שהיו בידי הנעבר או מקבל ההקצאה קודם לכן מקנים 

ר ביחד עם אמצעי שליטה שהיו ) העברה או הקצאה של אמצעי שליטה אש3לו טובת הנאה בעניין זכות נפט; (
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, שהבקשה להעברתה )לרבות שיעבוד זכויות נפט (ושל טובת הנאה בעניין זכות נפט נפט 

 :להלן קישור לנוסח ההנחיות ן.פרסומתוגש לאחר 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/oil_search_publications/he/oil_rights_lien.pdf 

 

לפרטים אודות הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים למתן בטחונות בקשר 

  .31.12.2017לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום  1ו13עם זכויות נפט ראו ביאור 

לחוק  76לענין סעיף לפרטים אודות הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 

 . 31.12.2017לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום  3ו13ראו ביאור  הנפט

 בקשות להגשתאודות הנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  לפרטים

לדוחותיה הכספיים של השותפות  3ו13ראו ביאור  נפט בזכויות מפעולות נתונים והעברת

 31.12.2017ליום 

-פורסם על ידי משרד המשפטים תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז 14.12.2016יצוין, כי ביום 

"( אשר נועד להחליף את פקודת השותפויות. מטרת התזכיר היא לענות על התזכיר)" 2017

פי דברי ההסבר -יקה מודרני, יעיל ונוח. עלהצורך של שוק השותפויות הישראלי במודל חק

לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים, זולים 

ופשוטים עבור רוב השותפויות. עם זאת, התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול מהוראותיו. 

חדל שמתאים לפיכך אין הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת מ

לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב בדברי ההסבר כי פקודת 

השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד על השותפויות בישראל. היא כוללת 

הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה שמצננות את התמריץ להקים 

הקשר זה מוצעים שינויים בהליך הרישום והדיווח לרשם שותפויות מוגבלות בישראל. ב

השותפויות, ביניהם ביטול חובת הרישום של השותפות הכללית, ביטול דרישות האישור 

והפרסום של הסכם השותפות המוגבלת, ביטול חובות הפרסום ברשומות וביטול ההוראות 

עוד נאמר . נהליתהעונשיות ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למודל של אכיפה מ

בדברי ההסבר לתזכיר, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית, כי היות שההסדרים שנקבעו 

במסגרת התיקון לפקודת השותפויות הם הסדרים מודרניים ורצויים שאינם טעונים תיקון, 

מוצע להעתיק את רב הסעיפים כמו שהם לפרק הרלוונטי בתזכיר העוסק בשותפות מוגבלת 

את, נערכו מספר שינויים, רובם טכניים, שעיקרם החלת הוראות ממשל ציבורית. עם ז

נכון למועד . תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות, על כל סוגי השותפויות

הדוח השותפות, ביחד עם יועציה המשפטיים, לומדת את הוראות התזכיר ואת ההשפעות 

 .שעשויות להיות לו על עסקיה

והמים האנרגיה התשתיות הלאומיות, פורסמה באתר האינטרנט של משרד  1.7.2015ביום  .3.14.2

טיוטת המתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל, שתכליתו פיתוח מהיר של מאגר לוויתן, 

. בהמשך להחלטת ועדת ("טיוטת המתווה")הרחבת תמר וכן פיתוח מאגרי גז טבעי נוספים  

                                                                                                                                                        

בידי הנעבר או מקבל ההקצאה קודם לכן מקנים לו שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או חלק 
 .בזכות נפט או שיש להם טובת הנאה בעניין זכות נפט
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 25.6.2015מיום  6, מספר ב/(בטחוני -יניהקבינט המד)השרים לענייני ביטחון לאומי 

לחוק ההגבלים העסקיים,  52ובעקבות השימוע הציבורי, ובכפוף למתן הפטור לפי סעיף 

את המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי  ,16.8.2015, אישרה הממשלה, ביום 1988-תשמ"ח

כריש" " ,"המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן

אישרה מליאת הכנסת את החלטת  7.9.2015ביום  (."המתווה")ו"תנין" ושדות גז נוספים 

, ניתן תוקף למתווה, וזאת לאחר שראש הממשלה, בתפקידו 17.12.2015ביום  .הממשלה

 22.5.2016ביום  .לחוק ההגבלים העסקיים 52כשר הכלכלה, הפעיל את סמכותו לפי סעיף 

ין מתווה הגז, תוך קביעת הסדר יבענ 16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום 

חלופי לפרק י' למתווה הגז בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה 

 .רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו

 ות בנוסף לתנאי רישיונות החיפוש.הפעולות בתחום חיפושי הנפט והגז כפופ .3.14.3

הסכם השותפות המוגבלת והסכם הנאמנות מקנים למפקח סמכויות פיקוח על ניהול  .3.14.4

השותפות המוגבלת, שנועדו להבטיח את זכויות בעלי היחידות ולמנוע את קיפוחם, 

 .וסמכויות פיקוח על מילוי התחייבויות השותף המוגבל והנאמן כלפי בעלי היחידות

עילות השותפות בתחום כפופה להוראות המתייחסות לניירות ערך בשותפות בנוסף, פ .3.14.5

הבורסה, הוספת נכס נפט חדש לנכסי השותפות המוגבלת מותנה  תקנוןבהתאם למוגבלת. 

, והשותפות המוגבלת רשאית לבצע אך באישורו על ידי אסיפה של בעלי יחידות ההשתתפות

נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת  ורק חיפושי נפט או גז או הפקתם על פי זכות

 רישיון כמשמעותם בחוק הנפט.

 לקוחות .3.15

 12%חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ, בהנחה של השותפות מכרה את הנפט שהפיקה בשדה חלץ ל

מממוצע הציטוט היומי של מחירי הנפט מסוג ברנט בחמשת ימי המסחר שלאחר העברת הנפט. 

בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ מאחר וניתן למכור את הנפט להערכת השותפות, אין לה תלות 

 יצוין כי נכון למועד דוח זה השותפות אינה מפיקה נפט.במחירים דומים לגורמים אחרים. 

 רכוש קבוע .3.16

לשותפות המוגבלת אין רכוש קבוע ו/או מתקנים למעט משאבה להפקת נפט. שווי הרכוש הקבוע 

  .אלפי ש"ח 49של  סךעמד על  31.12.2017לאחר פחת ליום 

 הליכים משפטיים  .3.17

נכון למועד פרסום דוח תקופתי זה, פרט לאמור להלן השותפות אינה צד להליכים משפטיים 

 מהותיים:

 בלפידותבשותפות,  התקבלוהמשרד להגנת הסביבה אשר  מאת ההתראות אודות לפרטים .3.17.1

  ..720131.12ליום לדוחותיה הכספיים של השותפות א 31ראו ביאור  בהן משרה נושאיואצל 
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 לפי נגזרת תביעה לאישור בקשה להגשת עובר במסמכים ועיון לגילוי בקשה אודות לפרטים .3.17.2

כנגד  הוגשה, אשר השותפויות לפקודתמא 65 וסעיף החברות לחוק 198 סעיף הוראות

, ובלפידותהשותפות, השותף הכללי בשותפות, בעלי השליטה בה ונושאי המשרה בשותפות 

על ידי  מחזיק יחידות השתתפות בשותפות ובעל מניות בחברה, ועניינה רכישת מניות 

 .31.12.2017א לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום 13ראו ביאור בע"מ,  גרופ.די.או. איי

 יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה  .3.18

 חיפושי נפט וגז בנכס ולבצעלהפיק נפט יעדי השותפות המוגבלת והאסטרטגיה שלה הם  .3.18.1

הנמצא בחזקת השותפות המוגבלת  נכס הנפטהנפט של השותפות המוגבלת במסגרת תנאי 

וכן לפעול לניצול הזדמנויות עסקיות נוספות בתחום של חיפושי נפט ו/או גז אם וככל 

 שייבחנו בעתיד על ידי הנהלת השותף הכללי ויימצאו כדאיים. 

מים המשפיעים על החלטות השותף הכללי בגיבוש האסטרטגיה כי השיקולים והגור ,יצוין .3.18.2

של השותפות לרבות בהתייחס לנכסי נפט של השותפות, הינם, בין היתר: )א( שיקולים 

גיאולוגיים וגיאופיזיים על סמך בדיקות וקידוחים שעורכת השותפות בשטח נכסי הנפט 

שיקולים גיאולוגיים הקיימים שלה והערכת הפוטנציאל למציאת נפט וגז בהם; )ב( 

וגיאופיזיים על סמך בדיקות וקידוחים שנערכו על ידי אחרים בשטח נכסי נפט פוטנציאליים 

והערכת הפוטנציאל למציאת נפט וגז בהם; )ג( זמינותם של שטחים אשר אינם נכללים 

בתחום נכסי נפט של צדדים שלישיים; )ד( הערכת עלות הפעולות הנדרשות אל מול 

 מציאת נפט וגז בהם.הפוטנציאל ל

 לעיל.  3.2בסעיף הינם כמפורט  בחזקת חלץיעדי השותפות המוגבלת  .3.18.3

האמור בפסקה לעיל כולל מידע צופה פני עתיד אשר מתבסס על הערכות השותפות. עם זאת, 

אין כל וודאות כי השותפות תצליח לממש את יעדיה כאמור, וזאת, בין היתר, בשל התלות 

אינם בשליטתה כגון שינוי בדין או רגולציה, קשיים במשאים בגורמים חיצוניים אשר 

ומתנים, עיכוב בקבלת רישיונות ו/או אישורים כמתחייב על פי דין ולרבות גורמי הסיכון 

 שהשותפות חשופה להם. שינויים אלו עשויים להשפיע על יעדי השותפות והגשמתם. 

 גורמי סיכון דיון ב .3.19

ינים את תעשיית חיפושי הנפט והגז ובכלל זה את פעילותה של גורמי הסיכון המפורטים להלן מאפי

כי גורמי סיכון אלו מבוססים על ניסיון עבר, בישראל ובעולם, בתעשיית חיפושי , השותפות. יצוין

הנפט וגז והם גורמי סיכון אשר השותף הכללי מעריך שהשותפות חשופה או עשויה להיות חשופה 

 אליהם. 

של תגליות נפט וגז, כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר חיפושי נפט וגז ופיתוח 

של סיכון כספי, בין היתר מהטעמים המפורטים להלן. פעולות חיפושים כאלו כרוכות תמיד בסיכון 

 ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה.

של מאגרי אמצעי המחקר הקיימים כיום אינם מספקים תחזית מדויקת על מיקומם ו/או קיומם 

 נפט, על מימדיהם או על האפשרות להפקה מסחרית של תכולתם.
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ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף ההוצאה לכל -ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי

פעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי תוצאות כל פעילות של 

 ן כספי רב.חיפוש ופיתוח, וכרוכה בסיכו

 סיכוני תפעול .3.19.1

פעולות חיפושי נפט נתונות לכל הסיכונים שהם כרגיל נלווים לחיפושים והפקה של נפט וגז 

כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוח, התפוצצות, התמוטטות בור הקידוח 

והתלקחות, אשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז, מתקני 

ציוד חיפושים, גוף ורכוש. סיכון נוסף אפשרי הינו תפיסתם של כלים בבור הקידוח הפקה, 

 באופן שהמשך הקדיחה יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות.

קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום עקב התפרצות ו/או נזילה של נפט  ,כמו כן

כונים הללו וכי יטוחים הדרושים לכסוי הסיבו/או דליפה של גז. אין כל בטחון שיושגו כל ה

כי ההחלטה על סוגו  ,הכיסוי שינתן על ידי פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיק. יצוין

והיקפו של הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך התחשבות, בין היתר, בעלות 

טוחים מסוימים עשוי יהביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים. לגבי ב

 השותף הכללי או המפעיל לפי העניין, להחליט שלא לעשותם.

 רותים מקצועייםתלות בקבלנים, ציוד ושי .3.19.2

לפידות, אשר הינה בעלת השליטה בשותף הכללי, הינה בתאריך דוח תקופתי זה קבלן 

הפועל בישראל המבצע ביבשה עבודות קידוח לחיפוש נפט ומבדקי הפקה  ובילהקידוחים המ

מן הסוג שבכוונת השותפות לבצע. לפיכך יש לשותפות תלות בקבלן זה, באיכות הציוד 

 .שבידיו ובזמינותו

המכון למחקרי נפט  -גם באשר לביצוע בדיקות מוקדמות יש לשותפות תלות בקבלן אחד 

 וגיאופיסיקה, שהינו היחידי בישראל המבצע עבודות מסוג זה.

לא כל הציוד וכח האדם המתאימים לביצוע פעולות ספציפיות בחיפושי ומבדקי נפט  

יכך מתעורר לא פעם צורך מצויים בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים, ולפ

להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו"ל, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את 

 הפעילויות.

שיונות הנפט עלולה ייובהר כי על פי חוק הנפט אי עמידה בלוחות הזמנים הקבועים בר

 להביא לביטולם.

 התבססות על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות .3.19.3

וגז אינם בגדר מדע מדוייק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון כספי. חיפושי נפט 

האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדוייקת על 

המיקום, הצורה או הגודל של מאגרי נפט, ולפיכך קביעת יעדי החיפושים מבוססת במידה 

ת שלא הוכחו. מובן שלא ניתן להבטיח כי רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחו

יתגלו כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה 

 ולניצול מסחריים ואשר יחזירו את ההשקעה.
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לוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים כספיים מספיקים לביצוע כל  .3.19.4

 הפעולות ואובדן זכויות

מבוססות  בדוח תקופתי זהמנים המשוערים של ביצוע פעולות החיפושים כמתואר לוחות הז

 על אמדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות.

כמתואר בפרק זה עשויות  דוח תקופתי זהתכניות העבודה שהתגבשו בתאריך פרסום 

פעולות ולגרום להשתנות במידה משמעותית בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן 

לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים של אותן פעולות. תקלות תוך כדי הקידוחים וכן גורמים 

אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי ההוצאה בפועל 

שתידרש לשם השלמת פעולות החיפושים תהיה גבוהה בהרבה מתקציב ההוצאות המתוכנן. 

די פעולות החיפושים כי הסכומים שיועדו להן אינם מספיקים, עשוי אם יתברר תוך כ

השותף הכללי להשתמש בכספים שיועדו למטרה מסוימת לצורך פעולות חיפושים אחרות. 

יתרה מזו, השותף הכללי עשוי לפעול לגיוס הון נוסף )אם בדרך של הנפקת יחידות נוספות, 

אלו ואם בדרך אחרת(. במקרה שלא יגויס אם בדרך של צירוף משתתפים נוספים לתוכניות 

הון נוסף עלול הדבר לגרום לכך שהשותף הכללי יצטרך לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות 

המתוכננות לביצוע כמפורט בדוח תקופתי זה, והשותפות עלולה לאבד את זכויותיה בנכסי 

 הנפט שבהם תוכננו ו/או בוצעו פעולות החיפושים האמורות.

 פיתוח והפקה .3.19.5

תגלית מסחרית עשויה לחייב את השותפות המוגבלת להשקיע סכומים נוספים לצורך 

הפיתוח וההפקה מעבר לסכומים שבידי השותפות כיום או שיגויסו כתוצאה מהנפקת ניירות 

. סכומים אלה עשויים להיות סכומים גבוהים ביותר והפעולות האמורות פי תשקיף-עלהערך 

 ם לרבות סיכוני תפעול.תהיינה כרוכות גם כן בסיכוני

במקרה של תגלית עשוי להיות בידי השותפות המוגבלת נכס בעל ערך, אולם אין כל בטחון 

כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת שהשותפות המוגבלת תוכל להשיג אשראי לצורך 

 הפתוח וההפקה.

לא חייב( בהקשר זה יש לציין כי על פי הסכם השותפות המוגבלת השותף הכללי רשאי )אך 

לקבל בשם השותפות המוגבלת אשראי בתנאים שיראה כמתאימים לצורך מימון ההוצאות 

האמורות )ובתנאי שהמפקח לא הודיע לשותף הכללי כי לדעתו אין לעשות פעולות אלה( 

ולשעבד לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת, לרבות את חלקה של השותפות המוגבלת 

נכסי הנפט ו/או בהסכמים אשר יחתמו בקשר עם נכסי הנפט בבאר ו/או בשדה נפט ו/או ב

 הנ"ל.

 כדאיות כלכלית של תגליות .3.19.6

הכדאיות הכלכלית בהפקה תלויה בעיקר במחירי השוק של נפט ו/או גז. מחירי הנפט והגז 

בעולם ובעקבותיהם בארץ נקבעים על פי כוחות השוק העולמי כולל היצע וביקוש, והם 
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כרת. לפיכך יכול, במקרה של תגלית מסחרית, שכדאיות פיתוח מאופיינים בתנודתיות ני

התגלית וניצולה תפחת באופן ניכר ושתחזיות השותפות המוגבלת לגבי הכנסות אפשריות 

מהנפט ו/או הגז שיתגלה לא תתאמתנה. יצוין כי בשל חובת תשלום התמלוגים על ידי 

לעניין חובת )ולשותף הכללי למןחיים פליג, לצד ג', לד"ר השותפות המוגבלת למדינת ישראל

לדוחותיה הכספיים של השותפות א 4ג13ביאור ראה  חיים פליגלמןלד"ר תשלום תמלוגים 

 בחלק ד' 21תקנה לעניין חובת תשלום תמלוגים לשותף הכללי ראה  .2016בדצמבר  31ליום 

אין ודאות שבכל מקרה של תגלית שהינה תגלית שניתן להגדירה כתגלית מסחרית  ,(הלןל

יהיו פעולות הפיתוח של שדה הנפט והבאר והפקת הנפט כדאיות מבחינה כלכלית לשותפות 

המוגבלת. על כדאיות ההפקה לשותפות המוגבלת יכולות להשפיע לרעה גם עליה משמעותית 

 במחיר הנפט.בהוצאות ההפקה או ירידה משמעותית 

יצויין כי לשותף הכללי הסמכות לקבל בשם השותפות המוגבלת כל החלטה בקשר 

להשתתפות בהפקה ו/או המשך ההפקה, ובלבד שלא תעוכב בשל כך חלוקת רווחים 

  בשותפות המוגבלת אלא בהסכמת המפקח ובדרכים הקבועות בהסכם השותפות המוגבלת.

 

 ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט .3.19.7

זכויות נפט ניתנות על פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפם מותנה במילוי התחייבויות 

במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן לבטל את זכות 

הנפט. הארכת תוקפה של זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות על פי חוק הנפט 

צמצם את זכות הנפט ולהתנות תנאים נוספים. יכולת ניצול הרשאיות לסרב להאריכה, ל

נכסי הנפט מותנית, בין היתר, בכך שתהייה לשותפות המוגבלת האפשרות לממן את 

הפעולות השונות וכן בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים. העדר ציוד או כח אדם 

ת הנפט או ההיתר המוקדם עלולים לייקר או אף לסכל את מילוי התנאים לפיהם ניתנה זכו

 .או למנוע או לצמצם את הארכתה או להביא לפקיעתה

  השעיה מהמסחר .3.19.8

על פי הנחיות הבורסה, דירקטוריון הבורסה רשאי למחוק מן הרישום למסחר את ניירות 

הערך של השותפות המוגבלת, בין היתר, אם במשך תקופה של תשעה חודשים רצופים רוב 

וגבלת אינן הוצאות חיפוש ופיתוח, כמשמעותן בתקנות מס הוצאותיה של השותפות המ

 .1956-הכנסה )ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט( התשט"ז

 הגבלת העברת זכויות בשותפות המוגבלת .3.19.9

העברת זכויותיו של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת או חלק מהן או שיעבודן טעונה 

ה ו/או לשיעבוד לפי שיקול דעתו ומכל הסכמת השותף הכללי אשר יהיה רשאי לסרב להעבר

מניע שיראה לו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. השותף הכללי נתן את הסכמתו להעברת 

זכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת במקרים שבהם על פי הסכם הנאמנות מותרת 

 החלפת הנאמן.

 תלות בשותף הכללי והגבלת האחריות .3.19.10
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ל השותפות ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי. השותף השליטה המלאה על ניהולה ש

המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות או עסקיה ולא יעשה בשם השותפות 

פעולה משפטית כלשהי. פעולות השותף המוגבל לא תחייבנה את השותפות כאשר לפעולות 

 מסוימות דרושה הסכמת המפקח.

ברות שכל מניותיהן )למעט מניית הנהלה אחת השותף הכללי והשותף המוגבל הינם ח

 בשותף המוגבל( מוחזקות על ידי לפידות. 

הסכם השותפות המוגבלת קובע כי השותף הכללי ו/או עובדיו ו/או מנהליו לא יהיו אחראים 

כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף המוגבל על כל מעשה, לרבות גם מחדל, שנעשו 

פי הסמכויות שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות בשם השותפות המוגבלת על 

 המוגבלת או על פיו או על פי דין, אלא אם כן המעשים כאמור נעשו בתרמית או בזדון. 

כאמור לעיל, לשותפות יש תלות בחברת האם של השותף הכללי, לפידות, בכל הנוגע לביצוע 

 קידוחים יבשתיים בישראל.

 

 סיכוני מס .3.19.11

הקשורות לשותפות המוגבלת טרם נידונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, חלק מסוגיות המס 

ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד 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.

להשפיע לרעה על תוצאות המס של ההשקעה בניירות הערך של  עלולים השינויים בחקיק

 השותפות המוגבלת.

 סיכון מטבע חוץ .3.19.12

. סיכון ולאירו השותפות חשופה לסיכון שער חליפין מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לדולר

 .שער החליפין משפיע על פקדונות במטבע חוץ וכן על הכנסות השותפות ממכירת נפט

 ת מתאימות לזמן קצרהעדר השקעו .3.19.13

בדרך כלל מבחר האפשרויות להשקעות ביניים לזמן קצר  ,למיטב ידיעת השותף הכללי

ושבהם קיימת תשואה המספיקה לשמירה על ערך הכסף אינו רב ויתכן שהתשואה על 

השקעות הביניים תהיה מועטה ואולי אף שלילית. הואיל והתשואה על השקעות לזמן קצר 

חסית, עשוי השותף הכללי להשקיע את כספי השותפות ו/או חלק מהם הוא לעיתים נמוכה י

 בהשקעות לטווח ארוך ו/או בהשקעות בדרגת סיכון גבוהה יותר.

 סיכון מחיר .3.19.14

לשותפות השקעות במכשירים פיננסיים בבורסה, כגון מניות ואגרות חוב, המסווגים כנכסים 

בגינם השותפות חשופה לסיכון של פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר 
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תנודתיות במחיר נייר הערך, הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה לניירות ערך. כמו כן, 

 .הכנסות השותפות ממכירת נפט חשופות גם למחיר חבית נפט בבורסות הסחורות בעולם

 חלץפיתוח שדה  .3.19.15

בהוצאות כספיות  הכרוכ תהאו הארוכ התקופלהמשך  יהעשושל שדה חלץ ביצוע הפיתוח 

 ניכרות.

 הוצאות שוטפות .3.19.16

כל עוד תהיה השותפות המוגבלת קיימת יהיו לה הוצאות שוטפות גם אם באותה עת לא 

תבוצענה פעולות חיפושי נפט. יש לציין כי לפי הסכם השותפות המוגבלת אחת העילות 

פושי חדלה להשתתף בחימהיום שהשותפות לפירוק השותפות היא אם חלפו תשעה חודשים 

 נפט וגז או הפקתו.

 תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים .3.19.17

ביצוע פעולות בחלק מנכסי הנפט של השותפות טעונה אישורים שונים. למיטב ידיעת השותף 

האישורים העיקרים הדרושים הינם אישורי  דוח תקופתי זהלתאריך פרסום  ,הכללי

עופה האזרחית, רשות מקומית שלטונות הביטחון וצה"ל, רשות שמורות הטבע, מינהל הת

 ו/או ועדות לתכנון ובניה.

השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו 

 ה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות.ילפעולות האמורות על ידי השותפות, או לגרום לדחי

 סיכונים סביבתיים .3.19.18

 .לעיל 3.8.3סעיף  ראו

 כשותף מוגבלמעמדו של הנאמן  .3.19.19

)ב( לפקודת השותפויות קובע כי שותף מוגבל אינו רשאי, במשך קיומה של 63סעיף  

השותפות, למשוך או לקבל, במישרין או בעקיפין, שום חלק מהשקעתו, ואם עשה כן, יהא 

 ת השותפויות)ג( לפקוד63חב בחיוביה של השותפות כדי הסכומים שמשך או שקיבל. סעיף 

ל המשתתף בניהול עסקי השותפות, יהא אחראי לכל חיוביה, כאילו היה קובע כי שותף מוגב

שותף כללי, כל עוד הוא משתתף בניהולה. הסכם השותפות המוגבלת קובע כי השותף 

המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה ולא יעשה בשם 

פעולותיו של השותף המוגבל לא  השותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי. כן נקבע כי

 תחייבנה את השותפות המוגבלת.

 סיכונים הנוגעים למחירי נפט וגז .3.19.20

מחירי הנפט והגז בעולם ובעקבותיהם בארץ נקבעים על פי כוחות השוק העולמי כולל היצע  

וביקוש, והם מאופיינים בתנודתיות ניכרת. לפיכך יכול, במקרה של תגלית מסחרית, 
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התגלית וניצולה תפחת באופן ניכר ושתחזיות השותפות לגבי הכנסות שכדאיות פיתוח 

 אפשריות מהנפט ו/או הגז שיתגלה לא תתאמתנה.

 "(איידיאואיי.די.או. גרופ בע"מ )"הנוגע להשקעה במניות חברת  סיכון .3.19.21

 מהון 2.2%-כ המהוות, איידיאו מניות 605,690 -לעיל, מחזיקה החברה ב 3.10בסעיף  כאמור

הינה חברה  איידיאו. "חש מיליוני 40.5 -כ של כולל בסך ונרכשו, איידיאו של המניות

מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. איידיאו עוסקת,  אשרציבורית 

ברכישה של בנייני מגורים  בעיקר, ADO Properties S.Aבאמצעות החזקותיה בחברת 

לפיכך, חשופה השותפות  .זוקתם והשכרתםבעיר ברלין שבגרמניה, ניהולם, פיתוחם, תח

העלולת לנבוע, בין היתר,  ADO Properties S.A, -לתנודות במחיר מניות איידיאו ו

לרבות מצב המשק  .ADO Properties S.A -מהסיכונים הנובעים מפעילותן של איידיאו ו

 בגרמניה בכלל ושוק הנדל"ן בברלין בפרט, שער האירו וכיו"ב.

 

 

סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים  –בטבלה שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

וסיכונים מיוחדים לשותפות, אשר דורגו, בהתאם להערכת השותף הכללי, על פי השפעתם על עסקי 

 השפעה גדולה, בינונית וקטנה:  -השותפות המוגבלת ו/או כדאיות ההחזקה ביחידות ההשתתפות 

ההשפעה של גורם הסיכון על  מידת
 פעילות השותפות המוגבלת

 

השפעה 
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 סיכוני מקרו
  X כדאיות כלכלית של תגליות 
  X סיכון מטבע חוץ 
 X  העדר השקעות מתאימות לזמן קצר 
 X  סיכון מחיר 

 סיכונים ענפיים
  X סיכוני תפעול 
  X  ,ציוד ושירותים מקצועייםתלות בקבלנים 
 X  סיכוני מס 
  X  חלץפיתוח שדה 
  X סיכונים הנוגעים למחירי נפט וגז 

 סיכונים מיוחדים
 לשותפות המוגבלת 

  X ואפשרות של  לוחות זמנים משוערים בלבד
העדר אמצעים כספיים מספיקים לביצוע כל 

 הפעולות ואובדן זכויות
 X  פיתוח והפקה 
  X על נתונים חלקיים או משוערים או  התבססות

 הנחות
  X ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 
X   השעיה מהמסחר 
  X תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 
 X  הוצאות שוטפות 
X   הגבלת העברת זכויות בשותפות המוגבלת 

  X  
 X  תלות בשותף הכללי והגבלת אחריות 
  X  סביבתייםסיכונים 
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ההשפעה של גורם הסיכון על  מידת
 פעילות השותפות המוגבלת

 

השפעה 
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

X   מעמדו של הנאמן כשותף מוגבל 
 X  איידיאו סיכון הנוגע להשקעה במניות חברת 

 



 1 
 

 דוח דירקטוריון על מצב עניני השותפות המוגבלת
 2017 דצמברב 13שנסתיימה ביום  לתקופה

 

לשנה שהסתיימה הסברים של דירקטוריון השותף הכללי על מצב עניני השותפות המוגבלת  מוגשים בזאת

 "(.תקופת הדוח)להלן: " 2017בדצמבר  31ביום 

  

 דהסברי הדירקטוריון למצב עיסקי התאגי –חלק א' 

 כללי .1

תחום הפעילות היחיד של השותפות המוגבלת הינו פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. לפרטים  

 .בדוח התקופתי בפרק א' תאור עסקי התאגיד 2.2.1נוספים ראה סעיף 

 
 להלן נכסי הנפט של השותפות המוגבלת בסמוך למועד פרסום דוח זה:  

 
מספר 
 זיהוי

 
 

 השם 

 
 

 סוג הזכות

 
 

 )בקמ"ר( שטח

חלקה של 
 השותפות
 המוגבלת

 
הזכות בתוקף 

 עד ליום
 23.03.2044 100% 126.4  חזקה  I/19חלץ / 

 
 I/19/ החזקה שטר את לשותפותהעניק הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה  2017באוקטובר  22 יוםב   *         

 ם השנתיים.לדוחות הכספיי ב'9לפרטים נוספים ראה באור  .חלץ שדהבשטח  
 

, הכללי שותףאריה. בהתאם להחלטת דירקטוריון ה/395ון י( גם בריש6%לשותפות זכויות ) כי, יצוין **
ולפיכך הגילוי הניתן אודותיו הינו מצומצם  שותפותאריה סווג כנכס נפט זניח לפעילות ה/395רישיון 

נכון למועד  .1969 -, תשכ"טמבנה וצורה( -בהתאם לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף
ולפיכך אינה מקבלת מידע מלא  ברישיון לכסף בקריאות חלקה את מעבירה אינה השותפותדוחות אלו 

 .אריה/395 אודות ההתפתחויות ברישיון
 

 עיקרי פעילות השותפות והשינויים העיקריים שחלו בתקופת הדוח  .2

 
 I/19חזקה חלץ/ 2.1

 
  .2017בדצמבר  31השותפות ליום  לדוחותיה הכספיים שלב'  9ראו ביאור 

 

 ""עוז/394רישיון   2.2

 . 2017בדצמבר  31ד' לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום  13ראו ביאור 

 

  סוגיות איכות הסביבה 2.3

 .2017בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום א'  13 ראו ביאור 
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 ימון, הון השותפות, נזילות ומקורות מ המצב הכספי .3

 

    המצב הכספי 3.1

אלפי  145,766אלפי ש"ח לעומת  145,466 -הסתכמו לסך של כ 2017 בדצמבר 31סך כל הנכסים ליום  

אלפי ש"ח הכוללים  44,266מתוכם, מזומנים ושווי מזומנים בסך של . 2016בדצמבר  31ש"ח ביום 

אלפי  87,895וסף סך של פיקדונות וחשבונות עו"ש שקליים ובמט"ח לטווח קצר הנושאים ריבית ובנ

 ש"ח השקעות לזמן קצר.

מקיטון בהשקעות נובע בעיקרו  2016בדצמבר  31אלפי ש"ח לעומת  300בסך הנכסים בסך  הקיטון 

אלפי ש"ח, זאת כתוצאה ממימושים של נכסים פיננסיים הנמדדים  25,570 -לזמן קצר בסך של כ

אלפי ש"ח ומנגד  1,756-נפט והגז בסך של כבשווי הוגן דרך רווח והפסד ומירידת ערך של נכסי ה

 אלפי ש"ח. 29,331במזומנים  בסך  מגידול

אלפי  6,255אלפי ש"ח לעומת סך של  5,948הסתכמו לסך של  2017 בדצמבר 31סך ההתחייבויות ליום 

בעיקרו נובע  2016בדצמבר  31אלפי ש"ח לעומת  307בסך של  הקיטון. 2016בדצמבר  31ש"ח ביום 

 .זכאים ויתרות זכותיתרות במקיטון 

 139,511אלפי ש"ח לעומת סך של  139,518 הסתכם לסך של  2017 בדצמבר 31סך ההון העצמי ביום 

 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לעומת  7בהון העצמי בסך של  הקיטון. 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום 

שלום מקדמות מס עבור מחזיקי אלפי ש"ח ומנגד ת 2,167בסך של  במהלך השנה הכולל רווחלמיוחס 

 אלפי ש"ח. 2,160יחידות השתתפות בסך של 

 

 נזילות ומקורות מימון 3.2

  ודולריים בפיקדונות שקלייםשל השותפות המוגבלת מפקיד את אמצעיה הנזילים  השותף הכללי

 ., לרבות מניותניירות ערך, וכן בנושאי ריבית

 120,540לעומת  אלפי ש"ח 124,397 של כמו בסךהסת, 2017 בדצמבר 31יתרת הנכסים הנזילים ליום 

 .2016בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום 

 

 פעילות שוטפת 3.3

אלפי ש"ח.  1,300בתקופת הדוח הסתכמו לסך של שוטפת  פעילותשנבעו מתזרימי המזומנים נטו 

          אלפי ש"ח.             1,866פעילות שוטפת לסך של ששימשו להסתכמו תזרימי המזומנים  2016שנת ב

השינויים בתקופות האמורות נובעים משינויים ברווחי החברה בניכוי ההתאמות הדרושות                      

 כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת והשינויים בסעיפי הנכסים וההתחייבויות.

 

 השקעה פעילות 3.4

אלפי ש"ח  31,519סך של פעילות השקעה בתקופת הדוח הסתכמו לנבעו מתזרימי המזומנים נטו ש

ש"ח שעלה על רכישת ניירות ערך בסך של  111,695-בעיקר ממימוש ניירות ערך בסך של כ נבעואשר 

 אלפי ש"ח. 80,176-כ

אלפי ש"ח אשר  6,003הסתכמו לסך של  2016בשנת פעילות השקעה נבעו מתזרימי המזומנים נטו ש

-"ח שעלה על רכישת ניירות ערך בסך של כש 60,483-בעיקר ממימוש ניירות ערך בסך של כ נבעו

 אלפי ש"ח. 54,475
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 מימון לותיפע 3.5

אלפי ש"ח לעומת  2,975תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון בתקופת הדוח הסתכמו לסך של 

 .2016לדצמבר  31אלפי ש"ח בשנה שנסתיימה ביום  616

ששולמו עבור מחזיקי יחידות  , נטות מסתזרימי המזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון נבעו ממקדמו  

 ההשתתפות.  

 

 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 3.6

אלפי  513של הוצאות הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו בתקופת הדוח לסך 

 .2016בדצמבר,  31יום אלפי ש"ח בשנה שנסתיימה ב 22 פרשי שער בסךוצאות הש"ח לעומת ה

 

 

 תוצאות הפעילות העסקית .4

משערוך, מהכנסות זה נבע בעיקר  רווחאלפי ש"ח.  2,167הכולל בתקופת הדוח הסתכם לסך של  הרווח

שכנגדן  אלפי ש"ח 8,365בסך של  ריבית ודיבידנדים מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן ברווח או הפסד נטו

ירידת ערך של , אלפי ש"ח 1,300-בסך כולל של כ וגזהפקה, השגת רישיונות וביצוע חיפושי נפט עמדו עלויות 

אלפי ש"ח והוצאות הנהלה  474בסך נטו הוצאות מימון אלפי ש"ח,  1,756השקעות בנכסי נפט וגז בסך של 

 501ש"ח וכן התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ בסך אלפי  2,651וכלליות בסך של 

 .אלפי ש"ח
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 לסיכוני שוק ודרך ניהולם חשיפה -חלק ב' 

 

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בשותפות .1

 

פירוט אימץ דירקטוריון השותף הכללי מדיניות השקעות אשר מטרותיה, בין היתר,  19.12.2017ביום 

הסמכת האורגנים השונים בשותף ו אפיקי ההשקעה בהם תפעל השותפות ומשקלם בתיק ההשקעות

מגבלות על בנוגע מדיניות ההשקעות קובעת  ה הפיננסים של השותפות.הכללי בכל הנוגע לניהול נכסי

לשיעורי ההחזקה של השותפות במכשירים פיננסים שונים. בכלל זה, קובעת מדיניות ההשקעות מגבלה 

יתרת ומהנכסים הפיננסים של השותפות בכל עת  50%השותפות תחזיק מניות בשווי של עד לפיה 

חריגה . תורכב מאג"ח קונצרניות וממשלתיות )ישראליות וזרות( הנכסים הפיננסים של השותפות

חורגת  31.12.2017. נכון ליום מהמגבלות האמורות לעיל כפופה לאישור דירקטוריון השותף הכללי

ו, אשר בוצעה קודם מדיניות ההשקעות לאור ההשקעה במניות איידיאהמגבלות הקבועות בהשותפות מ

 ה בדירקטוריון השותף הכללי.לאימוץ מדיניות ההשקעות ואושר

 

על ניהול נכסיה הפיננסים של השותפות בהתאם למדיניות הנהלת השותף הכללי הינה הגורם האמון 

 ההשקעות ולהנחיות הדירקטוריון. 

 

הינו בעל תואר שמר יעקב לוקסנבורג דירקטוריון השותף הכללי, בראשותו של יו"ר הדירקטוריון 

מפקח על פעילותה של הנהלת השותף הכללי לרבות בכל הנוגע , םאקדמאי בכלכלה ובמינהל עסקי

הדירקטוריון לאשר חריגות מהמגבלות הקבועות בסמכות . לניהול ההשקעות הפיננסיות של השותפות

  ותיקונים במדיניות ההשקעות. במדיניות ההשקעות

 מר יעקב לוקסנבורג הוא האחראי על ניהול הסיכונים הפיננסים של השותפות.

 

 יאור סיכוני השוק העיקריים אליהם חשופה השותפותת .2

 חשופה לתנודות בשער החליפין של הדולרהמוגבלת השותפות בתקופות בהן השותפות מפיקה נפט  2.1

 . בדולר יםנקוב , כמו גם מחירי הנפט,מאחר וחלק מהוצאותיה

ך הנסחרים השותפות המוגבלת חשופה לשינויים בשיעורי הריבית והאינפלציה ולשערי ניירות ער 2.2

, בין רכשה השותפות בבורסהבתקופת הדוח  בבורסה, אשר שינויים בהם משפיעים על נכסיה הנזילים.

מהון המניות של  2.2%-מניות חברת איי.די.או, גרופ בע"מ )"איידיאו"(, המהוות כ 605,690 היתר,

חשופה  ,משקיעה במסגרת חשיפת השותפות לשינויים בשערי ניירות ערך בהן היאלפיכך,   .איידיאו

לפרק תיאור עסקי  3.19.21. לפרטים נוספים ראו סעיף פות לתנודות במחיר מניות איידיאוהשות

 .2017התאגיד בדוח התקופתי של השותפות לשנת 

השותפות המוגבלת חשופה לשינויים במחיר הנפט. ירידה במחיר בתקופות בהן השותפות מפיקה נפט  2.3

קיטון בהכנסות הצפויות ומירידות ערך נכסים מחד, ומאידך עליות להנפט חושפת את השותפות 

 נפט.והפקת גידול בתשומות הנדרשות בחיפושי לבמחירי נפט עשויות לחשוף את השותפות 

 

 מדיניות השותפות בניהול סיכוני שוק בתחום המטבע .3

ותף  הכללי אשר מנהל כל כספי השותפות המוגבלת מיועדים לחיפושי נפט ו/או גז בארץ. לאור זאת, הש   

במטרה לשמור, ככל האפשר, על הערך את השותפות המוגבלת ידאג להשקיע את כספי השותפות 

  הריאלי של הכספים ו/או השגת תשואה נאותה.
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 בפיקדונות שקליים נושאי ריביתהמוגבלת לתאריך הדוחות הכספיים מושקעים נכסי השותפות   

  .ובאגרות חוב לא מדורגות()לרבות במניות בניירות ערך סחירים ו

 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות .4

 
בכל ישיבה של ועדת ההשקעות ובכל ישיבה לאישור דוחות כספיים של השותפות סוקרת הנהלת 

ניתן דיווח אודות החשיפה לסיכוני השוק המתוארים ו השותף הכללי את מצב תיק הנכסים הפיננסים

 לעיל.

דירקטוריון בה חברים ה"ה יעקב לוקסנבורג, עינת גליק ואריה ובר.  בנוסף, בשותף הכללי פועלת ועדת

ומתן  מעקב ובקרה אודות ההשקעות הפיננסיות של השותפותתפקידיה של ועדת ההשקעות הנ"ל הינם 

של ועדת  המלצות לדירקטוריון על תיקונים למדיניות ההשקעות, ככל שיהא בכך צורך לפי שיקול דעתה

 ההשקעות.
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  יסי הצמדהדוחות בס .5

 במטבע

 במטבע ללא בהצמדה חוץ או

 חוץ או הצמדה מלאה ללא בהצמדה

 פריטים בהצמדה לא למדד הצמדה אליו

 לא לא נושא נושא נושא נושא ונושא

 סה"כ כספיים ריבית ריבית ריבית ריבית ריבית

 נכסים

            44,266                 -                     -                13,579                    -         19,983        10,704  מזומנים ושווי מזומנים

            87,895                 -              1,883              59,428             1,202       25,382                 -    השקעות לזמן קצר

                      -                   -                     -                         -                      -                  -                   -    לקוחות

               3,822                 -              3,822                       -                      -                  -                   -    פקדונות משועבדים

               1,385              136                   -                     554                    -                  -                695  חייבים ויתרות חובה

               1,115          1,115                   -                         -                      -                  -                   -    מלאי

               6,934          6,934                   -                         -                      -                  -                   -    השקעות בחיפושי נפט וגז

                    49                49                   -                         -                      -                  -                   -    רכוש קבוע

          145,466          8,234            5,705              73,561             1,202       45,365        11,399  סך הכל נכסים

 התחייבויות והון

                    20                 -                     -                        20                    -                  -                   -    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

               2,330                 -                 162                2,168                    -                  -                   -    זכאים ויתרות זכות

               3,598          3,598                   -                         -                      -                  -                   -    הפרשות

          139,518      139,518                   -                         -                      -                  -                   -    הון

          145,466      143,116               162                2,188                    -                  -                   -    סך הכל התחייבויות והון

 עודף נכסים על התחייבויות )עודף 

                      -      )134,882(           5,543              71,373             1,202       45,365        11,399 התחייבויות על נכסים(

 אלפי ש"ח

 

 

 טבלאות מבחני רגישות .6

  .ה' לדוחות הכספיים23אור יראה טבלאות מבחני רגישות בב

 

 היבטי ממשל תאגידי –חלק ג' 

 תרומות .1

ש"ח. כל אלפי  204-כ לשותפות המוגבלת אין מדיניות תרומות. בתקופת הדוח תרמה השותפות

 הכנסה. לפקודת מס 46התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה בהתאם לסעיף 

 

 גלוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים  .2

השותף הכללי הוא האורגן המופקד על בקרת העל  -)ניהול( בע"מ  2004דירקטוריון לפידות חלץ  

  בשותפות.

קודם לאישור הדוחות הכספיים של השותפות על ידי הדירקטוריון, נערך דיון בהשתתפות יו"ר   

ונציגי רואה החשבון המבקר, אשר במסגרתו השותף הכללי  פיםסמנכ"ל הכסהדירקטוריון, המנכ"ל, 

מתבצע ניתוח התוצאות הכספיות וכן דיון בסוגיות מהותיות או עסקאות חריגות, אם ישנן. כמו כן 

 נידונים המדיניות החשבונאית שיושמה ואומדנים משמעותיים.

 ימים לפני הישיבה. חברי הדירקטוריון מקבלים לידיהם את טיוטת הדוחות הכספיים מספר  

 
מנכ"ל השותף הכללי  יםבמהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר 

באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, וסמנכ"ל הכספים 

יות והאומדנים לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל אם ישנן, את ההערכות המהות
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הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, את סבירות הנתונים, את המדיניות החשבונאית שיושמה 

 ושינויים שחלו בה ואת יישום עיקרון הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה.

 בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים נוכח בנוסף רואה החשבון המבקר של 

השותפות, והוא נוהג להוסיף את הערותיו באשר לדוחות הכספיים ולעמוד לרשות חברי הדירקטוריון 

 בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות טרם אישורם.

, מנכ"ל, סמנכ"ל ישיבה בהשתתפות רו"ח מבקר השותף הכללי, קיים דירקטוריון 2018במרץ  19ביום  

, ובסופה החליט לאשר את הדוחות הכספיים של הכספים, חשב והיועץ המשפטי של השותף הכללי

 .2017בדצמבר  31החברה ליום 

  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .3
 

 יוסי גינוסר שם המבקר: )א(

 2016בינואר  17 תחילת כהונתו: )ב(

 ע"י דירקטוריון החברה. 2016בינואר  17 -המינוי אושר ב 

 . CIA, CFE, CRMA ,1987 משנת מוסמך ח"ורהכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:  )ג(
 ב' לחוק החברות וכישוריו התאימו לתפקידו.  46המבקר עמד בהוראות סעיף  (ד)

האם המבקר הפנימי הוא עובד התאגיד או אדם המעניק שירותי ביקורת פנים מטעם גורם  )ה(

 חיצוני לתאגיד: מבקר הפנים מעניק שירותי ביקורת פנים באופן עצמאי.

 למיטב ידיעת התאגיד המבקר אינו מחזיק בני"ע של התאגיד או צד קשור אליו. (ו)

ת רדוח ביקובהכנת הושקעו  העות אל. ש2017 תבשנשעות  120 -היקף העסקת המבקר הפנימי: כ )ז(

 .בנושא רישיונות ואיכות סביבה

הביקורת, . השיקולים בקביעת תכנית ועדת הביקורתקביעת תוכנית הביקורת מאושרת ע"י  (ח)

, בדיקת שותפותהשוטפת והרב שנתית בתאגיד: בדיקת כלל הפעילויות המהותיות של ה

השקעות ועסקאות עם צדדים קשורים. כמו כן תכנית הביקורת מתחשבת בנושאים העולים 

שותף לדיון בדירקטוריון, בחבויות דווח חשבונאיות ובסדרי עדיפויות הנקבעים ע"י הנהלת ה

 .הכללי

ם המקצועיים המקובלים על פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת, כאמור בסעיף התקני (ט) 

)ב( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב, וזאת על פי הודעת המבקר הפנימי: הביקורת נערכת על 4

 המבקרים לשכת ידי על לעת מעת המפורסמים, ובינלאומיים מקובלים פנימית ביקורת תקניפי 

 .1992 - ב"התשנ, הפנימית הביקורת לחוק( ב)4 לאמור בסעיף וכן בהתאם IIA העולמית

 זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי: יו"ר הדירקטוריון מר יעקב לוקסנבורג. (י)

המועדים בהם הוגש דין וחשבון על ממצאי המבקר הפנימי בכתב ליו"ר הדירקטוריון, למנהל  (יא)

ועדת ביקורת או בדירקטוריון והתקיים דיון בהכללי וליו"ר ועדת הביקורת והמועדים בהם 

 דוח הביקורתעדת ביקורת על והתקיים דיון בו 2017באוגוסט  16ביום  בממצאי המבקר הפנימי:

 .2017באוגוסט  13המבקר הפנימי שממצאיו הוגשו לחברי הועדה ביום  שערך

תכנית העבודה של המבקר היקף, אופי ורציפות הפעילות ווועדת הביקורת, לדעת הדירקטוריון  (יב) 

הפנימי, הינם סבירים ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד. למבקר 

  הפנימי גישה חופשית ומתמדת למערכות המידע של התאגיד, לרבות לנתונים כספיים.

 .המבקר מקבל שכרו על פי שעות שהשקיע (ג)י
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 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .4

 2017 0162 2015 
שעות 
 עבודה

שעות  שכ"ט
 עבודה

שעות  שכ"ט
 עבודה

 שכ"ט

 באלפי ש"ח באלפי ש"ח באלפי ש"ח 

       

בגין שרותי בקורת )כולל 

 רבעונים ושרותי מס(

3041, 162 3751, 162 4501, 162 

 שכרו של רואה החשבון נקבע בהתאם למשא ומתן בין השותף הכללי ורואי החשבון.

 אי משרה בכירה ולבעלי ענייןתגמולים לנוש .5

במהלך אישור הדוחות הכספיים של השותפות המוגבלת אינה מעסיקה עובדים ואין בה נושאי משרה. 

את התגמול של נושאי המשרה הבכירה השותף הכללי בחן דירקטוריון  2017בדצמבר  31החברה ליום 

תואם למדיניות התגמול  2017שנת ב בשותף הכלליומצא כי הגמול לנושאי המשרה הבכירה  בשותף הכללי

 השותפות.של 

 

 גילוי בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6

 2קבע דירקטוריון השותף הכללי כי בדירקטוריון יכהנו בכל עת לפחות  2015באוגוסט  18ביום 

וסוגיות  זאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיותדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 

פעילותה של  םלאור תחוהשותפות והבקרה החשבונאית המתעוררות בהכנת דוחותיה הכספיים של 

 .השותפות

, ופיננסית חשבונאית ומחיותמ בעלי הינם אשר, השותף הכללי של הדירקטוריון חברי אודות לפרטים

בדוח  'ד פרקל 26 תקנה ראה, השכלתם בדבר פרטים וכן ככאלה לראותם ניתן שמכוחן והעובדות

 .2017לשנת  שותפותי של התקופתה

 

 עם הדיווח הפיננסי של השותפות רהוראות גילוי בקש –חלק ד' 

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים.1

הכנת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, דורשת עריכת אומדנים המשפיעים על 

של אומדנים אלו ואופן השימוש בהם, ניתן למצוא הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. פירוט נרחב 

 עיקרי המדיניות החשבונאית. -בביאורים לדוחות הכספיים 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח.3

 .2017 ,דצמברב 31לדוחותיה הכספיים של השותפות ליום  24 ראה באור

 

 

 

 

 

      

 אמיר תירוש  יעקב לוקסנבורג

 מנכ"ל   יו"ר
 -)ניהול( בע"מ  2004חלץ -בלפידות

 השותף הכללי
 -)ניהול( בע"מ  2004בלפידות חלץ  

 השותף הכללי
 

 

 2018  ,במרץ 19



 

 

 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 דוחות כספיים

 2017בדצמבר  31ליום 
 

 



 

 

 חלץ שותפות מוגבלת –לפידות 
 2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

 
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד
 
 

 2 רואי החשבון המבקרים לבעלי המניותדוח 
 

 3 דוחות על המצב הכספי
 

 4 דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר
 

 5 דוחות על השינויים בהון השותפות
 

 6 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 8-42 באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

800  684  03 

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 
 
 

 חלץ שותפות מוגבלת -לשותפים לפידות  המבקריםרואי החשבון  דוח
 

-חלץ שותפות מוגבלת )להלן  -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של לפידות 
הפסד ורווח כולל אחר, ודוחות על רווח הואת  2016-ו 2017בדצמבר  31 לימיםהשותפות( 

 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום  כל אחת משלושתזרימי המזומנים לו בהון השינויים
חלץ  -לפידות  אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של כספיים. דוחות 2017בדצמבר 

. אחריותנו היא לחוות (השותף הכללי -)ניהול( בע"מ, השותף הכללי בשותפות )להלן  2004
  דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 בחלק הכרה ידי על תוהמטופל, תומשותפ אותעסקשל  הכספייםהדוחות את  ביקרנולא 

הכלולים באיחוד  ן, אשר נכסיהוההוצאות ההכנסות, ההתחייבויות, הנכסים של היחסי
 הדוחות. , בהתאמה2016-ו 2017בדצמבר  31לימים מכלל הנכסים  3.6%-וכ 3%-כמהווים 

ם הומצאו שדוחותיה אחרים חשבון רואי ידי על בוקרו תומשותפ אותעסק ןאות של הכספיים
ת, ומשותפ סת לסכומים שנכללו בגין אותן עסקאותלנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייח

 מבוססת על דוח רואי החשבון האחרים.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו 1973-רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע הצגה מוטעית מהותית. 

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 
וכן  שותף הכללי של השותפותהמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של ה

סבורים שביקורתנו ודוחות רואי הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו 
 החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הדוחות הכספיים הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, לדעתנו, 

 31לימים הכספי של השותפות  המצבמשקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 
ת פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל תוצאו ואת 2016-ו 2017בדצמבר 

בהתאם לתקני דיווח כספי  2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום אחת 
 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע(IFRSבינלאומיים 

 
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2018 במרץ, 19
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 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 בדצמבר  31על המצב הכספי ליום  ותדוח
 
 
 
 בדצמבר 31ליום    

2017 
 בדצמבר 31ליום 
2016 

 ש"חאלפי  ש"חאלפי  באור  

 
       נכסים שוטפים

       
 14,935  44,266  5   מזומנים ושווי מזומנים

 113,465  87,895  6  לזמן קצרהשקעות 
 - 3,822  10  פקדון משועבד

 336  -    לקוחות
 2,802  1,385  7  חייבים ויתרות חובה

 1,271  1,115  8  מלאי
       
    138,483  132,809 
       

       נכסים לא שוטפים
       

 4,216  -  10  פקדון משועבד
 8,690  6,934  9  נטו, נפט וגז בנכסיהשקעות 

 51  49    רכוש קבוע
       
    6,983  12,957 
       
    145,466  145,766 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 54  20    נותני שירותיםלהתחייבויות לספקים ו
 2,605  2,330  11  זכאים ויתרות זכות

 3,130  3,070  ב'13א',13  הפרשות
       
    5,420  5,789 
       

       התחייבויות לא שוטפות
       

 466  528  ב'13  התחייבות לזמן ארוך
       

 139,511  139,518  14  הון השותפות
       
    145,466  145,766 
 
 
 
 

       2018במרץ,  19
 יבגני צ'רקסקי  תירושאמיר   יעקב לוקסנבורג   תאריך אישור הדוחות הכספיים

 סמנכ"ל כספים  "למנכ  הדירקטוריון יו"ר  

 2004חלץ -בלפידות  
השותף  -)ניהול( בע"מ 

 הכללי

 2004חלץ -בלפידות 
השותף  -)ניהול( בע"מ 

 הכללי

)ניהול(  2004חלץ -בלפידות 
 השותף הכללי -בע"מ 

 

 
 המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם באוריםה



 

4 

 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 רווח והפסד ורווח כולל אחרעל  ותדוח
 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח באור 

 
       הכנסות

       
 7,500  3,422  -   נפט ומכירת הכנסות מהפקת
 - - 510   הכנסות אחרות

        הנמדדים ערך מניירותמשערוך, ריבית ודיבידנדים רווח 
 *( 5,063  21,688  8,365  20  , נטוהפסדדרך רווח או  הוגן בשווי 

 *( 86   - 28  א'19  הכנסות מימון
       

 12,649  25,110  8,903   הכנסות"כ סה
       

       הוצאות
       

 8,905  6,457  1,300  16 עלויות הפקה, השגת רישיונות וביצוע חיפושי נפט וגז
 1,122  274  1,756  (3ב')9 , נטונפט וגז בנכסיהשקעות של  הפסד מירידת ערך

 1,529  706  26  17 תמלוגים 
 2,652  2,723  2,651  18 הוצאות הנהלה וכלליות

 298  348  502  ב'19 הוצאות מימון
       

 14,506  10,508  6,235   הוצאותסה"כ 
       

 (1,857) 14,602  2,668   (הפסד) רווח נקי
       

       ( כולל אחר:הפסד) רווח
       

       פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח 
       :הועברו או יועברו לרווח והפסד הכולל 

       
       התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

 4  (34) (501)  חוץ 
       

 (1,853) 14,568  2,167   כולל  (הפסד) סה"כ רווח
       

      ליחידת השתתפות  בסיסי ומדולל (הפסד) נקי רווח
 (0.026) 0.208  0.038  21 )בש"ח( 

 
 
 ()א(.1יב')2סיווג מחדש, ראה באור  *(
 
 
 
 
 
 
 באורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה



 

5 

 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 השותפותוח על השינויים בהון ד
 
 
 
   התאמות   

   הנובעות   

   מתרגום הוצאות  

   דוחות הנפקת הון הון ופרמיה 

   כספיים של והוצאות על יחידות 

 סה"כ הון יתרת רווח פעילויות הנאמנות השתתפות  

 אלפי ש"ח 

 
 153,613  23,661  688  (6,809) 136,073  2015בינואר  1יתרה ליום 

      
 (1,857) (1,857) -  -  -  הפסד

       של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 4  -  4  -  -  חוץ פעילויות 

 (1,853) (1,857) 4  -  -  כולל )הפסד( רווחסה"כ 
      

 (2,459) (2,459) -  -  -  מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות השתתפות
      

 (23,217) (23,217) -  -  -  חלוקת רווחים למחזיקי יחידות השתתפות
      

 126,084  (3,872) 692  (6,809) 136,073  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
      

 14,602  14,602  -  -  -  רווח
       של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (34) -  (34) -  -  חוץ פעילויות 
 14,568  14,602  (34) -  -  כולל )הפסד( רווחסה"כ 

      
 (1,141) (1,141) -  -  -  מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות השתתפות

      
 139,511  9,589  658  (6,809) 136,073  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 2,668  2,668  -  -  -  רווח

       של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 (501) -  (501) -  -  פעילות חוץ 

 2,167  2,668  (501) -  -  רווח )הפסד( כוללסה"כ 
      

 (2,160) (2,160) -  -  -  מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות השתתפות
      

 139,518  10,097  157  (6,809) 136,073  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. באוריםה
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 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

       
 (1,857) 14,602  2,668   (הפסד) רווח נקי

       
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות 

       שוטפת: 
       

       הפסד:או  התאמות לסעיפי רווח
       

 2,999  845  1,758   (1וגז ) נפט בנכסיהשקעות הפחתת ורכוש קבוע פחת 
 *( 137  226  474   (2) , נטומימון (הכנסותהוצאות )

       ניירות ערך שערוך, ריבית ודיבידנדים ממ (רווחהפסד )
 ( *(5,063)  (21,688) (8,365)  (2) , נטוהנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

       
  (6,133) (20,617) (1,927) 
       

       :שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
       

 1,053  984  336   בלקוחותירידה 
 332  37  634   בחייבים ויתרות חובה  ירידה
 94  221  156   במלאי ירידה

 (1,017) 11  (34)  נותני שירותיםלעלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ו
 (943) (34) (47)  והפרשות בזכאים ויתרות זכותירידה 

       
   1,045  1,219 (481) 
       

       עבור: שנהבמהלך ה שהתקבלומזומנים 
       

 *( 5,945   2,781  3,629   ריבית שהתקבלה
 179  149  91   דיבידנד שהתקבל

       
   3,720  2,930  6,124 
       

 1,859  (1,866) 1,300   שוטפת)ששימשו לפעילות(  שנבעו מפעילותמזומנים נטו 
 
 ., נטושל השקעות בנכסי נפט וגז שערוךכולל  (1)
, משערוך הפסד /רווח לסעיף מימון הכנסות מסעיף 2015בשנת  מחדש סווגו ערך מניירות ודיבידנדים מריבית הכנסות (2)

 .נטו, והפסד רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים ערך מניירות ודיבידנדים ריבית
 

 *(    מוין מחדש.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 על תזרימי המזומנים ותדוח
 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       
 (865) -  -   השקעות בנכסי נפט וגז

 (2,139) (15) -   השקעה בפקדון משועבד
       ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או רכישת 

 (60,486) (54,475) (80,176)  הפסד 
       ניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח תמורה ממימוש 

 71,216  60,483  111,695   או הפסד 
 1,967  10  -   בגין עסקאות משותפותירידה )עלייה( בחייבים 

       
 9,693  6,003  31,519   השקעה (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       
 (23,217) -  -   חלוקת רווחים למחזיקי יחידות השתתפות

 (3,671) (616) (2,975)  יחידות השתתפותמקדמות מס ששולמו עבור מחזיקי 
       

 (26,888) (616) (2,975)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון
       

 ( *(159)  (22) (513)  ושווי מזומניםבגין יתרות מזומנים  שערהפרשי 
       

 (15,495) 3,499  29,331   עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
       

 26,931  11,436  14,935   שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה
       

 11,436  14,935  44,266   שנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
       

       פעילות מהותית שלא במזומן
       

       התחייבות לפקיד שומה בגין תשלומי מסים עבור מחזיקי 
 - (525) -   השתתפותיחידות  

       
 
 
 

 *(    מוין מחדש.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי - 1באור 
 

ו/או השותפות המוגבלת( הוקמה על פי הסכם שותפות מוגבלת  השותפות -חלץ שותפות מוגבלת )להלן  -לפידות  א.
)ניהול( בע"מ כשותף  2004חלץ  -(, בין לפידות להלןג' 13 באור ראה) לעת מעת שעודכן כפי, 2004ביוני  15מיום 

השותף  -חלץ )נאמנות( בע"מ כשותף מוגבל מצד שני )להלן  -השותף הכללי( מצד אחד ובין לפידות  -כללי )להלן 
לפידות חברת מחפשי נפט לישראל חברת בשליטתה של נמצאים  הכלליהשותף השותפות ו המוגבל ו/או הנאמן(.

  .לפידות ו/או החברה האם(-)להלן בע"מ
 
רח' . כתובת המשרד הרשום של השותפות הינה: ניהולה השוטף של השותפות נעשה על ידי השותף הכללי .ב

 . , רמת אביב, תל אביב19ברודצקי 
 
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות. בידי הנאמן זכויות שונות בשותפות, מכוח הסכם  .ג

 הנאמנות, והוא משמש כנאמן בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח,
ת סמכויות פיקוח מסויימות למפקח הוענקו בהסכם השותפות המוגבלהמפקח(.  -)להלן  אריה אברמוביץ"ד עו

 ג' להלן(.13)ראה באור 
 
בחיפושי נפט ו/או גז ו/או  עוסקתמטרת השותפות הינה להשתתף בפעולות חיפושי נפט ו/או גז. השותפות  .ד

שיון באיזורים הגאוגרפיים הנכללים יהפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת ר
וכל היתר או זכות נפט המפורטים להלן, שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת,  ריםברישיונות, בחזקות ובהית

אחרת, שיוקנו לשותפות בעתיד בשטחים האמורים או בשטחים הסמוכים לשטחים האמורים, וכן כל היתר או 
-בעתיד. חוק הנפט התשי"בבהסכם השותפות המוגבלת שיוגדרו וזכות אחרת שיוקנו לשותפות בשטחים אחרים 

חוק הנפט(, מגדיר לוחות זמנים בקשר עם תוקף ההיתרים  -על תיקוניו והתקנות שהותקנו מכוחו )להלן  ,1952
 ו/או רישיונות הנפט.

 
  הכספיים: הדוחות אישור לתאריך נכון השותפות של הנפט נכסי מפורטים להלן

 
 חלקה של השותפות הזכות בתוקף עד שטח )בקמ"ר( סוג הזכות שם הזכות

 

 100% 2044במרץ,  23 126.4 חזקה I/19/חלץ 

 
, רישיון הכללי שותףאריה. בהתאם להחלטת דירקטוריון ה/395ון י( גם בריש6%לשותפות זכויות ) כי, יצוין*( 

ולפיכך הגילוי הניתן אודותיו הינו מצומצם בהתאם לתקנות  שותפותאריה סווג כנכס נפט זניח לפעילות ה/395
 אינה השותפותנכון למועד דוחות אלו  .1969 -מבנה וצורה(, תשכ"ט -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף

 ולפיכך אינה מקבלת מידע מלא אודות ההתפתחויות ברישיון ברישיון לכסף בקריאות חלקה את מעבירה
 .אריה/395

 
 גדרות:ה ה. 

 
 בדבר צדדים קשורים. 24( 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ) -צד קשור 

 
 .1986 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -בעלי עניין 

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

 
הנתונים הכספיים בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות, אשר משמשים את השותפות בעריכת דוחותיה  .ו

הכספיים, מבוססים בין היתר על מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו לעסקאות המשותפות על ידי מפעילי 
 העסקאות המשותפות.

 
בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של חיפושי נפט וגז ופיתוח של תגליות נפט וגז כרוכים  תחום ז.

  .כרוכות בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה ופיתוח כאמור. פעולות חיפוש ואי ודאות סיכון כספי
 

 
  



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

גות, למעט אם נאמר המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצ
 אחרת. 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

 
 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 .2010-כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  שנתיים(, התש"ע
 

 המדידה בסיס ב.
 

 :הבאים וההתחייבויות הנכסים למעט ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות

 ;והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אשר פיננסיים מכשירים   •

 ;הפרשות •

 .משותפות בעסקאות השקעות •
 

 המדיניות עיקרי בדבר', טו 2-ו' יב 2 יםביאור ראה אלו והתחייבויות נכסים של המדידה אופן בדבר נוסף למידע
 .החשבונאית

 
 תקופת המחזור התפעולי .ג
 

 המחזור התפעולי של השותפות הינו שנה. 
 
 משותפות פעילות .ד
 

פעילות משותפת בה כל צד משתמש בנכסים שבבעלותו לצורך הפעילות המשותפת, מהווה הסדר חוזי. ההסדרים 
שליטה משותפת. מכיוון שלא מתקיימת לגביהם  IFRS 11 המשותפים שהשותפות צד להם אינם נכללים בתחולת

לפיכך, הסדרים אלו מטופלים באופן שבו השותפות מכירה בחלקה בנכסים, בהתחייבויות להן היא חשופה, בהכנסות 
ין זכויות השותפות בפעילות העסקאות המשותפות, הכירה ף. בגובהוצאות בהן היא נושאת בהקשר להסדר המשות

 בדוחותיה הכספיים:  שותפותה
 
 .העסקאות המשותפותשל בחלקה בנכסים  (1
 שנטלה על עצמה.בהתחייבויות כלשהן  (2
 ת.והמשותפ אותבחלקה בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף בהקשר לעסק (3
 בהכנסות כלשהן שהתהוו לה בגין זכויותיה בעסקאות המשותפות. (4
 ת.והמשותפ אותה בעסקיתיובהוצאות כלשהן שהתהוו לה בגין זכו (5
 

 טרם בעסקה המפעיל כאשר, משותפת בעסקה (CASH CALLS) למפעיל תשלומים העבירה שותפותה בהם במקרים
 וזאת חובה ויתרות חייבים סעיף במסגרת שהועברו בתשלומים בחלקה השותפות מכירה, כאמור בסכומים השתמש

 .ומזומנים ושווי מזומנים להגדרת עונים אינם כאמור וסכומים מאחר
 
 חוץ ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע .ה
 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

 
, שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין ש"חהדוחות הכספיים מוצגים ב

 אחרת.
 

פריטי  נכסים והתחייבויות של ישות מוחזקת המהווה פעילות חוץ מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.
מים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו דוח רווח או הפסד מתורג

 ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ. נזקפים לרווח כולל אחר
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר 
ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע 

בויות לא כספיים הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחיי
הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא 

ספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד כ
  שבו נקבע השווי ההוגן.
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 )המשך( ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 2באור 
 
 )המשך( חוץ ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע .ה
 
 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 
המדד(  -נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל )להלן 

 מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם. 
  

 מזומנים ושווי מזומנים ו. 
 

כוללים  מזומנים שווימזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. 
חודשים, ברמת נזילות גבוהה  3השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

מים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי. אשר ניתנות להמרה בנקל לסכו
משיכת יתר מתאגדים בנקאיים, אשר עומדת לפירעון לפי דרישה והמהווה חלק בלתי נפרד מניהול המזומנים של 

 הקבוצה, נכללת כמרכיב של המזומנים ושווי המזומנים לצרכי הדוח על תזרימי מזומנים בלבד.
 
 מלאי .ז
 

 לרכישת חלפים והפקת נפטמלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות 
ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן 

ותפות בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. הש
 הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

 
 עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

 
 לפי שיטת ממוצע משוקלל. - חומרים וחלפים

   
" ואומדן סך המוצלחים המאמציםמוערך לפי עלות קידוח באר נפט בהתאם לשיטת " - נפט גולמי

 רזרבות הנפט המוכחות. 
 

 הוצאות חיפושי נפט וגז ופיתוח מאגרים מוכחים . ח
 

התקן( קובעות את   -בדבר חיפוש משאבים, מינרלים והערכתם )להלן  6הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 
 The Successful" )המוצלחים מאמציםהטיפול החשבונאי בהוצאות חיפושי גז ונפט. השותפות מיישמת את גישת ה"

Efforts Method )  :בזקיפת הוצאות חיפושי נפט וגז, לפיה 
 

, שבעקבותיהן מגבשים מסקנה לגבי הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים .1
 בעת היווצרותן.אחר רווח כולל רווח או הפסד ונזקפות מיד לדוח  המשך תוכנית החיפוש,

 
אם מפיקים נפט בגין מאגרים שטרם הוכח לגביהם דוח בידוחי נפט וגז, הנמצאות בשלבי קיהשקעות בק .2

 בדוח על המצב הכספי יםמוצגמוגדרים כנכסי חיפוש והערכה ואו גז או שטרם נקבעו כבלתי מסחריים, 
 .במסגרת סעיף "השקעות בנכסי נפט וגז, נטו" לפי העלות

 
או שלא  ,לתי מסחרייםאו שנקבעו כב ,דוחי נפט וגז בגין מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשויהשקעות בק .3

 מסעיף "השקעות בנכסי נפט וגז, נטו" נקבעו לגביהן תוכניות פיתוח בתקופה הקרובה, מופחתות במלואן
 .אחר כולל על רווח או הפסד ורווחלדוח ונזקפות 

 
קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת נפט או גז )אשר בגין מאגרים לגביהן  השקעות .4

נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות 
הממונה( לכך שהמאגר הינו תגלית מסחרית ו/או קבלת שטר חזקה  -הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן 

ן( מוגדרות כ"נכסי נפט וגז", מועברות מסעיף "נכסי חיפוש והערכה" לסעיף מהממונה בשטח הרישיו
ארות לגביהן ייקבע שקיימות ב"נכסי נפט וגז" ומוצגות בדוח על המצב הכספי לפי עלות. הוצאות בגין 

רזרבות גז או נפט מוכחות, נכללות בדוח על המצב הכספי לפי עלות ומופחתות לרווח או הפסד על בסיס 
 הפקה ביחס לסך הרזרבות המוכחות באותו נכס נפט ו/או גז, כפי שיוערך על ידי המומחה.כמות ה

  
נכסי חיפוש והערכה נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות מצביעות על כך שיתכן שהערך בספרים  . 5

הערך של נכס חיפוש והערכה עולה על הסכום בר השבה שלו. כאשר עובדות ונסיבות מצביעות על כך ש
בספרים עולה על סכום בר ההשבה, השותפות מכירה בהפסדים מירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות 

 להלן(. 'אי)ראה סעיף  36בינלאומי 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 
 השקעות בנכסי נפט וגז, נטו .ט
 

ונכסי  מוכחים וגז נפט נכסיכולל עלויות שנצברו בגין  דוח על המצב הכספי" ב, נטונכסי נפט וגזהשקעות בהסעיף "
ימיים, יבשתיים ו/או . עלויות אלה כוללות עלויות לרכישת זכויות בשטחים השותפות שלחיפוש והערכה שטרם הוכחו 

ת עד לנקודו/ או הנפט חיפוש, תכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת הגז  קידוחי
לדוח על רווח או הפסד ורווח כולל , לפי העלות, ומופחתות בדוח על המצב הכספיהחוף והקמת תחנת קבלה מוצגות 
 .מומחה ל ידיביחס לסך הרזרבות המוכחות כפי שהוערכו עבפועל על כמות ההפקה אחר לפי שיטת האזילה המבוססת 

 
 הכנסות .י
 

הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה 
יזרמו לשותפות וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. כאשר השותפות פועלת 

על בסיס ברוטו. ההכנסות נמדדות על פי שוויה כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות 
 ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. 

 
 להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:

 
 הכנסות מהפקת ומכירת נפט

 
נפט על ידי הלקוח. הכנסות מהפקת ומכירת נפט מוכרות כאשר הכנסות מהפקת ומכירת נפט מוכרות בעת קבלת ה

הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הנפט לקונה, והמוכרת אינה שומרת מעורבות 
 ניהולית נמשכת. בדרך כלל, מועד המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.

 
 מימוןהכנסות 

 
הכנסות הכנסות מימון כוללות הכנסות מדיבידנדים שמוכרות במועד בו מוקנית לשותפת הזכות לקבל תשלום וכן 

 .ריבית בגין נכסים פיננסיים, הנמדדים בעלות מופחתת
 

 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יא
 

מאירועים או שינויים השותפות בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 
 בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת השבה. 

 
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר ההשבה שלהם, מופחתים 

ושווי שימוש.  למימושהנכסים לסכום בר ההשבה שלהם. הסכום בר ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות 
ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור 

לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים 
 שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 )המשך( ערך נכסים לא פיננסייםירידת  .יא
 

 הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
 
 בחינת ערך בר השבה של נכסי נפט וגז .1
 

סכום בר ההשבה של נכסי נפט וגז נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות 
ות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים שווי כלכלי

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

 
בה של נכסי נפט וגז, נדרשים מעריכי השווי והנהלת השותף הכללי בשותפות להשתמש במדידת הערך בר ההש

בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות צפויות, סבירות קיומן של תכניות פיתוח, כמויות המשאבים במאגר, 
להעריך את מחירי המכירה הצפויים, השלכות חוק היטל רווחי נפט, קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה על מנת 

 תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. 
 
 (ירידת ערך השקעות בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה .2
 

. נכסים אלה ט'2בהתאם לשיטת האזילה כאמור בבאור נכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה( מופחתים 
נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות להעיד על כך שערכם בספרים עולה על סכום בר ההשבה 

 המיוחס להם. 
 

קביעת סכום בר השבה של השקעות בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה(, אשר נעשית באמצעות היוון 
שונים לגבי מחירי המכירה הצפויים, כמות הבארות ששימשו תזרימי מזומנים חזויים, כוללת הנחות ואומדנים 

להפקה, עלויות ההפקה, היטל רווחי נפט וגז, מס חברות וקביעת שיעורי ההיוון. שינוי בהנחות ואומדנים כאמור 
 עשוי להשפיע על סכום בר ההשבה של נכסי חיפוש והערכה שונים. 

 
 ערך  ירידתמ הפסד ביטול .3

  
מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך הפסד מירידת ערך  

בספרים של הנכס, לאחר ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, 
 . שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך

 
 מכשירים פיננסיים .יב

 
 נכסים פיננסיים .1
 

במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה  מוכרים IAS 39 בתחולתפיננסיים נכסים 
ישירות, למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות 

 לרווח או הפסד. 
 

 בוסס על סיווגם כמפורט להלן: לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מ
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד א( 
 

כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים בעלות מופחתת, נמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן, 
 ההוגן נזקפים לרווח והפסד, אם הם נרכשו לצרכי מכירה בתקופה הקרובה.  כאשר כל השינויים בשוויים

 
מחדש לסעיף רווח משערוך, ריבית ודיבידנדים מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  סיווג

 ,נטו:והפסד
 , סווגו מחדש הכנסות מדיבידנדים וריביות מסעיף הכנסות מימון לסעיף רווח משערוך,בתקופות קודמות

ריבית ודיבידנדים מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, נטו. הסיווג מחדש בוצע במטרה 
לאפשר הצגה נאותה של תוצאות הפעילות הנובעות מההשקעות לזמן קצר של הקבוצה תוך כדי הקבצה של 

יא ברורה יותר פריטים דומים כנדרש בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית. לדעת החברה, הצגה זו ה
 ומספקת מידע רלוונטי יותר לקוראי הדוחות. הסיווג מחדש בוצע בצורה עקבית גם בתקופות ההשוואה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .יב
 
 )המשך( נכסים פיננסיים .1

 
 הלוואות וחייבים ב( 

 
תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק בעלות הלוואות וחייבים הינן השקעות 

, תוך שימוש המופחתתוצגות על פי תנאיהן לפי העלות פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ
, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם, בשיטת הריבית האפקטיבית

 בדרך כלל בערכם הנומינלי.
 
 תחייבויות פיננסיותה .2

 
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת מוצגות 

 בניכוי עלויות עיסקה ישירות. 
 

 לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם, כמפורט להלן:
 

 עלות מופחתתהתחייבויות פיננסיות ב א(
 

תוך  המופחתתלאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות 
 שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ב(

 
ת התחייבויות פיננסיות המוחזקות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללו

למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח 
 או הפסד.

 
נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש 

 כמכשירים להגנה אפקטיבית.
 

  פיננסיים מכשירים קיזוז .3
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות 
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על 

 בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
 
זכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם ה

במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, 
שיהיו אירועים שיגרמו אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או 

 לפקיעתה.
 
 גריעת מכשירים פיננסיים .4
 

 נכסים פיננסיים א(
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או כאשר 
השותפות העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על 

מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. עצמה 
בנוסף, העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא העבירה ואף לא הותירה 

  באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 ת פיננסיותהתחייבויו ב(

  
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות  

פיננסית מסולקת כאשר החייב )השותפות( פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים 
 אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .יב
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים . 5
 

השותפות בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי של הנכס הפיננסי  
 הבא:

 
 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים  

 
אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי ראייה  

המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת 
כוללים הפסדי  הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים )שאינם הנכס בדוחות הכספיים לבין

אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי. 
אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות 

את השבת ערכו של הנכס לאירוע  ייבעוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקט
 שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי גידור )הגנה( .יג

 
ת ו/או בגין מחירי מניו (Forward)השותפות מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה 

 סחורות כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשעריהם .
 

רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור נזקפים מיידית לרווח או 
  הפסד.

 
 מדידת שווי הוגן .יד
 

שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין  שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר
 משתתפים בשוק במועד המדידה.

מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק 
 ( ביותר. most advantageousעיקרי, בשוק הכדאי )

 
מוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שי

 ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
 

מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס 
 למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו 

 
השותפות משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי 
למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים 

 לצפייה.
 

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג  
 השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 זהים. תוהתחייבויומחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים  :1רמה  

 או בעקיפין. אשר ניתנים לצפייה במישרין 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
 .נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה : 3רמה 

 
  



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

15 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 הפרשות .טו
 

מוכרת כאשר לשותפות קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
 שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

את הערכות השוק ההפרשות נקבעות על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף 
השוטפות לעניין ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות וללא שקלול סיכון האשראי של החברה. 

 הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל תקופה על מנת לשקף את חלוף הזמן.
 

 להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 

 תביעות משפטיות
 

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לשותפות קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות משתמעת כתוצאה מאירוע 
שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי השותפות תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד 

 אותה באופן מהימן. 
 

 ם סביבתייםעלויות פירוק, פינוי, שיקום אתרים ונושאי
 

ההפרשות האמורות נוצרות בגין אותם הסכמים בהם התחייבה השותפות להחזיר את הנכס שבשימוש בתום תקופת 
 השימוש לקדמותו, לאחר פירוק ופינוי האתר וכן שיקום המקום במידת הצורך.

 
 רווח )הפסד( ליחידת השתתפות .טז

 
הרווח הנקי )ההפסד( במספר יחידות ההשתתפות המשוקלל רווח )הפסד( ליחידת השתתפות מחושב על ידי חלוקה של 

הקיים בפועל במהלך התקופה. יחידות השתתפות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח )ההפסד( המדולל ליחידת 
השתתפות פוטנציאליות שהומרו  השתתפות במידה שהשפעתן מדללת את הרווח )ההפסד( ליחידת השתתפות. יחידות

במהלך התקופה נכללות ברווח )בהפסד( המדולל ליחידת השתתפות רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח 
  )בהפסד( הבסיסי ליחידת השתתפות. 

 
 

 
 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים קרייע - 3באור 

 
שותפות להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על יישום המדיניות בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת הנהלת ה

החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים 
 נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

 
ך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתארי

ידי השותפות ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 בשנה העוקבת: 

 
 מוכחות נפטאומדן רזרבות  -

 
אשר משמשים את המפיקים המוכחות והמפותחות משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים  נפטאומדן רזרבות ה

מוכחות  נפטהפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות 
בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים בשיעור הנקבע על פי כמות  דהיינוומפותחות נעשית בשיטת האזילה, 

 נפטותרו על פי הערכות. כמות ההמוכחות והמפותחות שנ נפטשהופקו בפועל מחולק ברזרבות ה חביות הנפט
 בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה, בין היתר, על פי חוות דעת של מומחים נפטהמוערכת במאגרים המפיקים 

 חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז. 
 

נים המוכחות על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שו נפטהערכה של רזרבות ה
לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. 

 המתוארים לעיל השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב הכספי של השותפות.
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים קרייע - 3באור 
 

 נכסי נפט וגזבחינת סכום בר השבה של  -
 

סכום בר ההשבה של נכסי נפט וגז נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות 
שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים 

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

 
במדידת הערך בר ההשבה של נכסי נפט וגז, נדרשים מעריכי השווי והנהלת השותף הכללי בשותפות להשתמש 

קיומן של תכניות פיתוח, כמויות המשאבים במאגר, בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות צפויות, סבירות 
מחירי המכירה הצפויים, השלכות חוק היטל רווחי נפט, קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה על מנת להעריך את 

 תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. 
 
 ירידת ערך השקעות בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש והערכה( -
 

ט'. 2 בבאורבהתאם לשיטת האזילה כאמור  שיטתי באופן מופחתים( והערכה חיפוש נכסיות )לרב וגז נפט נכסי 
 בר סכום על עולה בספרים שערכם כך על להעיד עשויות ונסיבות עובדות כאשר ערך לירידת נבחנים אלה נכסים

  .להם המיוחס ההשבה
 

והערכה(, אשר נעשית באמצעות היוון קביעת סכום בר השבה של השקעות בנכסי נפט וגז )לרבות נכסי חיפוש  
תזרימי מזומנים חזויים, כוללת הנחות ואומדנים שונים לגבי מחירי המכירה הצפויים, כמות הבארות ששימשו 
להפקה, עלויות ההפקה, היטל רווחי נפט וגז, מס חברות וקביעת שיעורי ההיוון. שינוי בהנחות ואומדנים כאמור 

 ה של נכסי חיפוש והערכה שונים.עשוי להשפיע על סכום בר ההשב
 
 הפרשות בנושאים סביבתיים -
 

אומדן העלויות שידרשו להסדרת נושא זיהום הקרקע, על פי דרישת המשרד להגנת הסביבה, הסתמכה  בהערכת
מתבססות על מיטב שיפוטם  קצועייםיועצים המההערכות אלה של השותפות על חוות דעת יועציה המקצועיים. 

, וטרם התברר סופית היקף זיהום הקרקעשנצבר בנושאים השונים. מאחר  מקצועיה ןהניסיול המקצועי וכן ע
 תוצאות להיות שונות מהערכות אלה.העלולות 

 
 קביעת שווי הוגן של נכס פיננסי לא סחיר -
 

השווי ההוגן נקבע בהתאם לשיטות הערכה, בדרך  במידרג 3השווי ההוגן של נכס פיננסי לא סחיר המסווג לרמה  
כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים 
ומאפייני סיכון דומים. שינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי היוון בהתחשב בהערכת 

)ראה גם  לות, סיכון אשראי ותנודתיות, עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלוסיכונים כגון סיכון נזי
 (.23באור 

 
 תביעות משפטיות -
 

על חוות דעת יועציה  השותפות ה, הסתמכשותפותהתביעות המשפטיות שהוגשו נגד התוצאות סיכויי בהערכות  
ב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו יועצים המשפטיים מתבססות על מיטההמשפטיים. הערכות אלה של 

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי  ןהניסיומצויים ההליכים, וכן על 
 (.13)ראה גם באור  המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה

 
 
 

  



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

17 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - 4באור 
 
 הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 . א
 

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה ומציג מסגרת מקיפה לצורך קביעה האם יש להכיר 
 בהכנסה וכן מהו מועד העיתוי והסכום שיוכר.

 
 מוקדם., עם אפשרות ליישום 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 
השותפות בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת השותפות ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על 

 הדוחות הכספיים.
 
 מכשירים פיננסיים  - IFRS 9 . ב
 

(2014) IFRS 9 מחליף את ההוראות הקיימות היום ב- IAS 39  (2014). ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים IFRS 9 
 expected‘)כולל הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים 

credit loss’ model) .עבור מרבית נכסי החוב הפיננסיים, וכן הוראות ודרישות חדשות בנושא חשבונאות גידור 
 

 .עם אפשרות ליישום מוקדם 2018, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופותל ייושם התקן
 

בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת השותפות ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על  השותפות
 .הדוחות הכספיים

 
 חכירות - IFRS 16 . ג
 

חוכרים, ( ואת הפרשנויות הקשורות אליו. התקן מציג, לעניין IAS17, חכירות )17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
מודל אחד לטיפול החשבונאי מרבית החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו 

 הכספיים.
 

, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהשותפות 2019בינואר  1התקן ייושם לתקופות השנתיות המתחילות ביום 
 עם לקוחות. , הכנסה מחוזיםIFRS15מיישמם באימוץ מוקדם גם את 

 
 .בחנה את השלכות התקן ולהערכתה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.השותפות 

 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 5באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
       מזומנים למשיכה מיידית

       
 7,670  13,579    במטבע ישראלי

 5,173  10,704    במטבע חוץ

       
    24,283  12,843 

       
       פקדונות לזמן קצר -שווי מזומנים 

       
 2,092  19,983    במטבע ישראלי

       
    44,266  14,935 
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 השקעות לזמן קצר - 6באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
       נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

       
 33,779  43,679   מניות ואופציות

 72,540  36,639   אגרות חוב
 7,146  7,577   יחידות השתתפות בקרנות השקעה

       
   87,895  113,465 

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 7באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 - 572   וסדות והוצאות מראשמ

 393  112   (1חברות קשורות )
 1,031  697   (2) חייבים בגין עסקאות משותפות

 1,048  4   ריבית לקבל
 330  -   חייבים בגין ניירות ערך

 - -   אחרים

       
   1,385  2,802 

 
, בדבר צדדים קשורים ובעלי 22למידע נוסף בדבר חייבים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור  (1)

 .עניין
 להלן. 12ראה גם באור  (2)

 
 
 
 

 מלאי - 8באור 
 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 1,271  1,115   חומרים וחלפים
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  , נטונפט וגז בנכסיהשקעות  - 9באור 
 

 הרכב: א.
 

 2017שנת 
     הפחתה 
 יתרה    מצטברת לפי 
 מופחתת ליום    תפוקה ליום 
 בדצמבר 31 הפחתה הפרשה  בדצמבר 31 
 2017 שנצברה לירידת ערך עלות 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
      נכסי נפט וגז

      
 A41* " 45 10,303 1,860 ** 4,664 3,779באר "חלץ -הוצאות קידוח שהוונו 
 3,155 1,370 ** 4,572 9,097 15 " *3באר "חלץ  -הוצאות קידוח שהוונו

      
  19,400 6,432 6,034 6,934 
      
 

 2016שנת 
     הפחתה 
 יתרה    מצטברת לפי 
 מופחתת ליום    תפוקה ליום 
 בדצמבר 31 הפחתה הפרשה  בדצמבר 31 
 2016 שנצברה לירידת ערך עלות 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
      נכסי נפט וגז

      
 A41* " 45 10,303 871 ** 4,664 4,768באר "חלץ -הוצאות קידוח שהוונו 
 3,922 1,370 ** 3,805 9,097 15 " *3באר "חלץ  -הוצאות קידוח שהוונו

      
  19,400 4,676 6,034 8,690 

      ם אחריםנכסי
      

      השקעה באופציה לרכישת תמלוג
 - - 202 202 - על ברישיון עוז *** 

      
  19,602 4,878 6,034 8,690 
 
ביחס נפט בפועל  תהפקבשיעור שנקבע מדי שנה על בסיס כמות אחר כולל או הפסד ורווח מופחת לדוח על רווח  *

 לסך הרזרבות המוכחות כפי שהוערכו על ידי מומחה.
 .להלן( 3')ב סעיף ראה **
 .להלןד' 13 באור ראה ***
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 )המשך( , נטונפט וגז בנכסיהשקעות  - 9באור 
 

 :הדוח בתקופתאירועים משמעותיים  .ב 
  

אישור מאת לשכת  2016באפריל  15ליום , הודיע הממונה כי על השותפות להגיש עד 2016במרץ  29ביום  . 1
התכנון במחוז דרום לפיו אין מניעה תכנונית וסטטוטורית לבצע את הפעולות המבוצעות בשטח החזקה 

אירוס )"החזקה"( ממתקנים קיימים, וזאת בהתאם לחוק /343המיועדת להינתן לשותפות בשטח רישיון 
. הממונה הבהיר 2006 -שי נפט והפקתו בים(, תשס"ו התכנון והבניה ותקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפו

, הודיע הממונה כי על 2016באפריל  17כי מתן שטר החזקה יהיה כפוף לקבלת אישור כאמור. ביום 
אירוס, וזאת עד /343השותפות להפסיק את פעילות הפקת נפט בקידוחים המצויים בשטח רישיון 

 להסדרת הנושא הסטטוטורי.
 

שותפות לממונה והודיעה לו כי לאור עצירת ההפקה בשטח רישיון הפנתה  2016בספטמבר  20יום ב . 2
אירוס, המונעת מהשותפות למצות את ההפקה בשטח שדה חלץ )הכולל את רישיונות אירוס וכוכב(, 

, משהה על אף הודעת הממונה לפיה יפעל להעניק את החזקה והעיכובים המתמשכים בקבלת החזקה
ההפקה ביתר שדה חלץ )קרי בשטח רישיון כוכב(, וזאת עד לקבלת החזקה ואישור הממונה השותפות את 

 .לחידוש ההפקה בשטח החזקה
 
 החזקה שטר את לשותפותהעניק הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה  2017באוקטובר  22 יוםב . 3

/19/I   החזקה"( –חלץ )להלן  שדהבשטח". 
 זה ובכלל, "הצדדים"( –)להלן  הממונה לבין השותפות בין במחלוקת אונמצ אשר הוראות כוללת החזקה
 הנובעים קרקע זיהומי ושיקום לטיפולאחריות בנוגע  מוטלתהשותפות  על כי להשתמע עשוי מהן הוראות

 בשטח"( הרישיונות" -להלן "אירוס" )/343-ו", חדשכוכב -/"חלץ 402 רישיונות קבלת טרם מהתקופה
הרבים שניהלו הצדדים עובר לקבלת שטר החזקה הבהירה השותפות כי לעמדתה,  בדיונים. החזקה
 בנושא הסביבה להגנת המשרד במדיניות אף המעוגן", המשלם הוא"המזהם  לפיו הבסיסי לכלל בהתאם
 על זוהמה שלא קרקע לניקוי חוקית חובה כל עליה חלה לא, 2016באוקטובר  13 מיום מזוהמות קרקעות

לא נקבעה שום הוראה, בתוכנית העבודה או בדרך אחרת, לפיה על  הרישיונות. במועד הענקת ידיה
המחזיק ברישיונות לנקות קרקעות שזוהמו בשטח הרישיונות בעבר, ולכן, לעמדת השותפות, לא ניתן 

 את המקצועיים יועציה בסיוע השותפות בוחנת, לפיכךלכלול תנאי או חובה כאמור בשטר החזקה. 
 .החזקה והחזרת משפטיים הליכים נקיטת, היתר בין, ובהן, לחזקה ביחס השונות ויותיהאפשר

 :החזקה תנאי עיקרי להלן

 .השותפות תהא החזקה בעלת .1

 .הרישיונות שטחי מתוך שנבחרו(, דונם 126,400"ר )קמ 126.4 הינו החזקה שטח .2

, והיא ניתנת להארכה בהתאם ובכפוף להוראות 2014 במרץ 24 מיוםשנים,  30 היאתקופת החזקה  .3
 .1952-"בתשי, הנפט חוק

 תקופת כל במשך, בלבד החזקה בשטח נפט ולהפיק לחפש הבלעדית הזכות בעלת תהא השותפות .4
 .דין וכל החזקה שטר הוראות ליתר בכפוף, החזקה

 3-א יאוחר מל חלץ לשדה עדכנית הפיתוח תכנית אתתכין ותגיש לאישור הממונה  השותפות .5
בהקשר זה יצוין כי בהתאם להבהרות שהתקבלו ממשרד האנרגיה,  חודשים ממועד הענקת החזקה.

, מועד תשלום האגרות בגין החזקה. מאחר והשותפות 28.12.2017החודשים ימנו החל מיום  3
, הגישה תוכנית פיתוח לשדה קודם לקבלת החזקה ותוכנית זו נדונה בין השותפות למשרד האנרגיה

השותפות פנתה לממונה על מנת לוודא כי אכן התוכנית שהוגשה מקובלת. נכון למועד הדוח טרם 
 התקבלה תגובת משרד האנרגיה.

תתחיל אך ורק אחרי קבלת האישורים הנדרשים בהתאם לדיני התכנון והבניה. תכנית  נפט הפקת .6
חודשים  6התכנון בתוך תוגש למוסדות  1965-מפורטת כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה

 מיום קבלת החזקה, ובהתאם להנחיות הוועדה המחוזית.
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 )המשך( , נטונפט וגז בנכסיהשקעות  - 9באור 
 

 )המשך( :הדוח בתקופתאירועים משמעותיים  .ב 
 

 )המשך( . 3
 

אוטונומית בלתי  בנקאיתערבות  השותפות תמציא החזקה שטר הוראותלצורך הבטחת מילוי  .7
, ((4ב')13)ראה באור  מיליון דולר ארה"ב לטובת מדינת ישראל 2מותנית ובלתי חוזרת בסך של 

שולם למדינה או למי מטעמה בכפוף לקבלת דרישה בכתב מטעמה, מבלי צורך להוכיח או י סכומהש
 .נפט ויותזכ עם בקשר בטחונות למתן הממונה להנחיות בהתאם זאת כללבסס את הדרישה כאמור, 

כוללים הוראות נוספות לרבות בנושאים הבאים: מרכיבי תכנית הפיתוח )לרבות מטרות,  השטר החזק
; טיפול בתקלות; בדיקות, דיווחים ופיקוח; הוראות לעניין בטיחותאמות מידה ולוחות זמנים(; הסדרי 

ההפקה; אחריות, הסביבה, מגבלות על העברה או שעבוד של שטר החזקה ושל נכסי מערכת  על הגנה
 שיפוי וביטוח.

 
אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות את קבלת החזקה, וזאת לאחר הבהרה  2017בדצמבר  19ביום 

שהתקבלה מהממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה ולפיה שטר החזקה אינו מוסיף או גורע מכל חובה 
 .דין קודם למתן החזקהלניקוי נזקים סביבתיים היסטוריים שהייתה קיימת לפי 

 
בתחום ביצוע הערכת  יועץ הינו אשר, Sven Tiefenthal ממר, קיבלה השותפות 2018 מרץחודש  במהלך . 4

דוח  (,SPE-PRMS) פטרוליוםעתודות ורזרבות של מאגרי נפט על פי כללי המערכת לניהול משאבי 
, 2017 דצמברב 31 ליוםדוח, בהתאם להדוח(.  -)להלן  החזקה בשטחהמעדכן את סך רזרבות הנפט 

 הנפט רזרבותכן,  כמו. חביות מיליון 0.599-מוערכות בכ החזקה( בשטח Proved) המוכחות הנפטרזרבות 
  .נפט חביות מיליון 0.947-בכ מוערכות החזקה בשטח( Proved plus Probable) והצפויות המוכחות

 
-כ שלשל נכסי הנפט והגז בסך  , נטוהכירה השותפות בירידת ערך 2016-ו 2017השנים כמו כן, במהלך  

ת שווי שהוכנה על ידי מעריך שווי ווזאת בהתאם להערכבהתאמה,  אלפי ש"ח, 274-כו אלפי ש"ח 1,756
 . בעתיד וכמות הרזרבות ברישיונות מחירי הנפטהצפיות לחיצוני בלתי תלוי וזאת בעיקר לאור 

 
 להלן.  ה'13-וד' 13"אריה", ראה באור  -למידע בדבר רישיונות "עוז" ו . 5
 
 .להלןא' 13 באור ראה שדה חלץהחזקה ב להגנת הסביבה לגבי המשרדשל השותפות עם  התדיינות לגבי . 6
 
 כוכב וחלץ אירוס הרישיונות בשטח בארות ונטישת לאיטום אוטונומיות בנקאיות ערבויות העמדת לגבי . 7

 . להלןב' 13 באור ראהערבויות בהתאם לדרישת הממונה,  העמדתוכן 
 
באור  ראההרישיונות אירוס וחלץ כוכב,  בשטחשירותים שונים  לקבלתלפידות  עם התקשרויות לגבי . 8

 .להלן( 3ג')13
 

 משועבד פקדון - 10באור 
 

בכל אחת  אלפי דולר 2,500בנקאי בסך של  פקדון, שעבדו השותפים ברישיון עוז 2016-ו 2017בדצמבר  31נכון ליום 
עבור רישיון  ות שהועמדיולהבטחת ערבו( , בהתאמהאלפי ש"ח 4,216-כו אלפי ש"ח 3,822-: כ)חלק השותפות מהשנים

 .ד'13 באורראה בדבר שחרור הפקדון עוז וזאת בהתאם להנחיות הממונה. 
 

 זכאים ויתרות זכות - 11באור 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 471  2   הוצאות לשלם

 35  537   (1חברות קשורות )
 714  915   (1) משותפות בעסקאות שותפים

 1,385  876   מוסדות ואחרים

       
   2,330  2,605 

 
 .בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין, 22למידע נוסף בדבר זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור  (1)
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 השקעות בהסדרים משותפים - 12 באור
 

 מידע כללי .א
 היקף חשבון זכויות השותפות   

 ההשקעה בהסדר בהון ובזכויות מקום עיקרי  

 המשותף הצבעה של העסק  

 אלפי ש"ח %   
 

     2017בדצמבר  31
 3,776  41.5% ישראל  "עסקה משותפת עוז"

 534  6% ישראל  משותפת אריה""עסקה 

     

    4,310 

     2016בדצמבר  31
 4,577  41.5% ישראל  "עסקה משותפת עוז"

 641  6% ישראל  "עסקה משותפת אריה"

     

     5,218 

 
 עסקה משותפת עוז""תמצית מידע פיננסי של  .ב

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח   
 

        עוז" לתאריך תמשותפ העסק" של הכספי המצב על בדוח
       :הדיווח 

       
 973  97    שוטפים נכסים

 965  87    (1) מזומנים ושווי מזומנים: מתוכם
       

 9,647  8,747    נכסים לא שוטפים
       

 142  201    שוטפות התחייבויות

       
 10,478  8,643     הון"כ סה

       
 43.7%  43.7%   (2) עוז" משותפת עסקה"באפקטיבי  החזקה שיעור

       
 4,577  3,776    עוז" משותפת העסק"ב ההשקעה סך

 
חייבים בגין עסקאות דוחות הכספיים של השותפות, חלק השותפות במזומנים ושווי מזומנים אלו מסווגים כב (1)

 לעיל. 7חייבים ויתרות חובה, ראה באור  משותפות בבאור
 .ללא חלק המפעיל, שאינו משתתף בהוצאות (2)

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

       
       עוז": תמשותפ העסק" של הפעולות תוצאות

       
 1,099  1,001    עלויות ביצוע חיפושי נפט וגז

 50  79    הנהלה וכלליות הוצאות
 (15) (65)   מימון, נטו (הכנסותהוצאות )

       
 1,134  1,015    הפסד

       
 43.7%  43.7%   עסקה משותפת עוז""שיעור החזקה אפקטיבי ב

       
 496  444    עסקה משותפת עוז""חלק השותפות בהפסדי 

 

  .להלןה' 13-ו' ד13 באורים ראה, המשותפות העסקאות אודות נוסף למידע .ג
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 התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות - 13 באור
 

 תלויות התחייבויות .א 
 

  הסביבה להגנת המשרד מאת התראה .1 
 

, בלפידותיו"ר דירקטוריון לפידות והשותף הכללי ובעל השליטה  ואצלהתקבלה בשותפות, בלפידות  2012בחודש ינואר  
המשרד( אשר כללה התייחסות להוראות תקנות  -, התראה מאת המשרד להגנת הסביבה )להלן לוקסנבורגמר יעקב 

התראה(. תקנות אלו קובעות, בין היתר, כי ה -)להלן  1990-רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א
ולת חומרים מסוכנים ברמת חובב או פסולת חומרים מסוכנים תסולק למפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ובפס

 לאתר מורשה אחר, באישור גורם מוסמך. 
 

על פי ההתראה, דגימות שנלקחו במסגרת סיורים בשדה חלץ )בו נמצאים רישיונות אירוס וחלץ כוכב(, שהתקיימו 
בכוונתו לנקוט , העלו חשד לקיומו של זיהום מפסולת חומרים מסוכנים. כמו כן, המשרד ציין כי 2011בחודש אוגוסט 

 בהליכים המשפטיים העומדים לרשותו להפסקת זיהום מקורות המים.
 

פגישה עם נציגי המשרד. במסגרת הפגישה, הוחלט כי תוגש תכנית  2012בעקבות קבלת ההתראה, התקיימה בינואר 
 לביצוע סקר קרקע וכן יוגש סקר היסטורי. 

 
 יסטורי וסקר חלופות לשיקום הקרקע. , הגישה השותפות את ממצאי הסקר הה2012שנת  במהלך

 
, למשרד שהועבר לסקר בתגובה. עימו, כפי שסוכמו ההשלמות עם, הוגש למשרד סקר הקרקע 2013במהלך חודש יולי  

 . מדויק באופן הזיהום את לתחום מנת על משלימים קידוחים מספר לבצע ידו על נתבקשה השותפות
 

לפי  המשרד מאתהתראות  ובלפידות בשותפותואצל נושאי משרה  בלפידות, נתקבלו בשותפות, 2014 בפברואר 3 ביום
 זיהום)מניעת  המים תקנות, 1959-חוק המים, התשי"ט, 1990-ילוק פסולת מסוכנת(, התשנ"א)סתקנות רישוי עסקים 

דגימות שנלקחו מבריכת בין היתר, , ותעל פי ההתראוחוק רישוי עסקים.   1997 -"זהתשנ(, ואגירה אידוי( )בריכות מים
( העלו, לטענת המשרד, כי הבריכה -התשטיפים הדרומית בשדה חלץ )בו נמצאים רישיונות אירוס וחלץ כוכב( )להלן 

הבריכה והחדרתה לקרקע  תכולתהבריכה מכילה פסולת חומרים מסוכנים. על פי ההתראה, נערך פינוי לא מורשה של 
 .שלא בהתאם להוראות המשרד

מציין בהתראות, כי ככל שלא יקוימו הוראות ההתראות, ישקול נקיטה בכל האמצעים המשפטיים העומדים  המשרד
לרשותו, לרבות הוצאת צו הפסקה מנהלי ופתיחת חקירה פלילית. בנוסף, מצוין בהתראות כי באחריות לפידות, 

שרה בהן, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם על מנת להפסיק את הזיהום ולמנוע השותפות ונושאי המ
 המשך המפגע והיווצרות זיהום מקורות המים. 

 הבריכה של מוסדר לפינוי תוכנית להגיש, היתר בין, ההתראות במסגרת נדרשים המשרה ונושאי, לפידות, השותפות
 פינוי ובתום מורשה לאתר פינוי בטרם המזוהמת הקרקע מערומי את לאפיין, הפינוי בתום לקרקע מוודא דיגום ולבצע

 והכל, עדכני קרקע לסקר תוכנית ולהגיש המזוהמת הקרקע אוחסנה עליה לקרקע מוודא דיגום לבצע המזוהמת הקרקע
 .בהתראות הקבועים במועדים

 
 פתרון לגבש במטרה בנדון דיונים מספר התקיימו ומאז, למשרד תגובתה את השותפות העבירה 2014 במרס 17 ביום 

 .בקרקע המזוהמת . השותפות החלה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, בניסוי שיטת הטיפולנציגיו עם מוסכם
  (:בהתאמה"המשרד", -"התראות" ו -, התקבלו בשותפות התראות מהמשרד להגנת הסביבה )להלן2016בינואר  4ביום 

על פי  -("תקנות סילוק פסולת") 1990-, התשנ"א(סילוק פסולת מסוכנת) עסקיםהתראה לפי תקנות רישוי  (1
בו נמצאים רישיונות ) ההתראה, נערך לטענת המשרד פינוי לא מורשה של תכולת בריכת התשטיפים בשדה חלץ

, דבר המהווה ("הבריכה" -( )להלןכוכב חדש בהם מחזיקה השותפות במלוא הזכויות -חלץ/402-אירוס ו /343
 (."חוק רישוי עסקים) 1968 -עבירה לכאורה על תקנות סילוק פסולת ועל חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

 
לחוק רישוי עסקים על ניהול עסק של קידוחי הפקה, אחסון ושינוע נפט ללא רישיון מתאים  14התראה לפי סעיף  (2

  .ותוך גרימת מפגעים סביבתיים, לטענת המשרד
על פי ההתראה, הפרה לפידות לטענת המשרד את תנאי  -1993-המסוכנים, התשנ"ג התראה לפי חוק החומרים (3

 .היתר הרעלים שניתן לה וכן עסקה ברעלים ללא היתר רעלים בתוקף, והכל בקשר עם פעילותה בבריכה
 

המשרד ציין כי הוא שוקל את הפעלת הסמכויות המשפטיות שבידו, לרבות הוצאת צו הפסקה מינהלי, הטלת 
כספי ופתיחת חקירה פלילית, וזימן את נמעני ההתראות להשמיע את טענותיהם בקשר עם ההתראות עיצום 

 .קודם לקבלת החלטה בעניינם
 

 , התקיים לשותפות שימוע עם המשרד. 2016במרץ  6ביום 
  



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

24 

 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 

 )המשך( תלויות התחייבויות .א 
 

  הסביבה להגנת המשרד מאת התראה .1 
 

"מכתב הסיכום"(. מכתב הסיכום  -, נתקבל מכתב לסיכום השימוע שנערך לנמעני ההתראות )להלן 2016ביוני  30ביום 
סקר את מהלך השימוע ופירט את הטענות שנשמעו על ידי הצדדים. במכתב הסיכום ביקש המשרד, בין היתר, לקבל 

שבשדה חלץ,  7של הולכת הנפט בשטח שדה חלץ, סקר קרקע עדכני בשטח אתר סוללה  מידע נוסף אודות קווי הצנרת
, ביצוע דיגום מוודא API, דיווח בדבר עמידת המכלים בתקני 7דיווח אודות כמויות הדלקים המאוחסנים באתר סוללה 

תכולת בריכת באזורים בהם התבצע פינוי של קרקע באזור חוות המכלים, סילוק המכלים שהכילו את שאריות 
התשטיפים לאתר מורשה בתאום עם נציגי המחוז ותוכנית לפינוי מערומי קרקע ישנים משטח האתר. כל בקשות 

 .2016ביולי  25המשרד היו לביצוע עד ליום 
 

המשרד ציין במכתב הסיכום כי הוא שומר על זכותו לנקוט באמצעים המשפטיים העומדים לרשותו, לרבות פתיחה 
 , ללא כל הודעה נוספת.בחקירה פלילית

 
ידי המשרד וכן סקירת -שלחה השותפות למשרד להגנת הסביבה התייחסות בגין המידע שהתבקש על 2016ביולי  19ביום  

למועד דוח זה  נכוןהפעולות שיבוצעו על ידה לטובת מילוי הדרישות שהובאו בשימוע. בריכת התשטיפים פונתה כנדרש. 
  התוכנית לטיפול במערומי הקרקע.את לביצוע סקר הקרקע ו תתוכניאת ההשותפות טרם הגישה 

של משרד האנרגיה  ב' לעיל, במסגרת הדיונים על טיוטת שטר החזקה בשדה חלץ עלתה דרישה מצידו9כאמור בביאור  
לתיקון מפגעי עבר סביבתיים בשדה חלץ. השותפות הבהירה את התנגדותה לדרישה זו, בין היתר מנימוקים שבתנאי 

לא נכלל כל תנאי, ולא נכללה כל חובה לשיקום נזקים שנגרמו )ככל שנגרמו( כוכב חדש -חלץ/402-אירוס ו/343רישיונות 
, וכן שרובו המכריע של לכן לא ניתן לכלול תנאי או חובה כאמור בשטר החזקהמפעילות עבר בשטחי החזקה המיועדת, ו

מבלי שיהא בכך  הודיעה לנציגי המשרד להגנת הסביבה כי השותפות. השותפותהנזק הנטען ממילא לא נגרם על ידי 
תפות ו/או בכדי להוות לקיחת אחריות מכל סוג שהוא על זיהומי קרקעות בשדה חלץ או הודאה בדבר מחויבות השו

לצורך קבלת ובחינת הצעות להשלמת סקר קרקע ולעריכת סקר סיכונים  לפעולהיא תהא מוכנה כוונתה לטיפול בקרקע, 
, בכפוף לכך שתקבל את החזקה 2013מרץ  חודששערכה השותפות בביחס לאתרים אשר נכללו בסקר ההיסטורי 

לגבי כל אחד להשלמת המידע המשרד להגנת הסביבה השותפות פועלת מול משרד האנרגיה ו. חלץ שדה בשטחהמיועדת 
 נכון למועד דוח זה טרם החל סקר הקרקע האמור.. מהאתרים שנכללו בסקר ההיסטורי ולא נכללו בסקר הקרקע שבוצע

 
אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות את קבלת חזקת חלץ, וזאת לאחר הבהרה שהתקבלה  2017בדצמבר  19ביום  

שהייתה קיימת לפי היסטוריים סביבתיים לניקוי נזקים  החוב מוסיף או גורע מכלאינו  ת חלץשטר חזקה מהממונה ולפי
. יצוין, כי במועד זה אין ביכולתה להעריך את המשמעות הכלכלית של תיקון מפגעי עבר למתן החזקהקודם  דין

 .סביבתיים ואת היקפם של המפגעים הסביבתיים
 

 מספקת הפרשה כוללים הכספיים הדוחות, והמשפטיים המקצועיים יועציה על בהסתמך, השותפות הנהלת להערכת 
 .לעיל כאמור, ובמים בקרקע בזיהומים לטיפול המשרד דרישות בגין

 
התקבלה במשרדי השותפות בקשה לגילוי ועיון במסמכים עובר להגשת בקשה לאישור  2017 בדצמבר 24 ביום .2 

מא לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, 65וסעיף  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 198תביעה נגזרת לפי הוראות סעיף 
 (.בהתאמה", השותפויות פקודת" -ו" הבקשה)" 1975-תשל"ה

י בשותפות, בעלי השליטה בה לפידות ומר יעקב לוקסנבורג, ונושאי הוגשה כנגד השותפות, השותף הכלל הבקשה 
 מניות רכישת ועניינה, בחברה מניות ובעל בשותפות השתתפות יחידות מחזיק  ידי על, ובלפידותהמשרה בשותפות 

 .לוקסנבורג ומר לפידות, השותפות ידי על"( איידיאו"מ )"בע גרופ.די.או. איי
 

ה מניות של איידיאו בסכומים משמעותיים, וכי רכישות אלה, וכן הסכמות בעניינן, בבקשה נטען כי השותפות רכש
נא לפקודת השותפויות; לא 65-מז ו65לא אושרו כדין במוסדות הרלוונטיים של השותפות, בניגוד להוראות סעיפים 

ם; תוך הפרת חובות דווחו כדין, תוך הפרת חובת גילוי, אמונים, הגינות וזהירות; ונעשו תוך שימוש במידע פני
דיווח לרשות לניירות ערך ולציבור בעלי יחידות ההשתתפות בנוגע לאירוע או עניין החורג מעסקי התאגיד ובנוגע 
לעסקאות טעונות אישור; תוך הפרת הסכם השותפות ותקנון הבורסה, באופן המהווה עילה להשעיית המסחר 

 .הכללת פרט מטעה בדוחות המידיים והתקופתייםבניירות הערך של השותפות ולמחיקת מהרישום; ותוך 
 

עוד נטען כי הרכישות נגועות בעניין אישי של בעל השליטה בעקיפין בשותפות, מר יעקב לוקסנבורג, ותוך ניגוד 
ענייני, ניצול הזדמנות עסקית והפרת חובת אמונים ותום הלב שלו כלפי השותפות; ולהפרת נושאי המשרה 

בבקשה טענות נוספות ודומות המופנות כלפי משיבים נוספים או בהתייחס להפרת . כלפיהבשותפות את חובותיהם 
 חובות דומות כלפי חלק ממשיבים אלה, ולרבות בעלת השליטה בשותפות, לפידות. 
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 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 

 ערבויות .ב 
 

השותפות דרישה ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים להעמיד התקבלה אצל  2012במאי  28ביום  .1
בארות קיימות בשטח  15אלפי דולר לאיטום ונטישת  1,350ערבויות בנקאיות אוטונומיות על סך כולל של 

אלפי  810המציאה השותפות ערבויות כאמור בסך כולל של  2012ביוני  25הרישיונות אירוס וחלץ כוכב. ביום 
 בארות נוספות. 6בארות וכן התחייבה לאטום  9ום דולר לאיט

 
 הנהלת . להערכתכאמור הבארות אטימת בביצוע החלה טרםנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות  

  .לעיל האמור בגין מספקת הפרשה כוללים הכספיים דוחותה, השותפות
 

הערבויות בקשר עם זכויות הנפט, למעט  העמידה את כל השותפות, להלן (1ו')13בהתאם להנחיות בבאור  .2
 ה'.13, כאמור בבאור אריה ברישיון

 
 להלן, בהתאמה. ה'13-וד' 13 באורלגבי ערבויות שניתנו בקשר עם רישיונות עוז ואריה, ראה 

 
אלפי ש"ח לטובת מנהל מס רכוש וקרן  987-, העמידה השותפות ערבויות בסך כולל של כ2016ביולי  20ביום  .3

 ם בקשר למקדמה שהשותפות קיבלה בעקבות תביעתה בגין נזקים שנגרמו לה עקב מבצע "צוק איתן".פיצויי
מוסדות ואחרים. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים  – 11בגין המקדמה נרשמה הפרשה, ראה באור 

 בה יצוייםהגישה השותפות בקשר עם החלטת מוקד הפ השותפות החזירה את מלוא סכום המקדמה, והערר אשר
 טרם הוכרע. השותפות של התביעה הסף על נדחתה

 
 2בסך של  אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת בנקאית, העמידה השותפות ערבות 2017בדצמבר  31ביום  .4

, ראה באור חלץ שדהבשטח   I/19/ החזקהמיליון דולר לטובת מדינת ישראל לצורך הבטחת מילוי הוראות שטר 
  ב'.9

 
 התקשרויות .ג

 
 : המוגבלת השותפות הסכם .1

  
בין השותף הכללי  המוגבלת, כפי שעודכן מעת לעת, על פי הסכם השותפות 2004ביוני  15השותפות הוקמה ביום 

 :המוגבלת . להלן עיקרי הסכם השותפותהסכם השותפות המוגבלת( -)להלן  לשותף המוגבל
 

 0.01%-מההכנסות וישא ב 0.01%-הכללי זכאי לעל פי הסכם השותפות המוגבלת, יהיה השותף  א.
מההוצאות וההפסדים של השותפות, וכן בהוצאות והפסדים של השותפות, אשר עקב ההגבלה על 

יהיה השותף הכללי זכאי לתשלומים וישא  ,אחריות השותף המוגבל לא ישא בהן השותף המוגבל. בנוסף
 בהוצאות, כדלקמן: 

 
השותפות ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי. השותף הכללי יהיה  השליטה המלאה על ניהולה של .1

אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ( לכל חודש. סכום זה  140זכאי לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של 
יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא הפרשי הצמדה בין המדד הידוע במועד התשלום לבין 

סף לתשלום דמי הניהול תהא לשותפות הוצאה . בנו2010מדד הבסיס, דהיינו, מדד פברואר 
הנובעת מאחריותה לביטוח השותף הכללי, נושאי המשרה והעובדים בו. השותף הכללי ישא מתוך 
ועד גובה דמי הניהול שיקבל, כאמור לעיל, בהוצאות שכרם של מנהלי השותף הכללי והוצאות 

בגין תשקיף שיפורסם בסך של  אחזקת משרדי השותף הכללי. כמו כן, השותף הכללי זכאי לשכר
 אלפי דולר )בתוספת מע"מ(. 50
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 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 
 )המשך( התקשרויות .ג

 
 )המשך(: המוגבלת השותפות הסכם .1
 

השותפות תשלם לשותף הכללי תמלוגים מכל חלקה של השותפות בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי  .2
ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט, בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות המוגבלת אינטרס 

וג, אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצורכי ההפקה עצמה(, ס)לפני ניכוי תמלוגים מכל 
 טים להלן:בשיעורים המפור

 .5%עד מועד החזר ההשקעה:  א.
 .10%לאחר מועד החזר ההשקעה:  ב.
 

, אשר בו התקבולים, המוגבלת המועד לאחר חתימת הסכם השותפות -"מועד החזר ההשקעה" 
אשר השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו 

הוצאות  שיון או חזקה( בו נמצאה התגלית, יגיעו לסכום השווה לכליר -ונוצלו מנכס הנפט )דהיינו 
השותפות באותו נכס הנפט לאחר ניכוי תמלוגים ששולמו על פי חוק הנפט. התקבולים והוצאות 
השותפות כאמור יחושבו בדולר ארה"ב )לפי השער היציג המתפרסם על ידי בנק ישראל( ויאושרו 

 שותפות. בכתב על ידי רואי החשבון של ה
 

ממועד זה, זכאי השותף הכללי  החל. כוכבחל מועד החזר ההשקעה ברישיון חלץ  2013נובמבר  חודש במהלך
 הנפט, כאמור לעיל, ברישיון חלץ כוכב.  מנכסונוצל  שהופקבגין נפט  10%לתמלוגים בשיעור של 

לתמלוגים חל מועד החזר ההשקעה ביחס לחזקת חלץ, ולפיכך יהא השותף הכללי  זכאי , הכספיים הדוחות למועד 
  .מחזקת חלץ נוצליו ופקישבגין נפט  10%בשיעור של 

 
מההכנסות וישא, בכפוף להגבלת  99.99%-יהיה השותף המוגבל זכאי ל ,על פי הסכם השותפות המוגבלת ב.

 השותפות.מההוצאות וההפסדים של  99.99%-אחריותו, ב
 

כל הרווחים של השותפות, הראויים לחלוקה על ידי השותפות על פי דין כרווחים, בניכוי סכומים )שלא הובאו  ג.
בחשבון לצורך קביעת הרווחים(, הדרושים לשותפות המוגבלת לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או 

ת או משוערות, לרבות הסכומים הדרושים בקשר עם התחייבויות קיימות או עתידיות של השותפות )ידועו
 אלפי 250 פויות מראש ושסכומם לא יעלה עלצ לתיב לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות מימון והוצאות

שותפים, בהתאם לזכויותיהם, כאמור לעיל, אחת לשנה. חישוב הרווחים להרווחים(, יחולקו  -דולר( )להלן 
מים, אשר יהיו בידי השותפות ואשר לא יחולקו לשותפים יעשה תמיד בגין שנה קלנדרית אחת. סכו

בהתאם לאמור לעיל )לרבות הון השותפות ורווחיה שלא חולקו(, יהיה השותף הכללי רשאי, אם ימצא 
זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם עד לשימוש בהם למטרות שלשמן נועדו באופן שימצא 

ינה למטרת שמירה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים כמתאים, ובלבד שההשקעות כאמור תעש
ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות. פרט לאמור לעיל יחולקו כל הרווחים של 

בדצמבר(, שבגינה הם  31השותפות סמוך לאחר תום השנה הקלנדרית )דהיינו שנה המסתיימת ביום 
 מחולקים, וזאת מיד לכשיתברר סכומם.

 
 השותפות תפורק בקרות אחד המקרים הבאים: ד.

 
בתום תשעה חודשים מהמועד האחרון בו היה לשותפות המוגבלת, במישרין או בעקיפין, נכס נפט  .1

 בר תוקף או זכויות בו או בנפט שיופק.
 חודשים אחר במקומו. 6אם השותף הכללי יחדל מתפקידו ולא מונה תוך  .2
 את השותפות.אם השותפים יסכימו לפרק  .3
 אם חלפו תשעה חודשים מיום שהשותפות חדלה להשתתף בחיפושי נפט ו/או גז או הפקתם. .4
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 )המשך( התקשרויות .ג
 

  :הנאמנות הסכם .2
 

 -להלן בין השותף המוגבל )הנאמן( לבין המפקח ) , שעודכן מעת לעת,נחתם הסכם הנאמנות 2004ביוני  15ביום 
 להלן עיקרי הסכם הנאמנות:. הסכם הנאמנות(

 
מתאריך חתימת הסכם הנאמנות ועד , המפקח זכאי לקבל מאת הנאמןעל תיקוניו, על פי הסכם הנאמנות,  א.

השכר   2016באוקטובר  1)עד יום  ש"ח בתוספת מע"מ 7,250-שכר בסכום השווה ל ,תום פירוק השותפות
 שא הפרשינוסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ו ש"ח בחודש בתוספת מע"מ( 9,000היה בסך של 

. כמו כן, המפקח זכאי 2016יולי מדד  ,, דהיינומדד הבסיסבין המדד הידוע במועד התשלום לבין ה הצמד
למטרות תפקידו על פי הסכם הנאמנות  לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות, שהוציא כדין

בנוסף זכאי המפקח לשכר נוסף בגין  והסכם השותפות המוגבלת ואשר אושרו על ידי האסיפה הכללית.
 )בתוספת מע"מ( אלפי ש"ח 26בסכום של  , בדרך של פרסום תשקיף, עבודתו בקשר עם הנפקות נוספות

 יולין המדד הידוע במועד התשלום לבין מדד הפרשי הצמדה בייישא  רשאצמוד למדד המחירים לצרכן ו
 . בגין כל הנפקה, או סכום גבוה יותר, אם יאושר על ידי האסיפה הכללית 2016

פוליסת ביטוח האחריות אותה ירכוש המפקח לא תשולם כמו כן, אחד מתיקוני הסכם הנאמנות קבע כי  
 . ומתוך נכסי הנאמנות, אלא תשולם ישירות על יד

  
 נקבע גם: 2010ביוני  29ללית מיום באסיפה הכ 

 
הוספת מנגנון לאישור עסקאות של השותפות עם השותף הכללי ו/או בעלי השליטה בו או שלשותף  .1

 בהן בהסכם הנאמנות. אישי הכללי ו/או לבעלי השליטה בו יש ענין
קביעת חובה לקיום אסיפת סוג בשותפות במקום בהם נדרש הדבר בהתאם לדין בהסכם  .2

 הנאמנות.
 

דולר )בתוספת מע"מ(.  1,000על פי הסכם הנאמנות זכאים השותף המוגבל והנאמן לשכר שנתי בסך של  ב.
כמו כן יהא הנאמן זכאי להחזר הוצאות, שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או שאושרו בכתב על ידי 

 המפקח. 
 
 אלה:הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי מוגבלת, והיא תסתיים בנסיבות  .ג

 אם ולאחר שתפורק השותפות. .1
 אם תתקבל החלטה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות לסיום הנאמנות. .2
 

במקרה של סיום הנאמנות, המזומנים שיתקבלו עקב מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות 
 במימוש ובסיום הנאמנות, יחולקו בין בעלי יחידות ההשתתפות.

 
  :לפידות עם קידוחלקבלת שירותי  מיםהסכ .3

 
  קבלת שרותי תחזוקה ושיקום בארות:ל סכםה א.

, לאחר אישור אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות ברוב הנדרש, התקשרה השותפות 2012במרס  27ביום 
 -כוכב )להלן  בהסכם לחכירת ציוד וקבלת שרותי תחזוקה ושיקום בארות בשטח הרישיונות אירוס וחלץ

 , אשר עיקריו הינם כדלקמן:2012בינואר  1לפידות, בתוקף מיום  ההסכם( עם
 
בתוספת ) אלפי דולר 25השותפות תחכור מלפידות ציוד להפקת נפט בתמורה לסך חודשי של  .1

 .(מע"מ
 

בארות בשטח הרישיונות האמורים  8-שירותי תחזוקה שוטפים ביחס ל השותפות תרכוש מלפידות .2
 20( בתמורה לסך חודשי של 29וכוכב  24, כוכב 41, חלץ 40, חלץ 37, חלץ 27, חלץ 25, חלץ 1)חלץ 

, כאשר התמורה אינה כוללת את עלותם של חלקי חילוף, חומרים, (בתוספת מע"מ)אלפי דולר 
דלק או כל תשלום אחר לספק חיצוני, שאותו תשלם השותפות דלק, מכליות, הובלה במכליות 

 7.5%בנוסף לתמורה האמורה, בהתאם לגובה ההוצאה בפועל בתוספת דמי טיפול בשיעור של 
 בהתאם למחירון של לפידות. -מסך ההוצאה, ובמקרה של מתן שירותים 

 
, 27, חלץ 25ארות )חלץ ב 5בהתאם לצורך, השותפות תזמין מלפידות עבודות שיקום ושחזור של  .3

(. התמורה בגין שירותים אלה תקבע על פי מחירון של לפידות ובכל 29וכוכב  24, כוכב 37חלץ 
  לכל באר. (בתוספת מע"מ)אלפי דולר  200מקרה לא תעלה על סך של 

, אושר באסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות הארכת תוקפו של 2017בינואר  10 ביום
 .2016באוקטובר  22לתקופה של שלוש שנים נוספות בתחילתם ביום  ההסכם



 חלץ שותפות מוגבלת -לפידות 
 

 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

28 

 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 

 )המשך( התקשרויות .ג
 

 )המשך( :לפידות עם קידוחלקבלת שירותי  מיםהסכ .3
 

 הסכם לחכירת ציוד, קבלת שירותי תחזוקה ושיקום בארות ויתור בעלת השליטה על תשלומים מכח .ב
 

בעלת אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי בשותפות את הצעת , 2017בינואר  18ביום  
, לוותר באופן חד צדדי ט לישראל בע"מ )"לפידות"(פהשליטה בשותף הכללי, לפידות חברת מחפשי נ

 הסכם.מכוח ה 2016ובלתי חוזר על התשלומים המגיעים לה מהשותפות ברבעון הרביעי לשנת 
-עומדת על סך של כ 2016התמורה אשר הייתה אמורה להשתלם ללפידות במהלך הרבעון הרביעי לשנת 

עצירת הפקת הנפט  דולר ארה"ב. ויתורה של לפידות על התמורה כאמור לעיל הינו על רקעאלפי  135
החליט דירקטוריון לפידות להמשיך ולוותר על  2017במרץ  23ביום  ב'.9בשדה חלץ, ראה באור 

עד אשר  2017אלפי דולר בשנת  540אלפי דולר ארה"ב לחודש וסה"כ  45התשלומים כאמור בסך של 
 תחודש הפקת הנפט בשדה חלץ.

 לא יחול כל שינוי בתנאי ההסכם.  התשלומיםלמען הסר ספק יובהר, כי מעבר לויתור על 
 

 :גיאולוגי יעוץ הסכמי .4
 

אישרה אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של השותף המוגבל הענקת תמלוג על  2006בנובמבר  22 ביום א.
מתוך התמורה ממכירת נפט ו/או גז מקידוחים  2%( בשיעור של דר' פליגלמן -לדר' חיים פליגלמן )להלן 

לחיפושי נפט ו/או גז בהם העניק דר' פליגלמן לשותפות שירותי ייעוץ גאולוגיים ושירותים מקצועיים 
 40מההכנסות ממכירת נפט מבאר חלץ  2%שונים. בהתאם לכך, זכאי דר' פליגלמן לתמלוגים בשיעור של 

 וחלץ כוכב.  שבשטח הרישיונות אירוס
 

בהסכם למתן  דר' דרוקמן( -)להלן  התקשרו השותפות ודר' יחזקאל דרוקמן 2010בנובמבר  11ביום  ב.
סקרים סיסמיים, ייעוץ באיתור  שירותים, לפיו יעניק דר' דרוקמן לשותפות שירותי ייעוץ גיאולוגי, ליווי

שותפות לדר' דרוקמן תשלום חודשי מטרות הראויות לחיפושי נפט וכיו"ב. בתמורה לשירותיו, תשלם ה
אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ( ובנוסף יהיה זכאי דר' דרוקמן למענקים ותמלוגים בגין הכנת  20בסך של 

פרוספקטים ובקשות לקבלת רישיונות, קבלת ורכישת רישיונות והפקת נפט וגז מבארות בשטח רישיונות 
, הוחלט על 2014באוקטובר  30ביום  .בהשגתם ואשר דר' דרוקמן יהיה שותף שיוחזקו על ידי השותפות

הודיעה  2016אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. בסוף חודש נובמבר  16הפחתת התשלום החודשי לסך של 
 השותפות לדר' דרוקמן שלושה חודשים מראש על הפסקת ההתקשרות למתן שירותי ייעוץ גיאולוגי.

 
 :ליישום תכנית פיתוח הסכם .5

 
, חברה בריטית בבעלותו LTRO Limitedהשותפות התקשרה בהסכם שירותים עם חברת , 2015במאי  21 ביום

 -בשותף הכללי )להלן  (2015בנובמבר  9עד ליום ) הן כדירקטוריכאשר של מר בועז ארנון, אביו של מר גיל ארנון 
ים לשותפות שירותים שונ  LTROבהתאמה(. בהתאם להסכם השירותים, תעניק  LTRO-הסכם השירותים ו

זכאית לתשלום חודשי בסך  LTROבמטרה ליישם תכנית פיתוח בשטחי הרישיונות. בתמורה לשירותיה, תהיה 
 -מהעלייה במכירות נפט המיוחסות לשירותיה )להלן  3%אלפי דולר בתוספת מע"מ וכן לתמלוג בשיעור של  15

  LTROיוחסות לשירותי בתוספת מע"מ מהעלייה במכירות הנפט המ 6%-התמלוג(. שיעור התמלוג יעלה ל
חביות נפט ביום, וישולם באופן רטרואקטיבי למן התקופה שהעלייה בתפוקת הנפט  500-במידה ועלייה זו תגיע ל

, כאשר לכל צד 2016חביות נפט ביום. תקופת הסכם השירותים הינה עד לחודש מאי  400-ברישיונות הגיעה ל
סוימים. במידה והרישיונות יפקעו או יילקחו מהשותפות, יום במקרים מ 60שמורה הזכות לבטלו בהתראה בת 

ההסכם לקבלת השירותים הופסק בחודש  .תשוחרר השותפות מהתחייבויותיה בהתאם להסכם השירותים
 .2017אפריל 

 
 2.2%-, המהוות כמניות איידיאו 605,690 במישריןבבורסה,  השותפות חודש ספטמבר רכשה, החל מ2017בשנת  .5

 .מיליוני ש"ח 40.5 -סך כולל של כמהון המניות של איידיאו, ב
 

איידיאו הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. איידיאו עוסקת, 
, חברה המאוגדת בלוקסמבורג הרשומה למסחר בבורסת ADO Properties S.Aבאמצעות החזקותיה בחברת 

  רנקפורט, בעיקר ברכישה של בנייני מגורים בעיר ברלין שבגרמניה, ניהולם, פיתוחם, תחזוקתם והשכרתם.פ
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 עוז רישיון .ד
 

של  כלכלייםשיון ימי לחיפושי נפט בתחום המים הירהרישיון(,  -הוענק רישיון עוז )להלן  2011בדצמבר  20ביום 
  :שותפות ולגופים נוספים. הבעלות על הרישיון נחלקת כדלקמןל , על ידי הממונהמדינת ישראל

 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2017 2016 

 

 %41.5 %41.5 השותפות
 %41.5 %41.5 * הזדמנות ישראלית( -הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת )להלן 

Coleridge Gas & Oil Exploration Israel L.P.  %12 %12 ('קולרידג -)להלן 
CASPIAN DRILLING COMPANY   %5 %5 המפעיל( -)להלן 

 
 תוכנית עבודה ברישיון עוז ותוקף הרישיון

   
האחרון להארכת תוקף הרישיון  הדכון הממונה אישר מספר הארכות לרישיון, בעוד 2017-ו 2016בשנים 

של  תוקפו הארכת את מאשר הוא כי ברישיון לשותפים הממונה הודיע, בו 2017ביולי  13התקבל ביום 
 .2018 בדצמבר 19 ליום עדהרישיון 

, בישיבת השותפים ברישיון עוז הוחלט פה אחד להחזיר את כלל הזכויות ברישיון 2017בנובמבר  19ביום 
 לידי המדינה. 

חלטה התבססה, בין היתר, על חוסר היענות של משקיעים אסטרטגים חדשים ו/או מפעילים מקצועיים הה
להצטרף לרישיון, העלות הגבוהה של קידוח ימי בשטח הרישיון, הערכות בדבר רמת הסיכון הגיאולוגית 

 והקשיים הצפויים במסחור הגז אם וככל שיתגלה בשטח הרישיון.
שותפים ברישיון עוז, במשך תקופה ארוכה, לצירוף שותפים אסטרטגים ו/או השותף הכללי פעל יחד עם ה

מפעילים מקצועיים נוספים המתאימים ומוכנים לקחת על עצמם פרויקט מורכב ועתיר סיכונים בדמות 
קידוח ימי, בכדי למקסם את הסיכויים להצלחת הקידוח, ברם אף אחד מהגופים הרבים אליהם פנו לא 

 רף כשותף ברישיון. הביע נכונות להצט
יצוין כי השותפים יפעלו לשחרור הערבויות, אשר הועמדו בהתאם להנחיות למתן בטחונות בקשר עם 

 זכויות הנפט, וזאת בהתאם לסיכום עם הממונה בנושא.
 החלטת השותפים הינה בהתאם להחלטת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות.

אלפי  2,500של כולל  בסך ערבויותהשותפים ברישיון  והעמידלהלן,  (1ו')13 בבאורבהתאם להנחיות המפורטות 
 שעבדולכך,  בהתאם אלפי דולר. 1,038-כשל  בסך הינו השותפות של חלקה. הממונהדולר, בהתאם להנחיות 

 הערבות האמורה.  להבטחתאלפי דולר  2,500של  בנקאי בסך פקדוןהשותפים ברישיון 
אלפי דולר והיא השתחררה משעבוד ביום  1,250של הערבות הראשונה בסך של פג תוקפה  2017בדצמבר  31ביום 

והיא צפויה להשתחרר  2018במרץ  31אלפי דולר תפקע ביום  1,250. הערבות השניה בסך של 2018בפברואר  26
 .2018באפריל  30משעבוד ביום 

 
 הסכם תמלוג על ברישיון 

 
קבוצת  -והזדמנות ישראלית )להלן יחד  פלסידה, פרנדוםנחתם הסכם בין השותפות,  2012בנובמבר  11 ביום

, המסדיר הרישיון( -ברישיון עוז )להלן  , לו הוענק תמלוג עלהצד השלישי( -)להלן  בעלי הזכויות( לבין צד שלישי
 בין שנערכו עבר הסכמי ומבטל יהשליש לצדברישיון  את היחסים בין הצדדים בקשר עם הענקת תמלוג העל

. בהתאם להסכם, שילמה קבוצת בעלי הזכויות לצד השלישי (ההסכם -)להלן  העל לוגתמ עם בקשר הצדדים
אלפי דולר( בתמורה לקבלת אופציה  51-אלפי דולר )חלקה של השותפות בתשלום הינו בסך של כ 100סכום של 

אלפי דולר )חלקה  500מחיר המימוש של האופציה בסך של  מתמלוג העל שניתן לו, בכפוף לתשלום 60%לרכוש 
האופציה הראשונה(. מועד המימוש של האופציה הראשונה הינו עד  -אלפי דולר( )להלן  255-כ -של השותפות 

( הראשון ברישיון. ההחלטה אם לממש את האופציה הראשונה תעשה באופן Spud-Inלמועד תחילת הקידוח )
 מקבוצת בעלי הזכויות.עצמאי על ידי כל אחד 

 
 -חודשים ממועד השלמת הקידוח של הבאר הראשונה בשטח הרישיון )להלן  3כמו כן, קובע ההסכם כי עד חלוף 

מועד התחילה( קיימת אופציה לכל אחד מחברי קבוצת בעלי הזכויות, לפי חלקו היחסי בעסקה נשוא ההסכם, 
אלפי  400תמלוג העל שניתן לו בתמורה לסך כולל של הנותרים מזכויותיו ב 40%-לרכוש מהצד השלישי את ה

-מיליון דולר ל 1.25אלפי דולר( בכפוף לתשלום מחיר מימוש בסכום שנע בין  205-כ -דולר )חלקה של השותפות
אלפי דולר( בתלות במועד המימוש  1,407-אלפי דולר ל 640סך שבין  -)חלקה של השותפות  מיליון דולר 2.75

במועד ניתנת למימוש במהלך תקופה שתחילתה  יהיהשנ האופציההאופציה השנייה(.  -לן כמפורט בהסכם )לה
 האופציה אתלממש ו לרכוש ומתיההחלטה אם יש לציין כי שנים ממועד התחילה.  3וסיומה לפני חלוף התחילה 

 תעשה באופן עצמאי על ידי כל אחד מקבוצת בעלי הזכויות. היהשני
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 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 

 )המשך( עוז רישיון .ד
 

אלפי ש"ח, בהתאם לתנאי האופציה  202-נכון לתאריך הדוחות הכספיים, שילמה השותפות סך כולל של כ
 הראשונה, אשר נזקף לסעיף השקעות בנכסי נפט וגז.

ג על ברישיון עוז ושערכה את השותפות העריכה מחדש את השקעה באופציה לרכישת תמלו 2016במהלך שנת 
 .2017ההשקעה לאפס ללא שינוי בשנת 

 
 אריה רישיון .ה

 
הרישיון( לשותפות יחד עם מספר שותפים, כאשר  -העניק הממונה את רישיון אריה )להלן  2011בדצמבר  21ביום 

  :הבעלות על הרישיון נחלקת כדלקמן
 

 %6  השותפות
 %73  קולרידג'

ARI INVESTM. PARTN. VII LTD.  %10 
 %6  פרנדום

AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS  להלן(- AGR)  %5  
 בוצע סקר סייסמי ברישיון. 2012למיטב ידיעת השותפות, במהלך 

, מפעילת הרישיון, על החלטתה AGRהודיעה קולרידג' לשותפות כי נמסר לה על ידי  2013בנובמבר  17ביום 
לסיים את ההסכם ביניהן ולחדול מלשמש כמפעילת הרישיון. קולרידג' מסרה לשותפות כי היא בודקת 

 .AGRאפשרויות שונות לאור ההודעה כאמור של 
 

 העמדת בטחונות
תאם בהאלפי דולר,  1,250של  בסך, הערבות, העמידו השותפים ברישיון את החלק הראשון של 2014שנת במהלך 

  להלן.  (1ו')13להנחיות המפורטות בבאור 
, השותפות קיבלה התראה מהממונה בגין דרישה להעמדת חלקה של השותפות בערבות בגין 2015ביולי  29ביום 

אלפי דולר. בהתאם לאמור במכתב, במידה והשותפות לא תעמיד את  79-המכתב( בסך של כ-רישיון )להלןה
. עמידה בתוכנית עבודה ברישיון-אי , הממונה יהיה רשאי לראות בכך2016בספטמבר,  30הנ"ל עד ליום  הערבות

 ערבות.ב חלקה של השותפות נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם הועמד
. , החליט דירקטוריון השותף הכללי על היותו של רישיון אריה נכס נפט זניח בעיני השותפות2015במרץ  31ביום 

 נכון למועד הדוחות הכספיים, השותפות אינה מעבירה את חלקה בקריאות לכסף.
 

 רגולציה .ו
 

 הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט .1
  

 עם בקשר ביטחונות למתן הנחיות, הנפט לחוק 57 לסעיף בהתאם הממונה, פרסם 2014 בפברואר 6 ביום
 מחזיקי על( 1) היתר: בין, פיהן עלפרסם הממונה הנחיות מעודכנות  2014 בספטמבר 17 ביום. נפט זכויות

 1.25) רישיון כל בגין דולר מיליון 2.5-ל השווה בסכום בנקאיתיונות ימיים קיימים להפקיד ערבות ריש
 ,קידוח ביצוע טרם( 2( )2016 במרס 31 ליום עד דולר מיליון 1.25-ו 2014 בנובמבר 30 ליום עד דולר מיליון

 הערבות גובה כאשר, הממונה שיקבע בסכום נוספת בנקאית ערבות להגיש ברישיונות המחזיקים על
דולר, ולגבי רישיונות נפט יבשתיים בסכום שלא  מיליון 5-ל השווה מסך יפחת לא בים לרישיונות הנוספת

 לדרוש המצדיקות חריגות נסיבות התקיימו כי הממונה מצא אם אלא, אלפי דולר 250יפחת מסך של 
 בכל אך, שתופקד הבנקאית הערבות גובה את יקבע הממונה נפט, בחזקות( 3) יותר נמוך בסכום ערבות
 בגין דולר מיליון 7.5ומסך של  דולר בגין חזקה ביבשה מיליון 1.5של  מסך יפחת לא הערבות גובה מקרה
 את להפקיד יש קיימות, בחזקות. החזקה קבלת עם תופקדנה חדשות חזקות בגין ערבויות. בים חזקה

 גם בתוקפן יעמדו האמורות הערבויות( 4) הפקדתה את ידרוש שהממונה מהמועד יום 45 תוך הערבות
 שנים 7-מ יותר לא אולם, בהן צורך שאין הממונה הודיע לא עוד כל, ניתנו שבשלה הזכות פקיעת לאחר
 . האמורה הזכות שפקעה לאחר
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 )המשך( והתקשרויות ערבויות, תלויות התחייבויות - 13באור 
 

 רגולציה .ו
 

 )המשך( הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות הנפט .1
 

נפט  חיפושרישיונות נפט חדשים ביבשה יפעלו בהתאם לאמור בהנחיות להגשת בקשות לרישיונות  מבקשי
ואשר קובעות, בין היתר, כי על התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביבשה אשר פורסמו על ידי משרד 

מחזיקי  מעלות תוכנית העבודה המוצעת. 10%ברישיון ביבשה להגיש ערבות בנקאית בגובה  הזוכה
יפקידו במשרדי אגף הנפט ערבות כך, לרישיונות נפט קיימים ביבשה, אשר לא הפקידו ערבות בהתאם 

והיתרה תופקד עד  2014בנובמבר  30ם אלפי דולר יופקדו עד ליו 250אלפי דולר ) 500בסך של  בנקאית
(. מצא הממונה כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות זאת, רשאי הוא לדרוש סכום 2016 סבמר 31ליום 

 3תוקפה הראשוני של הערבות הבנקאית לרישיונות חדשים ביבשה יהיה לתקופה של  ערבות שונה.
ת והערבות הנוספת לרישיונות קיימים יהיה חודשים לאחר תום תקופת הרישיון. תוקף הערבות הבנקאי

לתקופה של שנה מהמועד שנקבע בהנחיות, והערבויות יעודכנו בהתאם למפורט בהנחיות לתקופה שיקבע 
 הממונה.

 רשאי יהיה וכן שהומצאה ערבות לחלט רשאי יהיה הממונה, ההנחיה בהוראות עמידה אי של במקרה
 .העבודה בתוכנית עמידה אי בכך לראות

 וכן ובים ביבשה קיימים לרישיונות לערוך שיש ביטוחים בדבר דרישות גם הממונה כלל ל"הנ בפרסום
 הביטוח פוליסות של תמצית בחזקה או/ו ברישיון הזכות בעל ימציא לשנה אחת כי דרש הממונה. לחזקות

, זה בעניין שיפורסמו עתידיות בהנחיות יקבעו תוגש שבו והאופן התמצית תוכן כי קבע הממונה ואולם
  .פורסמו טרם ואלו

 
 נפט בזכויות מפעולות נתונים והעברת בקשות להגשת הנחיות .2

 
 פעולות לגבי מעודכנות הנחיות והמים האנרגיההתשתיות הלאומיות, ה משרד ידי על פורסמו 2016 בשנת

 יגיש חזקה או רישיון בשטחי נפט לחיפוש קדיחה פעולות לבצע המעונין מפעיל לפיהן, נפט לחיפוש קדיחה
 משרד להנחיות בהתאם, היתר בין, יפעל וכן באתר המפורסמים לטפסים בהתאם בקשה הממונה לאישור

 פיתוח, חיפושים מפעולות נתונים להעברת, הפקה למבחני, קידוח תוכנית של ולהגשה להכנה האנרגיה
 . קידוחים ולנטישת נפט בזכויות והפקה

 
 הנפט לחוק 76 סעיף לענין הנחיות .3

 
לענין סעיף  הנחיות והמים האנרגיהפורסמה באתר משרד התשתיות הלאומיות,  2015בדצמבר  31ביום 

 זכויות של ולשעבוד נפט זכויות להעברת בקשות להגשתלחוק הנפט שמטרתן להסדיר את הפרוצדורה  76
 או שונים בתנאים להתנותה, כאמור בקשה לקבל רשאי הממונה לפיהם מנחים תנאים קביעת תוך, נפט

 זכות בעניין הנאה טובת ושל  נפט זכות של 1העברה על חלות הן, ההנחיות פי-על"(. ההנחיות)" לדחותה
 .פרסומן לאחר תוגש להעברתה שהבקשה, )נפט זכויות שיעבוד לרבות (נפט

 
סמנכ"ל הכספים בשותף , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, את מינויו של 2016במאי  29ביום  ז.

הכללי, מר אמיר תירוש, כמנכ"ל השותף הכללי. ביום זה מר רחמים מטמון חדל למלא את תפקיד ממלא מקום 
 מנכ"ל השותף הכללי.

 
 , מונה מר יבגני צ'רקסקי, כסמנכ"ל הכספים של השותף הכללי.2016באוקטובר  19ביום  .ח
 

  

                                                      
בתמורה ובין שלא בתמורה, וכן  13על פי ההנחיות "העברה" משמעה העברה בכל דרך שהיא, למעט הורשה, ולרבות הקצאה, בין   1

העברה של חלק בזכות נפט או של טובת הנאה בעניין זכות נפט בין חברים  (1מתן זכות ברירה לפעולה כאמור, לרבות כל אלה:
העברה או הקצאה של אמצעי שליטה אשר לבדם או ביחד עם אמצעי שליטה שהיו בידי הנעבר ( 2בקבוצה מכוח ההסכם שביניהם;

צעי שליטה אשר ביחד עם אמצעי העברה או הקצאה של אמ (3 או מקבל ההקצאה קודם לכן מקנים לו טובת הנאה בעניין זכות נפט;
שליטה שהיו בידי הנעבר או מקבל ההקצאה קודם לכן מקנים לו שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או חלק בזכות נפט 

 .או שיש להם טובת הנאה בעניין זכות נפט
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 ן השותפותהו - 14באור 
 

 מורכב כדלקמן:הון השותפות  א.
 סה"כ שותף כללי שותף מוגבל  

  99.99% 0.01% 100% 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 126,084  13  126,071   2015בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 14,568  1  14,567   כולל רווחסה"כ 

 (1,141) *-  (1,141)  מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות השתתפות

     
 139,511  14  139,497   2016בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 2,167 *- 2,167  כולל רווחסה"כ 

 (2,160) *- (2,160)  מקדמות מס עבור מחזיקי יחידות השתתפות

     

 139,518 14 139,504  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 אלפי ש"ח. 1-*  סכום הנמוך מ

 
 :של השותפות המונפקותמספר יחידות ההשתתפות  ב.
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

     
 70,118,394  70,118,394   ש"ח ע.נ. כ"א 0.01יחידות השתתפות בנות 

 
 בזכויות השתתפות זכות למחזיקים בהן מקנותמונפקות על ידי השותף המוגבל )הנאמן( ו ההשתתפות יחידות ג. 

היחידות מוחזקות על ידו בנאמנות לטובת בעלי יחידות ההשתתפות ותחת פיקוחו של . בשותפות המוגבל השותף
 נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ההשתתפות יחידותהמפקח. 

 
מההון הנוסף  99.99%בכל מקרה שהצדדים יסכימו על הגדלת הון השותפות, יהיה חלקו של השותף המוגבל  .ד

 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 0.01%לת, וחלקו של השותף הכללי יהיה שיוכנס לשותפות המוגב
 

בהתאם להנחיות הבורסה, דירקטוריון הבורסה רשאי למחוק מן הרישום למסחר את ניירות הערך של  .ה
השותפות, בין היתר, אם במשך תקופה של תשעה חודשים רצופים רוב הוצאותיה של השותפות אינן הוצאות 

  .1956-ש ופיתוח כמשמעותן בתקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(, התשט"זחיפו
 
אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידי , 2015בספטמבר  10ביום  ו.

תתפות ביחס של את מיזוג יחידות ההש, והמקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן כשותף מוגבל בשותפות הנאמן
 0.01ש"ח תאוחדנה ליחידת השתתפות אחת בת  0.01יחידות השתתפות קיימות בנות  20כל בו באופן ש 1:20
להסכם  6.8בהתאם להוראות סעיף (, יחידת השתתפות ממוזגת-ו מיזוג יחידות ההשתתפות -)להלן ש"ח

בתיאום עם הבורסה לניירות ערך בתל  .בין הנאמן לבין המפקח( על תיקוניו) 2004באוגוסט  25הנאמנות מיום 
. מועד מיזוג יחידות 2016באוקטובר  9אביב בע"מ המועד הקובע לביצוע מיזוג יחידות ההשתתפות הינו 

אחר מיזוג יחידות ההשתתפות, כמות יחידות ההשתתפות . ל2016באוקטובר  11ההשתתפות בפועל הינו 
 .  ש"ח ע"נ כ"א 0.01ות בנות יחידות השתתפות ממוזג 70,118,394המונפקות תהא 
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 היבטי מיסוי - 15באור 
 

 2011-"אהתשע נפט רווחי מיסוי חוק .א
 

 2011באפריל  10החוק( וביום  -)להלן  2011-התקבל בכנסת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011במרס  30ביום 
פורסם ברשומות. יישומו של החוק גורם לשינוי בכללי המיסוי החלים על הכנסות השותפות, הכוללים בין היתר, 

האזילה. החוק כולל הוראות מעבר לגבי מיזמים הנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק וביטול ניכוי 
 . 2014מפיקים או כאלה שיחלו בהפקה עד שנת 

 
 עיקרי הוראות החוק הינם כדלקמן:

 
 השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי; .1

 
 ביטול ניכוי האזילה; .2

 

פקטור, על פי היחס בין ההכנסות   Rמסוג מוצג מנגנון לפי יחושב ההיטל. וגז נפט רווחי היטל הנהגת .3
ייגבה  20%היטל מינימאלי של לבין ההשקעות המצטברות כפי שהוגדרו בחוק.  מהפרוייקטהמצטברות נטו 

, וכשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור 1.5-פקטור יגיע ל Rהחל בשלב שבו יחס 
 2017ששיעור ההיטל כאמור, יופחת החל בשנת . כמו כן, נקבע 2.3-עד הגעת היחס ל 50%המקסימאלי 
לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס  126בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף  0.64במכפלה של 

. בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך 18%לבין שיעור המס 
ללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד חישוב מס הכנסה; גבולות ההיטל לא ייכ

(ring fencing תשלום על ידי בעל זכות נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק, יהיה חייב מקבל התשלום ;)
 בתשלום היטל בהתאם לגובה התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו חב בעל זכות הנפט.

 
, עם אפשרות בחירה לפחת עד לגובה ההכנסה החייבת באותה 10%ת בשיעור יינתן פחת מואץ על ההשקעו .4

 שנה.
 

בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים בשותפויות העוסקות  -מיסוי שותפות נפט  .5
 בחיפושי נפט, לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מרווחים אלה. 

 
 להפרדה של מיזמי נפט לעניין החוק.בחוק נקבעו כללים לאיחוד או  .6

 

 נקבעו הוראות מעבר כדלקמן: .7
 
על מיזם נפט, שמועד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו לפני יום התחילה, יחולו הוראות חוק זה  .א

 בשינויים אלה:

 ההיטל שיעור יהיה, התחילה יום חל שבה המס בשנת היטל תשלום חובת כאמור מיזם לגבי חלה .1
 זו פסקה הוראות אילולא הנפט רווחי על מוטל שהיה ההיטל משיעור מחצית, מס שנת באותה

 ;10%-מ יותר ולא
, נקבעו כללים לאופן 1.5במקרה בו עלה מקדם ההיטל בשנת המס שבה חל יום התחילה על  .2

 ;חישוב מקדם ההיטל בכל שנת מס שלאחריה
יהיה שווה  2016עד  2012שיעור ההיטל שיוטל על רווחי הנפט של המיזם בכל אחת משנות המס  .3

 למחצית משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי הנפט כאמור אילולא הוראות פסקה זו.

 

 2014 בינואר 1 יום עד התחילה שמיום בתקופה לגביו חל המסחרית ההפקה תחילת שמועד מיזם על .ב
 :אלה הוראות, היתר בין, יחולו

 ;2.3 במקום 2.8 בשיעור יהיה והמקסימלי 1.5 במקום 2 בשיעור יהיה המינימלי ההיטל מקדם .1
 .10% במקום 15% יהיה 2011-2013 בשנים שנרכש נכס לגבי הפחת שיעור .2
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 )המשך( היבטי מיסוי - 15באור 
 

 )המשך( 2011-"אהתשע נפט רווחי מיסוי חוק .א
 

, בוטלה 2011-התשע"אבמסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות בעלי זכויות נפט( )תיקון(,  .8
בינואר  1ההכרה כהוצאה שוטפת בהוצאות פיתוח בגין מאגרים שההפקה המסחרית מהם תחל לאחר 

אושרה בכנסת  2013ביולי  29, ויחולו לגביהן כללי ההפחתה שנקבעו בחוק מיסוי רווחי נפט. ביום 2014
חת שיעור היטל רווחי נפט וגז . לכן יופ26.5% -ל 2014בינואר  1העלאה בשיעור מס החברות החל מיום 

 .44.56%לעיל, ושיעורו המקסימלי יעמוד על  3כמתואר בסעיף 
. ההוראות 2011במאי  1בתחולה מיום  יצויין כי ניכוי האזילה בוטל במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה,

ותפות נפט , וההוראה בדבר מיסוי ש2011באפריל  10בדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתחילה מיום 
 .2011לעיל( בתחולה משנת המס  5)פסקה 

 
, 2013ביוני  23להחלטת ממשלה בדבר מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל, מיום  בהתאם .9

הוקם במשרד האוצר צוות עבודה שמטרתו, לקבוע הוראות, ולהגיש תיקוני חקיקה, על מנת לקבוע את 
 משרד פרסם, הכספיים ותשל גז טבעי. נכון למועד פרסום הדוחמודל המיסוי במקרה של עסקאות ייצוא 

. מטרת חוק זה הינה להסדיר את אופן 2014-)תיקון(, התשע"ה נפט רווח מיסוי חוק טיוטת את האוצר
המיסוי של עסקאות יצוא של נפט בכלל, ושל גז טבעי בפרט, לאור החלטת הממשלה להתיר יצוא גז טבעי 

 מישראל. 
 

 :הכספי המצב על הדוחפרטים לגבי כללי המיסוי וההסדרים העיקריים הקיימים לתאריך  להלן ב.
 
לעניין תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה  מנהל רשות המסיםהשותפות אושרה על ידי  .1

 ביוני 30תוקף התקנות הינו עד . 1988-ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(, התשמ"ט
 נכון למועד דוח זה טרם הוארך תוקפן של התקנות. .2015

 
הכנסותיה והוצאותיה של השותפות לפקודה  1א'63לחוק נקבע כי לעניין סעיף  19בהתאם לסעיף  .2

על פי חלקו המחושב על בסיס כמות היחידות המוחזקות על ידו בתום  וזאת מיוחסות ל"מחזיק זכאי"
 השנה. 

 
נ"ל, כי השותף הכללי יהיה חייב בהגשת דוח על הכנסתה   החייבת של השותפות או כמו כן נקבע בסעיף ה .3

הפסדיה, בהתאם להוראות שקבע המנהל, והשותף הכללי ישלם בעת הגשת הדוח השנתי של השותפות 
את המס הנובע ממנו על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפויות בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, 

 קבעו בחוק.לפי הכללים שנ
 
 
 

 וגז נפט חיפושי וביצוע רישיונות השגת, הפקה עלויות - 16באור 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     )לשעבר: רישיון אירוס   I/19חזקת חלץ/

 8,673  5,910  852  (*) (ורישיון חלץ כוכב 
 - 480  437  רישיון עוז 

 229  54  11  רישיון אריה 
 3  13  -  אחרות

       
  1,300  6,457  8,905 
 
 לעיל. (3ב')9לא כולל הפרשה לירידת ערך של השקעת השותפות ברישיון חלץ כוכב, ראה באור  (*)
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 תמלוגים - 17באור 
 

מתוקף  הנפט ממכירות ההכנסותמ 12.5%בשיעור של  ישראל תהכספיים נכללו הוצאות תמלוגים למדינ בדוחות .א
 1952-ק הנפט, תשי"בחוב 32סעיף 

 
 לעיל. (5)-ו( 1ג')13 באור ראה, ולאחריםתמלוגים לשותף הכללי  לגבי .ב
 
 :ההרכב .ג

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 933  428  26  תמלוגים למדינת ישראל

 577  270  -  תמלוגים לשותף הכללי
 19  8  -  תמלוגים לאחרים

       
  26  706  1,529 
 
 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 18באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 1,822  1,810  1,813  (1) צד קשור -דמי ניהול לשותף הכללי 

 525  655  332  שירותים מקצועיים
 87  114  223  אגרות
 218  144  283  אחרות

       
  2,651  2,723  2,652 
 
 .לעיל( 1ג')13 באור ראה (1)

 
 
 

 הכנסות והוצאות מימון - 19באור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח  

 
         הכנסות מימון א.
         

         מפקדונות והפרשי שער  ריבית
 86  -  28  בתאגידים בנקאיים 

       
       הוצאות מימון ב.
       

       הפרשי שער מפקדונות בתאגידים 
 131  164  498  ועמלות בנק נטו בנקאיים 

 167  184  4  ואחרות דמי ניהול
       
  502  348  298 
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רווח )הפסד( משערוך, ריבית ודיבידנדים מניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  - 20באור 
 והפסד, נטו

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 (1,083) 17,741  5,702  רווח )הפסד( משערוך ניירות ערך

 5,959  3,801  2,572  אגרות חובמריבית והצמדה 
 187  146  91  מניירות ערך  יםדיבידנד

       
  8,365  21,688  5,063 

 
 

 ליחידת השתתפותרווח נקי )הפסד(  - 21באור 
 

 -)להלן  השתתפות יחידתל נקי )ההפסד(ה)ההפסד( ששימשו בחישוב הרווח הנקי והרווח  יחידות ההשתתפותפרוט כמות 
 "ש(יה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 
 רווח נקי   רווח  רווח  
 המיוחס כמות המיוחס כמות המיוחס כמות 
 לבעלי יחידות לבעלי יחידות לבעלי יחידות 
 יחידות השתתפות יחידות השתתפות יחידות השתתפות 
 ההשתתפות משוקללת ההשתתפות משוקללת ההשתתפות משוקללת 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
       יחידות ההשתתפותכמות 

       ששימשו פסד( ה)ה הנקי רווחהו 
       )ההפסד( בחישוב הרווח הנקי 
 (1,857) 70,118,394  14,602  70,118,394  2,668 70,118,394 * ומדולל ליה"ש בסיסי 

 
  '(.ו 14)ראה באור  1:20מיזוג יחידות השתתפות ביחס של בוצע  2015באוקטובר  9ביום  *  

 
 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 22באור 
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
       :נכסים שוטפיםבמסגרת 

       
 334  -    לפידות
 59  112    המוגבלהשותף 

       
    112  393 

       במסגרת התחייבויות שוטפות:
       

 - 467    לפידות
 29  67    השותף הכללי

 714  -    משותפות בעסקאות שותפים
 6  3    אחרים

       
    537  749 
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 )המשך( עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות  - 22באור 
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 577  270  -  תמלוגים לשותף הכללי 

     
     ביצוע ו רישיונות השגת, הפקה עלויות

 5,592  3,132  177  ללפידות חיפושי נפט וגז  
     

 1,822  1,810  1,813  דמי ניהול לשותף הכללי
     

 72  72  72  שכ"ט נאמן
 
 
 . לעילג' 13צדדים קשורים, ראה באור ו עניין בעליואישור התקשרויות עם  לתיאורבאשר  ג.
 

  .לעיל( 1ג')13באשר לתמלוגים לצדדים קשורים ובעלי עניין, ראה באור  ד.
 
 

  מכשירים פיננסיים - 23באור 
 

 כללי
 

 הקבוצה חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:
 
 סיכון שוק •
 סיכון אשראי •
 סיכון נזילות •
 

זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות הקבוצה, מדיניות  בבאור
 ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

 
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות א.
 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     נכסים פיננסיים

     
     נכסים פיננסיים בשוו הוגן דרך רווח או הפסד:

 33,779  43,679   מניות ואופציות *(
 72,540  36,639   אגרות חוב

 7,146  7,577   יחידות השתתפות בקרנות השקעה
     
   87,895  113,465 
     

     נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:
 7,354  5,207   חייבים

     
 120,819  93,102   סה"כ נכסים פיננסיים

     
     התחייבויות פיננסיות

 3,740  4,483   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת
 

 מניות חברת איי.די.או. 605,690-אלפי ש"ח הינם בגין השקעה ב 40,630*( סך של 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 23באור 
 
 שווי הוגן ב.
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, התחייבויות 
לתאגיד בנקאי בגין נגזרים פיננסיים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה 

 לשווי ההוגן שלהם.
 

 גורמי סיכון פיננסיים ג.
 

ים הפיננסיים של השותפות כוללים נכסים נגזרים ולא נגזרים: מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, המכשיר
התחייבויות לתאגיד בנקאי בגין נגזרים פיננסיים וכן התחייבויות לא נגזרות  -חייבים ויתרות חובה, התחייבויות נגזרות 

זכאים ויתרות זכות והפרשות. בשל אופיים, השווי ההוגן של התחייבויות לספקים ונותני שירותים,  -ולא משמעותיות 
 המכשירים הפיננסיים הכלולים בהון החוזר בדרך כלל תואם או קרוב לערך בו הם מוצגים בחשבונות בדוחות הכספיים.

 
וי הוגן פעילות השותפות חושפת אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע חוץ, סיכון שו

בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר(. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של השותפות מתמקדת בפעילות לצמצום מינימום 
 השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של השותפות.

 
 סיכוני שוק .1
 

מחיר אחרים כגון, סיכון מחיר סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור הריבית, סיכון מטבע, וסיכוני 
 מניה וסיכון מחיר סחורות.

 
 סיכון מטבע חוץ א.

 
השותפות חשופה לסיכון שער חליפין מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר לדולר. סיכון שער החליפין משפיע 

 על פקדונות במטבע חוץ וכן על הכנסות השותפות ממכירת נפט.
 

 סיכון ריבית ב.
 

בגין שינויים בריבית השוק, הנובע מפקדונות לזמן קצר שנושאים ריבית  השותפות חשופה לסיכון
 משתנה.

 
 סיכון מחיר ג.

 
לשותפות השקעות במכשירים פיננסיים בבורסה לניירות ערך, כגון מניות ואגרות חוב, המסווגים כנכסים 

ל תנודתיות פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר בגינם השותפות חשופה לסיכון ש
במחיר נייר הערך, הנקבע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה לניירות ערך. כמו כן, הכנסות השותפות 

 ממכירת נפט חשופות גם למחיר חבית נפט בבורסות הסחורות בעולם.
 

 סיכון אשראי .2
 

 זה.לשותפות סיכון אשראי עקב מכירה ללקוח יחיד. הסיכון נובע מתנאי האשראי שניתנים ללקוח 
 

 סיכון נזילות .3
 

השותפות בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות בחינה יומיומית. מטרת השותפות לשמור על עודפי 
 מזומנים לצורך פעילותה השוטפת למול השקעתם בהשקעות לזמן קצר ובהוצאות חיפושי נפט וגז.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 23באור 
 

 שווי הוגן מדידת .ד
 

 הטבלה שלהלן מציגה את מידרג השווי הוגן עבור הנכסים וההתחייבויות של השותפות.
 

 7201בדצמבר  31ליום 
 

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 43,679 - - 43,679 מכשירים הוניים *(

 36,639 187 - 36,452 מכשירי חוב
 7,577 - 7,577 - יחידות השתתפות בקרנות

     
 80,131 7,577 187 87,895 

 
 מניות חברת איי.די.או. 605,690-אלפי ש"ח הינם בגין השקעה ב 40,630*( סך של 

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 
 סה"כ 3רמה  2רמה  1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 33,779  -  -  33,779  מכשירים הוניים 

 72,540  714  -  71,826  מכשירי חוב
 7,146  -  7,146  -  יחידות השתתפות בקרנות 

     
  105,605  7,146  714  113,465 

 
 אין לשותפות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן. 2016 -ו 2017בדצמבר  31 ליום

מבוססת על הערכת השותפות בנוגע לשווי  3הערכת השווי של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן והמסווגים ברמה 
 ההוגן של הנכסים שהיא צפויה לקבל בגין השקעתה במכשירי החוב האמורים.

 
 :של מדרג השווי ההוגן 3מדידת שווי הוגן של השקעות במכשירי חוב המסווגים ברמה התאמה בגין 

 
 :7201בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 אלפי ש"ח    

 
 714     2017בינואר  1יתרה ליום 

 (66)    מימושים
 (461)    רווח שהוכר ברווח או הפסד

     
 187     2017בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 11     רווח שהוכר ברווח והפסד שמומש

 (472)    הפסד שהוכר ברווח והפסד שלא מומש
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 23באור 
 

 )המשך( שווי הוגן מדידת .ד
 

 1620בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 אלפי ש"ח    

 
 929     2016בינואר  1יתרה ליום 

 (31)    מימושים
 ( 184)    ברווח או הפסד רווח שהוכר

     
 714     2016בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 29     רווח שהוכר ברווח והפסד שמומש

 (213)    הפסד שהוכר ברווח והפסד שלא מומש

 
 )אלפי ש"ח( י רגישות בגין שינוי בגורמי שוקנמבח ה.

 
 מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הדולר 
 )הפסד( מהשינוירווח  
 ירידת שע"ח ירידת שע"ח  עליית שע"ח עליית שע"ח 
 10%של  5%של  שווי הוגן 5%של  10%של  

 
2017 1,633 816 16,326 (816) (1,633) 

      
2016  1,753  877  17,532 (877) (1,753) 

 
 
 מבחן רגישות לשינויים בשערי הבורסה של השקעות לזמן קצר 
 מהשינוירווח )הפסד(  
 ירידת שער ירידת שער  עליית שער עליית שער 
 10%של  5%של  שווי הוגן 5%של  10%של  

 
2017 8,790 4,395 87,895 (4,395) (8,790) 

      
2016  11,347  5,673  113,465 (5,673) (11,347) 

 
 מבחן רגישות לשינויים בשיעורי הריבית של אג"חים בשוק 
 מהשינוירווח )הפסד(  
 ירידת ריבית ירידת ריבית  עליית ריבית עליית ריבית 
 10%של  5%של  שווי הוגן 5%של  10%של  

 
2017 626 313 26,480 (313) (626) 

      
2016  1,321  661  49,841 (661) (1,321) 

 
 מבחן רגישות לשינויים בשער מניית איי.די.או 
 רווח )הפסד( מהשינוי 
 ירידת שער ירידת שער ירידת שער  עליית שער עליית שער עליית שער 
 15%של  10%של  5%של  שווי הוגן 5%של  10%של  15%של  

 
2017 6,095 4,063 2,032 40,630 (2,032) (4,063) (6,095) 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - 23באור 
 

 )המשך( רגישות בגין שינוי בגורמי שוק ימבחנ ה.
 

 מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות
 

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות הנהלת השותפות לגבי שינויים אפשריים 
סבירים במשתני סיכון אלה. השותפות ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים, שיש בהם כדי להשפיע על 

הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון השותפות תוצאות הפעולות או המצב 
עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי, שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה 

יכון בהתייחס למטבע הפעילות, על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם ס
 ובהנחה שכל שאר המשתנים קבועים.

 
 לגבי פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצת הנכסים הפיננסיים, ראה סעיף א' לעיל. .1
 
מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות, לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים, הינם בהתאם לתנאי כל  .2

השקיעה בהם. השותפות מבצעת רכישות ומכירות של ניירות ערך במהלך אחת מאגרות החוב שהשותפות 
העסקים הרגיל בזמן הקצר. כמו כן, מדיניות השותפות היא לממש השקעות בהתאם לכדאיות הכלכלית ולמצב 

 .2018שוקי ההון. יתרות של לקוחות, חייבים ויתרות חובה וזכאים ויתרות זכות צפויים להיפרע במהלך שנת 
 

 
 
 

 הדיווח אריךת לאחר אירועים - 24באור 
 

 ד'. 13בדבר שחרור הערבות הראשונה בעסקה משותפת עוז ראה באור  .א
תביעתה בגין נזקים שנגרמו לה  קבותעב קיבלהשהמקדמה (, השותפות החזירה במלואה את 3ב')13כאמור בבאור  .ב

 ".איתןעקב מבצע "צוק 
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 פרטים נוספים על התאגיד –פרק ד' 

 

 "(שותפותה)" חלץ שותפות מוגבלת -לפידות :תאגידשם ה

 55-021712-9 ברשם: שותפותמספר 

 69051, תל אביב 19רחוב ברודצקי  א'(:25כתובת )תקנה 

 co.illapidoth@lapidoth. א'(:25כתובת דואר אלקטרוני )תקנה 

 03-6417241 א'(:25טלפון )תקנה 

 03-6417246 א'(:25יה )תקנה פקסימיל

 2017בדצמבר  31 (:9תאריך המאזן )תקנה 

  20/03/2018תאריך פרסום הדוח : 

 

  רבעונייםה הכוללרווח הדוחות תמצית  –א' 10 תקנה

  :2017רבעוניים באלפי ש"ח לשנת ה הכוללרווח הלהלן תמצית דוחות 
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Q1Q2Q3Q4סה"כ

רו"ה

שנת 2017רבעון 4 2017רבעון 3 2017רבעון 2 2017רבעון 1 2017

הכנסות

            510                  28                  85                302                 95הכנסות אחרות

רווח משערוך, ריבית ודיבידנדים 

מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

          9,561                 -              2,946              2,821             3,794רווח או הפסד, נטו

            102                  27                 -                  75                -הכנסות מימון

        10,173                  55              3,031              3,198             3,889סה"כ הכנסות

הוצאות

עלויות הפקה, השגת רישיונות וביצוע 

        1,300-               179-               166-               277-              678-חיפושי נפט וגז

             -                 -                 -                 -                -ירידת ערך

             26-                 26-                 -                 -                -הוצאות תמלוגים

        2,651-               628-               640-               638-              745-הוצאות הנהלה וכלליות

הפסד משערוך, ריבית ודיבידנדים 

מניירות ערך הנמדדים בשווי הוגן דרך 

        1,196-            1,196-                 -                 -                -רווח או הפסד, נטו

           576-               238-               267-                71-הוצאות מימון

        5,749-            2,267-            1,073-               915-           1,494-סה"כ הוצאות

          4,424            2,212-              1,958              2,283             2,395הפסד

רווח כולל אחר:

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

           501-                 81-                  46               179-              287-כספיים של פעילויות חוץ

          3,923            2,293-              2,004              2,104             2,108סה"כ הפסד כולל

רווח )הפסד( בסיסי ומדולל ליחידת 

          0.063            0.032-              0.028              0.033             0.034השתתפות )בש"ח(

2017

 

 

 כפי שהוגדרו בתשקיףבתמורת ניירות ערך ויעדי התמורה שימוש  –ג' 10תקנה 

 עשרעד ושל יחידות השתתפות  500,000,000,000עד  פורסם תשקיף מדף להנפקת 2010במאי  18ביום 

 100,000,000,000 -( רשומים על שם שכל אחת מהן תכלול לא יותר מ3-12סדרות של כתבי אופציה )סדרות 

 . כתבי אופציה ניתנים למימוש ליחידות השתתפות

 0.23יחידות השתתפות במחיר של  300,000,000הוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף עד  2010ביוני  30ביום 

כתבי  300,000,000( וביחד עם עד 3כתבי אופציה )סדרה  300,000,000ש"ח ליחידת השתתפות ביחד עם עד 

 נועדוהתמורות  אלפי ש"ח. 67,993 לסך של . התמורה המיידית בגין הצעה זו הסתכמה(4אופציה )סדרה 

נכון למועד פרסום דוח . להשתתפות בפעולות חיפושי נפט בנכסי נפט של השותפות ובשטחים הסמוכים להם

, כולל תשלומים לרכישת צינורות סך ההשקעות המצטברות בחיפושי נפט וגז בנכסי הנפט של השותפות ,זה
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ש"ח. יתרת הכספים מושקעת אלפי  94,415 -כ קידוח וליועצים ודמי ניהול לשותף הכללי, הסתכמו לסך של

 בהשקעות פיננסיות שונות עד לשימוש בהם.

 הדוח על המצב הכספילתאריך רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות  – 11תקנה 

 אין.

 שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות בתקופת הדוח  – 12תקנה 

 אין.

 נסות התאגיד מהן לתאריך המאזןהכנסות של חברות בת וחברות קשורות והכ – 13תקנה 

 אין.

 רשימת הלוואות – 14תקנה 

 .השותפותמתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של 

 מסחר הפסקת וסיבותמועדי  – למסחר שנרשמוני"ע  – בבורסה מסחר – 20תקנה 

רך של בשנת הדיווח לא נרשמו ניירות ערך של השותפות למסחר, וכן לא הופסק המסחר בניירות הע

 השותפות.

  משרה בכירה תשלומים לנושאי – 21תקנה 

 
 השותפות המוגבלת אינה מעסיקה עובדים ואין בה נושאי משרה. .א

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת, התחייבה השותפות לשלם לשותף הכללי את התשלומים   .ב

 כדלהלן:

 10%-ר ההשקעה( ו)עד מועד החז 5%בשיעור של השותפות תשלם לשותף הכללי תמלוגים  .    1

מכל חלקה של השותפות המוגבלת בנפט ו/או גז ו/או )לאחר מועד החזר ההשקעה( 

חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש או יהיה בעתיד לשותפות 

המוגבלת אינטרס )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי 

 .ההפקה עצמה(

המועד לאחר חתימת הסכם השותפות אשר בו התקבולים אשר  -" ועד החזר ההשקעהמ" 

השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו 

רשיון או חזקה( בו נמצאה התגלית, יגיע לסכום השווה לכל  -ונוצלו מנכס הנפט )דהיינו 

ט לאחר ניכוי תמלוגים ששולמו על פי חוק הנפט. הוצאות השותפות באותו נכס הנפ

התקבולים והוצאות השותפות כאמור יחושבו בדולרים של ארה״ב )לפי השער היציג 

 המתפרסם על ידי בנק ישראל( ויאושרו בכתב על ידי רואי החשבון של השותפות.

ספת מע"מ(. )בתו ש"חאלפי  140לקבל מהשותפות דמי ניהול בסך של זכאי השותף הכללי  .   2

סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא הפרשי הצמדה בין המדד הידוע במועד 

מתוך ועד גובה דמי הניהול שיקבל  נושאהשותף הכללי . 2010התשלום לבין מדד פברואר 

 בהוצאות הבאות: שכרם של מנהלי השותף הכללי והוצאות החזקת משרדי השותף הכללי. 

הון השותפות בדרך של פרסום תשקיף, יהיה  הגדלתמקרה של  בנוסף לאמור לעיל, בכל 

דולר אלפי  50 -השותף הכללי זכאי לשכר נוסף עבור סיועו בהנפקה בסכום השווה ל

ארה"ב )בתוספת מע"מ, אם יחול( עבור הטיפול בהנפקה אחת או סכום גבוה יותר 

 שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה רגילה.
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הנובעת  הוצאהלשותפות תהא והתמלוגים האמורים לעיל,  תשלום דמי הניהולבנוסף ל .3

  .ועובדיומאחריותה לביטוח השותף הכללי, נושאי המשרה בו 

סך כולל  2017בהתאם להסכם השותפות המוגבלת, שילמה השותפות לשותף הכללי בשנת  . 4

 .בגין דמי ניהול ותמלוגים ש"חאלפי  1,813של 

 
המפקח זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, היה סכם הנאמנות, להוראות הבהתאם  .ג

ש"ח )בתוספת מע"מ(. סכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן  9,000 -ל בסכום השווהחודשי שכר 

 . 2010ונושא הפרשי הצמדה בין המדד הידוע במועד התשלום לבין מדד פברואר 

מינויו מחדש ל בעלי יחידות ההשתתפות את אישרה האסיפה הכללית ש 2015בספטמבר  10ביום 

של עו"ד אריה אברמוביץ כמפקח בשותפות לתקופת כהונה בת שלוש שנים שתחל במועד אישור 

יעמוד השכר  2015באוקטובר  1, וכן את תיקון שכרו החודשי של המפקח כך שהחל מיום האסיפה

ד המחירים לצרכן ונושא )בתוספת מע"מ(. סכום זה צמוד למדש"ח  7,250החודשי על סך של 

 .2015יולי הפרשי הצמדה בין המדד הידוע במועד התשלום לבין מדד 

 

בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של הגדלת הון השותפות בדרך של פרסום תשקיף, יהיה המפקח 

 ש"ח 26,000 - סך שלזכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה בסכום השווה ל

אם יחול( עבור הטיפול בהנפקה אחת או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה  )בתוספת מע״מ,

סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן ויישא  כללית של בעלי היחידות בהחלטה רגילה.

 .2015יולי הפרשי הצמדה בין המדד הידוע במועד התשלום לבין מדד 

ההוצאות שהוציא כדין למטרות כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל 

תפקידו על פי הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת ובלבד שקיבל על כך אישור באסיפה 

כללית של בעלי היחידות או שההוצאות הינן במסגרת סכום ומסוגים שאושרו לכך על ידי אסיפה 

  כללית כאמור.

 ,ההשתתפות כאמור לעילולהחלטת אסיפת בעלי יחידות  בהתאם להוראות הסכם הנאמנות

הוצאות ו שכר שנתיבגין  ש"חאלפי  72 -כסך כולל של  2017בשנת  למפקח ם השותף המוגבלשיל

 שהוציא המפקח.

גמול שנתי להדירקטורים בשותף הכללי )למעט יו"ר הדירקטוריון, מר יעקב לוקסנבורג(, זכאים  .ד

פיעים בתוספת השנייה וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים לדירקטור חיצוני המו

  2000-והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטורים חיצוניים(, התש"ס

קיבלו ה"ה  2017. בשנת , מעת לעתהשותפותכפי שיהיו מעת לעת, ובהתאם לדרגה שבה מסווגת 

גמול אלפי ש"ח(  66)ואריה ובר אלפי ש"ח(  94)מוסין  -, עינת גליקאלפי ש"ח( 101) אילן ארידור

 ש"ח. אלפי 261 -כ דירקטורים בסך כולל של

 

 השליטה בתאגיד  – 21תקנה 

הינה בעלת השליטה בשותף הכללי ובשותף המוגבל בשותפות ומחזיקה במלוא הון מניותיהן לפידות 

מיחידות  54.28%-)למעט מנית הנהלה אחת ויחידה בשותף המוגבל(. בנוסף, מחזיקה לפידות בכ

לפידות הינה חברה ציבורית ובעל השליטה בה הינה יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מר יעקב  .ההשתתפות

מר לוקסנבורג אף מחזיק באמצעות חברות . מזכויות ההצבעה בה 84.89% -לוקסנבורג, המחזיק בכ

 .מיחידות ההשתתפות 3.49%-בשליטתו המלאה ב
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  עסקאות עם בעלי שליטה – 22תקנה 

 וקבלת שירותי תחזוקההסכם חכירת ציוד 

לחכירת ציוד ולקבלת שירותי "( לפידותקפיטל בע"מ )"בין השותפות ללפידות בהסכם לשותף הכללי ענין 

)כיום חזקת  חדש כוכב-חלץ/402 -אירוס ו/343ונות תחזוקה שוטפים ושירותי שיקום בארות בשטח רישי

ביום  .31.12.2017ים של השותפות ליום לדוחותיה הכספיב 3ג13ביאור לפרטים אודות ההסכם, ראה . חלץ(

, לוותר לפידותאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי בשותפות את הצעת  2017בינואר  18

מכוח  2016באופן חד צדדי ובלתי חוזר על התשלומים המגיעים לה מהשותפות ברבעון הרביעי לשנת 

לפידות את פניית השותפות לפיה תמשיך לפידות אישר דירקטוריון  2017במרץ  23ביום ההסכם הנ"ל. 

לוותר באופן חד צדדי ובלתי חוזר על התמורה אשר הייתה אמורה להשתלם ללפידות מכוח ההסכם, החל 

התמורה אשר הייתה אמורה להשתלם . ועד לחידוש הפקת נפט בשדה חלץ 2017מהרבעון הראשון לשנת 

 .לחודש אלפי דולר ארה"ב 45-עומדת על סך של כ מכוח ההסכם הנ"לללפידות 

לפרטים אודות ההסכמות אליהן הגיעו השותפות, לפידות ומר לוקסנבורג בנוגע להחזקותיהם במניות 

 בפרק תיאור עסקי התאגיד. 3.10.7חברת איי.די.או. גרופ בע"מ, ראו סעיף 

 
 בניירות ערך של השותפות עניין בעלי החזקות - 24תקנה 

ידיעתו של השותף הכללי, את החזקת ניירות הערך של השותפות על ידי להלן טבלה המפרטת, למיטב 

 :דוח זהבעלי עניין נכון לתאריך 

 יחידות % בעל ענין

 38,061,965 54.28 -כ  לפידות

 2,449,774 3.49 -כ לוקסנבורג יעקב
 

 המירים ערך וניירות מונפק הון רשום הון -א 24תקנה 

  ש"ח ע"נ כ"א. 0.01יחידות השתתפות בנות  70,118,393קיימות  נכון למועד דוח זה,

 
 מרשם מחזיקי יחידות השתתפות  –א 24תקנה 

 :דוח זהנכון לתאריך  מרשם מחזיקי יחידות ההשתתפותלהלן 

 יחידות % מחזיק

 70,118,393 100% מ"בע חברה לרישומים טפחות מזרחי

 

 הדירקטורים של התאגיד – 26תקנה 

 לשותפות אין דירקטורים, והיא מנוהלת על ידי השותף הכללי. להלן פרטי הדירקטורים בשותף הכללי:

 יעקב לוקסנבורג שם:

 54500764 תעודת זהות:

 1956 :שנת לידה

  תל אביב, 19ברודצקי רחוב  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 ועדת השקעות חברות בועדות דירקטוריון:

 לא צ:דח"
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בשותף הכללי, בחברה בת או תפקיד שממלא 

 :בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה

יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, יו"ר דירקטוריון לפידות, 

סאני אלקטרוניקה בע"מ, סאני תקשורת סלולרית בע"מ, 

( בע"מ 93ניהול תיקים וקרנות נאמנות )לוקסנבורג 

 .ולוקסנבורג השקעות בע"מ

 20.6.2004 תחילת כהונה כדירקטור:תאריך 

 אוניברסיטת תל אביב – ומנהל עסקים בוגר כלכלה השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:

 אין

 אין ין אחר בחברה:יקירבה משפחתית לבעל ענ

 

 

 מוסין עינת גליק שם:

 308970565 תעודת זהות:

 30.11.1979 :ידהשנת ל

 , ראשון לציון23רחוב האחד עשר  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 וועדת השקעות ועדת ביקורת ,ועדת תגמול חברות בועדות דירקטוריון:

 כן דח"צ:

בשותף הכללי, בחברה בת או תפקיד שממלא 

 :בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 ללישותף הכדירקטור ב

 10.9.2015 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 יפו. אביב-תל המכללה האקדמית – מדעי המחשבבוגר  השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:

 סמנכ"לית סיירן בע"מ

 אין ין אחר בחברה:יקירבה משפחתית לבעל ענ

  

 

 

 

 

 

 אריה ובר שם:

 16629586 הות:תעודת ז

 1948 :שנת לידה

 ראשון לציון 47ויניק  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 וועדת השקעות ועדת ביקורת, ועדת תגמול חברות בועדות דירקטוריון:

 לא דח"צ:

 בסאני תקשורת סלולריתדירקטור , תף הכללישודירקטור בבשותף הכללי, בחברה בת או תפקיד שממלא 
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 בע"מ :בחברה קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 22/8/2012 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חרקוב  השכלה:

 ברוסיה

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:

מ יו"ר אלוני מיתר בע"מ, אינוונטק חברה להשקעות בע"

בפאי השקעות דירקטור , וסקורפיו השקעות )א.ו( בע"מ

בע"מ, אקסלנס השקעות בע"מ, אקסלנס נשואה יעוץ 

וניהול בע"מ, אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, טופ 

אקולוגיות בע"מ ומיתב  ESTאינווסט השקעות בע"מ, 

 השקעות בע"מ.

 אין קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

  

 

 ארידור אילן שם:

  תעודת זהות:

057324378 

 

 29.9.1961 :שנת לידה

 , תל אביב 24רחוב זלטופולסקי   דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 ועדת תגמול וועדת ביקורת חברות בועדות דירקטוריון:

 כן דח"צ:

בשותף הכללי, בחברה בת או לא יתפקיד שמ

 :ניין בהבחברה קשורה של החברה או של בעל ע

 שותף הכללידירקטור ב

 10.9.2015 תחילת כהונה כדירקטור:תאריך 

(, Bachelor of Businessחשבונאות ומנהל עסקים ) השכלה:

 המכללה למנהל המסלול האקדמי -התמחות משנית במימון

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:  

ת פרספקטיבה בע"מ, מנהל כספים יועץ פיננסי בחבר 

בחברת קודה תקשורת בע"מ, סמנכ"ל כספים בחברת 

  ., דירקטור בבית הזהב בע"מקבוצת גיאות בע"מ

 אין קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:

 

 בכירה משרהנושאי  –א 26 תקנה

להלן  .השותף הכללי , והיא מנוהלת על ידיהשותפות המוגבלת אינה מעסיקה עובדים ו/או נושאי משרה

  :פרטי נושאי המשרה בשותף הכללי

 
 שם: אמיר תירוש

 תעודת זהות: 025457466
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 תאריך לידה: 3/5/1973

 תאריך תחילת כהונה: 29/5/2016

פרטיות , דירקטור בחברות לפידותו השותף הכללי מנכ"ל

 בסאני תקשורת סלולרית, דירקטור מקבוצת לפידות

 לקטרוניקה בע"מבע"מ, דירקטור בסאני א

, בחברה בת, בחברה בשותף הכלליתפקיד שממלא 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 בוגר משפטים וכלכלה אוניברסיטת ת"א. 

 מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א.

 השכלה:

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים  סמנכ"ל כספים בשותף הכללי ובלפידות

 משמש כדירקטור:נוספים בהם 

 קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה: אין

 
 שם: 1יבגני צ'רקסקי

 תעודת זהות: 307295105

 תאריך לידה: 6/5/1983

 תאריך תחילת כהונה: 19/10/2016

, מנכ"ל לפידותבהכללי ובשותף  סמנכ"ל כספים

בחברות דירקטור  ,ודירקטור בסאני אלקטרוניקה בע"מ

 פידות.פרטיות מקבוצת ל

תפקיד שמילא בשותף הכללי, בחברה בת, בחברה 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 בוגר חשבונאות וכלכלה אוניברסיטת ת"א. 

 מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א.

 השכלה:

  חשב בשותף הכללי ובלפידות

 

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור

 קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה: אין

 

 

 

 

 שם: אייל פלטי

 תעודת זהות: 042257451

 תאריך לידה: 5.6.1981

 תאריך תחילת כהונה: 1.7.2015

, לפידותב ,שותף הכלליב יועץ משפטי ומזכיר חברה ברה בת, בחברה תפקיד שמילא בשותף הכללי, בח

                                                 

 יסיים מר צ'רקסקי את כהונתו בשותף הכללי. 21.4.2018ביום  1
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 קשורה של החברה או של בעל עניין בה: בסאני אלקטרוניקה בע"מ ובסקיילקס קורפוריישן בע"מ

 וכלכלה אוניברסיטת ת"א.  משפטיםבוגר 

 מוסמך מנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א.

 השכלה:

עורך דין במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג 

  ושות'

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:

 קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה: יןא

 
 

 שם: יצחק כהן

 תעודת זהות: 039910096

 תאריך לידה: 18/3/1983

 תאריך תחילת כהונה: 20/8/2017

בסאני  חשבלפידות, ו חשב, השותף הכללי חשב

 בע"מ אלקטרוניקה

תפקיד שמילא בשותף הכללי, בחברה בת, בחברה 

 ין בה:קשורה של החברה או של בעל עני

המכללה  – מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאותבוגר 
 למנהל המסלול האקדמי

 המכללה למנהל המסלול האקדמי -מוסמך מנהל עסקים

 השכלה:

קוסט, פורר, גבאי את במשרד  מנהל צוות ביקורת

  קסירר; עוזר חשב בלפידות

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 טור:נוספים בהם משמש כדירק

 קירבה משפחתית לבעל ענין אחר בחברה: אין

 

 שם: יוסי גינוסר

 תעודת זהות: 055377071

 תאריך לידה: 13/11/1958

 תאריך תחילת כהונה: 17/1/2016

, בחברה בת, בחברה בשותף הכלליתפקיד שממלא  בע"מ ובסאני תקשורת סלולריתמבקר פנימי בשותפות 

 ין בה:קשורה של החברה או של בעל עני

האוניברסיטה העברית;  –בוגר מנהל עסקים וחשבונאות 

לימודים למוסמך שיווק וחשבונאות האוניברסיטה 

 העברית

 השכלה:

במגוון חברות; מנכ"ל פאהן קנה ניהול מבקר פנימי 

 בקרה בע"מ

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 נוספים בהם משמש כדירקטור:

 לבעל ענין אחר בחברה:קירבה משפחתית  אין

  מורשי חתימה עצמאיים -ב26תקנה 

 .אין

 

 התאגיד של חשבון רואה – 27תקנה 

 .סומך חייקין

 , תל אביב609, מגדל המילניום ת.ד. 17הארבעה רחוב 
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 מסמכי התאגדותב שינוי – 28תקנה 

 .במהלך תקופת הדוח לא חל כל שינוי במסמכי ההתאגדות של השותפות

 
 דירקטורים והחלטות לצותהמ – 29תקנה 

 .אין

 
 החלטות אסיפה כללית מיוחדת  –)ג( 29תקנה 

 3.10.9ראו סעיף  2.1.2018אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות המיוחדת שהתכנסה ביום  לפרטים אודות  .אין

 בפרק תיאור עסקי התאגיד.

 
 פטור, ביטוח ושיפוי – א29תקנה 

מתן כתבי פטור מאחריות בנוסח המצ"ב דות ההשתתפות אישרה אסיפת בעלי יחי 2016בדצמבר  11ביום 

"(, דוח זימון האסיפה)"( 2016-01-072309)אסמכתא  2016מבר נובב 4מיום כנספח א' לדוח זימון האסיפה 

לשותף הכללי, לדירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות  ,הנכלל בדוח זה בדרך של הפניה

בשותף הכללי  שליטה כבעלי שהם ו/או קרוביהם נחשבים נושאי משרה תו/או בחברות בנות שלהם לרבו

 .אישי במינויים ענין כבעל שליטה כאמור שנחשב ו/או בשותפות ו/או שלמי

מתן כתבי התחייבות לשיפוי בנוסח המצ"ב אישרה אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות  2016בדצמבר  11ביום 

לדירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או  כנספח ב' לדוח זימון האסיפה לשותף הכללי,

בשותף הכללי ו/או  שליטה כבעלי שהם ו/או קרוביהם נחשבים נושאי משרה בחברות בנות שלהם לרבות

 .אישי במינויים ענין כבעל שליטה כאמור שנחשב בשותפות ו/או שלמי

י משרה, והכיסוי הביטוחי לנושאי השותפות בפוליסות ביטוח נושא במהלך תקופת הדוח לא התקשרה

לשאת בהוצאות  הנדרשות פהמשרה בשותפות ניתן באמצעות פוליסת הביטוח של לפידות, מבלי שהשות

 .כלשהן בגינה

 

  2018 ,מרץב 19תאריך הדוח: 

 

           

 בע"מ 2004חלץ )ניהול(  -לפידות     

 
 
 תפקידם שמות החותמים 

 בע"מ 2004חלץ )ניהול(  -בלפידות יו"ר יעקב לוקסנבורג

 בע"מ 2004חלץ )ניהול(  -מנכ"ל בלפידות אמיר תירוש
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 הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל הכספים

 של השותף הכללי
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 (:1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 

 

 , מצהיר כי: אמיר תירוש, אני

התאגיד(  -)להלן  חלץ שותפות מוגבלת - לפידות של התקופתי הדוח את בחנתי (1)
 הדוחות(; -)להלן  2017שנת ל

 חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות, ידיעתי לפי (2)
 הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן

 באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (3)
 ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

 מהותית בין, תרמית כל לדירקטוריוןולרואה החשבון המבקר של התאגיד  גיליתי (4)
 או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין

 גילוי, בהכספי דיווחב משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 ובבקרה עליהם.

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

 

19/3/2018 _________________________________ 

 השותף הכללימנכ"ל  -אמיר תירוש                                                                                

 

 

 (:2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 

 :כי מצהיר, יבגני צ'רקסקי, אני

חלץ  - לפידות של בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות את בחנתי (1)
 הדוחות(; -)להלן   2017שנת להתאגיד(  -)להלן שותפות מוגבלת 

 כוללים אינם בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (2)
 הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל

 יהיו לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם שנכללו שהמצגים כדי
 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים

 באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות, ידיעתי לפי (3)
 ותזרימי הפעולות תוצאות, הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

 מהותית בין, תרמית כל לדירקטוריוןולרואה החשבון המבקר של התאגיד  גיליתי (4)
 או במישרין לו שכפוף מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין

 גילוי, בהכספי דיווחב משמעותי תפקיד להם שיש אחרים עובדים מעורבים
 ובבקרה עליהם.

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

 

19/3/2018 ____________________________________ 

 שותף הכלליסמנכ"ל הכספים של ה -יבגני צ'רקסקי 
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