
  
 

 שותפות מוגבלת –" רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ("
 

 פיתוחבחיפוש והשתתפות  פצלי שמןנפט מ, פיתוח והפקה של תמורת ההנפקה מיועדת להשתתפות באופן המתואר בתשקיף בחיפוש
זמן העשוי להיות . ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה תוך והפקה של הידרוקרבונים

 .("גורמי סיכון"בתשקיף ) 8.20קצר יחסית. לפרטים נוספים ראה סעיף 
 

לא יוכל , מי שיחזיק ביחידות השתתפות של השותפות . לפיכךפי הוראות הדין נכון למועד התשקיף, השותפות תמוסה כחברה-עלמובהר כי 
לפרטים  ., פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמןחיפוששותפות בקשר עם לנכות כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי בהוצאות שתוצאנה על ידי ה

 בתשקיף. 7ראה פרק  –נוספות אודות הסדרי המס החלים 

 
 השותפות:     המפקח:   הנאמן והשותף המוגבל  השותף הכללי

 )המציעה והמנפיקה של         של יחידות השתתפות נפיקהמ) של יחידות השתתפותהמציע )
 הניתנים אגרות חוב וכתבי אופציה        ושל כתבי האופציה הניתנים  ציה הניתניםושל כתבי האופ

 על  חוב ככל שיוצעו למימוש לאגרות        (:למימוש ליחידות השתתפות (:למימוש ליחידות השתתפות
 :פי תשקיף המדף(             

  
  -רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(   חשבון שות', רואיפאהן קנה ו  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נורת'ווד אקספלוריישן

 שותפות מוגבלת ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"ח    נאמנויות בע"מ  ישראל בע"מ

 
 

 להשלמה ףתשקי
 

 "(התשקיף להשלמה)להלן: "
 
 של
 

ניירות הערך ו" "פותיחידות ההשתתאו " "היחידותש"ח ע.נ. כ"א )להלן: " 1.-יחידות השתתפות רשומות על שם בנות  24,002,000
רותם אנרגיה מחצבים (. היחידות מקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות המוגבלת "", בהתאמההמוצעים

( המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי "השותפותאו " "השותפות המוגבלת" )להלן: "שותפות מוגבלת – )רא"מ(
 "(.המפקח"להלן: ) ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"חחשבון  פאהן קנה ושות', רואית ותחת הפיקוח של היחידות בנאמנו

 
 ביחד עם

 
( רשומים על שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד 1כתבי אופציה )סדרה  12,001,000

( ניתן 1, באופן שכל כתב אופציה )סדרה בתשקיף( 2.7ירוע שותפות כאמור בסעיף )למעט ביום קובע לאועד בכלל  4.11.2020ליום 
 )כפוף להתאמות כמפורט)לא צמוד( ₪  1.31ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

 יפקע, 4.11.2020( אשר לא ימומש עד ליום 1ה )סדרה "(. כתב אופצי(1כתבי אופציה )סדרה בתשקיף( )להלן: " 2.7.4 -ו 2.7.3 פיםבסעי
 יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.

 
 ביחד עם

 
( רשומים על שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד 2כתבי אופציה )סדרה  9,600,800

( ניתן 1, באופן שכל כתב אופציה )סדרה בתשקיף( 2.7רוע שותפות כאמור בסעיף )למעט ביום קובע לאיועד בכלל  4.11.2021ליום 
 )כפוף להתאמות כמפורט)לא צמוד( ₪  2.02ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

 יפקע, 4.11.2021( אשר לא ימומש עד ליום 2)סדרה  "(. כתב אופציה(2כתבי אופציה )סדרה בתשקיף( )להלן: " 2.7.4 -ו 2.7.3 פיםבסעי
 יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.

 
 ביחד עם

 
( רשומים על שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד 3כתבי אופציה )סדרה  2,400,200

( ניתן 1, באופן שכל כתב אופציה )סדרה בתשקיף( 2.7וע שותפות כאמור בסעיף )למעט ביום קובע לאירועד בכלל  4.11.2022ליום 
 )כפוף להתאמות כמפורט)לא צמוד( ₪  2.62ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-למימוש ליחידת השתתפות אחת בת 

 יפקע, 4.11.2022( אשר לא ימומש עד ליום 3)סדרה "(. כתב אופציה (3כתבי אופציה )סדרה בתשקיף( )להלן: " 2.7.4 -ו 2.7.3 פיםבסעי
 יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.

 
 למסחר של ןורישומ

 



כתבי אופציה  600,050 -( ו2כתבי אופציה )סדרה  2,400,200, (1כתבי אופציה )סדרה  3,000,250 ,יחידות השתתפות 6,000,500
קודם תמורת מזומן , שותף הכללי"(, בעלת השליטה בNEP)להלן: " .Northwood Exploration Pty. Ltdאשר ירכשו על ידי  (3)סדרה 

במחיר זהה למחיר "( הבורסה)להלן: " בע"מ בת"א לניירות ערך זה למסחר בבורסהלהשלמה הערך המוצעים על פי תשקיף  לרישום ניירות
יהיו להשלמה על פי התשקיף ניירות הערך המוצעים . "(NEPשל שווי ההשקעה )להלן: " בתשקיף 1.4כמפורט בסעיף בו הם יוקצו לציבור 

כזו כך ששווי ההשקעה של תהיה  בפועל NEPרכוש תשניירות הערך כאמור. כמות  NEPשיירכשו על ידי  ניירות הערךזהים בכל הבחינות ל
NEP  שיירשמו למסחר  , כהגדרתם להלן,יםהאגדמסך כל  20% של למכפלה השווה בשקלים סך או₪ מיליון  10המזערי יהיה הנמוך מבין

)לרבות במסגרת ההקצאה הנוספת כאמור בסעיף זה להשלמה )הן האגדים שיוקצו לציבור על פי תשקיף  בבורסה על פי התשקיף להשלמה
ניירות  .)ינימאלי )כהגדרתו להלןהמ במחירכאמור(  NEP -והן האגדים שיוקצו במסגרת ההקצאה לשתבוצע( , אם וככל בתשקיף)ה( 2.1.4
 (.בתשקיף 1.4 סעיף גם ראהבתשקיף ) 2.10כמפורט בסעיף  יםחסומ יהיו כאמור NEPעל ידי  יירכשואשר הערך 

 
הרכב כל כש ,מכרז על מחיר האגד -  הצעה אחידהבדרך של , "(אגדיםאגדים )להלן: " 240,020 -ב , מוצעיםניירות הערך המוצעים לציבור

 ן:יהיה כדלקמלי אמיומחירו המינאגד 
 

  ₪ 510 ליחידה₪  5.01יחידות במחיר של  100
   ---- ( ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה  50
   ---- ( ללא תמורה2כתבי אופציה )סדרה  40
   ---- ( ללא תמורה3כתבי אופציה )סדרה  10

 ₪  105  המחיר המינימאלי לאגד סה"כ
 

 "(.מחיר המינימאליהלאגד )להלן: "₪  105 -מחיר האגד שיקבע במכרז לא יפחת מ
 

 "( שיפרסם בהתאם להוראותההודעה המשלימההמשלימה )להלן: " בהודעה שיקבע ובזמן במועדהמוצעים המציע יציע את ניירות הערך 
 ובזמן במועד יפתח המכרז"(. משלימה הודעה תקנות)להלן: " 2007-משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז ערך )הודעה תקנות ניירות

 המשלימה. בהודעה שיקבע
 

 הזמנות לרכישת אגדים במסגרת המסווגים המשקיעים יגישו מוקדמת, לפיה בהתקשרות מסווגים משקיעים עם להתקשרעשויה השותפות 
 לתשקיף. 2.1.6המשלימה, כמפורט בסעיף  ההודעה במסגרת יפורסמו אשר ובמחירים בכמויות המכרז האמור

 
-ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז בפרק ב' לתקנות אחידה, כאמור הצעה של בדרך ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור

הפרטים  יושלמו במסגרתה המשלימה אשר את ההודעהוהשותפות הנאמן  ,זה, יפרסמו המציעלהשלמה  של תשקיף . לאחר פרסומו2007
ערך,  ניירותק ( לחו2()1)א16לסעיף  זה, בהתאם להשלמה ףלעדכון בתשקי הניתנים זה ו/או יעודכנו הפרטיםלהשלמה  בתשקיף החסרים
 משקיעים מסווגים ושינויים, ככל השותפות עם של התקשרות מוקדמת אודות לרבות פרטים ולתקנות הודעה משלימה 1968-התשכ"ח

התקופה להגשת הזמנות שובלבד  ממועד פרסום התשקיףיום  75 -והמכרז לציבור ייערכו לא יאוחר מ. ההודעה המשלימה תפורסם שיהיו
תום שבע שעות פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני לא לפני תחל  להשלמהתשקיף הלרכישת ניירות הערך המוצעים על פי 

ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה  .ומתוכן חמש שעות מסחר לפחותממועד פרסומה 
תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני חלוף הודעה משלימה, לתקנות ( 3)עד ( 1)א1

שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום 
 לחלק ההודעה המשלימה תהפוך לתשקיף. עם הפרסום 2.1.2סעיף  ראו המשלימהאודות ההודעה  נוספים לפרטים .ההודעה המשלימה

 זה. נפרד מתשקיף בלתי
 

ביחידות ההשתתפות וכן בפיזור מאלי ימינרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים מותנה בשווי החזקות ציבור העל פי הנחיות הבורסה, 
 בתשקיף. 2.3.2, כמפורט בסעיף מזערי של החזקות הציבור ביחידות השתתפות

 

 תשקיף מדףו
 

 "(תשקיף המדף)להלן: "
 

 אגרותיחידות השתתפות,  – הדין להוראות בהתאם, שונים ערך ניירות סוגי להנפיק יוכל המוגבל והשותף להציע יוכל הכללי השותףוחו מכ
 למימוש הניתנים אופציה וכתבי השתתפות ליחידות שלמימו הניתנים אופציה כתבי, השתתפות ליחידות להמרה הניתנות חוב אגרות, חוב

על אף האמור,  ."(אשר יוצעו על פי תשקיף המדף ערך ניירות)להלן: " השתתפות ליחידות להמרה הניתנות חוב לאגרות או חוב לאגרות
על פי תשקיף המדף  חוב ותלאגר למימוש הניתנים אופציה כתבימובהר כי על פי הדין הקיים במועד תשקיף זה, הצעת אגרות חוב ו/או 

 לתיקון כאמור.  הבורסהתיקון תשקיף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור במקרים מסוימים טעונה 
 

 הצעת דוחות , באמצעות1968-ערך, התשכ"ח ניירות לחוק א23סעיף  להוראות בהתאם מדף, תעשהה תשקיף פי על הערך ניירות הצעת
 להוראות הערך והרכב האגדים המוצעים, בהתאם ותנאי ניירות הצעה, לרבות פרטי לאותה מיוחדיםה הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף

 .עת באותה הבורסה כפי שיהיו ולהנחיות לתקנון ובהתאם דין כל
 

 ".התשקיףהתשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו, יקראו להלן: "
 

 השותפות לציבור. ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של 
 

 אלפי דולר 1,250 -סך של כ לשותף הכללי םמכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה, ישול
)ראה  ועד מועד התשקיף 2016 אוקטוברמחודש החל  השותף הכללי הוצאות שהוציא בגין החזר  )שאינו נושא הפרשי הצמדה וריבית(

 בסך ,בהם נשא זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות בהנפקת הכרוכות הוצאותבנוסף תוחזרנה לשותף הכללי . בתשקיף( 10.2.4ף סעי
הוצאות עבר עתידי של ( בתשקיף לענין החזר 5)ד()8.2.1ראה גם סעיף נושא ריבית.  וצמוד ואינ והסכום האמור אינאלפי דולר.  150 -כ



רישיון ורישיונות והיתרים שקדמו לו )להלן: " לפצלי שמן באתר רותם מזרח 919C5ון חיפוש מס' רישישהוציא השותף הכללי בקשר עם 
"( אשר הזכויות בו יועברו על ידי השותף הכללי לשותפות בכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיף ולפני הרישום למסחר של רותם מזרח

  זכאי השותף הכללי. ןלה ,אלפי דולר 3,196-כסך של ב ,ניירות הערך המוצעים על פיו
 

תעמיד השותפות במקום השותף הכללי ערבויות שהועמדו על ידי השותף הכללי בסך כולל של , ובסמוך לאחריה בכפוף להשלמת ההנפקה
 לתשקיף. 10.2.9 -ו (4))ד(8.2.1, )ד(8.7.2אלפי דולר כמפורט בסעיפים  154 -כ
 

יהיו רשאים להתחרות בשותפות  בעלי השליטה בשותף הכלליא ניתן להתנות עליהן, בכפוף להוראות כל דין שלבהסכם השותפות נקבע כי 
בתשקיף(. נכון למועד התשקיף  5.14.1)ראה סעיף  לעסוק בעסקי חיפושי נפט ו/או גז ו/או הפקתם או בכל עסק אחר שבו תעסוק השותפותו

 .בעלי השליטה בשותף הכללי אינם מתחרים בשותפות
 

. רותם מזרח לשותפות ישיון( בר100%הסכם להעברת זכויות השותף הכללי ) לבין השותפות בין השותף הכללי נחתם 9.5.2018ביום 
הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה הודיע כי הוא קיבל את המלצת המועצה המייעצת לענייני הנפט לאשר בקשה להעברת זכויות 

השותף הכללי וכי ההעברה מותנית בהשלמת גיוס הון מהציבור על פי התשקיף. מותנית ברישיון רותם מזרח מהשותף הכללי לשותפות 
השלמת ההנפקה על פי התשקיף ולפני הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי בסמוך לאחר לממונה על ענייני הנפט יפנה 

רישום הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם  .על מנת שירשום את הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם השותפות בהתאם לדין, התשקיף
השותפות תדווח בדוח . )ד( בתשקיף(8.2.1)ראה סעיף  השותפות הינו תנאי לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף

רישום הזכויות לעד . טרם הרישום למסחר של ניירות הערך של השותפות הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם השותפותרישום מיידי על 
 , השותפות לא תעשה שימוש בתמורת ההנפקה.ברישיון רותם מזרח על שם השותפות

 

 :רישיון רותם מזרחלהלן ציון החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות ב

 

, שיעור החזקה
  בעקיפיןבמישרין או 

החלק האפקטיבי המיוחס למחזיקי הזכויות 
 תפות בהכנסות מנכס הנפטההוניות של השו

שיעור ההשתתפות האפקטיבי של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות 
בהוצאות הכרוכות בפעילות חיפוש, 

 שיוןיברפיתוח או הפקה 

סעיף 
 בתשקיף

חזר הוצאות עד ה
 השותפות

חזר הוצאות לאחר ה
 השותפות

 בתקופת הפיתוח בתקופת החיפוש

 -ו 8.9.1.7 105% 107.5% 87% 89% 100%
8.9.1.8 

 
  .13.3.2019תוקף רישיון רותם מזרח הינו עד ליום 

 
הטכנולוגיה שבאמצעותה מתכננת השותפות להפיק נפט מפצלי השמן, טרם נוסתה ו/או יושמה בישראל ברמה מסחרית, והתאמתה יצוין, כי 

)ראה סעיפים  תיה, ייתכן כי לא תהא כדאית כלכליתאשר גם לאחריה ובעקבומורכבת ביותר המצויים בישראל, צפויה להיות  השמן לפצלי
 .בתשקיף( 8.20.14 -ו 8.7.1.6

 
 בתשקיף. 8.7.2 ףראה סעי –בדבר הצורך בקבלת אישורים מסוימים מצדדים שלישיים לקיום וקידום תוכנית העבודה של השותפות 

 
האנרגיה  ענףהסיכונים הכרוכים בדרך כלל ב; ר הנפטתנודתיות מחילהלן גורמי סיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי השותפות: 

עלויות ולוחות זמנים משוערים  ;בחיפוש מחצבים מסוג פצלי שמן בישראל בדרך כלל הסיכונים הכרוכיםובחיפוש מחצבים מסוג פצלי שמן; 
אפשרות של העדר אמצעים ; לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות כספיים העדר אמצעים; תלות בקבלת היתרים ואישוריםבלבד; 

. להרחבה בכל אחד מגורמי הסיכון האמורים ולגורמי סיכון חליפין שינוי שער; נכסהכספיים מספיקים לביצוע כל הפעולות עד כדי אובדן 
 בתשקיף. 8.20נוספים המאפיינים את תעשיית חיפושי הנפט והגז ובכלל זה את פעילותה של השותפות ראו סעיף 

 
מתבצעות  ,ובעלי ענין בשותף הכללי , בעלי שליטה בשותף הכללילבין השותף הכללי ותאגידים מוחזקים שלה גבלתבין השותפות המו

 בתשקיף. 10עסקאות מהותיות. לפרטים ראה פרק 
 

 של השותפותה' לדוחות הכספיים 1, הפנה רואה החשבון המבקר של השותפות את תשומת הלב לאמור בביאור ומבלי לסייג את חוות דעת
וודאות. לצורך המשך -כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות .2018 יוניב 30ליום 

פעילותה של השותפות בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או 
משקיעים נוספים לשותפות. הקמת הפרויקט מותנית בהשגת מקורות המימון הדרושים כאמור לעיל. להערכת הנהלת מימון ו/או הכנסת 

 בתשקיף(. 11)ראה פרק  השותף הכללי של השותפות, ביכולתה של השותפות לגייס מקורות מימון כאמור

 
 המשלימה. ההודעה במסגרת ויפורט זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות בהנפקת הכרוכות ההוצאות כל סך
 

)להלן:  1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
"(. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או התקנות"

 בתשקיף(. 8.1יינה רלבנטיות בעתיד, לשותפות )ראה סעיף תה
 

ובאתר האינטרנט של הבורסה  www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 
 .www.maya.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו 
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 1  -א                                                         

 : מבוא1פרק 
 

 אישורים 1.1
 היתרים ואישורים לתשקיף להשלמה 1.1.1 
הדרושים על פי כל דין  שיונותיוהרניתנו כל האישורים, ההיתרים  א.  

, להנפקתם להשלמהתשקיף הלהצעת ניירות הערך המוצעים על פי 
 ולפרסום התשקיף.

 
אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף  ב.  

מהימנותם למשום אימות הפרטים המובאים בו או אישור ה להשלמ
טיבם של ניירות הערך  שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה עללאו 

 . בתשקיף להשלמה המוצעים
 

 ניירות, לפיו להשלמה לתשקיף העקרוני אישורה את נתנה הבורסה ג.
 בתקנון הקבועים בתנאים עומדים זה תשקיף פי על המוצעים הערך

לתשקיף  הבורסה אישור: "הלן)ל פיו על ובהנחיות הבורסה
 ניירות לרישום אישור מהווה אינו כאמור האישור מתן"(. להשלמה

 אישור לקבלת כפוף יהיה למסחר והרישום ,למסחר המוצעים הערך
 משלימה הודעה פי על למסחר המוצעים הערך ניירות לרישום

)להלן:  1968-ח"התשכ, ערך ניירות חוק להוראות בהתאם שתפורסם
 וטיוטת משלימה הודעה) ערך ניירות ותקנות"( חוק ניירות ערך"

: להלןלהלן ) 2.1.2 בסעיף כמפורט, 2007-ז"התשס(, תשקיף
 "(.ההודעה המשלימה"

 
 פי על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור 

וכן של יחידות ההשתתפות אשר תנבענה כתוצאה , זה תשקיף
בי האופציה המוצעים על פי תשקיף זה ויחידות ממימוש כת

ההשתתפות אשר תנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה לא סחירים 
 של פרסומה טרם יינתןלהלן,  3.2.5אשר יוקצו כאמור בסעיף 

 .להלן 2.1.2 בסעיף כמפורט, המשלימה ההודעה
 

 למתן התחייבות משום השלמהל לתשקיף הבורסה באישור לראות אין 
להשלמה  תשקיףה פי-על המוצעים הערך ניירות לרישום ראישו

 לרישום בקשה אישור על. המשלימה ההודעה פי-על למסחר לציבור
 המשלימה ההודעה פי-על, למסחר, לציבור המוצעים הערך ניירות
 בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו

 .המשלימה דעהההו פי על למסחר לרישום הבקשה הגשת
 

 לפרטים אישור להשלמה לתשקיף הבורסה באישור לראות אין  
 בו ואין לשלמותם או למהימנותם אולהשלמה  בתשקיף המובאים

 הערך ניירות של טיבם על או שותפותה על דעה הבעת משום
 הם בו המחיר על אולהשלמה  התשקיף במסגרת המוצעים

 .מוצעים
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 המדףלתשקיף  היתרים ואישורים .21.1 
 דין כל פי על הדרושים והרישיונות האישורים, ההיתרים כלניתנו  א.  

 תשקיף פי-על לציבור ערך ניירות הצעת. המדף תשקיף לפרסום
 דוח פי-על תעשה ערך ניירות לחוק)א()ו( 23 בסעיף כאמור המדף
 ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת

 הצעת תקנות)להלן: " 2005-ו"תשס(, ערך ניירות של מדף הצעת)
 דוח)להלן: " הצעה לאותה המיוחדים הפרטים יושלמו בו ואשר"( מדף

 "(.ההצעה דוח" או" המדף הצעת
 

משום  המדף תשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של בהיתרה אין ב.  
 ואין שלמותם או מהימנותם אישור בו או המובאים הפרטים אימות
 פי על שיוצעו הערך ניירות של טיבם על דעה הבעת שוםבו מ

 .תשקיף המדף
 

המתייחס ליחידות השתתפות, אגרות  עקרוני אישור נתנה הבורסה ג.  
 אופציה השתתפות, כתבי ליחידות להמרה הניתנות חוב חוב, אגרות

הניתנים למימוש  וכתבי אופציה השתתפות למימוש ליחידות הניתנים
 השתתפות ליחידות להמרה חוב הניתנות גרותלא או חוב לאגרות

 האישור" -" והערך ניירות"זה )להלן:  מדף תשקיף פי-על יוצעו אשר
על אף האמור, מובהר כי על פי הדין הקיים במועד תשקיף  "(.העקרוני

חוב  הניתנים למימוש לאגרות זה, הצעת אגרות חוב ו/או כתבי אופציה
תיקון תשקיף וקבלת מסויימים במקרים על פי תשקיף מדף זה טעונה 

  היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון כאמור.
 

 הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו האמור העקרוני האישור   
 אישור לקבלת כפוף יהיה, ויוצעו ככל, למסחר ורישומם, למסחר
 .המדף הצעת דוח פי-על למסחר ערך ניירות לרישום לבקשה

 
 אישור למתן התחייבות משום, כאמור העקרוני האישור ןבמת אין   

 .המדף הצעת דוח פי על למסחר הערך ניירות לרישום
 

 דוח פי-על למסחר המוצעים הערך ניירות לרישום בקשה אישור על   
 שיהיו כפי, פיו-על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו מדף הצעת

 .רכאמו למסחר לרישום הבקשה הגשת באת בתוקף
 

המובאים  לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין   
הבעת  משום בו או לשלמותם, ואין זה, למהימנותם מדף בתשקיף

המוצעים  הערך ניירות של טיבם על השותפות או על כלשהי דעה
 .מדף הצעת בדוח יוצעו הם בו המחיר על או זה מדף בתשקיף

 
 פי התשקיף-הצדדים להסדרים על .21

 השותף הכללי והמציע .1.21 
, הוא גם המציע נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ, בשותפות השותף הכללי  

)להלן:  על פי תשקיף זה יםהמוצעכתבי האופציה והשתתפות השל יחידות 
 . "(המציע" או השותף הכללי"

 
 להלן. 9.1.2ראה סעיף השותף הכללי לפרטי   
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 להנאמן והשותף המוגב .2.21 
כתבי האופציה והשתתפות השל יחידות  נפיקהמ) השותף המוגבל בשותפות  

, רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ, על פי תשקיף זה יםהמוצע
 4משמשת כנאמן של בעלי היחידות על פי הסכם הנאמנות המתואר בפרק 

 . "(הנאמן" או "השותף המוגבל)להלן: " להלן
 

 להלן. 9.1.1ראה סעיף השותף המוגבל לפרטי   
 

 השותפות המוגבלת .3.21 
 השותפות)לעיל ולהלן: " שותפות מוגבלת" – רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ("  

נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם "( השותפות" או "המוגבלת
בין הנאמן כשותף מוגבל, מצד אחד, לבין המציע כשותף  11.12.2016ביום 

 . 29.10.2018וביום  9.5.2018שתוקן ביום  , כפיכללי, מצד שני
 

 להלן. 5פרטים בדבר הסכם השותפות המוגבלת ראה בפרק ל  
 

הניתנים  אגרות חוב וכתבי אופציההשותפות היא המציעה והמנפיקה של   
 .ככל שיוצעו על פי תשקיף המדף אגרות חובללמימוש 

 
 המפקח .4.21 
פאהן קנה שתתפות בשותפות הוא המפקח על זכויות המחזיקים ביחידות הה  

 "(. המפקח)להלן: " ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"ח חשבון ושות', רואי
 

 הנאמנות .5.21 
תוחזקנה , שעל פיה ההשתתפות המוצעות בזההנאמנות לטובת בעלי יחידות   

בנאמנות הזכויות בשותפות המוגבלת, נוצרה בהסכם הנאמנות ותופעלנה 
 ין הנאמן והמפקח.ב 9.5.2018שנחתם ביום 

 
הסכם הנאמנות קובע כי הוראותיו ותנאיו כפי שישונו מעת לעת יחייבו את   

בכפוף להגבלות ולתנאים  -הנאמן ואת המפקח כלפי כל בעלי היחידות ויזכו 
את בעלי היחידות וכל אדם התובע זכות כלשהי  -הנאמנות  שפורטו בהסכם

אדם כאמור צדדים להסכם  מכוח היחידות כאילו היו בעלי היחידות וכל
 .הנאמנות על שינוייו ותיקוניו

 
 .להלן 4פרטים בדבר הסכם הנאמנות ראה בפרק   

 
 מועד התשקיףהון השותפות המוגבלת ל .31

 ורכב כדלקמן:מהשותפות המוגבלת  למועד התשקיף, הון 
 

 סה"כ  הון שהכניס   הון שהכניס     
 בש"ח השותף הכללי  השותף המוגבל     
    בש"ח    בש"ח     
 סכומים שהוכנסו  
 1,000   1    999   להון השותפות 
  
 להלן. 5ין הון השותפות ראה בפרק יבדבר הוראות הסכם השותפות המוגבלת לענ 
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 .Northwood Exploration Pty. Ltdעל ידי ניירות ערך התחייבות לרכישת  .41
 של לראשונה למסחר הרישום לפניבפרק י"ד בהנחיות הבורסה נקבע כי  2בסעיף 
, ההנפקה בתשקיף ,בו שליטה ובעל הכללי השותף יתחייבו, ההשתתפות יחידות
 זהה במחיר השתתפות ליחידות והמירים השתתפות יחידות, מזומנים תמורת לרכוש
שווי : להלן) להלן מהאמור יפחת שלא, לציבור אלה ערך ניירות מוקצים בו למחיר

 ההשקעה שווי₪,  מיליון60  -מ נמוך הציבור החזקות ישוו כאשר: "(ההשקעה
 של למכפלה השווה בשקלים סך או ח"ש מיליון 10 :השניים מבין הנמוך יהיה המזערי

 מבקשת שהשותפות ההשתתפות ליחידות וההמירים ההשתתפות יחידות מסך 20%
 יחידות הוצעו שבו המזערי במחיר, לציבור ההצעה פרסום במועד למסחר לרשמם

   .לציבור בהצעה ההשתתפות
 

 Northwood Explorationבין 29.10.2018ביום פי הסכם שנחתם -עלבהתאם, 
Pty. Ltd. " :להלן(NEPבעלת השליטה ב ,)" השותף המוגבלשותף הכללי ובין ,

קודם לרישום ניירות הערך המוצעים  ,השותף המוגבלמאת  לרכוש NEP ההתחייב
יחידות השתתפות  6,000,500 ,תמורת מזומןעל פי תשקיף זה למסחר בבורסה, 

כתבי  2,400,200, (1כתבי אופציה )סדרה  3,000,250 ,ש"ח ע.נ. כ"א 1.-בנות 
במחיר זהה למחיר בו הם , (3כתבי אופציה )סדרה  600,050 -ו, (2אופציה )סדרה 

 NEPרכוש תשניירות הערך . כמות "(NEPשווי ההשקעה של )להלן: " יוקצו לציבור
₪ מיליון  10המזערי יהיה הנמוך מבין  NEPכזו כך ששווי ההשקעה של תהיה  בפועל

מסך כל האגדים שיוקצו )הן האגדים שיוקצו  20% של למכפלה השווה בשקלים סך או
 )ה(2.1.4)לרבות במסגרת ההקצאה הנוספת כאמור בסעיף לציבור על פי תשקיף זה 

כאמור(  NEP -ת ההקצאה לוהן האגדים שיוקצו במסגר, אם וככל שתבוצע( להלן
במידה ויוקצו כל האגדים במסגרת  .להלן( 2.1.1המינימאלי )כהגדרתו בסעיף ר במחי

 NEP, תרכוש )ה( להלן, אם וככל שתבוצע2.1.4כאמור בסעיף ההקצאה הנוספת 
כתבי  360,040, (1כתבי אופציה )סדרה  450,050 ,יחידות השתתפות 900,100

על מנת לעמוד  יםנוספ (3כתבי אופציה )סדרה  90,010 -( ו2אופציה )סדרה 
 בהנחיות הבורסה כאמור לעיל.  

 
פי -על יםהמוצע ניירות הערךמכל הבחינות ל -זהים ניירות הערך האמורים יהיו  

 תשקיף זה. 
 

של השותפות תודיע, בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה, על ביצוע הרכישה  
, שותף המוגבלל הבמזומן על יד םותשלום תמורת NEPכאמור על ידי ניירות הערך 

המוצעים על פי תשקיף זה למסחר באגדים  יםהכלול ניירות הערךקודם לרישום 
 בבורסה. 

 
 2.10כמפורט בסעיף  יםחסומ יהיו, כאמור NEPעל ידי  יירכשואשר  ניירות הערך 

 להלן.
 

  מונחים מקצועיים 1.5
 ות כמפורט להלן:בתשקיף זה תהיה למונחים הבאים המשמע 

 
 דולר של ארה"ב. - "דולר" 

 
מפחמן  המורכבות תרכובות שהם וגז לנפט כולל פחמימנים; שם –" הידרוקרבונים" 

 . ומימן



  1  - ב                                                      

 : פרטי ההצעה 2פרק 
 

 על פי התשקיף להשלמה הצעה לציבור 2.1
 מוצעים בזה לציבור ניירות ערך כדלקמן: 2.1.1 
ש"ח ע.נ. כ"א  1.-יחידות השתתפות רשומות על שם בנות  24,002,000  

"(. היחידות מקנות זכות "יחידות ההשתתפותאו " "היחידות)להלן: "
השותף המוגבל )הנאמן( בשותפות המוגבלת המוחזקות  השתתפות בזכויות

ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות ותחת 
 הפיקוח של המפקח

 
 ביחד עם  

 
( רשומים על שם, הניתנים למימוש 1כתבי אופציה )סדרה  12,001,000  

ום ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד לי
 2.7)למעט ביום קובע לאירוע שותפות כאמור בסעיף ועד בכלל  4.11.2020

( ניתן למימוש ליחידת השתתפות 1באופן שכל כתב אופציה )סדרה  להלן(
"ח )לא ש 1.31ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-אחת בת 

ן: )להללהלן(  2.7.4 -ו 2.7.3 פים)כפוף להתאמות כמפורט בסעי (צמוד
( אשר לא ימומש עד ליום 1כתב אופציה )סדרה  ."((1כתבי אופציה )סדרה "

 יפקע, יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי. 4.11.2020
 

 ביחד עם  
 

( רשומים על שם, הניתנים למימוש 2כתבי אופציה )סדרה  9,600,800  
ום ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד לי

 2.7)למעט ביום קובע לאירוע שותפות כאמור בסעיף ועד בכלל  4.11.2021
( ניתן למימוש ליחידת השתתפות 2באופן שכל כתב אופציה )סדרה  להלן(

"ח )לא ש 2.02ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-אחת בת 
ן: )להללהלן(  2.7.4 -ו 2.7.3 פים)כפוף להתאמות כמפורט בסעי (צמוד

( אשר לא ימומש עד ליום 2כתב אופציה )סדרה  ."((2כתבי אופציה )סדרה "
 יפקע, יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי. 4.11.2021

 
 ביחד עם  

 
( רשומים על שם, הניתנים למימוש 3כתבי אופציה )סדרה  2,400,200  

ום ליחידות השתתפות בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר ועד לי
 2.7)למעט ביום קובע לאירוע שותפות כאמור בסעיף ועד בכלל  4.11.2022

( ניתן למימוש ליחידת השתתפות 3באופן שכל כתב אופציה )סדרה  להלן(
"ח )לא ש 2.62ש"ח ע.נ. כנגד תשלום במזומן בעת המימוש של  1.-אחת בת 

ן: )להללהלן(  2.7.4 -ו 2.7.3 פים)כפוף להתאמות כמפורט בסעי (צמוד
( אשר לא ימומש עד ליום 3כתב אופציה )סדרה  ."((3כתבי אופציה )סדרה "

 יפקע, יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי. 4.11.2022
 

ניירות הערך (, להלן: "1-3 ותיחידות ההשתתפות וכתבי האופציה )סדר  
 ".המוצעים

 
"(, אגדיםלהלן: "אגדים ) 240,020 -ניירות הערך המוצעים לציבור, מוצעים ב  

מכרז על מחיר האגד, כשהרכב כל אגד ומחירו  -הצעה אחידה בדרך של 
 המינימאלי יהיה כדלקמן:
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 ש"ח 105 ש"ח ליחידה 1.05יחידות במחיר של  100  
 --  ( ללא תמורה1כתבי אופציה )סדרה  50  
 --  ( ללא תמורה2כתבי אופציה )סדרה  40  
   --       תמורה ( ללא3כתבי אופציה )סדרה  10  
 ש"ח 105    סה"כ המחיר המינימאלי לאגד  

 
או מהמחיר המעודכן ש"ח לאגד  105 -מחיר האגד שיקבע במכרז לא יפחת מ  

המחיר )להלן: "להלן  .2.1.2שייקבע בהודעה המשלימה כאמור בסעיף 
 "(.המינימאלי

 
תפות הכללי לרכוש יחידות השת שותףבעלת השליטה בלעניין התחייבות   

טרם הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים ( 1-3 ותוכתבי אופציה )סדר
 לעיל. 1.4על פי התשקיף, ראה סעיף 

 
בהתחשב בשווי הכלכלי של כתבי , המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות  

כשהוא מחושב על פי המחיר ( כמפורט להלן, 1-3האופציה )סדרות 
 . ₪ 1.01הינו  המינימאלי,

 
המוצע על פי תשקיף זה, כאשר ( 1הכלכלי של כתב אופציה )סדרה השווי   

(, בהתבסס על 1-3אופציה )סדרה  ייחידת השתתפות מונפקת יחד עם כתב
אביב בע"מ  שנקבעה בהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל 1נוסחת החישוב

 3ושיעור היוון .%573של  2מחושב לפי סטיית תקן שבועית₪,  580.0 -הינו כ
  .0.2%של 

 
ע על פי תשקיף זה, כאשר המוצ( 2השווי הכלכלי של כתב אופציה )סדרה   

(, בהתבסס על 1-3אופציה )סדרה  ייחידת השתתפות מונפקת יחד עם כתב
שנקבעה בהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  1נוסחת החישוב

 3ושיעור היוון .%573של  2מחושב לפי סטיית תקן שבועית₪,  70.01 -הינו כ
  .0.2%של 

 
המוצע על פי תשקיף זה, כאשר ( 3סדרה השווי הכלכלי של כתב אופציה )  

(, בהתבסס על 1-3אופציה )סדרה  ייחידת השתתפות מונפקת יחד עם כתב
שנקבעה בהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  1נוסחת החישוב

 3ושיעור היוון .%573של  2מחושב לפי סטיית תקן שבועית₪,  10.01 -הינו כ
  .0.2%של 

 
 הודעה משלימה 2.1.2

ולאחר קבלת ההתחייבויות זה,  תשקיף של פרסומו לאחר 2.1.2.1
המוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 

הודעה השותפות  תפרסם מהמשקיעים המסווגים )ככל שיתקבלו(,
-ערך, התשכ"ח ( לחוק ניירות2)א()16משלימה בהתאם לסעיף 

רות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, , לתקנות ניי1968
ההודעה "" ותקנות הודעה משלימה"להלן: ) 2007-התשס"ז

 ", בהתאמה(. המשלימה

                                                 
 החישובים נערכו בהנחה שמחירי המימוש של כתבי האופציה לא ישונו במסגרת ההודעה המשלימה.  1
 אביב.-, של הבורסה לניירות ערך בתל8201 אוקטוברמדריך נתוני סחירות לחודש   2
 .20181.11.מקדם היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום   3
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 -מוהמכרז לציבור ייערכו לא יאוחר תפורסם  המשלימה הודעהה 
ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות  ממועד פרסום התשקיףיום  75

השלמה תחל לא לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ל
לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני תום שבע שעות 
ממועד פרסומה ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות. ככל שבהודעה 
המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים 

( לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה 3( עד )1א)1בתקנה 
הערך המוצעים על פי תשקיף זה  להגשת הזמנות לרכישת ניירות

לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, 
ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר 

 .לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה
 

 הפרטים החסרים בתשקיף יושלמו כל ההודעה המשלימה במסגרת 
 לעדכון, בהתאם להוראות בו הפרטים הניתנים או יעודכנו/ו זה

 :הפרטים הבאים זה תקנות הודעה משלימה, ובכלל
 

 הזמנות. להגשת והתקופה המכרז יום קביעת .א
 
( 1-3 ותו/או כמות כתבי האופציה )סדרהיחידות  כמות קביעת .ב

זה, ובלבד  פי תשקיף-המוצעים לציבור עלאגדים ו/או כמות ה
לפי מטה( בשיעור שכמויות אלה לא תשוננה )כלפי מעלה או כ

לעומת אלה המצויינים בתשקיף, ומכפלת  20%שיעלה על 
לעומת  30%-לא תשונה ביותר מלאגד במחיר האגדים כמות 

 המכפלה דנן לפי נתוני התשקיף. 
 

, ובלבד שמחיר זה לא ישונה )כלפי מעלה האגדקביעת מחיר  .ג
לעומת זה המצוין  20%מטה( בשיעור שיעלה על  או כלפי
לא תשונה לאגד במחיר האגדים , ומכפלת כמות בתשקיף
 לעומת המכפלה דנן לפי נתוני התשקיף. 30%-ביותר מ

 
(, ובלבד 1-3 ותסדרקביעת מחיר המימוש של כתבי האופציה ) .ד

מטה( בשיעור  או כלפי )כלפי מעלה הלא ישונזה  שמחיר
 .10%שיעלה על 

 
(, 1-3 ותסדרכתבי האופציה )מחירי המימוש של  הככל שישונ

כתבי האופציה האמורים של כמות המחיר וה ושוניכאמור, לא 
הכמות שצוינו בתשקיף, לפי העניין, המחיר ומן  10% -ביותר מ

מן המכפלה  20%-ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ
 האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף;

 
ופרטי  יהיוריכוז, ניהול והפצה ככל ש עמלות בדבר פרטים .ה

 .המפיצים ככל שיהיו
 

הבורסה לרישום ניירות  אישור את קיבלההשותפות  כי ציון .ו
 הערך למסחר. 

 
אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך כל פרט  .ז

לעיל, לרבות הוצאות ההנפקה, תמורת ניירות המוצעים כאמור 
 הערך המוצעים וייעודה.
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באמצעות מערכת  ערך ניירות גש לרשותתו המשלימה ההודעה 2.1.2.2
תשקיף זה. עם  פורסם באופן ובמקומות שבהם המגנ"א ותופץ

נפרד מתשקיף  בלתי לחלק המשלימה תהפוך ההודעה פרסומה
 זה.

 
 תנאי ניירות הערך המוצעים  .32.1 
 להלן. 4הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות מפורטות בפרק   

 
 להלן. 2.7( מתוארים בסעיף 1-3 ותתנאי כתבי האופציה )סדר  

 
( המוצעים על פי 1-3 ותהיחידות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדר  

תשקיף זה תהיינה בעלות זכויות זהות ליחידות אשר תונפקנה על פי תשקיף 
 זה.

 
 רשימת החתימות והגשת הבקשות .42.1 
 רשימת החתימות א.  

לציבור בדרך של  יםצעהמואגדים המועד לפתיחת רשימת החתימות ל
והמועד  ״(״יום הגשת הבקשותאו : ״יום המכרז״ מכרז )להלן

יפורסמו במסגרת  "(מועד סגירת רשימת החתימות)להלן: "לסגירתו 
 השותפות.ההודעה המשלימה שתפרסם 

 
בעלי עניין בשותף הכללי ובשותפות רשאים להשתתף השותף הכללי ו  

 במכרז ולהגיש הזמנות.
 
 אגדיםקשות לרכישת הגשת ב ב.  
מציע יש להגיש לאגדים המוצעים את הבקשות לרכישת ה (1   

רמת  7ז'בוטינסקי רחוב , מבע"מ בנק מזרחי טפחותבאמצעות 
"(, או באמצעות הבנקים או חברי רכז ההנפקה)להלן: " 4גן

" או המורשים לקבלת בקשותביחד: "הבורסה )להלן 
  .במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה"(, המפיצים"

 
להשגה אצל  בקשות תוגשנה על גבי טפסים הניתנים (2   

המורשים לקבלת בקשות. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב 
בבקשתו לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות 
מלאה או חלקית לבקשתו, בהתאם לתנאי תשקיף זה וייחשב 

 םשהוא זכאי לקבל האגדיםכמתחייב לשלם את מלוא תמורת 
מפורט , כמציעודיע על כך היבהתאם לתוצאות המכרז, כפי ש

 להלן. הבקשות לרכישה הינן בלתי חוזרות.
 

 המציעהמורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי  (3   
וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע בגין 

 בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.
 

                                                 
השותפות התקשרה בהסכם עם רכז ההנפקה על פיו רכז ההנפקה יעמיד לה שירותי ריכוז בקשר עם   4

₪ אלפי  25כאמור ישולם לרכז ההנפקה סך של ההנפקה על פי התשקיף. בתמורה לשירותי הריכוז 
 מתוך תמורת ההנפקה.)בתוספת מע"מ כדין( 
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. הבקשות תוגשנה אגד אחדלא ניתן להגיש בקשות לפחות מ (4   
בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של  יםשלמאגדים ב

 האגדיםיראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר אגד 
נקוב בה אגד ההנקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של  יםהשלמ

 מלכתחילה. ויראו אותו כאילו לא נכלל ב
 

שהוא מבקש  האגדיםהמבקש יציין על גבי בקשתו את מספר  (5   
מוצע על ידו אשר לא יפחת ממחיר ההאגד לרכוש ואת מחיר 

 המינימאלי.  האגד 
 

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים,  (6   
ש"ח, באופן  1ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 

מעל למחיר  אגדיםשבו המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין 
 אגדיםש"ח ולאחריה ניתן להזמין  610הינה  5המינימאלי

 ש"ח וכו'.  108ש"ח,  107במחיר של 
 

וכן  בן משפחתו הגר עמו לרבות" לצורך פרק זה, מבקש"   
 .להלן 2.1.6אגדים על פי סעיף  ןמשקיע מסווג המזמי

 
המועד בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר  (7   

כרז, או שתתקבל אצל ביום המ שיפורט בהודעה המשלימה
, לא המועד שיפורט בהודעה המשלימה רכז ההנפקה לאחר 

תיענה על ידי המציע. הבקשות לרכישת אגדים תועברנה לרכז 
ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז עד 

, במעטפות המועד שתפורט בהודעה המשלימההשעה 
שת סגורות, אשר תשמרנה סגורות עד למועד האחרון להג

הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז ההנפקה ביחד 
 עם הבקשות אשר הוגשו ישירות אליו.

 
כלשהו,  אגדבקשות שתוגשנה במכרז כשלא ננקב בהן מחיר  (8   

יראו אותן כאילו לא הוגשו כלל. בקשות שתוגשנה במכרז בהן 
המינימאלי, יראו אותן אגד נמוך ממחיר האגד נקוב מחיר 

 המינימאלי.האגד נקוב בהן מחיר כאילו 
 

 הליך המכרז ג.  
 פתיחת המעטפות (1   
, תיפתח במועדים שיפורטו בהודעה המשלימהביום המכרז,     

התיבה וכן יפתחו המעטפות בנוכחות רואה החשבון של 
השותפות אשר יפקח על נאותות הליכי המכרז, ויסוכמו 

 המכרז. ויעובדו תוצאות
 

 אופן קביעת מחיר היחידה והקצאת היחידות (2   
המחיר הגבוה ביותר שבו או שבמחירים  –" מחיר המכירה"    

גבוהים ממנו הוגשו הזמנות לרכישת כל ניירות הערך שהוצעו 
בתשקיף; הייתה כמות ניירות הערך שלגביהם הוגשו הזמנות 

 בהצעה.המחיר המינימאלי שנקבע  –קטנה מהכמות בתשקיף 
 

                                                 
 בכפוף לשינויים מכח ההודעה המשלימה.  5
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כמות ניירות הערך שהוצעה  –" הכמות שנותרה לחלוקה"    
בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו 

 לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה.
 

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה תעשה באופן של הצעה  (3   
ערך  אחידה כמפורט בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות

 "(,ההצעהאופן תקנות )להלן: " 2007-לציבור(, תשס"ז
 במחיר המכירה שייקבע במכרז, באופן המפורט להלן. 

 
 אופן חלוקת היחידות למבקשים ד.  
)לרבות היה והמספר הכולל של האגדים הכלולים בבקשות  (1   

האגדים שבקשות לרכישתם התקבלו מהמשקיעים המסווגים 
 שתתקבלנה, יפחת מהמספרלן( לה 2.1.6כאמור בסעיף 

תענינה כל הבקשות  –לציבור  יםהמוצע האגדיםהכולל של 
שייקבע יהיה המחיר לאגד במלואן. במקרה כזה, המחיר 

 המינימאלי שהוצע על ידי הנענים להצעה.
 

בבקשות  יםהכלול האגדיםבמקרה בו המספר הכולל של  (2   
עים )לרבות האגדים שבקשות לרכישתם התקבלו מהמשקי

 שתתקבלנה יהיה שווהלהלן(  2.1.6המסווגים כאמור בסעיף 
כל יונפקו או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, 

במכרז במחיר המכירה, אשר יהיה המחיר  יםהמוצעהאגדים 
הגבוה ביותר שבו )ו/או במחירים גבוהים ממנו( הוגשו במכרז 

 לציבור.האגדים המוצעים בקשות לרכישת כל 
 

לציבור על פי תשקיף זה במחיר האגדים המוצעים הקצאת  (3   
 המכירה, תעשה באופן הבא:

 
לא  –בקשות הנוקבות במחיר הנמוך ממחיר המכירה  א(    

 תענינה.
 

 –בקשות הנוקבות במחיר גבוה ממחיר המכירה  ב(    
 תענינה במלואן. 

 
תענינה באופן  –רה בקשות הנוקבות במחיר המכי ג(    

האגדים יחסי, כך שכל מבקש יקבל מתוך מספר 
לציבור שיוותר לחלוקה, לאחר ההקצאה בגין המוצעים 

ולאחר  בקשות הנוקבות במחיר גבוה ממחיר המכירה
ההקצאה למשקיעים המסווגים בהתאם לאמור בסעיף 

 האגדיםחלק השווה ליחס שבין מספר , להלן 2.1.6
במחיר שייקבע לבין  נקבשהזמין בבקשה שבה 

בכל הבקשות בהן האגדים הכלולים המספר הכולל של 
)לא כולל  הקרובלאגד ננקב המחיר שייקבע מעוגל 

אגדים שלרכישתם התקבלו התחייבויות מוקדמות של 
 .  להלן( 2.1.6משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 
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לעיל ( 3"ק סעל אף האמור לעיל, אם על פי ההקצאה כאמור ב (4   
כמפורט בסעיף  ביחידות ההשתתפותלא יתקיים פיזור מזערי 

ההקצאה למשקיעים  תבוטל עדיפותאזי להלן,  2.3.2
תבוצע ההקצאה , ולהלן 2.1.6המסווגים האמורה בסעיף 

  על פי סעיף זה כדלהלן: במחיר המכירה
 

לא  -חיר הנמוך ממחיר המכירה בקשות הנוקבות במ א(    
 תיעננה.

 
)לרבות האגדים שבקשות לרכישתם התקבלו בקשות  ב(    

 להלן( 2.1.6מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 
 -הנוקבות במחיר המכירה כאמור לעיל או גבוה ממנו 

תיעננה באופן יחסי, כך שכל מזמין יקבל מתוך סך 
חס שבין השווה ליאגדים , מספר האגדים המוצעים

שהזמין בבקשתו הנוקבת במחיר  האגדיםמספר 
האגדים שייקבע או במחיר גבוה ממנו, לבין מספר 

כולל אגדים שלרכישתם )שבכל הבקשות במכרז 
התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים 

 בהן ננקב מחיר במכירה או( להלן 2.1.6כאמור בסעיף 
 הקרוב.אגד מחיר גבוה ממנו מעוגל ל

 
לעיל לא יתקיים פיזור ( 4"ק אם גם על פי ההקצאה כאמור בס (5   

להלן, תבוצע הקצאה מחדש  2.3.2מזערי כמפורט בסעיף 
לצורך קביעת מחיר רכישה חדש אשר לא יפחת מהמחיר 
המינימאלי ואשר יהיה מחיר הרכישה הגבוה ביותר שבו יהיה 

לציבור באופן ניתן להקצות את ניירות הערך המוצעים 
 2.3.2שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כמפורט בסעיף 

במספר גבוה מזה  אגדיםלהלן, ובלבד שלמזמין לא יוקצו 
מחיר שהזמין או במחיר גבוה מזה שנקב בבקשתו )להלן: "

"(. נקבע מחיר רכישה חדש כאמור, תיעשה הרכישה החדש
לעיל ובמקום מחיר הרכישה  (4"ק ההקצאה כאמור בס

ייקבע ייראה כאילו נאמר מחיר הרכישה החדש. בקשות ש
הנוקבות במחיר רכישה נמוך ממחיר הרכישה החדש לא 

 תיעננה.
 

לעיל לא יתקיים פיזור ( 5"ק אם גם כתוצאה מהקצאה לפי ס (6   
להלן, לא יוקצו ניירות ערך על פי  2.3.2מזערי כמפורט בסעיף 

 בור.תשקיף זה ותבוטל ההנפקה לצי
 

, הם אגדיםאם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי  (7   
שיוותרו אגדים יעוגלו, כפי שיקבע רכז ההנפקה. עודפים של 

כתוצאה מהעיגול כאמור, יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר 
 שיקבע.
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 ת לאחר תאריך המכרזונוספ ותהקצא ה.  
 יעים מסווגיםהקצאה נוספת למשק (1   

עד תום יום העסקים הראשון הנאמן יהיה רשאי,  א()
שלאחר ההקצאה לציבור ולא יאוחר ממועד רישום 
ניירות הערך המוצעים למסחר, להקצות למשקיעים 

כמות  ,המסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת
בהיקף שלא יעלה על חמישה נוספת של ניירות ערך 

( מהכמות שהוצעה על פי 15%) עשר אחוזים
יחידות  4,500,300 -תשקיף זה, קרי לא יותר מ

, (1אופציה )סדרה -כתבי 2,250,150 ,השתתפות
 450,030 -( ו2אופציה )סדרה -כתבי 1,800,120

)ובכפוף לשינויים כפי  (3אופציה )סדרה -כתבי
שיפורסמו במסגרת ההודעה המשלימה, ככל שיהיו, 

יותאם במסגרת ההודעה  כאשר סך ניירות הערך
המשלימה לסך ניירות הערך שיוצעו לבסוף במסגרת 
ההודעה המשלימה )לאחר ביצוע שינוי כמויות 
בהתאם להוראות תקנות הודעה משלימה, ככל 

ההקצאה הנוספת "להלן: )שיבוצע שינוי כאמור(
ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה  ."(למסווגים

אמת  בהתאם לאחת מאמות מידה אלה, כאשר
בהודעה שתיבחר להקצאה כאמור תפורט  המידה

 .המשלימה
 

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות  (1)
מוקדמת, תוקצה כמות ניירות ערך לפי 
חלקה היחסי של הכמות להשלמת 
ההתחייבות שלו מתוך סך הכמות להשלמת 

הכמות ההתחייבויות שהוגשו; בסעיף זה, "
מות ניירות ערך כ –" להשלמת ההתחייבות

שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת במחיר 
החדש, לפי הרכישה או במחיר  המכירה

העניין, או במחיר גבוה ממנו, בניכוי כמות 
ניירות הערך שהוקצו בשל ההתחייבות 

 המוקדמת האמורה;
 

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת  (2)
הכמות במחיר הגבוה ביותר, תוקצה מלוא 

להשלמת ההתחייבות שלו, לאחריה 
למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת 
במחיר הבא בגובהו, וכך הלאה עד מלוא 
הכמות הנוספת; היה יותר ממשקיע מסווג 
אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו 
המחיר, תיעשה ההקצאה לכל אחד מהם 

 לעיל; ס"ק א'לפי האמור ב
 

התחייבות לכל משקיע מסווג שהגיש  (3)
מוקדמת, תוקצה כמות ניירות ערך לפי 
חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל 

 ההתחייבויות;
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ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של ניירות ערך או  )ב(
 לאגדיםבהרכב זהה לניירות הערך או אגדים של 

 שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת;
 

יר ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה באותו מח )ג(
 שהוקצו בו ניירות הערך לציבור;

 
להלן, למשקיע מסווג )ו(  -"ק )ה( ובכפוף לאמור בס )ד(

לא יוקצו ניירות ערך בכמות כוללת העולה על הכמות 
שננקבה בהתחייבות המוקדמת שהגיש למעט על פי 

 לעיל;  (3)א()החלופה האמורה בסעיף קטן 
 

י אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת, הר )ה(
שהתחייבותם המוקדמת של המשקיעים המסווגים 
תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות 

היה הנאמן יידם, ולפיכך -ניירות הערך המוזמנת על
רשאי לבצע הקצאה נוספת כאמור למשקיעים 
מסווגים, אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת עם 

ידם, -, ואשר נקבו בהזמנות שהוגשו עלהשותפות
)או למחיר המכירה ווה למחיר במחיר אשר ש

החדש, לפי העניין( או במחיר גבוה ממחיר רכישה ה
החדש, לפי העניין(, הרכישה )או ממחיר מכירה ה

מבלי לפנות פעם נוספת לאותם משקיעים מסווגים, 
ובלבד שההקצאה הנוספת תבוצע לפי אמת המידה 

 .הודעה המשלימהשתפורט ב
 

ג, אחד או יותר, כי במקרים שבהם יציין משקיע מסוו )ו(
הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה נוספת כאמור 
בסעיף זה לעיל, אזי ניירות ערך שאלמלא כן היה 

זה, יוקצו  (1ס"ק משקיע כאמור זכאי להקצאתם לפי 
למשקיעים המסווגים האחרים, ויחולו על ההקצאה 

 התנאים בסעיף זה.
 

 המכרז הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך (2
לעיל במקרה בו תהא חתימת  (1"ק נוסף על האמור בס 

רשאי נאמן הא הייתר, כהגדרתה בתקנות אופן ההצעה, 
מכירה להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר ה

, לפי העניין, או במחיר הגבוה הרכישה החדשאו במחיר 
בהיקף שלא ממנו, כמות נוספת של ניירות הערך המוצעים 

( מהכמות שהוצעה על 15%ר אחוזים )יעלה על חמישה עש
יחידות  4,500,300 -תשקיף זה, קרי לא יותר מפי 

 ,(1אופציה )סדרה -כתבי 2,250,150 ,השתתפות
-כתבי 450,030 -( ו2אופציה )סדרה -כתבי 1,800,120

ההקצאה הנוספת לכלל )להלן: "( 3אופציה )סדרה 
 )ד( לעיל.2.1.4"(, אשר יוקצו בהתאם לסעיף המזמינים
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", משמע היחס בין חתימת יתר, "ההצעהאופן יובהר כי על פי תקנות 
כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר המכירה בהצעה 

-ו 1אחידה לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על 
", משמע כמות ניירות ערך שהוצעה הכמות שנותרה לחלוקה"

יירות ערך שהוגשו לגביהם בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות נ
 הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה בהצעה אחידה.

 
 חשבון מיוחד .52.1 
סמוך לפני  תאריך המכרז, יפתח רכז ההנפקה, אצל תאגיד בנקאי  א.  

בקשר להנפקה וימסור למפיצים  נאמןחשבון נאמנות מיוחד על שם ה
"(. החשבון המיוחד ינוהל על ידי חדהחשבון המיואת פרטיו )להלן: "

ויופקדו בו הסכומים הנאמן רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם 
נענו.  םשהבקשות לרכישתהאגדים המוצעים ששולמו בין היתר בגין 

, תוחזק התמורה בחשבון נאמןכל עוד לא הועברה תמורת ההצעה ל
 יומי. המיוחד ותושקע בפיקדונות שקליים ונושאי ריבית על בסיס

 
שווי פיזור מזערי והיה והתקיימו במלואן דרישות הבורסה לעניין  ב.  

 )א( להלן2.3.2כמפורט בסעיף  יחידות ההשתתפותאחזקות הציבור ב
 ןלהניירות הערך את  הרכשהכללי  שותףבעלת השליטה בוכי 

לנאמן  , יעביר רכז ההנפקהלעיל 1.4כאמור בסעיף  ההתחייב
לאחר יום הגשת הבקשות  ראשוןה מסחרעד יום ה, מוגבל()השותף ה

המיוחד )בצירוף את הכספים שבחשבון , 14:00לא יאוחר מהשעה 
( וזאת ות ריכוז והפצהובניכוי עמל פירות ההשקעה שנצברו בגינם

ומכתבי הקצאה בגין  יחידות ההשתתפותתעודות בגין כנגד העברת 
נרכשו על פי התשקיף, (, אשר הוצעו ו1-3 ות)סדרכתבי האופציה 

 "(.החברה לרישומיםבע"מ )להלן: "חברה לרישומים מזרחי טפחות ל
 

לעיל,  "ק ב'אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בס ג.  
תבוטל ההנפקה, לא יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים 

 מהמזמינים. 
 

  משקיעים מסווגים 2.1.6
בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים, כמות  א.  

האגדים אותם התחייב כל אחד מהם להזמין במסגרת המכרז והמחיר 
 ב. לאגד בו נק

 
במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד   

פרסום ההודעה המשלימה, תפנה השותפות למשקיעים מסווגים, 
במטרה לקבל מהם  ,6לתקנות אופן ההצעה 1כהגדרתם בסעיף 

התחייבויות מוקדמות לרכישת האגדים המוצעים על פי תשקיף זה. כל 
התחייבויות המשקיעים המסווגים תוגשנה לשותפות על גבי טפסי 
הזמנה באמצעות רכז ההנפקה ותנקובנה במספר האגדים המבוקש 

  ובמחיר לאגד, כמפורט להלן בסעיף זה.
 

על פי תקנות אופן ההצעה, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה    
 למשקיעים מסווגים כדלקמן:

                                                 
כמו כן על משקיע מסווג . ( לחוק ניירות ערך2( או )1א)ב()15המנוי בסעיף  משקיע -״משקיע מסווג״  6

 ש"ח לפחות. 800,000ות ערך בהיקף של להתחייב לרכוש נייר
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מכמות האגדים שהוצעה, תוקצה לכל  5היתה חתימת היתר עד פי    

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 100%משקיע מסווג 
 

מכמות האגדים שהוצעה, תוקצה לכל  5היתה חתימת היתר יותר מפי    
 מהכמות שהתחייב לרכוש. 50% משקיע מסווג

 
במקרה שכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה    

להקצאה כאמור לעיל אזי הכמות שתוקצה למשקיע המסווג תהיה על 
 .המכירהבסיס יחס שווה לבקשות המשקיעים המסווגים במחיר 

 
בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה  ב.  

, המכירהשהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת מחיר  כבקשות
. במקרה ולא תהיה חתימת )ד( לעיל2.1.4ובהתאם לאמור בסעיף 

יתר, הזמנות המסווגים יחשבו כהזמנות הציבור לעניין הקצאת 
האגדים, האגדים ימכרו למשקיעים המסווגים במחיר לאגד זהה 

 למחיר לאגד שייקבע במכרז.
 

מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום קבלת התחייבויות    
ההודעה המשלימה, ייעשו על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן 

 ההצעה.
 

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש אגדים בכמות העולה על זו    
רכשו יהנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם אגדים עודפים שיוזמנו ו

וגים לעניין התשקיף, אלא כבקשות לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסו
 שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

 
התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה    

באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון לאחר יום המכרז עד 
בצהריים, ותופקד על ידיו בחשבון המיוחד כאמור  12:00השעה 
 ל.לעי 2.1.5בסעיף 

 
למשקיעים המסווגים תשולם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור    

שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה, בגין האגדים הכלולים 
 בהתחייבותם המוקדמת, ככל שתהיה, כמפורט בסעיף זה לעיל. 

 
משקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להעלות את המחיר לאגד בו    

כפי שתפורט בהודעה  ,ילנקב בהתחייבות המוקדמת כאמור לע
המשלימה, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל 
בידי רכז ההנפקה עד לשעה שתפורט בהודעה המשלימה, ביום 

 המכרז.
 
 הודעה על תוצאות הנפקה .22

, תימסר 10:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות עד שעה  א. 
הודעה על ידי רכז ההנפקה, באמצעות המפיצים, למבקשים אשר בקשותיהם 

שנקבע במכרז, כמות  אגדנענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את המחיר ל
 . םעבורשתוקצה ואת התמורה המגיעה מהם באגדים ה
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, יעבירו המבקשים 12:30עם קבלת ההודעה כאמור ובאותו יום עד לשעה  ב. 
המורשים לקבלת שהזמנותיהם לרכישת ניירות ערך בהנפקה נענו, באמצעות 

, אשר האגדים, לרכז ההנפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור בקשות
 ל.לעי 2.1.4לגביהן נענתה ההצעה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

 
בדוח מיידי  מציעודיע היביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות  ג. 

לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שלושה ימי עסקים 
פרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים ינוספים שלאחר מכן 

 בישראל בשפה העברית.
 

 בבורסהלמסחר רישום  2.3
 בורסהאישור ה 2.3.1 

 :אישור הבורסה לרישום למסחר שליתקבל טרם פרסום ההודעה המשלימה 
 
המוצעים לציבור  (1-3 ותכתבי האופציה )סדרויחידות ההשתתפות  .א

שתנבענה ממימוש כתבי האופציה יחידות הועל פי תשקיף זה 
 . האמורים

 
בעלת רכוש תש( 1-3 ותוכתבי האופציה )סדר יחידות ההשתתפות .ב

הכללי לאחר תאריך התשקיף וקודם לרישום למסחר  שותףהשליטה ב
 1.4של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי התשקיף כאמור בסעיף 

לעיל וכן את יחידות ההשתתפות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה 
 האמורים. 

 
 המציע יפנה לבורסה תוך יום עסקים אחד לאחר יום הגשת הבקשות בבקשה

 .ניירות הערך האמוריםאת י האישור האמור על פלרשום בה למסחר 
 

מותנה בפיזור מזערי של אחזקות האמורים הרישום למסחר של ניירות הערך   
)א( 2.3.2הציבור ושווי אחזקות ציבור ביחידות ההשתתפות כאמור בסעיף 

על ידי  (1-3 ותכתבי האופציה )סדרולהלן וברכישת יחידות ההשתתפות 
 .עילל 1.4כאמור בסעיף  השהתחייבכפי  הכללי שותףבעלת השליטה ב

 
בבקשתו לבורסה לאישור רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי   

תשקיף זה התחייב המציע לקיים את החובות החלים בהתאם לתקנון 
הבורסה והנחיות הדירקטוריון על פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן 

מקנות זכות בזכויות השותף מתייחסות לשותפויות מוגבלות, שיחידות ה
 המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה.

 
כמו כן התחייב המציע כלפי מסלקת הבורסה לקיים את החובות החלים על   

חברה הרשומה בבורסה ככל שהן חלות על שותפויות מוגבלות שיחידות 
המקנות זכות בזכויות השותף המוגבל בהן רשומות למסחר בבורסה, בהתאם 

 זר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.לחוקי הע
 

 פיזור מזערישווי החזקות ציבור ו 2.3.2 
על פי הנחיות הבורסה רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים  א.  

  :מותנה בכך
 

 20 -ששווי החזקות הציבור ביחידות ההשתתפות לא יפחת מ (1)
 ; ₪ליון ימ
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, סמוך לאחר ההשתתפותביחידות ששיעור אחזקות הציבור  (2)
הרישום למסחר, לא יפחת מהקבוע באחת מהחלופות 

 המפורטות להלן, לפי העניין:
 

כאשר שווי החזקות הציבור 
 הינו:

שעור החזקות הציבור יהיה 
 לפחות:

 -ומעלה, ונמוך מ₪ מיליון  20
 ₪מיליון  40

50% 

 -ומעלה, ונמוך מ₪ מיליון  40
 ₪מיליון  60

30% 

 -מעלה, ונמוך מו₪ מיליון  60
 ₪מיליון  100

20% 

 15% ומעלה₪ מיליון  100

 
לאגד בהנפקה על פי לי אמיבהתאם למחיר המיניצוין כי 

יבור צועל פי מבנה ההנפקה, שיעור אחזקות התשקיף זה 
 .50%הינו לפחות כתנאי לרישום למסחר הנדרש מהשותפות 

 
יהיה ות מזערי של החזקות הציבור ביחידות השתתפהפיזור שה (3)

 כמפורט בטבלה להלן:
 

שווי החזקה מזערי 
 למחזיק

מספר מחזיקים 
 מזערי

סוג נייר  
 הערך

יחידות  35 ₪.  16,000
 השתתפות 

 
מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי  -בסעיף זה "מחזיק"   

החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל או מחזיק ביחד עם אחרים 
ותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק ששווי החזקותיהם במש

 כאמור.
 

הואיל והשותפות התקשרה  35מספר המחזיקים המזערי במניות הינו 
 בע"מוהשקעות בישראל אי.בי.אי שירותי בורסה עם  3.9.2017ביום 

הסכם עשיית "( בהסכם לעשיית שוק )להלן: "עושה השוק)להלן: "
וק כעושה שוק ביחידות על פיו יפעל עושה הש "(ההסכםאו " "השוק

. על פי ההסכם ישמש עושה השוק כעושה ההשתתפות של השותפות
כמשמעו בתקנון הבורסה ובהנחיות הבורסה  שוק של השותפות

 .והוראות כל דין
 

 התמורה בגין עשיית השוק הינה בסכום שאינו מהותי.    
 

לרכוש יחידות השתתפות של במסגרת ההסכם התחייב עושה השוק    
בכמויות ובמחירים על פי שיקול במהלך המסחר בבורסה, תפות השו

דעתו, ובאופן שיאפשר לו לפעול כעושה השוק בהתאם להסכם עשית 
ט'  השלישי, פרק , החלקבתקנון הבורסה השוק ולכללים הקבועים

בענין זה ולתקנון  פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה-על וההנחיות
של  ביחידות ההשתתפות הבורסה, החל מיום המסחר הראשון

 .השותפות
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ביחידות המסחר הראשון הסכם הינו לתקופה של שנה החל מיום ה
הסכם יוארך ה"(. תקופת ההסכם הראשונית)להלן: "ההשתתפות 

בתום כל שנה אלא  של שנה אחת נוספת ותלתקופמאליו מדי שנה 
 .אם הודיע צד למשנהו שהוא חפץ לסיים את ההסכם במועד המקורי

הסכם מידית, את ההאמור לעיל, כל צד יהיה רשאי לסיים על אף 
או במקרה שבו יחלו יחידות ההשתתפות  במקרה של מניעה חוקית

הצדדים למרות האמור לעיל,  .להיסחר ברשימת השימור של הבורסה
שעות )או מועד  72ההסכם, בהתראה מוקדמת של את לסיים יוכלו 

לשמש כעושה  יחדלוק עושה השש(, וזאת ככל ידרשישקצר מכך ככל 
בהתאם לכל ו/או כל רשות מוסמכת הבורסה ו/או  יל פי קביעתשוק 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לסיים  דין.
את ההסכם בחלוף שנה מיום המסחר הראשון ביחידות ההשתתפות 

 יום לפחות. 30בהתראה של 
 

ישונו, דירקטוריון הבורסה והתקנון ו/או ההנחיות ו/או החלטת במידה 
ו/או שיקבע הסדר אחר על פי דין שלפיו תתבצע עשיית שוק  יעודכנו

על  .בהתאם להסדר החדש ו הצדדיםיפעל, "(ההסדר החדש)להלן: "
אף האמור לעיל מוסכם בזאת, כי היה ובהסדר החדש תפגע זכות 

יהיה הצד הנפגע הסכם, הפי -על צדדיםהשל  םמזכויותיהכלשהי 
צד לזכות זו תעמוד  .להביא את ההסכם לידי סיומו לאלתררשאי 
 . ובזכויותיכל עוד נמשכת הפגיעה  הנפגע

 
את אישור הבורסה לפעילותו  17.9.2017עושה השוק קיבל ביום    

כעושה שוק ביחידות ההשתתפות. בהתאם להנחיות הבורסה, עושה 
יום השוק יפעל ביחידות ההשתתפות בכל שלבי המסחר החל מ

ולמשך תקופה של שנה לפחות בהתאם לכללים  סחר הראשוןהמ
פיו -על ט' וההנחיות השלישי, פרק הקבועים בתקנון הבורסה, החלק

 והחלטות דירקטוריון בענין זה. 
 

על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש עושה    
שוק או ביטל מנכ״ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול 

יחידות כעושה שוק, בטרם חלפה שנה ממועד רישומן של 
עושה שוק אחר תוך ארבעה  שותפותלמסחר, תמנה הההשתתפות 

ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או ( 14) עשרה
מהמועד בו ביטל מנכ״ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק 

 לפעול כעושה שוק, לפי העניין.
 

מזערי" של החזקות הציבור כאמור בסעיף  פזור" לא התקיים .ב  
הכללי  שותףבעלת השליטה ב)א( לעיל או לא נרכשו על ידי 2.3.2

לעיל  1.4כאמור בסעיף  רכושתש ההתחייב ןאותיחידות ההשתתפות 
או לא התקיים שווי אחזקות ציבור ביחידות ההשתתפות בסכום של 

ף זה, ניירות הערך תבוטל ההנפקה של פי תשקי₪, מיליון  20לפחות 
 לא יוקצו ולא ירשמו למסחר, ולא ייגבו כספים מהמזמינים.

 
במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור עפ"י תשקיף    

זה כאמור לעיל, יודיע על כך הנאמן בדו"ח מיידי ויפרסם הודעה על 
ביטול ההנפקה תוך יומיים ממועד הביטול, בשני עיתונים יומיים 

 וצים בישראל בשפה העברית.הנפ
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 הימנעות מעשיית הסדרים 2.4
הדירקטור של הנאמן מתחייבים ושל המציע, הנאמן  יםהמציע, הדירקטור 2.4.1 

בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף, 
בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע 

זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את ניירות הערך  מלהעניק
 שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.

 
הדירקטור של הנאמן מתחייבים ושל המציע, הנאמן  יםהמציע, הדירקטור 2.4.2 

בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע 
 לעיל. 2.4.1יף להם עם צד ג' הסותר את התחייבות כאמור בסע

 
הדירקטור של הנאמן מתחייבים ושל המציע, הנאמן  יםהמציע, הדירקטור 2.4.3 

בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר בעסקה בניגוד לאמור בסעיף 
לעיל עם צג ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור  2.4.1

 לעיל. 2.4.1בסעיף 
 

ים כאמור תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים התחייבות הדירקטור 2.4.4 
 לכהן בתפקידם כדירקטורים במציע ו/או בנאמן, לפי הענין. 

 
 השעייה ומחיקה מהמסחר 2.5

, בנוסף לעילות הקבועות בתקנון במועד התשקיף על פי תקנון הבורסה והנחיותיה 
שאי דירקטוריון לעניין השעיית מסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר, ר

הבורסה להשעות את המסחר בניירות ערך של השותפות המוגבלת ולמחקן מן 
 הרישום למסחר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 
התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שפקעו או בוטלו כל הרשאות  א. 

 .)לענין זה לרבות הרשאות על פי פקודת המכרות( הנפט שלה
 

החלה לעסוק גם בתחומי פעילות שאינם בתחום עיסוקה השותפות המוגבלת  ב. 
 הבלעדי.

 
אחרים מאלה שהתחייבה  בפרוייקטיםהשותפות המוגבלת החלה לעסוק  ג. 

לעסוק בהם בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או 
מאלה שהוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה 

השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי ואשר תיקון הסכם 
 היחידות.

 
הליכי השעית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרשום למסחר כאמור בסעיף זה  

לעיל יהיו זהים להליכי השעיית ומחיקת ניירות ערך בשותפות מוגבלת בשל פירוקה 
חר בניירות של השותפות המוגבלת עפ"י החלק בתקנון הבורסה הדן בהשעיית מס

 ערך ומחיקתם מן הרשום למסחר.
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אם הושעה המסחר בניירות ערך של שותפות מוגבלת לחיפושי על אף האמור לעיל, 
 180נפט או גז בשל פקיעה או בשל ביטול של כל הרשאות הנפט שלה, ובטרם חלפו 

יום מהמועד שבו חדלו ניירות הערך להיסחר במסגרת הרשימה הראשית, התקבל 
השותפות המוגבלת ערערה או הגישה ערר על הפקיעה או על הביטול של  דיווח כי

לפחות אחת מהרשאות הנפט שלה, ימחקו ניירות הערך של השותפות במועדים 
חודשים מהמועד שבו חדלו ניירות הערך להיסחר  48( אם חלפו 1המפורטים להלן: )

ברשימה במסגרת הרשימה הראשית ולא התקיימו התנאים לחידוש המסחר בהם 
( אם דיווחה השותפות המוגבלת כי הערעור או הערר שהגישה כאמור 2הראשית; )

נדחה וכי הפקיעה או הביטול של כל הרשאות הנפט שלה היא סופית, ימחקו ניירות 
-הערך שלה מהרישום למסחר במועד שיקבע הדירקטוריון ואשר לא יהיה מאוחר מ

חודשים מהמועד  48-או לא יאוחר מ יום מיום דחיית הערעור או הערר כאמור, 180
 .שבו חדלו ניירות הערך להיסחר במסגרת הרשימה הראשית, המוקדם מבין השניים

   
 תעודות 2.6

תעודות יחידות בגין יחידות ההשתתפות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה  2.6.1 
לעיל. תעודות  )ב(2.1.5על ידי הנאמן כמפורט בסעיף  יוצאו(, 1-3 ות)סדר

היחידות ומכתבי ההקצאה כאמור יכללו אישור של השותף המוגבל בדבר 
החזקת ניירות הערך בנאמנות עבור מחזיקי תעודות היחידות ומכתבי 

  ההקצאה.
 

( המוצעים על פי 1-3 ותלא תונפקנה תעודות בגין כתבי האופציה )סדר 2.6.2 
ועל פי  תשקיף זה, וההחזקה בהם תהא על פי מכתבי הקצאה שיוצאו בגינם

 (.1-3 ותהרשום בפנקס בעלי כתבי האופציה )סדר
 

 יהיו( 1-3 ותמכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה )סדרתעודות היחידות ו 2.6.3 
 נאמןלפיצול או לויתור לטובת אחרים על ידי הגשת הודעות על כך ל יםניתנ

בנוסח המקובל למטרה זו. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, כולל מס בולים 
 יטלים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול וישולמו על ידו.וה

 
ובכתבי בשום מקרה לא ניתן יהיה להחזיק במישרין ביחידות ההשתתפות  2.6.4 

וביחידות שתנבענה  על פי תשקיף זה יםהמוצע( 1-3 ותהאופציה )סדר
המוצעים על פי התשקיף, וההחזקה  (1-3 ותממימוש כתבי האופציה )סדר

הן תהיה אך ורק באמצעות השותף המוגבל, שישמש כבעלים הרשום ב
 שלהם, ויחזיק בהם בנאמנות.

 
 (3-1 ותתנאי כתבי אופציה )סדר 2.7

"( מקנה זכות כתב אופציהזה: " 2.7( )להלן בסעיף 1-3 ותכל כתב אופציה )סדר 
ע"נ, רשומה על שם, אשר תהיה שווה מכל ₪  1לרכישת יחידת השתתפות אחת בת 

"(, תמורת יחידות המימושבחינות ליחידות המוצעות על פי תשקיף זה )להלן: "ה
 תשלום במזומן של מחיר המימוש )כמוגדר להלן(.

 
 ;צמודלא  לכתב אופציה₪  1.31הינו ( 1)סדרה מחיר המימוש של כתבי האופציה  

 
 ;לא צמוד לכתב אופציה₪  2.02הינו ( 2)סדרה מחיר המימוש של כתבי האופציה  

 
 לא צמוד לכתב אופציה₪  2.62הינו ( 1)סדרה מחיר המימוש של כתבי האופציה  

 
להלן , לפי הענין, יקרא 1-3מחיר המימוש של כתב אופציה מכל אחרת מהסדרות ) 

 "(.מחיר המימושזה: " 2.7בסעיף 
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 :לצידם הרשומה המשמעות הבאים למונחים תהיה זה בסעיף 
 

 .עסקאות לביצוע בישראל הבנקים מרבית פתוחים בו יום  –" עסקים יום" 
 

למסחר  םניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום רישומ( 1)סדרה כתבי האופציה  
  ;4.11.2020ועד ליום 

 
למסחר  םניתנים למימוש בכל יום מסחר החל מיום רישומ( 2)סדרה כתבי האופציה  

  ;4.11.2021ועד ליום 
 

למסחר  םימוש בכל יום מסחר החל מיום רישומניתנים למ( 3)סדרה כתבי האופציה  
  4.11.2022ועד ליום 

 
להלן , לפי הענין, תקרא 1-3תקופת המימוש של כתב אופציה מכל אחרת מהסדרות ) 

 "(. תקופת המימושזה: " 2.7בסעיף 
 

ועד בכלל יפקעו, יהיו בטלים  4.11.2020שלא ימומשו עד ( 1)סדרה כתבי אופציה  
כל זכות שהיא. אם יום המימוש האחרון החל ביום שאינו יום ולא יקנו לבעליהם 

 מסחר ידחה יום המימוש האחרון ליום המסחר הבא אחריו.
 

ועד בכלל יפקעו, יהיו בטלים  4.11.2021שלא ימומשו עד ( 2)סדרה כתבי אופציה  
ולא יקנו לבעליהם כל זכות שהיא. אם יום המימוש האחרון החל ביום שאינו יום 

 ר ידחה יום המימוש האחרון ליום המסחר הבא אחריו.מסח
 

ועד בכלל יפקעו, יהיו בטלים  4.11.2022שלא ימומשו עד ( 3)סדרה כתבי אופציה  
ולא יקנו לבעליהם כל זכות שהיא. אם יום המימוש האחרון החל ביום שאינו יום 

 מסחר ידחה יום המימוש האחרון ליום המסחר הבא אחריו.
 

האופציה ביום הקובע להצעה  כתבי את לממש ניתן יהיה לעיל, לא מורהא למרות 
זכויות, לחלוקת רווחים, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד  של בדרך

"(. חל יום האקס של אירוע שותפות לפני היום אירוע שותפותמהנ"ל יקרא להלן: "
 כאמור. הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש ביום האקס

 
 חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי אופציה 2.7.1 
חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי אופציה   

 קובעים כדלקמן:
 

במשרדי חבר  12:00הודעת לקוח בדבר מימוש שתתקבל עד שעה  א.  
יאוחר משעה  הבורסה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא

 ביום המסחר הבא אחריו. 12:00
 

קבלה המסלקה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד השעה  ב.  
, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית 12:00

 12:00ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, וזאת לא יאוחר משעה 
 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.

 
יבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק )ב( לעיל עד שעה ק ג.  

תעביר החברה לרישומים את בקשת המימוש למשרדי השותף  12:00
 ביום המסחר הבא אחריו. 12:00המוגבל לא יאוחר משעה 
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כל הודעה מאלה המנויות בס"ק )א( עד )ג( לעיל שתתקבל לאחר  ד.  
ילו התקבלה לפני השעה מדי יום מסחר, תחשב כא 12:00השעה 
ביום המסחר הבא אחריו. למרות האמור לעיל, על חברי  12:00

להעביר למסלקת הבורסה את הודעות המימוש  מסלקת הבורסה
בבוקר ביום המימוש האחרון ואם  9:00, לא יאוחר מהשעה הסופיות

יום המימוש האחרון אינו יום מסחר ביום המסחר הבא. המימוש יבוצע 
חבר מסלקה שלא יגיש בכתב את בקשת המימוש עד באותו יום. 

לשעה האמורה ביום המימוש האחרון, תראה אותו המסלקה כמי שלא 
 .וכתבי האופציה יפקעו מימש את זכותו

 
למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי אופציה יחולו חוקי  ה.  

 העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.
 

 מימוש כתבי האופציה 7.22. 
הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים, בתקופת המימוש, לממש   

, ולקבלן בהקצאה את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את יחידות המימוש
 וזאת בתנאים הבאים:של מחיר המימוש תמורת תשלום במזומן 

 
ה לממש את "( אשר ירצהמבקשכל מחזיק בכתב אופציה )להלן: " .א

המימוש להן הוא זכאי יגיש באמצעות  יחידותזכותו לרכוש את 
הבנקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או 
במישרין )אם הוא רשום בפנקס בעלי האופציה( באופן המתואר להלן, 

"( הודעת המימוש)להלן: "הנאמן בקשה בכתב בנוסח שייקבע על ידי 
ה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה בצרוף מכתבי ההקצא

ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב 
אשר מחזיק בכל כתב היחידות אופציה שמימושו מתבקש. כמות 

אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים 
 להלן. 2.7.3-2.7.4 פיםהמפורטים בסעי

 
, שותף המוגבלום בו נמסרה הודעת מימוש ליום המימוש ייחשב הי   

במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של מסירת הודעת מימוש 
באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר 
הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התנאים 

 "(. יום המימושהמפורטים בתשקיף )להלן: "
 

השותף תום, בכל עת שיידרש לכך על ידי על המבקש יהיה לח   
הסכם , על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין והמוגבל

 המימוש.  יחידותלשם מתן תוקף להקצאת  הנאמנות
 

הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום שותף המוגבל ל   
 יחידותבשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת 

 מוש.המי
 

לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם,    
כאמור שותף המוגבל והדבר אינו ניתן לתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י ה

לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי 
האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני 

 קבע כי ההודעה בטלה.המוגבל  שותףימי עסקים מעת שה
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הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש  .ב
חלקי כתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול 

 להלן. 2.7.8או להעברה או לויתור כאמור בסעיף 
 

פציה ביום שאינו יום מסחר, חל מועד תום תקופת מימוש כתבי או .ג
 ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

 
המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק מיחידות המימוש, אולם כל  ד.  

עודפי יחידות המימוש שיתהוו, ימכרו על ידי השותף המוגבל בבורסה 
יום מתאריך המימוש והתמורה, בניכוי הוצאות המכירה ומחיר  30תוך 

י ובניכוי כל היטל או מס, אם יהיה, תשולם לזכאים תוך המימוש היחס
 ₪. 100-ימים ממועד המכירה. לא יישלח תשלום הנמוך מ 7

 
מתאריך המימוש ימסור השותף המוגבל  מסחרימי  שניתוך  ה.  

המימוש המגיעות להם השתתפות בגין יחידות  תעודותלמבקשים 
יגרום לרישומן ולאור האישור לרישום בבורסה של יחידות המימוש 

המימוש בסמוך ככל האפשר לאחר השתתפות בבורסה של יחידות 
 מכן. 

 
יחידות המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף בכל חלוקה, מסוג  ו.  

שהוא, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו בתאריך 
המימוש או לאחר מכן, ותהיינה שוות בזכויותיהן בכל יתר הבחינות 

 ע"נ המוצעות על פי תשקיף זה.₪  1תפות בנות ליחידות ההשת
 

 כתב אופציה שמומש יהיה בטל החל מתאריך המימוש. ז.  
 

 השתתפות בהנפקת זכויות 2.7.3 
אם יוצעו לבעלי יחידות השתתפות ניירות ערך כלשהם בדרך של זכויות, לא   

 יתווספו יחידות או ניירות ערך אחרים ליחידות המימוש ומחיר המימוש לא
ישתנה, אלא תוצענה זכויות זהות באותו מחיר ובתנאים זהים גם לבעלי כתבי 
האופציה שטרם מומשו, כאילו מימשו בעלים אלה את כתבי האופציה שלהם 
עובר לתאריך הקובע את הזכות להשתתף בהנפקת הזכויות האמורה. שיטת 

 התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.
 

  התאמה בגין חלוקת רווחים 2.7.4 
אם בתקופת המימוש של כתבי האופציה, השותפות תחלק רווחים, מחיר   

המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער 
הנעילה של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום 
"האקס חלוקת רווחים". השותפות תודיע ביום האקס לפני פתיחת המסחר על 

 שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. מוש החדש.מחיר המי
 

 הוראות שונות להגנת בעלי כתבי האופציה בתקופת המימוש .52.7 
אופציה, תחולנה הכתבי  לא מומשו או פקעו כלמתאריך התשקיף וכל עוד   

 ההוראות הבאות:
 

לא תחולקנה לבעלי יחידות השתתפות יחידות חדשות ללא תמורה,  א.  
 טבה או באופן אחר.אם כיחידות ה
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הקיימות תאוחדנה ליחידות בנות ערך נקוב ₪  1אם היחידות בנות  ב.  
גדול יותר או תמוזגנה ליחידות בנות אותו ערך נקוב, או תחולקנה 
בחלוקת משנה ליחידות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או, לפי 
המקרה, יוגדל בהתאם, מספר היחידות שיוקצו עקב מימוש כתבי 

אופציה לאחר פעולה כאמור. במקרה זה לא יהיה בעל כתבי ה
האופציה זכאי לקבל חלק מיחידה שלמה אחת ושברי יחידות יטופלו 
כפי שהשותף המוגבל יקבע באישור המפקח. במקרה של איחוד או 

בכפוף לשינויים  2.7.4חלוקה כאמור, יש לקרוא את הוראות סעיף 
 המחויבים.

 
ידות הקיימות לא תשונינה אלא אם המפקח שוכנע הזכויות הנלוות ליח ג.  

כי השינוי אינו פוגע בבעלי כתבי האופציה או אם בעלי כתבי האופציה 
הסכימו לשינוי בהחלטה מיוחדת של אסיפת בעלי כתבי האופציה. 
מיזוג יחידות והנפקה של יחידות השתתפות חדשות בדרך של זכויות 

ות הבורסה בנוגע לשינוי בתנאי לא תיחשב כשינוי זכויות. לעניין הנחי
 להלן. 2.7.11ראה סעיף  -האופציות

 
הנאמן ישלח לא יאוחר משלושה שבועות ולא מוקדם מארבעה  ד.  

שבועות לפני תום תקופת המימוש של כתבי האופציה, הודעה בכתב, 
לכל מי שרשומים בפנקס בעלי כתבי האופציה, בה יאמר כי זכות 

ריך המימוש האחרון של כתבי המימוש לא תתקיים לאחר תא
האופציה, וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים, 
ויפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה 

 .ויפרסם על כך דוח מיידיי דין ל פאו בכל דרך אחרת ע העברית
 

, העתק הנאמן יעמיד במשרדו הרשום, לעיון בעלי כתבי האופציה ה.  
מהדו"חות הכספיים המבוקרים, מהדוחות התקופתיים ומדוחות 
כספיים ביניים )לא מבוקרים( של השותפות המוגבלת, מיד עם 

 פרסומם, במשך שעות העבודה הרגילות. 
 

 פנקס בעלי כתב האופציה .62.7 
הנאמן ינהל במשרדו הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי   

יהיה רשאי לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות האופציה. הנאמן 
 .שנהיום בכל  30ה על ינשלא תעל בתקופות

 
 רישום .72.7 
השותף המוגבל יכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב   

האופציה בפנקס. השותף המוגבל לא יהיה חייב לרשום בפנקס ולהכיר בשום 
כל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או ב
 כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה.

 
השותף המוגבל יכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב   

האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין 
השותף המוגבל לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב 

 אופציה.
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 העברה ופיצול כתבי האופציה .82.7 
 העברה א.  

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולויתור ובלבד   
שיוגש לשותף המוגבל שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא 

חזיק השותף המוגבל י. יחידותבמתכונת דומה לשטר העברת 
כתבי האופציה  הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי ובמשרד

היה רשאי לסגור את הפנקס ולא י השותף המוגבל. והרשומים אצל
יום בכל שנה.  30 להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על

משולמות במלואן, יחידות החלות על העברת הוראות הסכם הנאמנות 
יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי 

 האופציה.
  
 ולפיצ ב.  

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה,   
אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי 
האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש. הפיצול יעשה עפ"י 
בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, 

צולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, בצרוף מכתב ההקצאה שפי
לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על 

 מבקש הפיצול.
 

 יורשים .92.7 
מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר או,   

בהיעדר מבצעי צוואה או מנהל עזבון, האנשים שיש להם זכות בכתב 
ה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו האופצי

היחידים שהשותף המוגבל יכיר בהם בתור בעלי זכות בכתב האופציה. 
במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, יכיר 
השותף המוגבל אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי 

ציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב בכתב האופ
אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה תהיה לו 
הזכות, לכשיביא אותן הראיות או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב 

 האופציה.
 

 הודעות 02.7.1 
בל למחזיקי פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת השותף המוג  

כתב האופציה, תינתן על ידי הודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים נפוצים 
בישראל בשפה העברית או על ידי משלוח הודעה בדואר רשום המיועדת למי 
שרשום בפנקס בעלי כתבי האופציה כבעלים של כתב האופציה, לפי כתובתו 

ק המשותף האחרונה הרשומה בפנקס )במקרה של מספר מחזיקים, למחזי
. וכן תפורסם בדוח מיידי אשר שמו מופיע ראשון בפנקס ולפי כתובתו הנ"ל(

 72כל הודעה שתפורסם או שתשלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה כעבור 
שעות מזמן שבו הופיעה ההודעה בעיתון או מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה 

 שתינתן לבעלי כתבי האופציה, ישלח העתק הימנה לבורסה.
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 שינוי הזכויות הנלוות לכתבי האופציה 12.7.1 
מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של על פי תנאי כתבי האופציה, באישור   

נפרדת של בעלי כתבי האופציה או  מהמצביעים באסיפה כללית 75%
בהסכמת המפקח שתינתן במידה והוא שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים 

תף המוגבל להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בכתבי האופציה, יכול השו
בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של 

 זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.
 

הבורסה, תנאי כתבי האופציה אינם ניתנים לשינוי ולתקנון בהתאם להנחיות   
על אף האמור  ההצמדה.שיטת ו בכל הקשור למחיר המימוש, תקופת המימוש

הנחיות הבורסה לשנות את מחיר המימוש ו/או תקנון ולעיל, ניתן על פי 
בלבד שהדבר נעשה במסגרת הסדר או או שיטת ההצמדה ו/תקופת המימוש ו

לחוק החברות,  350פשרה, אשר אושרו על ידי בית המשפט, לפי סעיף 
  .1999-התשנ"ט

 
 אסיפות בעלי כתבי האופציה 22.7.1 
ות הסכם הנאמנות בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי היחידות כל הורא  

תחשבנה, בכפוף למצוין לעיל בסעיף זה, כמתייחסות לאסיפות כלליות 
נפרדות של בעלי כתבי האופציה, בשינויים המחויבים לפי העניין, כאילו כתבי 
האופציה מהווים סוג נוסף של יחידות, והצבעה תיערך בדרך של מנין קולות. 

 מחזיק כתב אופציה יהיה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו.לכל 
 
 כישת האגדים והצעתם על ידי המציער .82

 הסכםזה: " בין המציע לבין הנאמן )בתשקיף 29.10.2018על פי הסכם שנחתם ביום  
, יציע המציע לציבור על פי תשקיף זה את כל ניירות הערך הכלולים "(הצעת האגדים

המוצעים לציבור על פי תשקיף זה. הנאמן התחייב להקצות למבקשים אשר באגדים 
המציע יענה להזמנתם לרכישת ניירות הערך הכלולים באגדים המוצעים על פי 
תשקיף זה, את ניירות הערך הכלולים באגדים שירכשו על ידם כאמור. ההקצאה 

תשלום לנאמן ה ( לעיל.2)ג()2.1.4למבקשים תיעשה במחיר המכירה כאמור בסעיף 
עבור האגדים יעשה במישרין על ידי מי שירכשו את האגדים המוצעים על פי תשקיף 
זה, והוא יהיה שווה לאותם הסכומים שיתקבלו בפועל בגין הנפקת האגדים לציבור. 

 המציע לא יהיה חייב לשלם לנאמן סכומים מעבר לסכומים האמורים. 
 

נטו(, לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה )ראה הנאמן ישקיע את כל סכום תמורת ההנפקה ) 
להוצאות הנאמנות, בהון השותפות מיד ₪  200,000להלן( ובניכוי סכום של  6פרק 

 עם קבלתו. 
 

, הריכוז וההפצהכל הוצאות ההנפקה וההצעה על פי התשקיף, לרבות כל עמלות  
יר חזת השותפות .מתוך כספי תמורת ההנפקה הוישולמו על יד השותפותיחולו על 

, אם בהן וכל הוצאות ההנפקה שנשאמציע מתוך כספי תמורת ההנפקה את נאמן ולל
כפי שיפורט בדו"ח אשר ייערך על ידי המציע ויאושר על ידי המפקח,  וככל שנשאו,

  במועד שבו יתקבלו כספי תמורת ההנפקה בידיו.
 

ני ימי במקרה של ביטול ההנפקה מכל סיבה שהיא, יחזיר הנאמן לזכאים לכך תוך ש 
עסקים לאחר ביטול ההנפקה את הכספים ששילמו בגין האגדים בתוספת פירות 

במקרה של ביטול ההנפקה  ההשקעה )נטו( של כספים אלו בניכוי מס כדין )אם יחול(.
  השותף הכללי ישא בכל הוצאות ההנפקה.כאמור, 
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  מפיציםיועצי הנפקה ו .92
  סאפיינס השקעות בע"מכם עם בהס 14.10.2018השותפות התקשרה ביום  .א 

"( על פיו שכרה את שירותיו של היועץ על מנת היועץ: "בס"ק ב' זה )להלן
שישמש יועץ של השותפות בכל הקשור לגיוס הון במסגרת ההנפקה על פי 

בהסכם נקבע כי בכוונת הצדדים כי לאחר ובכפוף להצלחת תשקיף זה. 
ספק שירותי יעוץ לשותפות בכל הקשור לגיוס הון עצמי ההנפקה, היועץ י

שיבוצע )ככל שיבוצע( משוק ההון במסגרת הליך הסגירה הפיננסית, בתנאים 
בתמורה לשירותי הייעוץ כאמור, יהיה היועץ ובתמורה שתוסכם בין הצדדים. 

זכאי לקבל מהשותפות, במידה וההנפקה תושלם וניירות הערך של השותפות 
מסכום התמורה המידית  6%חר בבורסה, דמי ייעוץ בשיעור יירשמו למס

)כולל כספים שיתקבלו  שתתקבל בפועל במסגרת ההנפקה על פי תשקיף זה
, בתוספת מע"מ כחוק. לעיל( 1.4מבעלת השליטה בשותף הכללי )ראה סעיף 

 10%יהא היועץ זכאי לדמי ייעוץ של ₪, מיליון  25על כל סכום שיגויס מעל 
הצדדים הסכימו כי ישתתפו בנשיאה  כאמור.₪ מיליון  25ל על הסכום מע

 65% -בעמלות ההפצה של מפיץ ההנפקה באופן שהשותפות תשא ב
מעמלות ההפצה.  35% -ב  והיועץ ישא₪ אלפי  500מעמלות הפצה של עד 

יישאו בהם הצדדים בחלקים ₪, אלפי  500ביחס לסכומי עמלות הפצה מעל 
ם ההשתתפות של היועץ בעמלות כאמור מדמי שווים. המזמין ינכה את סכו

)לאופציה שהעניק השותף הכללי בשותפות ליועץ הייעוץ להם הוא זכאי. 
 )ג( להלן(.9.1.2ראה סעיף  –להצטרף כבעל מניות בשותף הכללי 

 
גופים להתקשר בסמוך לאחר פרסום התשקיף עם עשויה השותפות  ב. 

לפיו תקבל  םמיבהסכ, צי הנפקהועם יוע הפצת ניירות ערךים שירותי המעניק
 החברה שירותי הפצה של ניירות הערך המונפקים באמצעות תשקיף זה

, כאמור, ככל שיחתמום מיפרטי הסכ. ושירותי ייעוץ בקשר עם ההנפקה
שתשולמנה בגין השירותים כאמור לעיל, ידווחו במסגרת ההודעה  והעמלות

  המשלימה.
 

 חסימת ניירות ערך .102
 ות הנחיות הבורסה לעניין ניירות ערך בשותפות:להלן מפורט 

 
קודם לרישום ירכשו שוכתבי אופציה  הסדרי החסימה יחולו על יחידות השתתפות 

בעלת על ידי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה למסחר בבורסה 
ניירות הערך שנרכשו )להלן: " עילל 1.4שותף הכללי כמפורט בסעיף השליטה ב

על יחידות השתתפות שינבעו ממימוש כתבי האופציה וכן  "(רישום למסחרלפני ה
 .האמורים ליחידות השתתפות עליהן חלים הסדרי החסימה

 
 כל אחד מאלה: –" יחידות שהוקצו לפני הרישום למסחר" 

 
יחידות שהוקצו או נרכשו מבעל ענין בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני  

 ;חר וסופה במועד הרישום למסחרהגשת הבקשה לרישום למס
 

יחידות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים  
 ;לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחרעשר חודשים 

 
ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא  

 ם למסחר;מומשו לפני הרישו
 

 :למעט 
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 ;יחידות שהוצעו לציבור על פי תשקיף 
 

לפני הגשת הבקשה יחידות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים  
, בגין יחידות שהוקצו לפני התקופה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר

 .האמורה
 

מות או קבלתה, אף לרבות השאלה, מתן אופציה על יחידות חסו -"עסקה או פעולה" 
אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל 
יחידות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של 
ניירות הערך בשותפות נשוא ההסכם ושיש בו התחייבות של מחזיק ביחידות חסומות 

 ות בשל אותן יחידות בדרך קבועה בהסכם.להפעיל את אמצעי השליטה שלו בשותפ
 

 לרבות המיר ליחידת השתתפות. –" יחידה" 
 

 .Northwood Exploration Pty. Ltd, הכללי שותףבעלת השליטה בעל  2.10.1 
הכמויות . יחולו תנאי החסימה הבאים "(ןיבעל העני)להלן בסעיף זה: "

של ניירות  הן בהנחה של הקצאת הכמות המקסימליתהמפורטות להלן, 
 :כמפורט בתשקיף לבעל הענייןהערך שניתן להקצות 

 
 ניירות הערך שייחסמו שם המחזיק

יחידות 
 השתתפות

כתבי אופציה 
 (1)סדרה 

כתבי אופציה 
 (2)סדרה 

כתבי אופציה 
 (3)סדרה 

Northwood 
Exploration Pty. 

Ltd. –  בעלת השליטה
 בשותף הכללי

6,000,500 3,000,250 2,400,200 600,050 

 
בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום יחידות ההשתתפות  א.  

למסחר, לא יעשה בעל העניין כל עסקה או פעולה ביחידות המוחזקות 
 "(.ניירות הערך החסומיםעל ידו במועד הרישום למסחר )להלן: "

 
החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום  ב.  

ן לבצע יעניהנה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל החודש השמו
עור שאינו עולה על יבשבניירות הערך החסומים כל עסקה או פעולה 

ניירות , מידי חודש. חישוב כמות ניירות הערך החסומיםמכמות  2.5%
 לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.  הערך החסומים

 
הרישום למסחר לא תהיה בתום שמונה עשר החודשים שלאחר מועד  ג.  

 .בניירות הערך החסומיםעוד מניעה לביצוע על עסקה או פעולה 
 

 ביצוע עסקאות או פעולות .2012. 
בניירות הערך לעיל ניתן לבצע עסקה או פעולה  2.10.1למרות האמור בסעיף   

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן:החסומים 
 

 ערך חסומים. ניתן להציע לציבור בהצעת מכר ניירות א.  
 

חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר ניירות  6החל מתום  ב.  
ניירות הערך ערך חסומים, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל 

שקיבל ימשיכו לחול תנאי  ניירות הערךיתחייב כי על החסומים 
 זה. 2.10החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 
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ניירות לשחרר מחסימה רשאי או מי שהוסמך על ידו ה הבורס מנכ"ל .ג  
וזאת לשם העברתם לעושה שוק לצורך עשיית שוק ערך חסומים 

 .בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו
 

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה  .ד  
 רסה.של כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבו

 
ניירות הערך ממחזיק ניירות הערך חסומים ניתן להעביר  (1 .ה  

, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא חסומים
, יתחייב כי על ניירות הערך כאמורהבעלות בו, בתנאי שמקבל 

שקיבל ימשיכו לחול תנאי חסימה שחלו במועד ניירות הערך 
 .זה 2.10הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

 
בהתקיים  בניירות הערך החסומיםניתן לבצע עסקה או פעולה  (2   

 התנאים הבאים:
 

מושא העסקה או ניירות הערך החסומים במקום  א(    
על ידי  יםהמוחזקניירות ערך אחרים הפעולה יחסמו 

בניירות הערך תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק 
ק או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיהחסומים 

 .בניירות הערך החסומים
 

לניירות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים ניירות הערך  ב(    
מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק הערך החסומים 

תנאי החסימה שחלו על  םיתחייב כי יחולו עליה םבה
מושא העסקה או הפעולה ניירות הערך החסומים 

זה, למשך תקופת החסימה  2.10כאמור בסעיף 
 ה. שנותר

 
(, על ידי תאגיד 2( או )1כאמור בפסקאות )ניירות ערך נחסמו  (3   

, לא בניירות הערך החסומיםבבעלותו המלאה של המחזיק 
 יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

 
 :זה לענין סעיף קטן (4   

 
בן אם המחזיק הוא בעל  –" ניירות ערך חסומיםמחזיק ב"    

 בין אם לאו.ענין ו
 

בין במישרין ובין  –" בעלותו המלאהב" או "מלוא הבעלות"    
 בעקיפין.

 
 הפקדת ניירות הערך החסומים בידי נאמן .3012. 
הנאמן לניירות )להלן: " נאמן בידי יופקדו ניירות הערך החסומים א.  

 בספרי םרישומ של בדרך החסימה תקופת במשך"( הערך החסומים
 אצל ויוחזקו לרישומים החברה שם על ערך החסומיםלניירות ה הנאמן

 לניירות הערך החסומים הנאמן שם על המתנהל קדוןיבפ בורסה חבר
 . בפקדון חתימה זכות לניירות הערך החסומים לנאמן רק כאשר

 
 :להיות לניירות הערך החסומיםעל פי הנחיות הבורסה, על הנאמן    
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וא החברה האם שלה החבר בורסה או  בנקחברה לנאמנות ש (1
 או החברה האחות שלה;

 ;עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין (2
 רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון. (3
לשמש  ערך ניירות רשות ראש יושב ידי על אושרה אשר חברה (4

 בנאמנות, משותפות לחוק השקעות 9 סעיף לפי כנאמן
 השומה פקיד ידי על אושרה אשר חברה או 1994-ד"תשנ

 הכנסה )הקלות מס ( לכללי1()א()3סעיף ) פי על לשמש כנאמן
 2003.-ג"לעובדים(, תשס מניות מס בהקצאת

 
נאמן אצל ניירות הערך החסומים הודיע כי יפקיד את  בעל העניין ב.  

העונה על הגדרת נאמן בהנחיות הבורסה כאמור, אשר זהותו תפורט 
 .בהודעה המשלימה

 
יתחייב  בעל הענייןוקצו ניירות ערך בשותפות המוגבלת בדרך של זכויות, י 2.10.4 

שנרכשו לפני הרישום ניירות הערך החסומים לנצל זכויות המגיעות לו בגין 
 למסחר המוחזקים על ידו כאמור לעיל. 

 
החסימה בהתאם לאמור לעיל תחול על יחידות הטבה שחולקו בגין ניירות  2.10.5 

ת ניירות ערך המירים חסומים ריחידות הנובעות מהמ הערך החסומים, על
 ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

 
הוצעו בגין יחידות חסומות יחידות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק  2.10.6 

  ביחידות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:
 

שיקבל ימכור בבורסה את הזכויות בגין היחידות החסומות ובתמורה  .א
מהמכירה ירכוש יחידות הזהות ליחידות החסומות ועליהן יחולו 

 הוראות החסימה החלות על היחידות החסומות המוחזקות בידו.
 

 ינצל את הזכויות בגין היחידות החסומות. .ב
 

יחידות  של כמות אותה למעט -הזכויות  מניצול יחידות שינבעו על 
 -הזכויות ניצול בגין השקעתו זכויות" כשווי מחיר ה"אקס פי-על ששוויה

 .בידו ותהמוחזקהיחידות החסומות על  הוראות החסימה החלות יחולו
 

הבחירה על ידי המחזיק ביחידות החסומות באחת הדרכים האמורות תעשה   
. ככל שלא יבחר באחת הדרכים כאמור, יחול ת זכויותבסמוך למועד הצע

 לעיל. א'האמור בס"ק 
 
 ף המדףעל פי תשקיהצעה  12.1

 –תשקיף  וטיוטת התשקיף ערך )פרטי ניירות לתקנותא 25 תקנה להוראות בהתאם
 לכלול שיש הפרטים"(, תקנות פרטי תשקיף)להלן: " 1969-וצורה(, תשכ"טה מבנ

 יובאו, תשקיף פרטי לתקנות' ג בפרק הקבועים ,ערך ניירות הצעתר בדב בתשקיף
 הפרטים יושלמו ובו לציבור רךע ניירות יוצעו פיול ע מדף הצעת דוח במסגרת

 ולהנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראותם בהתא והכול, הצעה לאותה המיוחדים
 שיהיו כפי, ערך ניירות רשותל סג ולעמדותלניירות ערך בתל אביב בע"מ  הבורסה
 .כאמורח הדו פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם, עת באותה
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 : הון השותפות המוגבלת3פרק 
 

  הרכב הון השותפות 3.1
 פי הסכם השותפות, הון השותפות המוגבלת מורכב מהסכומים הבאים:-על 
 
ידי השותפים לאחר חתימת הסכם -וכנס עלהאשר ₪  1,000סכום של  3.1.1 

 ₪ 1 -ידי השותף המוגבל ו-על₪  999וכנסו הכשמתוך סכום זה  השותפות,
 כללי, וכן;ידי השותף ה-על

 
 להלן. 3.4 -ו 3.3ידי השותף המוגבל בהתאם לסעיפים -הסכומים שיוכנסו על 3.1.2 

  
  ניירות ערך קיימים 3.2

 השקעת השותף הכללי או בעל שליטה בו 3.2.1 
על פי הנחיות הבורסה, לפני הרישום למסחר לראשונה של יחידות  א.  

תמורת לרכוש , בעל שליטה בווהשותף הכללי  יתחייבוהשתתפות, 
מזומנים, יחידות השתתפות והמירים ליחידות השתתפות )כתבי 

שלא אופציה( במחיר זהה למחיר בו מוקצים ניירות ערך אלה לציבור, 
 החזקות שווי כאשר"(: שווי ההשקעהיפחת מהאמור להלן )להלן: "

 מבין הנמוך יהיה המזערי ההשקעה שווי₪,  מיליון 60 -מ נמוך הציבור
 20% של למכפלה השווה בשקלים סך או ח"ש מיליון 10 :השניים

 שהשותפות מיחידות ההשתתפות וההמירים ליחידות השתתפות
 במחיר, לציבור ההצעה פרסום במועד למסחר לרשמם מבקשת

 .לציבור בהצעה ההשתתפות יחידות הוצעו שבוינימאלי המ
 

 Northwood Explorationשנחתם ערב פרסום התשקיף בין להסכם  ב.  
Pty. Ltd. " :להלן(NEP)"השותף שותף הכללי ובין , בעלת השליטה ב

קודם  מאת השותף המוגבל, לרכוש NEP ההתחייבעל פיו , המוגבל
לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, 

 1.4ראה סעיף  –( 1-3וכתבי אופציה )סדרות  יחידות השתתפות
  לעיל.

 
 ינוי בהחזקותדיווח על ש .23.2 
על כל מכירה של יחידות השתתפות  וידווחובעלי הענין בו השותף הכללי   

, במתכונת םיד-עלהמוחזקים והמירים ליחידות השתתפות )כתבי אופציה( 
ערך שלה רשומים למסחר בבורסה על -הדיווח של בעל ענין בחברה שניירות

 ידיו.-ערך המוחזקים על-מכירת ניירות
 

 כויות בהנפקה נוספתניצול ז .33.2 
 .לעיל 2.11.4-2.11.6ראה לענין זה סעיפים   

 
 פרטים אודות הון השותפות .43.2 

להלן פרטים אודות הון ניירות הערך של השותפות והמחזיקים בו, בכפוף 
להשלמת ההנפקה על פי התשקיף להשלמה והרישום למסחר ובהנחה: )א( 

שלמה יירכשו במחיר שכל ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף לה
שלא תבוצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים בהתאם להוראות  המינימאלי; )ב(

)ה( לעיל; )ג( שבהודעה המשלימה לא יחול שינוי בכמות ניירות 2.1.4 סעיף
)ד( שיוקצו מלוא כתבי האופציה הלא סחירים כאמור  -הערך המוצעת; ו

 להלן: 3.2.5בסעיף 
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יחידות  
 השתתפות

ופציה כתבי א
 (1)סדרה 

כתבי אופציה 
 (2)סדרה 

כתבי 
אופציה 
 (3)סדרה 

כתבי אופציה 
 1לא סחירים

שיעור 
 החזקה

שיעור 
החזקה 
בדילול 

 2מלא

Northwood 
Exploration Pty. 

Ltd. –  בעלת השליטה
 בשותף הכללי

6,000,500 3,000,250 2,400,200 600,050 - 20% 18% 

 הציבור
 
 

24,002,000 12,001,000 9,600,800 2,400,200 - 80% 72.1% 

מנכ"ל השותף הכללי 
ג'אק  - השותפותו

 3סבג

- - - - 2,736,000 - 4.1% 

נושאי משרה )לרבות 
דירקטורים( ועובדים 
אחרים של השותף 

 4הכללי והשותפות

- - - - 3,841,000 
 

- 5.8% 

 סה"כ
 
 

30,002,500 15,001,250 12,001,000 
 

3,000,250 
 

6,577,000 
 

100% 100% 

 
  אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים 3.2.5 
אישר דירקטוריון השותף הכללי ״תוכנית להקצאת  29.10.2018ביום   

שותפות מוגבלת״  -של רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(  2018אופציות לשנת 
 ״(. בתוכנית נקבע כי היא כפופה2018תוכנית ״ או ״התוכנית)להלן: ״

נספח למדיניות התגמול של השותפות כפי שתהיה מעת לעת )ראה לענין זה 
 להלן(. 10ג' לפרק 

 
מטרת התוכנית הינה לתגמל ולתמרץ נושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני   

שירותים נוספים של השותפות ו/או של השותף הכללי ו/או של תאגידים 
יר את מאמציהם קשורים של השותפות, על מנת לתמרץ, לשמר ולהגב

לפיתוח עסקי השותפות, ולהגביר את הזדהותם עם השותפות ותאגידים 
 קשורים שלה.

 
 אישר דירקטוריון השותף הכללי: 29.10.2018, ביום 2018בהתאם לתוכנית   

 
 הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל השותפות והשותף הכללי .א

שותף כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל השותפות וה 2,736,000הקצאת 
"(, באופן שכל כתב הניצעהכללי, מר ג'אק סבג )להלן בסעיף זה: "

ש"ח ע.נ.,  1אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 
 באופן שהקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית. 

 
ב' לעיל תיעשה -הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים כאמור בס"ק א'

  1961 –לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א  102בהתאם לסעיף 
"( במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה פקודת מס הכנסה)להלן: "

 הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.

                                                 
טרם הוקצו בפועל אך דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר תוכנית נכון למועד התשקיף אשר   1

 להלן. 3.2.5ראה סעיף  –ואת הקצאתם אופציות להקצאתם 
לרבות אלו שירכשו על ידי בעלת השליטה בשותף , ( המוצעים3-1בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרות   2

ימומשו להלן(  3.2.5)כאמור בסעיף  שכל כתבי האופציה הלא סחיריםו לעיל( 1.4)כאמור בסעיף  הכללי
 ליחידות השתתפות.

 )א( להלן.3.2.5ראה סעיף   3
 )ב( להלן.3.2.5ראה סעיף   4
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 להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים:

 
 ניירות הערך המוצעים (א)

כתבי  2,736,000צע בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לני
יחידות  2,736,000 -אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש ל

יחידות ש"ח ע.נ. כ"א )להלן בסעיף זה: " 1השתתפות בנות 
 "(. המימוש

 
כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים  (ב)

על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום 
הקצאתם מסחר של יחידות המימוש. למען הסר ספק מובהר כי ל

. יחידות המימוש בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית
יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף 
לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות 

ש"ח  1שתתפות הרגילות בנות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות הה
 הקיימות בהון השותפות.  ע.נ.

 
 עיקר תנאי כתבי האופציה (ג)

 ש"ח.  1.06מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא  (1)
 

מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים  (2)
מועד הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט להלן )להלן: "

 "(.ההקצאה
 

במהלך תקופה בת שלוש שנים החל  כתבי האופציה יבשילו (3)
( מנות כדלקמן: מנה ראשונה 9ממועד הקצאתם לניצע בתשע )

חודשים  12מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  1/3של 
מכתבי האופציה המוקצים כל  1/12מנות של  8-ממועד ההקצאה ו

אחת, אשר תבשלנה כל שלושה חודשים ממועד הבשלת המנה 
 הראשונה. 

 
ופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה כל כתב א (4)

שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: )א( תום חמש שנים 
ממועד ההקצאה; )ב( מועד סיום יחסי העבודה בין השותפות לבין 

 להלן, אלא אם פקע קודם לכן על (7)הניצע בכפוף לאמור בס"ק 
 פי הוראות תוכנית האופציות.

 
בכפוף להוראות תוכנית האופציות, הניצע יהיה רשאי לממש את  (5)

כתבי האופציה, כולם או חלקם, במהלך תקופת האופציה, על ידי 
משלוח הודעת מימוש בכתב חתומה על ידי הניצע למשרדה 
הרשום של השותפות ולנאמן לתוכנית, אשר תכלול, בין היתר, 

מספר הזהות שלו ואת מספר כתבי האופציה את שם הניצע ו
(. "הודעת המימוש"שהניצע מעוניין לממש )להלן בסעיף זה: 

מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר 
"( או תשלום מחיר המימוש במזומןהמימוש )להלן בסעיף זה: "

מימוש להלן )להלן: " 6על פי מנגנון מימוש נטו כמפורט בס"ק 
לפי בחירת הניצע. בחירת הניצע בדבר אופן המימוש  "(,נטו

 כאמור תצוין על ידו במסגרת הודעת המימוש. 
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ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר המימוש 
במזומן, הוא יעביר את התשלום לנאמן לתוכנית ביחד עם הודעת 
המימוש. ככל שהניצע יבחר במימוש בדרך של תשלום מחיר 

ן, אך לא יעביר את התשלום יחד עם הודעת המימוש במזומ
המימוש, כתבי האופציה ימומשו בדרך של מימוש נטו וזאת ללא 
כל הודעה נוספת לניצע. הודעת המימוש תימסר לשותפות ולנאמן 

, ובמידה שנתקבלה 13:00לתוכנית ביום מסחר בלבד עד השעה 
, יראו את יום קבלת הודעת המימוש ביום 13:00לאחר השעה 

יום קבלת הודעת סחר שלאחר מכן )להלן בסעיף זה: "המ
 "(. המימוש

 
בסמוך לאחר יום המימוש, השותף המוגבל בשותפות יקצה את  (6)

יחידות המימוש לנאמן לתוכנית, ובתנאי שהודעת המימוש 
התקבלה כשהיא מלאה וחתומה על ידי הניצע. ככל שהניצע יבחר 

ספר יחידות לממש את כתבי האופציה במנגנון מימוש נטו, מ
 המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה:

 

(A X B) - (A X C) 

B 

 כאשר:   

A =  מספר כתבי האופציה אותו מבקש הניצע לממש

 והקבוע בהודעת המימוש;

B =  שער הסגירה בש"ח של יחידות השתתפות

 בבורסה ביום המסחר שקדם ליום המימוש; 

C = ט מחיר המימוש בש"ח לכל כתב אופציה כמפור

 בהסכם האופציות;

 
בכל מקרה בו כתוצאה מהחישוב המפורט לעיל, יידרש להקצות 
שברי יחידה, לא יוקצו שברי יחידה כאמור, ומספר יחידות 
ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מטה לכל שבר יחידה 

-, וכלפי מעלה לכל שבר יחידה השווה או הגבוה מ0.5-הנמוך מ
0.5 . 

 
עמלה הכרוכה במימוש, אם יהיו, יחולו על הוצאות המימוש וכל 

 הניצע.
 

בכל מימוש בדרך של מנגנון מימוש נטו תפעל השותפות, לעניין  (7)
תשלום הערך הנקוב של יחידות המימוש, בהתאם ובכפוף 

 לחוק החברות. 304להוראות סעיף 
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במקרה של סיום כהונתו או עבודתו של הניצע בשותפות הניצע  (8)
י האופציה במועד מאוחר ממועד סיום יהיה רשאי לממש את כתב

יחסי העבודה, אולם רק ביחס לכתבי האופציה אשר הגיע מועד 
הבשלתם במועד סיום יחסי העבודה, בהתאם לתקופות ההבשלה 

 של כתבי האופציה, והכל בהתאם למקרים המפורטים להלן: 
 
i. "5במקרים של סיום היחסים ביוזמת הניצע, שלא בשל "עילה ,

כות לממש את כתבי האופציה שהוא היה זכאי תהיה לניצע ז
לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי שטרם פקעו, במשך 

יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד  120תקופה של 
 פקיעת כתבי האופציה.

 
ii.  במקרה של סיום היחסים ביוזמת השותפות ו/או השותף הכללי

פה שנה ו/או התאגיד הקשור, שלא בשל "עילה", ובתנאי שחל
ממועד ההענקה, יהא הניצע זכאי לממש את כל כתבי 
האופציה שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה 
ובתנאי שטרם פקעו, וכן את החלק היחסי בכמות כתבי 
האופציה הכלולה במנת כתבי האופציה הקרובה לפי חודשי 
עבודתו או מתן שירותיו בפועל החל ממועד ההבשלה שקדם 

היחסים ועד למועד סיום היחסים. יובהר כי לעניין  למועד סיום
זה לא ילקחו בחשבון חודשי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, 
פדיון מחלה וכד' שבהם לא ניתנו שירותי עבודה בפועל. זכותו 
של הניצע לממש כתבי אופציה כאמור תהיה למשך תקופה של 

י יום לאחר סיום היחסים ולא יאוחר ממועד פקיעת כתב 120
 האופציה.

 
iii.  במקרה של סיום היחסים בשל מוות או נכות של הניצע, יהיה

לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את כתבי האופציה 
שהניצע היה זכאי לממש בהתאם למועדי ההבשלה ובתנאי 

חודשים ממועד סיום היחסים ולא  12שטרם פקעו, במשך 
 יאוחר ממועד פקיעת כתבי האופציה(.

 
iv. ת האופציות יהיה רשאי, במועד מוקדם למועד סיום מנהל תוכני

היחסים, לאשר הארכה של תקופת מימוש כתבי האופציה 
שטרם מומשו מעבר למועד סיום היחסים לתקופה שלא תעלה 

 על התקופה המקורית שנקבעה למימוש כתבי האופציות.
 

במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה" אזי כתבי האופציה 
ר ועניין )בין אם הניצע היה זכאי במועד הסיום יפקעו לכל דב

 היחסים לממש חלק מן כתבי האופציה ובין אם לאו(.
 

                                                 
בהקשר לסיום יחסי עובד מעביד של ניצע או סיום שירות של ניצע, בשותפות, בשותף  - " לעניין זהעילה"   5

סיבה או בסיס לסיום עבודה  -"(תאגיד קשורהכללי או בתאגיד )לרבות שותפות( בשליטת השותפות )להלן: "
התאם להוראות הדין או להסכמי או שירות או כהונה כאמור, בגין מעשה או מחדל השולל פיצויי פיטורין ב

 שירות המקובלים בשותפות. 
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הוענקו לניצע כתבי אופציה, ולאחר ההענקה אך לפני מועד  (9)
 12ההבשלה היה הניצע בחל"ת למשך תקופה רצופה העולה על 

"(, יידחו מועדי תקופת החל"תשבועות )להלן בסעיף זה: "
כתבי האופציה שהוענקו לאותו ניצע בתקופה ההבשלה של 

השווה לתקופת החל"ת. מועדי פקיעת כתבי האופציה לא ישתנו 
וכל כתב אופציה שהוענק לאותו ניצע יפקע ויבוטל במועד המוקדם 

תום חמש שנים ממועד ההקצאה; )ב( מועד סיום יחסי  )מבין: )א
לעיל,  (7)העבודה בין השותפות לבין הניצע בכפוף לאמור בס"ק 

פי הוראות תוכנית -אלא אם כתב האופציה פקע קודם לכן על
 האופציות.

 
בכל מועד לפני פקיעת כתבי אופציה המוענקים, רשאי הניצע  (10)

לוותר על כתבי האופציה שהוענקו לו על ידי מתן הודעה בכתב 
הוויתור תפרט את מספר במשרדה הראשי של השותפות. הודעת 

כתבי האופציה שהוענקו לניצע ואשר עליהם הוא מוותר ותיחתם 
על ידי הניצע. עם קבלת הודעת הוויתור בידי השותפות, כתבי 
האופציה יחזרו למאגר כתבי האופציה המשמש את השותפות 

 להעניק כתבי אופציה תחת הוראות תכנית האופציות.
 

 התאמות (ד)
התאמות תוכנית האופציות לרבות כתבי האופציה כפופים ל (1)

 התאמות במקרים הבאים: 
 

במקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של  )א(
השותפות, או כל אירוע דומה אחר )למעט כמפורט בס"ק )ג( 

אזי מספר כתבי האופציה או מחיר המימוש  -)ד( להלן( -ו
יות יותאם באופן יחסי, באופן שלא יפגע, ככל האפשר, בזכו

הניצע. אופן ביצוע ההתאמה במקרים אלו ייקבע על ידי 
 הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות; 

 
אם בתקופת המימוש של כתבי  -)ב( התאמות בגין חלוקת רווחים 

האופציה השותפות תחלק רווחים, יוכפל מחיר המימוש ביחס 
לה שבין שער הבסיס "אקס חלוקת הרווחים" לבין שער הנעי

של יחידות ההשתתפות בבורסה ביום המסחר האחרון לפני 
מובהר, כי לא ניתן יהיה לממש  ."האקס חלוקת רווחים"יום 

ימי המסחר שקדמו למועד  5את כתבי האופציה בתקופה של 
הקובע לחלוקת רווחים בשותפות ובמועד הקובע עצמו. 
ואולם, אם לא ניתן יהיה לבצע את ההתאמה בדרך זו, בשל 

שממחיר המימוש יפחת מהנדרש בהתאם לתקנון כך 
והנחיות הבורסה, יקבע מנהל התוכנית את אופן ביצוע 

 ההתאמה, באופן שלא ייפגעו, ככל האפשר, זכויות הניצע; 
 

אם התאריך הקובע לעניין  -)ג( התאמות בגין הנפקת זכויות 
הנפקת הזכויות יחול לפני תום תקופת המימוש, יותאם 

ימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מספר יחידות המ
מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של יחידות ההשתתפות 
בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער 

 הבסיס של יחידת ההשתתפות "אקס זכויות"; 
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)ד( התאמות בגין פיצול או איחוד הון יחידות ההשתתפות של 
ין, לפי העניין, את השותפות תגדיל או תקט -השותפות 

מספר יחידות המימוש להן יהיה זכאי הניצע בגין כתבי 
 אופציה שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו; 

 
)ה( בכל מקרה בו כתוצאה מההתאמה המפורטת לעיל, תידרש 
השותפות להקצות שברי יחידה, לא תקצה השותפות שברי 

צע יעוגל יחידה כאמור, ומספר יחידות ההשתתפות שיוקצו לני
למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי 
המקרה( ובלבד שסך יחידות המימוש שיוקצו לניצע לא יעלה 

 על סך היחידות שנכלל בהסכם האופציות. 
 

מובהר, כי לא תבוצע המרה של כתבי אופציה ליחידות  (2)
ההשתתפות ביום הקובע לאירוע שותפות. כמו כן, מובהר, כי 

קס של אירוע שותפות חל לפני היום הקובע של מקום שיום הא
 אירוע שותפות, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

 
 מיסוי ושיפוי (ה)

כתבי האופציה יוקצו על שם הנאמן לתוכנית עבור  –כמפורט לעיל  (1)
לפקודת מס הכנסה במסלול  102הניצע, בהתאם להוראות סעיף 

 רווח הון.
 

ינבעו ממנה, בין השאר, כל השלכות המס בהתאם לכל חוק אשר  (2)
ידי או עבור -כתוצאה מהענקה או הקצאה של כתבי האופציה על

הניצע, ישולמו על ידי הניצע. הניצע ישפה את השותפות ו/או את 
הנאמן לתוכנית ו/או את השותף הכללי ו/או תאגיד קשור, לפי 
העניין, ויפטור אותם מכל אחריות לכל תשלום מס או כל קנס, 

 דה.ריבית או הצמ
 

 הערך הכלכלי של כתבי האופציה  (ו)
הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה 

 ש"ח. 0.2215 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -הפרטית, על
 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:

 ש"ח; 1.01 -יחידת השתתפות אפקטיבי של מחיר  (1)
 ש"ח; 1.06 -האופציה מחיר המימוש של כתב  (2)
 שנים; 5 -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
 ;26.61% -תנודתיות )סטיית תקן(  (4)
שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב  (5)

 ;0.2% -האופציה 
 . 0% -תשואת הדיבידנד הצפויה  (6)
  

הנתונים המובאים לעיל בקשר עם הערך הכלכלי של כתבי האופציה 
 שיוענקו לניצע חושבו בהתאם להנחות שלהלן:

שהוא ₪  1.01מחיר של  מחיר יחידת השתתפות נקבע לפי (1)
 בהנפקה. המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות

סטיית התקן הממוצעת של שני תאגידים סטיית התקן נקבעה לפי  (2)
 אפייניהם ובפעילותם לשותפות.ציבוריים הדומים במ
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הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לניצע 
אלפי  616 -כתבי אופציה(, בהתאם לאמור לעיל הוא כ 2,736,000)

 ש"ח.
 

 תנאי העסקתו של הניצע בשותפות  (ז)
הקצאת כתבי האופציה לניצע נעשית כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו 

 להלן(. 8.11.2הניצע ראה סעיף בשותפות )לתנאי העסקתו של 
 

 תמורת ניירות הערך המוצעים וכיצד נקבעה (ח)
כתבי האופציה מוענקים לניצע ללא תמורה, כחלק מתנאי כהונתו 

 והעסקתו ובהתאם לאישור דירקטוריון השותף הכללי. 
 

 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה (ט)
הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור הבורסה  -אישור הבורסה  (1)

 אישור לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי האופציה. 
, המשלימה ההודעה של פרסומה טרם יינתןכאמור  הבורסה
 .לעיל 2.1.2 בסעיף כמפורט

 
ימים  90קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף  (2)

ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה לא יוקצו 
ימים מיום הגשת התוכנית לרשות המיסים  30לפני חלוף 

לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם לתנאי מסלול 
רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המסים בסמוך לאחר 

 השלמת ההנפקה לצורך קבלת האישור כאמור. 
 

הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של  (י)
 השותפות 

, נכון למועד הניצעשותפות ולאחר בדיקה עם למיטב ידיעת ה
לבין הניצע , לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין התשקיף

לבין אחרים, בנוגע  ומחזיק יחידות השתתפות של השותפות, או בינ
לרכישה או למכירה של ניירות ערך של השותפות או בנוגע לזכויות 

 ההצבעה בשותפות. 
 

בלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים פירוט מניעה או הג (יא)
 שתחול על הניצע

על כתבי האופציה ויחידות המימוש אשר תנבענה ממימושם חלה  (1)
 1968-ג' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח15חסימה על פי סעיף 

"( ותקנות ניירות ערך )פרטים לענין חוק ניירות ערך)להלן: "
 .2000-ג לחוק(, התש"ס15א עד 15סעיפים 

 
י האופציה המוקצים לא ירשמו למסחר בבורסה, אך בכפוף כתב (2)

 לאישור הבורסה, יחידות המימוש תירשמנה למסחר. 
 

זכויות הניצע מכוח תוכנית האופציות הינן זכויות אישיות שאינן  (3)
ניתנת להעברה, להמחאה, לשעבוד או למשכון אלא על פי צוואה 

 או על פי דין. 
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ת המימוש מוחזקות בידי הנאמן כל עוד כתבי האופציה ו/או יחידו (4)
לתוכנית לטובת הניצע, הנאמן לתוכנית לא יעשה כל עסקה או 
פעולה בכתבי האופציה ו/או ביחידות המימוש, לא יעביר אותן, לא 
ימחה אותן, לא ימשוך אותן, לא יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון 
 ולא ייתן בשלהן ייפוי כח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי

ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על 
פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר 
שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו יחידות ההשתתפות 

והוראות כללי  1026מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 
להלן(,  0)כאמור בס"ק  על יורשיו או נעבריו של הניצע 1027סעיף 

לפי העניין. בנוסף, הנאמן לתוכנית לא יעביר את כתבי האופציה 
לצד שלישי כלשהו, לרבות הניצע, למעט בהתאם להוראות 

 שיקבל ממנהל תוכנית האופציות.
 

 ככל והניצע מבקש להשתתף באסיפות הכלליות של בעלי יחידות (5)
ההשתתפות או לממש את זכותו להצביע בגין יחידות המימוש 
המחוזקות לטובתו על ידי הנאמן לתוכנית, עליו לפנות לנאמן 
לתוכנית בכתב לפחות ארבעה עשר ימים לפני מועד האסיפה 
והנאמן לתוכנית יעביר לניצע ייפוי כוח להשתתף באסיפה הכללית 

בת הניצע אצל ולהצביע בגין יחידות המימוש המוחזקות לטו
 הנאמן.

 
כאמור לעיל, ההקצאה הפרטית תיעשה בהתאם להוראות סעיף  (6)

לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן. בהתאם  102
למסלול זה, כתבי האופציה יופקדו במועד ההקצאה בידי נאמן 
לתוכנית אשר יחזיק בהן וביחידות המימוש עבור הניצע לפחות 

ם מיום שבו הוקצו כתבי האופציה חודשי 24עד תום תקופה של 
והופקדו בידי הנאמן עבור הניצע או במשך תקופה שונה, כפי 

)להלן: בסעיף  102ולכללי סעיף  102שייקבע בכל תיקון לסעיף 
"(. יובהר, כי תקופת החסימה מועד תום תקופת החסימהזה: "

ותקופת ההבשלה כאמור לעיל, הינן תנאים מצטברים ויכולות 
לשנייה, ואולם כל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי לחפוף אחת 

 לכתבי האופציה המוענקים.
 

                                                 
לפקודת מס הכנסה והכללים לרבות הנחיות ו/או צווים ו/או  102" הינו סעיף 102סעיף לעניין זה, "  6

החלטות מיסוי )רולינג( ו/או כל הוראות אחרות שהוצאו או שיוצאו מכוח פקודת מס הכנסה )לרבות 
שקיבלה השותפות בעניין הסדר הקצאת אופציות ו/או יחידות  21.3.2018החלטת המיסוי מיום 

 "(.102סעיף השתתפות לזכויות בשותפות( )להלן: "
 –" הינם כללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג 102כללי סעיף לעניין זה, "  7

 "(. 102כללי סעיף ן: ", כפי  שיתוקנו מעת לעת ו/או כל הוראת דין שתבוא במקומם  )להל2003
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ולכללי סעיף  102במהלך תקופת הנאמנות, ובכפוף לתנאי סעיף  (7)
, הניצע לא יוכל לקבל מהנאמן לתוכנית כתבי אופציה או 102

יחידות מימוש שהוענקו ו/או מומשו לפי תוכנית האופציות, למכור 
מימוש כאמור, או לעשות כל פעולה שהיא  כתבי אופציה או יחידות

בכתבי אופציה או ביחידות המימוש כאמור, לרבות לאחר 
הבשלתן. אם הניצע יורה למכור או להעביר מידי הנאמן לתוכנית 
את כתבי האופציה או יחידות המימוש כאמור לפני מועד תום 

"(, ישלם הניצע את כל הפרהתקופת החסימה )להלן בסעיף זה: "
לכללי סעיף  7ם הנדרשים לתשלום עקב ההפרה לפי סעיף המיסי

, 102לכללי סעיף  7. עד אשר כל המיסים ישולמו לפי סעיף 102
זכויות כאמור אינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד או משכון, 
והניצע לא יוכל לתת כל ייפוי כוח או שטר העברה, בין אם 

שלהלן  8בס"ק לשימוש מיידי או עתידי, למעט פעולות כאמור 
 ובכפוף להוראותיו.

 
העברה של כתבי האופציה ויחידות המימוש שהוענקו לפי תוכנית  (8)

האופציות ו/או זכויות שינבעו מהן בהתאם לצוואה או בהתאם 
 7לחוק תהיה תקפה ותחייב את השותפות, בכפוף להוראות ס"ק 

שלעיל, רק לאחר שיומצאו לשותפות האישורים הבאים, חתומים 
 ים על ידי נוטריון: ומאושר

 
בקשה כתובה להעברה והעתק של מסמך משפטי היוצר  .א

או המאשר את זכותו של אותו אדם על פי דין לפעול 
ביחס לעיזבון הניצע והיוצר או המאשר את זכותו של 

 הנעבר;
 

הסכמה כתובה של הנעבר לשלם כל סכום ביחס לזכויות  .ב
ל כאמור ו/או לכל זכות שתנבע מהן והסכמה לשלם כ

תשלום הנדרש בהתאם להוראות תוכנית האופציות 
וכן הסכמה לציית  102וכללי סעיף  102והוראות סעיף 

לכל הוראות תוכנית האופציות והסכם האופציות כפי 
 שייחתם עם הניצע; 

 
כל ראיה אחרת הדרושה לדעת מנהל תוכנית האופציות  .ג

על מנת לבסס את הזכות להעביר את כתבי האופציה 
מימוש שהוענקו לפי תוכנית האופציות ו/או כל ויחידות ה

 זכות שתנבע מהן ותקפותה של ההעברה.
 

 נימוקי הדירקטוריון (יב)
הדירקטוריון של השותף הכללי אישר פה אחד את הקצאת כתבי 
האופציה לניצע כמפורט בסעיף זה, בין היתר, על בסיס הנימוקים 

 הבאים:
 

צע הינו סביר והוגן כי התגמול ההוני המו וחברי הדירקטוריון סבר .א
בנסיבות בעניין, וזאת בשים לב לניסיונו של הניצע כמנכ"ל 
השותפות, כישוריו, מומחיותו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, 
הישגיו, צרכי השותפות לשמר נושאי משרה, תפקידו ותחומי 

 אחריותו. 
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הקצאת כתבי האופציה נעשית על מנת לתמרץ את המנכ"ל  .ב
השותפות ותוצאותיה לטווח הארוך והיא לפעול לטובת  ביצועי 

יוצרת תמריץ ראוי ומאוזן אשר הינו לטובת השותפות ומשרתת 
 את מטרותיה ותוכניותיה ארוכות הטווח.

 
שמתן תגמול הוני הוא דרך ראויה  רוחברי הדירקטוריון סב .ג

לתגמול עובדים ונושאי משרה מבלי להשפיע על תזרים 
 המזומנים של השותפות.

 
י האופציה למנכ"ל הינה בהלימה למדיניות התגמול הענקת כתב .ד

 של השותפות.
 

ועובדים )לרבות דירקטורים( לנושאי משרה הקצאת כתבי אופציה  .ב
 אחרים 
ניצעים שהינם נושאי  9 -כתבי אופציה לא סחירים ל 3,812,000הקצאת 
ועובדים אחרים של השותפות והשותף הכללי )לרבות דירקטורים( משרה 

ל(, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש )שאינם המנכ"
כתבי  ."(הניצעיםזה: ")להלן בסעיף  ש"ח ע.נ. 1ליחידת השתתפות בת 

האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית ובהתאם להסכם אופציות שייחתם עם כל 
לפקודת מס  102במסלול רווח הון )עם נאמן( לפי סעיף אחד מהניצעים, 

הניצעים, כל אחד לחוד,  "(.כתבי האופציה" )להלן בסעיף זה:הכנסה 
אינם בעל עניין, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, מכוח אחזקותיהם 
בניירות ערך של השותפות, ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר הקצאת 

 יחידות המימוש )לרבות בדילול מלא(.
 

 :םהאמורי להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה
 

 עיקר תנאי כתבי האופציה (א)
בהתאם לאמור לעיל, השותפות תקצה לניצעים סך הכל  (1)

 3,812,000 -כתבי אופציה, הניתנים למימוש ל 3,812,000
: זהש"ח ע.נ. כ"א )להלן בסעיף  1יחידות השתתפות בנות 

 ."(יחידות המימוש"
 

כתבי האופציה יוקצו לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים 
על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הנדרשים 

למען הסר ספק  הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש.
אישור נוסף של האסיפה  יךלא תצרהקצאתם בפועל מובהר כי 

יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים  .הכללית
ותירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה, והן 

נה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין תהיי
הקיימות בהון  ש"ח ע.נ. 1ליחידות ההשתתפות הרגילות בנות 

  השותפות.
 

 ש"ח.  1.06מחיר המימוש של כל כתב אופציה שימומש הוא  (2)
 

מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים  (3)
 )א()ט(3.2.5סעיף הנדרשים לצורך ההקצאה לניצעים כמפורט ב

 לעיל.
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 (3)א)ג()3.2.5 לפרטים בדבר הבשלת כתבי האופציה, ראו סעיף (4)
 לעיל, בשינויים המחוייבים.

 
לפרטים אודות  מועד פקיעת כתבי האופציה, אופן מימוש כתבי  (5)

-(4)א()ג()3.2.5האופציה והקצאת יחידות המימוש ראו סעיפים 
התאמות הנוגעות לעיל, בשינויים המחוייבים; לפרטים על  (6)

לסיום יחסי עבודה של מי מהניצעים או במקרה של חל"ת של מי 
לעיל, בשינויים  (9)-(8)א()ג()3.2.5 מהניצעים, ראו סעיפים

המחוייבים; לפרטים על אפשרות ויתור על כתבי אופציה, ראו 
 לעיל, בשינויים המחוייבים. (10)א()ג()3.2.5סעיף 

 
 התאמות (ב)

 )א()ד(3.2.5תאמות. לפרטים, ראו סעיף כתבי האופציה כפופים לה
 לעיל, בשינויים המחוייבים.

 
 הערך הכלכלי של כתבי האופציה  (ג)

הערך הכלכלי של כתב אופציה במועד אישור הדירקטוריון את ההצעה 
 ש"ח. 0.2215 -)בלאק אנד שולס(, הוא כ B&Sפי מודל -הפרטית, על

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן:
 ש"ח; 1.01 -יחידת השתתפות אפקטיבי של ר מחי (1)
 ש"ח; 1.06 -מחיר המימוש של כתב האופציה  (2)
 שנים; 5 -אורך החיים של כתב האופציה  (3)
 ;26.61% -תנודתיות )סטיית תקן(  (4)
שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב  (5)

 ;0.2% -האופציה 
 . 0% -תשואת הדיבידנד הצפויה  (6)
  

לעיל בקשר עם הערך הכלכלי של כתבי האופציה  הנתונים המובאים
 שיוענקו לניצע חושבו בהתאם להנחות שלהלן:

שהוא ₪  1.01מחיר של  מחיר יחידת השתתפות נקבע לפי (3)
 בהנפקה. המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות

סטיית התקן הממוצעת של שני תאגידים סטיית התקן נקבעה לפי  (4)
 ותם לשותפות.ציבוריים הדומים במאפייניהם ובפעיל

 
הערך הכלכלי המצרפי של כל כתבי האופציה שיוקצו לניצע 

אלפי  865 -כתבי אופציה(, בהתאם לאמור לעיל הוא כ 3,841,000)
 ש"ח.

 
 מיסוי ושיפוי (ד)

  לעיל, בשינויים המחוייבים. )א()ה(3.2.5 לפרטים ראו סעיף 
 

 תמורת ניירות הערך המוצעים (ה)
א תמורה, כחלק מתנאי כהונתם כתבי האופציה מוענקים לניצעים לל

 ו/או העסקתם. 
 

 האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה (ו)
הקצאת כתבי האופציה כפופה לאישור  -אישור הבורסה  (1)

הבורסה לרישומן למסחר של יחידות המימוש נשוא כתבי 
 של פרסומה טרם יינתןכאמור  הבורסה אישורהאופציה. 

 .לעיל 2.1.2 בסעיף כמפורט, המשלימה ההודעה
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 90קבלת אישור רשות המיסים לתוכנית האופציות או חלוף  (2)

ימים ממועד הגשתה לרשות המיסים. יודגש כי כתבי האופציה 
ימים מיום הגשת התוכנית לרשות  30לא יוקצו לפני חלוף 

המיסים לאישורה כתכנית להקצאה באמצעות נאמן בהתאם 
ים לתנאי מסלול רווח הון. בכוונת השותפות לפנות לרשות המס
 בסמוך לאחר השלמת ההנפקה לצורך קבלת האישור כאמור. 

 
הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים ביחידות השתתפות של  (ז)

 השותפות 
למיטב ידיעת השותפות ולאחר בדיקה עם כל אחד מהניצעים, נכון 

, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי התשקיףלמועד 
ות השתתפות של השותפות, או בינם לבין מהניצעים לבין מחזיק יחיד

אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של השותפות או 
 בנוגע לזכויות ההצבעה בשותפות. 

 
פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים  (ח)

 שתחול על הניצעים
 לעיל, בשינויים המחוייבים. )א()יא( 3.2.5לפרטים ראו סעיף 

 
  השקעת השותף המוגבל 3.3

עם קבלת תמורת ההנפקה בידי השותף המוגבל, ישקיע השותף המוגבל בהון  
את סך תמורת ההנפקה נטו בצירוף תמורת ההנפקה של יחידות השותפות 

השתתפות לבעלת השליטה בשותף הכללי קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על 
₪ אלפי  200לעיל(, בניכוי סך של  1.4פי תשקיף זה למסחר בבורסה )ראה סעיף 

 (.להלן 5.4.2 ף)ראה סעיאשר יושאר בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות 
 

מהון השותפות, כפי שיהיה  0.1% -כללי ישלים את חלקו בהון השותפות להשותף ה 
. סכום השקעתו של השותף המוגבל לאחר השלמת ההשקעות בהון השותפות

שר יושקע ע"י השותף הכללי, כהשלמת חלקו של כמפורט לעיל יחד עם הסכום א
 שותפות המוגבלת.השותף הכללי בהון השותפות האמור, יהווה את מלוא הון ה

 
 גדלת הון השותפותה 3.4

בכל מקרה שהצדדים יסכימו על הגדלת הון השותפות המוגבלת, יהיה חלקו של  
שותף הכללי מההון הנוסף שיוכנס לשותפות, וחלקו של ה 99.9%השותף המוגבל 

 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 0.1%יהיה 
 

  תנאי ההשקעה של השותף המוגבל 3.5
השותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת. לאחר  

זה,  3בהתאם לפרק  -שישלם השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת 
להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות  לא יהיה השותף המוגבל חייב

 המוגבלת, ולא יהיה אחראי לחיוביה של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכום
 שיכניס כאמור.
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 : הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות4פרק 
 

 כללי 4.1
מיחידות ההשתתפות הקיימות ומהיחידות המוצעות על פי תשקיף זה,  תכל אח 

רותם " מקנה לבעליה זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת
, המוחזקות ("השותפות המוגבלת" או "השותפות"" )להלן: אנרגיה מחצבים )רא"מ(

, בנאמנות בע"מנאמנויות  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( – והמופעלות על ידי הנאמן
לטובת בעלי יחידות השתתפות ותחת פיקוחו של המפקח, עפ"י הסכם בענין זה, 

 .9.5.2018"(, ביום הסכם הנאמנותשנחתם בין הנאמן ובין המפקח )להלן: "
 

בדבר הזכויות הנלוות וראות )לרבות הלהלן מובאים עיקרי הוראות הסכם הנאמנות  
 .(ליחידות

 
ככל שבעתיד יאושר בהתאם לדין כי לא יכהן מפקח בהסכם הנאמנות נקבע כי 

ויתוקן הסכם השותפות בהסכמה בין השותף הכללי הנאמנות בשותפות, יבוטל הסכם 
והשותף המוגבל, באופן שהוראות הסכם הנאמנות, ככל שאינן מתייחסות למפקח, 

השותפות מבלי שיידרש לצורך כך אישור של אסיפת בעלי יחידות  תוטמענה בהסכם
 ההשתתפות של השותפות.

 
 הגדרות 4.2

 אביב בע״מ.-הבורסה לניירות ערך בתל -״ הבורסה"
 

או מי שישמש  נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ - "המציע" או "השותף הכללי"
 מפעם לפעם כשותף כללי בשותפות.

 
או מי  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ - "בלהשותף המוג" או "הנאמן"

 שישמש מפעם לפעם כשותף מוגבל בשותפות.
 

בין השותף הכללי והשותף  11.12.2016ביום  ההסכם שנחתם - "הסכם השותפות"
 יתוקן מפעם לפעם.תוקן והמוגבל לצורך הקמת השותפות, כפי ש

 
ש"ח  1פות רשומות על שם בנות יחידות השתת - "יחידות" או "יחידות השתתפות"

ע"נ כ"א, המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות כמפורט 
בהסכם השותפות והמוחזקות בנאמנות על ידי השותף המוגבל עבור רוכשיהן, על פי 

 .הנאמנותתנאי הסכם 
 

גבל ידי השותף המו-כתבי אופציה רשומים על שם, אשר יונפקו על -" כתבי אופציה"
 1והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על שם בת 

ש"ח ע.נ. כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף ו/או בדוח הצעת 
 מדף מכוחו יונפקו. כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או מכמה סדרות.

 
הערך לציבור, ואשר יקבע כמפורט המחיר בו יונפקו ניירות  - "מחיר ההנפקה"

 בתשקיף.
 

יחידות השתתפות, כתבי אופציה וכל נייר ערך אחר  -" ניירות ערך של השותפות"
 של השותפות שיונפק.

 
 מי שרשום במרשם בעלי יחידות ההשתתפות. - "בעל יחידות השתתפות"
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-הפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל" -" הפקודה" " אופקודת השותפויות"
1975. 

 
 .1999-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות"

 
אשר ניירות ערך של השותפות  ההצעה לציבור של  -" ההצעה הראשונה לציבור"

 .זה תבוצע על פי תשקיף
 

ה וכן כל תשקיף ו/או דוח הצעת מדף אשר על פיו יוצעו בעתיד זתשקיף  -" התשקיף"
 ניירות ערך של השותפות.

 
 ארה"ב.דולר של  -" דולר"

 
החלטה שנתקבלה בהתאם לדרישות הרוב הקבועות  - "החלטה ברוב מיוחד"

 רוב רגיל. ובפקודה ושאינ
 

 יצירת הנאמנות 4.3
פרסום  לאחר ,נאמנות שעל פיה ינפיק הנאמן הנוצרפי הסכם הנאמנות, -על 4.3.1

בחלק מן הכספים שיקבל וישתמש ניירות ערך של השותפות  ,זה תשקיף
תמורת ניירות הערך שינפיק להשקעה בהונה של  (הנאמנותהסכם )כמפורט ב

 השותפות המוגבלת.
 

זכויות הנאמן בשותפות המוגבלת תוחזקנה ותופעלנה על ידו בנאמנות לטובת 
בעלי ניירות הערך של השותפות, הכל על פי הוראות פקודת השותפויות 

 נאמנות.הותנאי הסכם 
 

על פי תשקיף ו/או בדרך המציע ירכוש מן הנאמן את ניירות הערך אשר יוצעו  4.3.2
של הצעה פרטית, אשר הצעות לרכישתם נענו על ידי המציע, והנאמן מתחייב 
להקצות את ניירות הערך האמורים למי שהמציע ייענה להזמנתו לרכוש 
ניירות ערך מתוך ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, או במקרה של מימוש 

 נין, הכל כאמור בתשקיף.לפי הע -הסכם חיתום, במידה ויהיה, לחתמים 
 

הרכישה של ניירות ערך, שישולם על ידי המציע לנאמן, זהה למחיר בו  מחיר
 .על ידי הציבור ערךהירכשו ניירות 

 
ערך תשולם לנאמן בניכוי הסכומים אותם יש לשלם על פי התמורת ניירות 

הסכם החיתום, במידה ויהיה, ישירות מאת רכז ההנפקה, באופן ובמועד 
 ים בתשקיף.האמור

 
 סוגי היחידות 4.4

 ש"ח ע.נ. כ"א. 1.-כל היחידות הינן יחידות רשומות על שם, בנות  
 

 שוויון זכויות בין היחידות 4.5
, תהיינה שוות זכויות בכל הבחינות זו הנאמנותכל היחידות שתונפקנה על פי הסכם  

 לזו. 
 

 הצבעה 4.6
ודת כינוס אסיפה כללית של בעלי היחידות יהיה בהתאם להוראות פק 4.6.1

 השותפויות. 
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בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן, אם שוכנע המפקח כי  4.6.2
טובת בעלי היחידות מחייבת כינוס דחוף של אסיפה כללית, ניתן יהיה לכנס 

 ימים.  7-בהודעה קצרה יותר, אך לא פחות מ אסיפה כללית
   

נין חוקי בשעה אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית, אלא אם כן יהיה נוכח מ 4.6.3
שהאסיפה ניגשה לכך, וכל החלטה לא תתקבל, אלא אם נוכח המנין החוקי 

-בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי באסיפות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים
שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד יחידות המהוות  -בעצמם או על ידי באי כח

עד ליום העסקים שקדם מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן  50% -לא פחות מ
 לאסיפה. 

 
אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המנין החוקי,   

תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, מבלי 
שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה אחרת 

יקבע בהודעה לבעלי  - פקחבהסכמת המ - או מקום אחר, כפי שהנאמן
 היחידות. 

 
אם באסיפה נדחית כזו, לא יימצא מנין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד   

 -הנוכחים בעצמם או על ידי בא -שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות 
כוח, והאסיפה תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא 

 תתבטל האסיפה. -ר לעיל, באסיפה נדחיתכאמו -ימצא מנין חוקי
 

 4.6.2כאמור בסיפא לסעיף  -למרות האמור לעיל, במקרה של אסיפה כללית  
לעיל, שלגביה שוכנע המפקח כי טובת בעלי היחידות מחייבת כינוס דחוף של 

נתן על האסיפה, כי המנין החוקי יאסיפה כללית, ניתן לקבוע בהודעה שת
יה שני בעלי יחידות נוכחים בעצמם או על ידי באי באסיפה כללית כאמור, יה

 כוחם, ובלבד שהמפקח שוכנע כי טובת בעלי היחידות מחייבת קביעה כאמור. 
 

לענין המנין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כח של בעל   
חברה שעיסוקה היחיד  -יחידות רשום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו 

ות ערך בעד אחרים(, המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו החזקת נייר
 להם, בגין יחידות שונות, על ידי אותו בעל יחידות רשום.

 
כל יחידה מזכה את בעליה בקול אחד באסיפת בעלי היחידות. בעל יחידה  4.6.4

רשאי להצביע בין בעצמו ובין על ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי 
 נוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה.כשליח להצבעה. מסמך מי

 ההצבעה באסיפת בעלי היחידות תיערך בדרך של מנין קולות.
 

כיו"ר האסיפה הכללית, ישמש יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי או אדם  4.6.5
 אחר שמינה יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי לענין זה.

 
ב להיות יושב ראש בה, או באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסיר 4.6.6

שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, יבחרו בעלי 
 היחידות הנוכחים יו"ר מתוכם.

 
 חלוקת רווחים 4.7

 בכפוף להוראות הסכם השותפות והדין בנוגע לחלוקת רווחים: 
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כל הרווחים שישולמו לנאמן בגין חלקו בשותפות המוגבלת )למעט הסכומים  
 הנאמנותיצוע תשלומים והוצאות ולעשיית פעולות הקבועים בהסכם הדרושים לב

ואשר סכומם יקבע מעת לעת על ידי הנאמן באישור המפקח( יחולקו על ידו, במידת 
והכל בהתאם  האפשר בתאריך קבלתם מן השותפות המוגבלת, או מיד לאחר מכן

 . להוראות הסכם השותפות והסכם הנאמנות
  
, להלן( 5פרק ב 5.9.1סעיף הסכם השותפות )ראו גדר ב״החלוקה הראשונה״ כמו 

 31תיעשה למחזיקי היחידות אשר יהיו רשומים במרשם מחזיקי היחידות ביום 
בדצמבר של השנה שבגינה הם מחולקים. יתרת החלוקות תבוצע למחזיקי היחידות 
אשר יהיו רשומים במרשם מחזיקי היחידות במועד שיקבע הנאמן )בהתאם לדין 

יות הבורסה( ואשר יהיה מאוחר למועד ההודעה על החלוקה השנייה או ולהנח
החלוקה הנוספת, לפי הענין. החלוקות דלעיל תהיינה כפופות לחובת ניכוי מס במקור 
בין על פי דין ובין על פי הסכם. הנאמן יותיר בידיו ולא יחלק את הסכומים שנקבעו 

ועשיית פעולות כאמור וכן סכום  כאמור כסכומים הדרושים לביצוע תשלומים והוצאות
 מהסכומים שנקבעו כאמור עבור הוצאות בלתי צפויות מראש.  10%נוסף בשיעור של 

  
לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה בכל חלוקת רווחים באופן יחסי לערכן  

הנקוב. בכפוף לכך שלדירקטוריון השותף הכללי ניתנה הזדמנות נאותה לקבוע, טרם 
 301חלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה כמשמעות מונח זה בסעיף ביצוע כל 

לחוק החברות, המפקח יהיה אחראי לכך שכל הרווחים שעל פי הסכם השותפות 
תן את הסכמתו יהמוגבלת יש לחלקם יחולקו במועד הקבוע לכך. המפקח לא י

של כללית האסיפה הלהמנעות מחלוקת רווחים או לעיכוב בחלוקתם אלא באישור 
 מחזיקי היחידות או באישור בית משפט.

 
מקום שעל פי הוראות הסכם השותפות המוגבלת טעונה חלוקת רווחים הסכמתו של  

המפקח )בשל ספק אם חלוקת רווחים לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או 
להלן(  5בפרק  5.9.5)ראו סעיף )ב( לפקודה( 63חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 

פקח את הסכמתו לחלוקה, אלא לאחר שפנה תחילה לקבלת הוראות מאת לא יתן המ
 בית המשפט בענין זה ובית המשפט אישר את החלוקה.

 
 חלוקת עודפים בסיום הנאמנות 4.8

לכל היחידות זכות להשתתף, באופן שווה, בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת  
 סיום הנאמנות, באופן יחסי לערכן הנקוב.

 
 ת הנלוות ליחידות, ושינוי ההסכםשינוי הזכויו 4.9

 4.9.2הזכויות הנלוות ליחידות ניתנות לשינוי בדרך של שינוי, כאמור בסעיף  4.9.1
 להלן, של הוראות הסכם הנאמנות הנוגעות לענין.

  
בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, המפקח והנאמן יהיו זכאים,  4.9.2

ולהוסיף על הוראות הסכם  ידי הסכם נוסף בכתב לשנות, לתקן, לצמצם-על
-הנאמנות או לוותר על אי מילוי הוראה מהוראותיהם או זכות הניתנת על

פיהם וכל זאת בצורה ובמידה כפי שייראה להם כמתאים ומועיל לביצוע 
פיו, אך -הוראות הסכם הנאמנות או לניהולה היעיל של הנאמנות הנוצרת על

ון, הצמצום, התוספת או כל אלה בתנאי שהמפקח ישוכנע שהשינוי, התיק
 הויתור לא יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות.

 
בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, כל שינוי, תיקון, צמצום,   

תוספת או ויתור אחרים לגבי הוראות הסכם הנאמנות יכולים להיעשות ללא 
 ם הנאמנות.  הגבלה אם יאושרו בהחלטה של בעלי יחידות באופן הקבוע בהסכ
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 הנפקת ניירות ערך נוספים 4.10
יחידות נוספות, ניירות ערך אחרים, לרבות ניירות ערך המקנים זכות לרכישת  4.10.1

יחידות, יונפקו בכל דרך שתותר על פי תקנון והנחיות הבורסה והוראות כל דין 
במועד הנפקתם, ובכלל זה בדרך של זכויות, בדרך של הצעה לכלל הציבור 

  פרטית.ובדרך של הצעה 
 

הנפקות של יחידות נוספות ושל כתבי אופציה נוספים תוכלנה להיעשות  4.10.2
בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת וללא צורך באישור נוסף של 

 האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות.
 

, מבנה ותנאי או דוחות הצעת המדף עיתוי פרסום התשקיף או התשקיפים 4.10.3
שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות שתוצע מכל  ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך

סוג, הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות הערך כאמור והמחירים ומחירי 
המימוש ותקופות המימוש ויתר התנאים של ניירות ערך המירים וכן המועדים 
ולוחות הזמנים הכרוכים בהנפקה יקבעו על פי החלטת המציע )השותף 

 הכללי(.
 

תמורת סיוע לטיפול בהכנת ההצעה הראשונה  הנאמן ישלם לשותף הכללי 4.10.4
לציבור וכל תשקיף והנפקה נוספת, על פי תשקיף, של יחידות או של ניירות 
ערך אחרים, לרבות ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות, שכר בסכום 

 5 -אלפי דולר ארה״ב )בתוספת מע״מ, אם יחול( בגין תשקיף ו 10 -השווה ל
תוספת מע״מ, אם יחול( בגין דוח הצעת מדף, או סכום אלפי דולר ארה״ב )ב

 גבוה יותר שיאושר בהתאם להוראות הפקודה. 
 

כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהנפקה ובפרסום התשקיף תעשינה על חשבון  4.10.5
 .השותפות

 
 נכסי הנאמנות 4.11

זכויות הנאמן בשותפות המוגבלת תוחזקנה על ידי הנאמן ותופעלנה על ידו בנאמנות  
בעלי היחידות ותחת פיקוחו של המפקח, בהתאם להוראות ולתנאי הסכם  לטובת

 הנאמנות.
 

 עיון בהסכם הנאמנות וקבלת עותקים 4.12
העתק הסכם הנאמנות על שינויו ניתן לעיון על ידי בעלי יחידות בשעות המשרד  

הרגילות במשרד הרשום של הנאמן וכן במערכת המאיה  של הבורסה והמגנ"א של 
 רך.רשות ניירות ע

 
בעל יחידה רשום רשאי, על פי דרישה בכתב שתוגש על ידו לנאמן במשרדו הרשום,  

לקבל העתק של הסכם הנאמנות ושל כל שינוי בו וזאת כנגד תשלום של אגרה השווה 
לאגרה המשתלמת אותה עת לרשם השותפויות עבור אישור וקבלת העתקי מסמכים 

 הרשומים אצלו ואשר הם בגודל דומה.
 

 לבעלי היחידות הודעות 4.13
הודעה לבעלי היחידות מאת הנאמן או המפקח תפורסם בדרך אשר תהיה  4.13.1

מקובלת אותה עת לגבי פרסום הודעות לבעלי מניות בתאגידים שניירות 
 הערך שלהם נסחרים בבורסה.

 
שום פגם במתן הודעה לבעלי היחידות לא יגרע מתוקף כל החלטה, פעולה או  4.13.2

מצד הנאמן או מצד המפקח אלא אם כן מחדל שבאו בעקבותיו בתום לב 
 יקבע בית המשפט אחרת.
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 מרשם בעלי היחידות, תעודות ופיצולן, מיזוג יחידות 4.14

השותפות תנהל מרשם בעלי יחידות השתתפות בהתאם להוראות פקודת  4.14.1
 השותפויות.

 
שם, כשהן -ידי הנאמן כתעודות רשומות על-תעודות בגין היחידות תוצאנה על 4.14.2

אמן. הנאמן יכיר כבעל זכות כלשהי הנובעת מן היחידות ידי הנ-חתומות על
רק באדם הרשום כבעליהן של היחידות במרשם בעלי היחידות ורק הוא בלבד 
יהיה רשאי להפעיל זכויות הנלוות ליחידות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל לקבל הודעות על אסיפות בעלי יחידות או לדרוש את כינוסן, להשתתף 

הנאה אחרות לבעלי -הן, להשתתף בחלוקות רווחים וטובותולהצביע ב
היחידות, להשתתף בהנפקות של זכויות ובחלוקות בעת פירוק ולקבל 

 אישורים לצורך מס )ככל שיהיו( ותעודות של היחידות(.
 

פי כל הודעה השוללת או הנוגדת את זכות -הנאמן לא יהיה חייב לפעול על  
עד כמה שנקבע מפורשות בהסכם הבעל הרשום של יחידה כנ"ל אלא 

    משפט מוסמך. -ידי בית-הנאמנות או כפי שיצווה על
 

הנאמן לא יהיה חייב לאפשר הפעלת הזכויות הנלוות ליחידות על פי זכות של   
 מי שאינו הבעלים הרשום של התעודות ו/או היחידות.

 
גבי במקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחידה, יהיה הנאמן זכאי לנהוג ל 4.14.3

אחד מהבעלים הרשומים כנ"ל כאילו הוא הבעל הרשום היחידי של אותה -כל
יחידה ובמיוחד ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, הרי כל הודעה שתינתן 
וכל תשלום שייעשה לאחד מהבעלים הרשומים הנ"ל ייחשבו כהודעה 
מספיקה וכסילוק מלא ומושלם ויהוו פיטורין ושחרור מספק ושלם של 

בויות הנאמן כלפי כל הבעלים הרשומים, וכל קבלה שתתקבל מאחד התחיי
הבעלים הרשומים, וכל קבלה שתתקבל מאחד הבעלים הרשומים הנ"ל 
בעבור כל תשלום כנ"ל ייחשבו כקבלה מספיקה ותחייב את כל שאר הבעלים 

 הרשומים של אותה יחידה.
 

עלים אלה במקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחידה ואחד או יותר מב  
נפטר, יהיה הנאמן זכאי לנהוג כאילו אותו בעל רשום או אותם בעלים רשומים 
של אותה יחידה שנותרו בחיים היו וממשיכים להיות בעליה היחידים וכאילו 

 הבעל או בעלי היחידה שנפטר)ו( מעולם לא נרשם)ו( כבעל)ים( לגביה.
 

אמן, לפי שיקול אבדה או הושחתה, או הושמדה תעודת יחידות ושוכנע הנ 4.14.4
דעתו המוחלט, בעובדת אבידתה או השחתתה או השמדתה ובזכות עליה של 
מי שטוען לבעלות בה, יהיה הנאמן רשאי להוציא לטוען כזה תעודה חליפה 
בתנאים )ובתוך זה קבלת ערובה מאת הטוען לבעלות לשיפוי כל נזק אשר 

אמן לפי שיקול דעתו עלול להיגרם לנאמנות או לו כתוצאה מכך( כפי שייראו לנ
המוחלט. עם הוצאת תעודה חליפה כנ"ל תשולם לנאמן אגרה בסכום השווה 

ידי הנאמן ותינתן -לעת על-לכל ההוצאות של הנאמן. סכום האגרה ייקבע מעת
 עליו הודעה למפקח.

 
ש"ח ע.נ. כ"א. הנאמן יוציא תעודה אחת בגין כל  1היחידות תהיינה בנות  4.14.5

ל בעל היחידות או לפי בקשתו תוצאנה לו מספר היחידות הרשומות בשמו ש
יחידות הרשומות בשמו, וכן תעודה  100או כפולות של  100תעודות בגין כל 

אחת נוספת בגין יתרת היחידות )אם תהיה( הרשומות בשמו ושכמותן שונה 
 ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות.
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ות במספר תעודות )אשר על פי דרישת בעל יחידות יחליף הנאמן תעודת יחיד 4.14.6

לעיל(, אשר סך כל  4.14.5תהיינה בגין יחידות בכמויות כאמור בסעיף 
היחידות שבגינן תוצאנה יהיה שווה למספר היחידות אשר בגינן הוצאה 
התעודה שהוחלפה. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול תעודת ההשתתפות 

ם אחרים, אם יהיו בולים )אם יחול( והיטלי-כאמור, לרבות גם הוצאות בגין מס
ידי מבקש הפיצול. דרישה להחלפת תעודה תהיה בכתב, -כאלה, ישולמו על

חתומה בידי בעל היחידה ותוגש לנאמן, כאשר היא מלווה בתעודת היחידה 
 שמבקשים להחליפה. 

 
תעודתו, אגרה  הנאמן יהא זכאי לקבל מבעל היחידה שביקש את החלפת  

בסכום השווה לכל הוצאותיו בעד כל תעודת יחידות חדשה שתוצא על פי 
ידי הנאמן -דרישת החלפה.  סכום ההוצאות כאמור ייקבע מפעם לפעם על

ותינתן עליו הודעה למפקח. תעודת יחידות שתוחלף, תהא בטלה עם הוצאת 
 תעודה או תעודות חדשות במקומה.

 
 מיזוג יחידות 4.14.7
בעלי היחידות ניתן למזג את כל היחידות שתהיינה קיימות  בהחלטה של 

במועד פלוני שייקבע בהחלטה כ"מועד הקובע" באופן שכל מספר יחידות 
מספר היחידות ש"ח כפי שייקבע בהחלטה )להלן: " 1.-קיימות בנות 

כמות ש"ח )להלן: " 1.-"( יהפוך למספר קטן יותר של יחידות בנות הקובע
 ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:"( היחידות החדשות

 
היו קיימים אותה עת במחזור כתבי אופציה או ניירות ערך המירים  א. 

אחרים, יעשה בד בבד עם מיזוג היחידות מיזוג מקביל של כתבי 
האופציה וניירות ערך אחרים כאמור והתאמה של תנאי הרכישה 
י כאמור באופן שיקבע בהחלטות המיוחדות שיתקבלו על ידי בעל

 היחידות ובעלי כתבי האופציה או ניירות הערך האמורים.
 

על אף האמור לעיל, אם נקבעו מראש בתנאי ניירות הערך ההמירים   
ליחידות שבמחזור הוראות להגנת המחזיקים בהם, אשר חלות 
במקרה של מיזוג יחידות כאמור, אזי קבלת החלטה על מיזוג ניירות 

ידות לא תהווה תנאי מקדים הערך ההמירים במקביל למיזוג היח
 למיזוג היחידות, אלא אם נקבע אחרת בהחלטת מחזיקי היחידות.

 
אם באותה עת יהיו רשומים במרשם בעלי היחידות על שם בעלי  ב. 

יחידות, יחידות בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע, יקבע 
בהחלטה אופן הטיפול בשברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג, ובלבד 

ופן הטיפול יהא אחיד לגבי כל בעלי היחידות. בהחלטה כזו ניתן גם שא
לקבוע, בין היתר, כי שברי יחידות שיווצרו עקב המיזוג יאוחדו ליחידות 
שלמות אשר תמכרנה על ידי הנאמן בבורסה והתמורה )אם תהיה 

ש"ח לזכאי בודד(  50לאחר ניכוי הוצאות המכירה תמורה העולה על 
-יד הנאמן באופן שיקבע בהחלטה אך לא יאוחר מתחולק לזכאים על 

יום לאחר ההחלטה. לצורך השלמה ליחידות שלמות של הכמות  30
הכוללת של שברי יחידות הרשומים במרשם בעלי היחידות או 
השלמתן ליחידות שלמות של שברי היחידות הרשומים על שם בעלי 

קח, יחידות מסויימים, יהיה הנאמן רשאי להקצות, באישור המפ
יחידות לבעלי יחידות רשומים כאמור ובלבד שהכמות הכוללת של 

 1,000יחידות שתוקצנה על פי סעיף זה במיזוג פלוני, לא תעלה על 
 יחידות או כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה כאמור.
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 העברת יחידות 4.15

יחידות תועברנה על פי כתב העברה בנוסח שלהלן או ככל האפשר בקירוב  4.15.1
 בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר ע"י הנאמן:לנוסח זה, או 

 
"( תמורת הסך של ____ המעביר" -____ )להלן -אני/אנו החתום מטה, מ

"( מעביר בזה הנעבר" -____ )הנקרא להלן -ששולם לי על ידי ____ מ₪, 
____ עד ____  -לנעבר ____ יחידות בנות ____ ערך נקוב )הממוספרות מ

____, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי עזבונו  )ועד בכלל( של
ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן יחידות 

 בסמוך לפני חתימת כתב זה.
ואני/אנו, הנעבר מסכים בזה לקבל את היחידות האמורות, על פי התנאים 

 האמורים לעיל.
 
 בחודש ____ שנת ____ ולראיה באנו על החתום היום הזה ____

  
 _______ )נעבר(   _______ )מעביר(

 _______ )עד לחתימה(  _______ )עד לחתימה(
 

כל ההוצאות הכרוכות בהעברת יחידה, לרבות גם הוצאות בגין מס בולים )אם   
ידי מבקש ההעברה. כמו -יחול( והיטלים אחרים אם יהיו כאלה תשולמנה על

אמן אגרה בסכום שיהיה שווה לכל הוצאותיו של כן ישלם מבקש ההעברה לנ
לפעם על ידי הנאמן ותנתן -הנאמן בהעברה זו. סכום האגרה ייקבע מפעם

 עליו הודעה למפקח.
 

ידי מקבל -ידי המעביר והן על-כל כתב העברה כנ"ל ממולא כדין וחתום הן על 4.15.2
ההעברה יוגש לנאמן בצירוף תעודת היחידות שהעברתן מתבקשת ולפי 

הנאמן תהא מלווה גם בראיות מספיקות להנחת דעת הנאמן להוכחת  דרישת
 זכות המעביר ליחידות שהעברתן מתבקשת.

 
כאמור   עם קבלת מסמכים וראיות כנ"ל ותשלום ההוצאות ואגרת ההעברה 4.15.3

לעיל, יגרום הנאמן לכך שמקבל ההעברה יירשם במרשם  4.15.1בסעיף 
ההעברה הנ"ל במקום  בעלי היחידות כבעל היחידות המפורטות בכתב

שמו במקום -מעבירן, והנאמן יוציא למקבל ההעברה תעודת יחידות חדשה על
 ידי המעביר הנ"ל.-תעודות שהוחזרו על

 
 העברה המוגש כנ"ל ישאר בידי הנאמן.-כל כתב 4.15.4

 
העברת יחידה בדרך שונה מזו הקבועה בסעיף זה לא תזכה את מקבל  4.15.5

וכל העברה כנ"ל לא תוכר על ידי ההעברה בזכות להירשם כבעל אותה יחידה 
 הנאמן ולא תחייב אותו.

 
רגל או -כל מי שנעשה זכאי לתעודת יחידות עקב מות בעל יחידות או פשיטת 4.15.6

פירוק או כינוס נכסים של בעל יחידות יהיה רשאי להרשם כבעל תעודת 
יחידות שהוצאה בגין אותן יחידות, וזאת כפוף להמצאת אותן ראיות ומסמכים 

 מעת לעת על ידי הנאמן ובכפיפות לאמור בכל דין.שידרשו 
 

כל עוד מקבל ההעברה לא נרשם כבעל היחידה המועברת לו במרשם בעלי  4.15.7
היחידות ייחשב המעביר והוא בלבד, לבעל היחידה הנדונה וכבעל הזכות 

 הבלעדית באותה יחידה.
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במידה ומועבר חלק בלבד של יחידות הנכללות בתעודת יחידות אחת, יהיה  4.15.8

המעביר זכאי עם רישום ההעברה לקבל תעודת יחידות על שמו לגבי כל אותן 
יחידות הנותרות בבעלותו, או לפי בקשתו, מספר תעודות הכוללות תעודות 

יחידות או  100בגין יחידות מתוך היחידות הנותרות בבעלותו בכמויות של 
בעלותו יחידות, ותעודה אחת נוספת בגין יתרת היחידות שב 100כפולות של 

 )אם תהיה( שכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות.
 

 נציג בעלי היחידות כלפי שלטונות מס הכנסה -הנאמן 4.16
הנאמן ישמש נציגם של בעלי היחידות כלפי שלטונות מס הכנסה כאמור בחלק ו'  

 לפקודת מס הכנסה בענינים המשותפים לכל בעלי היחידות.
 

 ידותחיוב הנאמן ובעלי היח 4.17
הוראות ותנאי הסכם הנאמנות כפי שישונו מעת לעת יחייבו את הנאמן ואת המפקח  

כלפי כל בעל יחידות ויזכו את בעלי היחידות וכל אדם הזכאי לזכות כלשהי מכח 
היחידות כאילו היו בעלי היחידות וכל אדם כאמור צדדים להסכם הנאמנות על שינויו 

 ותיקוניו.
 

 ידותהשימוש בכספי תמורת היח 4.18
הכספים שיתקבלו על ידי הנאמן מן המציע תמורת יחידות השתתפות ו/או כתבי  

אופציה שיונפקו על ידי המציע )בניכוי הוצאות הנפקה ובניכוי הוצאות הנאמנות 
(, ישמשו מיד עם קבלתם של כספים אלה בידי להלן 5פרק ב 5.4.2כאמור בסעיף 

 אם להסכם השותפות המוגבלת. הנאמן, להשקעה בהון המוגבל של השותפות, בהת
 

הוצאות , הנפקהההוצאות : בניכוי, שיתקבלו כאמורהתשקיף הכספים נכון למועד  
להלן, הוצאות  6.2.1, סכומים שישולמו לשותף הכללי כאמור בסעיף הנאמנות

רישיון חיפוש מס' בשטח פעולות הם למימון ימיועד שוטפות של השותפות וכיו"ב,
919C5 ובשטח כל היתר חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או  ר רותם מזרחלפצלי שמן באת

ו/או כל זכות חיפוש או כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן,  רישיון ו/או זכות לכרייה
  .להלן 8כמפורט בפרק  שיינתנו בשטחו על פי פקודת המכרות

 
לעיל(, ישמשו כל כספי  4.10במקרה של הנפקת יחידות נוספות )כאמור בסעיף  

מורת ההנפקה )בניכוי הוצאות הנפקה ובניכוי הוצאות הנאמנות כאמור בסעיף ת
( להשקעה בהון השותפות המוגבלת בהתאם להסכם השותפות להלן 5בפרק  5.4.2

 המוגבלת. 
 

 חובותיהם ותפקידם של המפקח והנאמן 4.19
 המפקח  4.19.1

,  חובותיו ותפקידיו של המפקח יהיו בהתאם לקבוע בפקודת השותפויות 
 .השותפות ובהסכם הנאמנותבהסכם 
 

 הנאמן  4.19.2
הנאמן יהא רשאי לבקש הוראות מאת המפקח והוא לא ישא באחריות  א.  

 לב לפי הוראותיו של המפקח או באישורו.-אם פעל בתום
 

הנאמן, עובדיו ומנהליו לא יהיו אחראים כלפי בעלי היחידות על כל  ב.  
בהסכם  מעשה או מחדל, שנעשו במסגרת הסמכויות שהוענקו לו

דין ושיקבלו את אישור בית המשפט או  -פי-פיו או על-הנאמנות או על
 אישור של אסיפת בעלי היחידות על פי הסכם הנאמנות.
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 שכר המפקח, שכר הנאמן  והוצאות 4.20
 שכר המפקח והוצאותיו 4.20.1

שכרו של המפקח, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה 
קיף וכן החזר הוצאות שהוציא למטרות לציבור של ניירות ערך על פי תש

 ביצוע תפקידו, ייקבעו בהתאם להוראות הפקודה.
 

עד לקביעת שכרו של המפקח בהתאם להוראות הפקודה, המפקח יהיה זכאי   
דולר  2,500 -לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל

השותפות  החל ממועד רישום ניירות הערך של לחודש )בתוספת מע"מ(
 .תשקיףכל דולר בגין  15,000למסחר וכן לשכר בסך 

 
 שכר הנאמן והוצאותיו 4.20.2

דולר  1,000 -הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל  
לשנה )בתוספת מע"מ( לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות 

נאמן ביום )או חלק יחסי מסכום זה בגין חלק משנה(. סכום זה ישולם ל
האחרון של השנה שבגינה הוא משולם. כמו כן יהא הנאמן זכאי לקבל 
תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או שאושרו בכתב על ידי 

מקום בו הנאמן והמפקח הוא אותו אדם יידרש אישור האסיפה המפקח. 
 הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.

 
-ר והוצאות מנכסי הנאמנות לנאמן או לבעליפרט לאמור לעיל לא ישולמו שכ  

 ערך. -ענין בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות
 

 עסקאות מותרות למפקח ולנאמן 4.21
המפקח והנאמן יהיו רשאים להיות נאמנים של נאמנויות אחרות או מפקחים  4.21.1

פי הסכם -בנאמנויות אחרות, לרבות נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת על
אמנויות כאמור, תפקידים דומים לתפקידים של המפקח הנאמנות, או למלא בנ

כן הם יהיו רשאים לפעול -כמו .פי הסכם הנאמנות-ולתפקידים של הנאמן על
בפעולה שבין נאמנויות כאמור לבין השותפות המוגבלת או הנאמנות שנוצרה 

 פי הסכם הנאמנות לטובת בעלי היחידות.-על
 

כל אחד בתחום עיסוקיו,  המפקח והנאמן יהיו רשאים לעשות עסקאות, 4.21.2
ולהפיק מהן טובת הנאה. עסקאות עם השותפות המוגבלת תהיינה טעונות 

 אישור באסיפת בעלי היחידות.
 

 כ)ג( לפקודת השותפויות.65זה כפוף להוראות סעיף  4.21האמור בסעיף  4.21.3
 

 חילופי המפקח 4.22
 חילופי מפקח יהיו בהתאם להוראות פקודת השותפויות. 

 
  סיום הנאמנות 4.23

 מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה:-אמנות נוצרה לתקופה בלתיהנ 4.23.1
 

 אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת. א.  
 

 אם תתקבל החלטה של בעלי היחידות לסיום הנאמנות. ב.  
  

כך הודעה במערכת -כאשר יתמלאו התנאים לסיום הנאמנות תפורסם על 4.23.2
ות על פי חוק המגנ"א או באופן אחר שבו יפורסמו באותה עת לציבור דו״ח

 ניירות ערך ותקנותיו.
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סמוך לאחר מתן ההודעה האמורה יוחל במימוש נכסי הנאמנות למזומנים.  4.23.3

המימוש יבוצע בצורה ותוך תקופה שיראו לנאמן כמועילים לשמירת זכויותיהם 
ידי המפקח( ובהתאם לכך יהיה הנאמן זכאי -של בעלי היחידות )ויאושרו על
 המימוש של כל או חלק מהנכסים.)באישור המפקח( לדחות את 

  
המזומנים שיתקבלו עקב מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות  4.23.4

במימוש ובסיום הנאמנות יחולקו בין בעלי היחידות יחסית למספר יחידותיהם  
ידי -בתשלום אחד וסופי או בשיעורים, הכל בדרך ובמועדים שייקבעו על

 הנאמן באישור המפקח.
 

 תעשה כנגד הצגת תעודת היחידות אליה היא מתייחסת.כל חלוקה  4.23.5
 

גבי תעודת היחידות -רשם כל חלוקה כזאת עליביניים ת-במקרה של חלוקת 4.23.6
מסר תעודת היחידות יאליה היא מתייחסת ובמקרה של חלוקה סופית ת

 לנאמן לביטול.
 

 סילוק הנאמן מתפקידיו על פי הסכם הנאמנות ופיקוח המפקח 4.24
אלא אם בד  הנאמנותלהסתלק מתפקידיו על פי הסכם הנאמן לא יהא רשאי  4.24.1

בבד ימונה נאמן אחר ובכפוף לאישור המפקח. המפקח לא יסרב לבקשת 
הנאמן להסתלק מתפקידו ולמנות אחר במקומו אלא מטעמים סבירים. 

חודשים מראש יהא המפקח רשאי להעביר את  3בהודעה מוקדמת של 
נות אדם אחר המתאים לכך ולמ הנאמנותהנאמן מתפקידיו על פי הסכם 

 במקומו. המפקח לא ישתמש בסמכות זו אלא מטעמים סבירים.
 

היה והנאמן יבקש להסתלק מתפקידו כאמור לעיל, ימסור הנאמן הודעה  4.24.2
מוקדמת למחזיקי היחידות לפחות שלושה חודשים מראש, שבה יפורטו 

 הטעמים להסתלקותו כאמור.
 

על הנאמן, ללא דיחוי, לכינוס לאחר מסירת ההודעה המוקדמת האמורה יפ 4.24.3
אסיפה כללית של מחזיקי היחידות לשם מינוי נאמן חדש. מינוי הנאמן החדש 

אסיפה הייעשה באופן שהשותף הכללי יציע את זהותו, והיא תובא לאישור 
כללית של מחזיקי היחידות שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר מכן. למען הסר ה

בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה ספק, השותף הכללי ו/או בעלי ענין 
הכללית שבה תתקבל ההחלטה על החלפת הנאמן וכן לא יהיו רשאים 

 להשתתף באסיפה הכללית שתאשר את זהותו של הנאמן החדש.
 

לא אושר מינויו של נאמן חדש כלשהו על ידי אסיפת מחזיקי היחידות, יהיה  4.24.4
בבקשה למנות כל אחד מהשותף הכללי והנאמן רשאי לפנות לבית המשפט 

נאמן חדש ואם יורה בית המשפט על מינוי נאמן חדש יבוא הנאמן שעליו 
ובלבד שזהותו של הנאמן החדש לא  -הורה בית המשפט במקום הנאמן 

 הוצעה על ידי מי מהצדדים )השותף הכללי ומי ממחזיקי היחידות(.
 

כהונתו של הנאמן תפקע, במועד שקבע בית המשפט, אם בית המשפט,  4.24.5
 -על כך לבקשת השותף הכללי או לבקשת מחזיקי יחידות המחזיקים ב הורה
 לפחות מהיחידות המונפקות וזאת בהתקיים אחד מאלה: 10%

 
 נבצר מהנאמן דרך קבע למלא את תפקידו. 4.23.5.1
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במהלך כהונתו הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה  4.23.5.2  
 ראוי לשמש כנאמן.או נסיבותיה בית המשפט מצא כי הוא אינו 

 
 במקרה של מינוי נאמן חדש, תחולנה ההוראות הבאות: 4.24.6

 
יעשו כל פעולה או דבר הדרושים לשם הקניית נכסי הנאמנות  4.23.6.1

 לנאמן החדש.
 

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות  4.23.6.2  
האחרות ויוכל לפעול בכל המובנים כאילו נתמנה כנאמן 

 .הנאמנותלה בשעת חתימת הסכם מלכתחי
 

כל נאמן חדש יהיה חייב בכל אותן חובות והתחייבויות כלפי  4.23.6.3  
 מחזיקי היחידות על כל תנאיהן כפי שהיה חייב הנאמן הקודם.

 
יפעל הנאמן בכפוף להוראות כל דין,  הנאמנותבמילוי תפקידיו על פי הסכם  4.24.7

טל כל החלטה של הנאמן תחת פיקוחו של המפקח. המפקח יהיה רשאי לב
אם לדעתו היא מקפחת את זכויותיהם של מחזיקי היחידות וליתן לו )בכפוף 
להוראות כל דין( הוראות כיצד לנהוג בתחומי תפקידו במטרה לשמור על 
זכויותיהם של מחזיקי היחידות ובלבד שאם הדבר יהא כרוך בהוצאות, 

וצאנה על פי מסגרת תשולמנה אלו מתוך נכסי הנאמנות. הוצאות כאמור ת
שנקבעה על ידי המפקח )ושהמפקח יהיה זכאי להגדיל אותה, אם ימצא לנכון, 
מעת לעת( או על פי אישור שניתן על ידו מעבר למסגרת האמורה להוצאה 
מסוימת או הוצאות מסויימות. המפקח לא יתן את אישורו כאמור אלא 

 להוצאות שלדעתו הינן סבירות בנסיבות הענין
 

יתן הנאמן למפקח את  הנאמנותהנאמן משמש כנאמן על פי הסכם  כל עוד 4.24.8
הזכות היחידה )ויעשה את כל הדרוש על מנת שיהיה לה תוקף( למנות את 
הדירקטור של הנאמן והמפקח יהא רשאי למנות גם את עצמו כדירקטור של 
הנאמן. לצורך זה הוקצתה לחברה בשליטת המפקח מנית הניהול היחידה 

ו מקנה למחזיק בה את הזכות הבלעדית למנות דירקטור בנאמן. מניה ז
 לנאמן.

 
 דיני מדינת ישראל וסמכות מקומית 4.25

 על הסכם הנאמנות יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. 4.25.1
 

כל תביעה הנוגעת או הקשורה לנאמנות ולנכסיה או להסכם הנאמנות וכל  4.25.2
ו אך ורק לבתי הליך משפטי כמגד המפקח או הנאמן בקשר אליהם יוגש

המשפט המוסמכים בתל אביב, אלא אם המפקח והנאמן יתנו את הסכמתם 
 המוקדמת בכתב להגשת כל הליך כזה לבית משפט אחר.

 
 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת והסכמים אחרים 4.26

בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן לענין האישורים הנדרשים ביחס  
המפקח והנאמן יהיו רשאים להסכים על שינויים בהסכם  לסוגי עסקאות שונים,

השותפות המוגבלת ובהסכמים אחרים, שהסכמתם או הסכמת מי מהם דרושה על פי 
הסכם השותפות המוגבלת או מכח היותו של הנאמן שותף מוגבל בשותפות 
המוגבלת או לוותר על אי מילוי הוראה מהוראותיהם או זכות הניתנת על פיהם או 

והכל בכפוף לקבלת כל הסכמה )מקום שהסכמתם או הסכמת מי מהם דרושה(, ליתן 
 באחד משני המקרים: הסכמת השותף הכללי בהיותו צד להסכם,
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אם המפקח שוכנע ואישר בכתב שהשינוי או הויתור או ההסכמה לא יפגעו  4.26.1
 בזכויותיהם של בעלי היחידות.

 
בעלי היחידות באופן אם השינוי או הויתור או ההסכמה אושרו בהחלטה של  4.26.2

או בהחלטה ברוב מיוחד של מחזיקי היחידות  הנאמנותהקבוע בהסכם 
 בהתאם להוראות הפקודה, לפי העניין.

 
אי מתן אישור על ידי המפקח לשינוי, וויתור או הסכמה כאמור, לא ישלול  

תוקפו של תיקון הסכם השותפות או תוקפו של הוויתור או ההסכמה, ככל 
 ת ההשתתפות הסכימו לכך בהתאם לאמור לעיל.שמחזיקי יחידו
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 : הסכם השותפות המוגבלת5פרק 
 

 מבוא 5.1
" השותפות המוגבלת)להלן: "" רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ("השותפות המוגבלת  

בין , 11.12.2016נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום "( השותפותאו "
כפי שתוקן  ,כשותף כללי מצד אחד ובין הנאמן כשותף מוגבל מצד שניהשותף הכללי 

 ."(הסכם השותפות)להלן: " 29.10.2018וביום  9.5.2018ביום 
 

לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[,  18.12.2016השותפות המוגבלת נרשמה ביום  
)א( לפקודת  61"(. בהתאם לסעיף פקודת השותפויות)להלן: " 1975 -תשל"ה 

 השותפויות מהווה הסכם השותפות המוגבלת את תקנות השותפות המוגבלת.
 

  מובאות הוראותיו העיקריות של הסכם השותפות המוגבלת.להלן  
 

בהסכם השותפות נקבע כי זכויותיהם וחובותיהם של הצדדים להסכם השותפות  
 יקבעו לפי הוראות פקודת השותפויות והוראות הסכם השותפות.

 
 הגדרות 5.2

 אביב בע״מ.-הבורסה לניירות ערך בתל -״ הבורסה״
 
, של יחידות אשר תונפקנה זהר על פי תשקיף ההצעה לציבו -״ ההצעה לציבור״

בהתאם להסכם הנאמנות על ידי השותף המוגבל כמנפיק ואשר תקנינה )כלפי 
 השותף המוגבל( זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות. 

 
וכל מי  ביחד עם מיכה בלומנטל, רו"ח חשבון פאהן קנה ושות', רואי -״ המפקח״

 .השותפותעל פי הסכם הנאמנות והסכם  שיכהן מפעם לפעם כמפקח
 
 השותף הכללי. -״ המציע״
 
וכל מי שיכהן מפעם לפעם כנאמן  השותפותהשותף המוגבל על פי הסכם  -״ הנאמן״

 על פי הסכם הנאמנות.
 
 חתם בין השותף המוגבלנש 9.5.2018מיום הסכם הנאמנות  -״ הסכם הנאמנות״

ן המפקח מצד שני בדבר הנפקתן של כנאמן עבור מחזיקי היחידות מצד אחד ובי
יחידות, כפי שיתוקן מפעם לפעם. ככל שבעתיד יאושר בהתאם לדין כי לא יכהן מפקח 

בהסכמה בין השותף הכללי והשותף המוגבל,  השותפותבשותפות, יתוקן הסכם 
באופן שהוראות הסכם הנאמנות, ככל שאינן מתייחסות למפקח, תוטמענה בהסכם 

רש לצורך כך אישור של אסיפת בעלי יחידות ההשתתפות של מבלי שייד השותפות
 השותפות.

 
 .1975-פקודת השותפויות )נוסח חדש(, תשל״ה -" הפקודה"
 
 . 1999-חוק החברות, התשנ״ט -" חוק החברות"
 
ש"ח  1יחידות השתתפות רשומות על שם בנות  –" יחידות השתתפות״ או "יחידות״

 -ת בזכויות הנאמן כשותף המוגבל בשותפות ע.נ. כל אחת, המקנות זכות השתתפו
 והמוחזקות בנאמנות ע"י השותף המוגבל עבור רוכשיהן. השותפותכמפורט בהסכם 
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ידי השותף המוגבל -כתבי אופציה רשומים על שם, אשר יונפקו על –" כתבי אופציה"
 1והמקנים למחזיקים בהם זכות לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על שם בת 

נ. כנגד כל כתב אופציה במחיר ובתנאים שיפורטו בתשקיף ו/או בדוח הצעת ש"ח ע.
 מדף מכוחו יונפקו. כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או מכמה סדרות.

 
 ., לרבות פצלי שמןכל סוגי ההידרוקרבונים, בכל מצב צבירה -" נפט"
 
ו רישיון לחיפוש או תעודת היתר לחיפוש או תעודת היתר לחקירה א –" נכסי נפט"

תעודת תגלית או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה או כל זכות חיפוש או כרייה או 
 וכן הפקה אחרת של פצלי שמן, על פי פקודת המכרות שהוקנו ו/או יוקנו לשותפות

ו/או יוקנו כדין  הפקתם שהוקנו ו/או לחיפושי הידרוקרבונים, ו/או פיתוחם הרשאות
 .לשותפות

 
 תאריך שיהיה סמוך לאחר סגירת רשימת החתימות בהצעה -" יך ההשלמהתאר"

לציבור אך לפני הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך שיוצעו לציבור במסגרת 
 ההצעה לציבור.

 
 .זהתשקיף  -״ התשקיף״
 
יחידות ההשתתפות, כתבי האופציה וכל נייר ערך אחר של  -" ניירות ערך"

 השותפות.
 
 ר של ארה"ב.דול -" דולר"
 

 מטרת השותפות, סמכויותיה וכוחותיה 5.3
 :מטרת השותפות המוגבלת הינה 5.3.1

 
רישיון והפקה של נפט מפצלי שמן בשטח  , פיתוחלעסוק בחיפוש .א

ובשטח כל היתר  לפצלי שמן באתר רותם מזרח 919C5חיפוש מס' 
ו/או כל זכות  חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון ו/או זכות לכרייה

כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן, על פי פקודת המכרות  חיפוש או
אשר זכויות כאמור  בשטחים סמוכים לשטחשיינתנו בשטחו, לרבות 

תקבל השותפות  ןאו שלגביה ןעקב שינויי הגבול בההן יכללו ב
המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול  או הזכויות האמורות ינתנו 

 .בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות
 
הפקתם בשטח נכסי  ו/או ו/או פיתוחם הידרוקרבוניםחיפושי לעסוק ב .ב

הן אשר יכללו בנכסי נפט כאמור  בשטחים סמוכים לשטחנפט לרבות 
תקבל השותפות המוגבלת זכויות,  ןאו שלגביה ןעקב שינויי הגבול בה

והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנו בשל סיבות 
 .תגיאולוגיות מקומיו

 
לשותפות המוגבלת יהיו כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או מועילים לצורך  5.3.2

 קידום מטרת השותפות המוגבלת או הקשורים בה.
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להסיר ספק השותפות תהא רשאית לבקש ולקבל, או להתקשר בהסכמים  5.3.3
בדבר רכישתן על ידה או העברה אליה של זכויות בנכסי נפט, אף בטרם 

על שם השותפות, ובלבד שהשותפות לא תבצע פעולות הוקנו כדין או הועברו 
ולא תוציא כסף לפעולות, בקשר עם נכסי נפט כאמור, ולא תישא בהוצאות 

הכנה והשתתפות  ישירות אחרות בגין אותם נכסי נפט, למעט הוצאות
בדיקות נאותות, בדיקות כלכליות, פיננסיות,  במכרזים בקשר עם נכסי נפט,

 טוריות וכד' בקשר עם נכסי הנפט., רגולטכניות/מקצועיות
 

 הון השותפות 5.4
 הון השותפות המוגבלת יהיה מורכב מהסכומים הבאים: 5.4.1

 
חתימת  לאחרוכנס על ידי השותפים הש״ח אשר  1,000סכום של  5.4.1.1

ש״ח על ידי  999וכנסו ה, כשמתוך סכום זה השותפותהסכם 
 ש״ח על ידי השותף הכללי, וכן; 1 -השותף המוגבל ו

 
כנסו על ידי השותף המוגבל בתאריך ההשלמה הסכומים שיו 5.4.1.2

 להלן. 5.4.2בהתאם לסעיף 
 

 השותפותהסכום המוכנס על ידי השותף המוגבל עם חתימת הסכם  5.4.1.3
, מוכנס על מנת שהשותף המוגבל לא יהיה 5.4.1.2כאמור בסעיף 

 אחראי לחיוביה של השותפות למעלה מן הסכום שהכניס כאמור.
 

בתאריך ההשלמה סכום השווה לכל סכום  השותף המוגבל יכניס לשותפות 5.4.2
תמורת ההנפקה )נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( של היחידות )לרבות כתבי 

 200,000אופציה( שיונפקו על ידו ויוצעו על פי התשקיף )בניכוי סכום של 
ש״ח שיוותר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות(, וכן יכניס להון השותפות כל סכום 

דו תמורת ההנפקה של יחידות )לרבות כתבי אופציה( אשר נוסף שיתקבל על י
יונפקו על ידו לשותף הכללי או לבעלי שליטה בו או לאחרים סמוך לפני תאריך 
 התשקיף או בתאריך ההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שתיכלל בתשקיף. 

 
סכומים אלה יהוו יחד עם הסכום ששולם, על ידי השותף המוגבל על פי סעיף  5.4.3

 מהון השותפות המוגבלת. 99.9% -כ 5.4.1.1
 

כל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת יחידות )כגון  5.4.4
בעקבות הנפקות חדשות של יחידות או של ניירות ערך אחרים או בשל מימוש 
ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות שיונפקו על ידי השותף המוגבל( או 

כאמור, יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים  עקב הקצאת ניירות ערך
, להון השותפות, ובניכוי הוצאות הנפקה אלה, בניכוי עמלות שישתלמו עליהם

ובניכוי סכומים שהשותף המוגבל, בהסכמת השותף הכללי, יותיר בידיו לצורך 
 לעיל(. 5.4.2הוצאות הנאמנות )מעבר לסכום הקבוע בסעיף 

 
 י לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת.השותף המוגבל לא יהא זכא 5.4.5

 
לאחר שישלם השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת, בהתאם  5.4.6

זה, לא יהיה השותף המוגבל חייב להוסיף ולהשקיע סכומים  5.4לסעיף 
נוספים בהון השותפות המוגבלת, ולא יהיה אחראי לחיוביה של השותפות 

 יכניס כאמור.המוגבלת למעלה מן הסכומים ש
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בכל מקרה שיוחלט על הגדלת הון השותפות המוגבלת יהיה חלקו של השותף  5.4.7
מההון הנוסף שיוכנס לשותפות וחלקו של השותף הכללי  99.9%המוגבל 

 מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת. 0.1%יהיה 
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש, בכל עת,  5.4.8
 ת ערך של השותפות, לפי שיקול דעתו הבלעדי.ניירו

 
 מקום ניהול העסקים 5.5

. , תל אביב94יגאל אלון מקום ניהול העסקים של השותפות המוגבלת יהיה ברחוב 
השותף הכללי יוכל לשנות מזמן לזמן את מקום ניהול העסקים של השותפות 

 .למקום אחר המוגבלת
 

 הוצאות השותפות המוגבלת ומימונן 5.6
לי רשאי )אך לא חייב( לקבל בשם השותפות המוגבלת, אשראי השותף הכל 5.6.1

לשעבד ו להחליטובתנאים שיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאותיהם 
 לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת.

 
השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את הון  5.6.2

הון השותפות המוגבלת השותפות המוגבלת על מנת שהכספים שיוכנסו ל
, כפי שיהיו השותפותישמשו למטרות שהיא רשאית לעסוק בהן על פי הסכם 

. השותפותמעת לעת ולפעולות שהשותפות רשאית לעשותן על פי הסכם 
השותף הכללי יציין בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש 

 להגדיל את הון השותפות.
 

פרסום תשקיף ו/או דוח הצעת מדף ו/או במקרה כזה יפעל השותף הכללי ל
בכל דרך אחרת על פי דין לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון 
השותפות כאמור וזאת בכפוף לתנאים ולאישורים שידרשו לכך על פי הוראות 
מפורשות שתכללנה בהסכם הנאמנות. מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי 

שתוצע מכל סוג, הרכב האגדים ניירות הערך שיוצעו בה ותנאיהם, הכמות 
שבהם יוצעו ניירות הערך כאמור והמחירים ומחירי המימוש של ניירות ערך 

 המקנים זכות לרכישת יחידות יקבעו על פי החלטת השותף הכללי. 
 

 השתתפות בהכנסות, הוצאות והפסדים 5.7
מההוצאות וההפסדים  0.1% -מההכנסות ויישא ב 0.1% -השותף הכללי יהיה זכאי ל

ל השותפות המוגבלת וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת אשר עקב ש
להלן, לא יישא בהם  5.12.2כאמור בסעיף ההגבלה על אחריות השותף המוגבל, 

 השותף המוגבל.
 

מההכנסות ויישא בכפוף להגבלת אחריותו  99.9% -השותף המוגבל יהיה זכאי ל
ת וההפסדים של השותפות ומההוצא 99.9% -להלן ב 5.12.2כאמור בסעיף 

 המוגבלת.
 

 תשלומים לשותף הכללי ולבעלי ענין בו 5.8
 (וניהול תפעול) מפעילניהול השותפות ודמי  5.8.1

השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת וכן הוא או מי מטעמו  5.8.1.1
יהיה האחראי המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט 

פט שבהם יש לשותפות לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת נכסי הנ
 בהם בעתיד. זכויותושיהיה להם  זכויותהמוגבלת 
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יהיה זכאי,  כאמור, השותף הכללי או מי מטעמו םבתמורה לשירותי 5.8.1.2
, גם אם קיים מפעיל זכויותלגבי כל נכסי הנפט שבהם יש לשותפות 

בשיעורים כדלקמן )בתוספת מע"מ( וזאת ממועד  מפעילנוסף, לדמי 
 של השותפות למסחר לראשונה: רישום ניירות הערך

 
הממצאים,  וניתוח פענוח, קידוחים ביצוע תכולל)החיפוש בתקופת ה

המתאימה להפקת  הטכנולוגיה בחירת, גיאולוגיים דוחותהכנת 
וכן  עקרוני מחברת ידע תכנוןו Pilotהאנרגיה מפצלי השמן, ביצוע 

 הארץ לתנאי הטכנולוגיה להתאמת (FEED) ראשוני הנדסי תכנון
ועד תחילת ( הסביבה איכות בתקני לעמידה התהליך ולהתאמת

מסך כל ההוצאות של השותפות והסכומים  7.5% –עבודות הפיתוח 
 המיוחסים לחלקה היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות משותפות. 

 
תכנון רכש וביצוע  קבלן בחירת תכולל)ה בתקופת עבודות הפיתוח

 (םוהפעלת הפקה נימתק הקמת, פיננסית סגירה(, EPCבינלאומי )
מסך כל ההוצאות של השותפות והסכומים המיוחסים לחלקה  5% -

  היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות משותפות.
 

דולר ארה"ב לחודש בתקופת  21,000אך לא פחות מסך של 
 החיפוש ובתקופת עבודות הפיתוח.

 
למען הסר ספק, מובהר כי בתקופת ההפקה לא ישולמו לשותף 

 מי מפעיל.הכללי ד
 

 יעשה על בסיס דולרי והם ישולמו אחת לרבעון.  המפעילחישוב דמי  5.8.1.3
 

״ בשיעורים האמורים מפעילהשותף הכללי יהיה זכאי לקבל ״דמי  5.8.1.4
 גם ממשתתפים אחרים, אם יהיו. 

 
, בשכר אשר ישולם המפעילהשותף הכללי יישא מתוך דמי  5.8.1.5

עיל, , למעט יו"ר דירקטוריון פלדירקטורים של השותף הכללי
, בגין שירותם דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים

)להבדיל כדירקטורים ובגין שירותים שוטפים שיעניקו לשותף הכללי 
 ף, בתוקף תפקידם.טבתחומי התפעול השומלשותפות( 

 
 יתר הוצאות השותפות המוגבלת ישולמו על ידי השותפות המוגבלת

 .5.8.1.6כאמור בסעיף 
 

ר משרה אש ו/או נושאי עובדים במישרין ית להעסיקרשא השותפות 5.8.1.6
במלוא ת תישא השותפו כאמור שירותים ובמקרה יתנו לשותפות

 עלות שכרם.
 

 תמלוג על  5.8.2
השותפות מתחייבת לשלם לשותף הכללי תמלוג על בשיעורים  5.8.2.1

  :כמפורט להלן ,התוצרים משווי
 

 עד החזר השקעה; 6%
 

 לאחר החזר השקעה; 8%
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 ."(עלתמלוג ה)להלן: "
 

 לענין זה:
 
משמעם הנפט ו/או חומרים בעלי ערך אחרים )לרבות  –" התוצרים"

אפר וכימיקלים( שיופקו וינוצלו מנכס נפט ו/או מנכסי הנפט בהם יש 
, לרבות מהשווי של האנרגיה זכויותאו יהיה לשותפות בעתיד 

והחשמל שיופקו ממתקני ההפקה במהלך תהליך הפקת הנפט 
ניכוי תמלוגים ו/או היטלים ו/או כל התחייבות  מפצלי השמן, לפני

 אחרת לתשלום מכל סוג. 
 
 של חלקה שבה הזמן הראשונה נקודת " משמעוהשקעה החזר"

 למדינה והתמלוגים ניכוי התמלוגים השותפות בתוצרים )לאחר
כמות,  כל מחושב, לגבי זה( כשהוא הסכם פי לשותף הכללי על

 לפי או אחר ים )או במועדהתוצר של ארה"ב לפי שווי בדולרים
המפקח(,  הכללי באישור על ידי השותף שיקבע חישוב ממוצע, כפי

 השותפות להון כל הכספים שהוכנסו לסך יגיע לסכום השווה
 זמן, כשהם לאותה נקודת לעת, עד ידי השותפים מעת על המוגבלת
 ידי על היציג שהתפרסם השער לפי של ארה"ב בדולרים מחושבים

 הסכומים להון הוכנסו בהם תאריכים השוניםישראל ל בנק
 השותפות.

 
" ייקבע לפי מחיר המוצר הסחיר הראשון שניתן התוצרים שווי"    

להפיק מפצלי השמן שתפיק השותפות בניכוי הוצאות בעד זיקוק, 
עיבוד והובלה, ככל שישנן, כפי שיקבע שר התשתיות הלאומיות 

"(, ובניכוי סכום נוסף ותהוצאות נורמטיביהאנרגיה והמים )להלן: "
מהסכום המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות  10%-השווה ל

הנורמטיביות ממחיר המוצר הסחיר הראשון. לא ידוע מחיר המוצר 
הסחיר הראשון או שנמכרו פצלי השמן טרם הפיכתם למוצר הסחיר 
הראשון, יחושב השווי של פצלי השמן בהתאם להוראות שיקבע 

 הלאומיות האנרגיה והמים.לעניין זה שר התשתיות 
 
 הינו הגבוה מבין אלה: –" מחיר המוצר הסחיר הראשון"
 
ממוצע המחירים החודשיים של המוצר הסחיר הראשון,  (1)

המפורסמים בדרך המקובלת באותו ענף, בתקופה שבעדה 
 משולם התמלוג;

המחיר שבו נמכר המוצר הסחיר הראשון בידי השותפות, אם  (2)
 נמכר;

 
 שמןל יחושב בהתאם למועד הכרייה בעד כמות פצלי התמלוג הע
 שנכרתה.

 
למען הסר ספק, מובהר כי השותף הכללי יהיה רשאי, בכפוף 
לקבלת האישורים הדרושים על פי דין, להמחות ולהעביר את 
זכויותיו לתמלוג העל, כולן, או מקצתן, ולעשות בזכויות כאמור 

 השותפות. עסקאות ללא הגבלה, ללא צורך בקבלת הסכמת 
 

השותף הכללי לרבות מי שתומחה ו/או תועבר אליו, ככל שתומחה 
 ".הזכאים לתמלוגו/או תועבר, הזכות לתמלוג על יקראו להלן: "
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הזכות לתמלוג על כאמור תהא בתוקף כל עוד נכס הנפט, לרבות כל  5.8.2.2

 נכס נפט שיינתן מכוחו, בתוקף.
 

בכל ותפות הששל  הכאמור תהא צמודה לחלקעל הזכות לתמלוג  5.8.2.3
את תעביר השותפות . אם זכויותאחד מנכסי הנפט בהם יש להם 

לזכאים לתמלוג זכות לתמלוג על, הם  בנכס נפט בו יש הזכויותי
שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות  יועברו בתנאי

 כאמור לעיל.העל לתשלום תמלוג 
 

 ואו מקצתהנ״ל העל לקבל את תמלוג  םרשאי ויהיהזכאים לתמלוג  5.8.2.4
)עד גובה השיעור הנזכר  התוצריםבעין, דהיינו, לקבל בעין חלק מ

 והנ״ל או מקצתהעל לקבל את תמלוג ו הזכאים לתמלוג לעיל(. בחר
בעין העל את תמלוג  והאופנים והמועדים בהם יקבליוסדרו בעין, 

לזכאים לתמלוג  ורימסבתמלוג  ולהתוצרים שייכלכאמור, כך ש
 .במתקן ההפקה

 
ישולם בעין, העל לקבל את תמלוג  ולא יבחרזכאים לתמלוג האם  5.8.2.5

 כאמור.התוצרים שווי לזכאים לתמלוג 
 

של כל חודש  5 -התשלום כאמור יעשה, אחת לכל חודש )ביום ה 5.8.2.6
 חודש הקודם( בדולרים של ארה״ב.הנפט שנמכר בבגין 

 
שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך  התוצריםמדידת הכמויות של  5.8.2.7

ייעשו בהתאם לעקרונות לזכאים לתמלוג המגיע העל ג חישוב תמלו
 .1מדינת ישראלללמדידת תמלוג  המקובלים

 
שיופקו התוצרים נהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי תהשותפות  5.8.2.8

 םזכאי ויהיהזכאים לתמלוג . זכויותוינוצלו מנכסי הנפט בהם יש לה 
שעות למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהעתיק ב

 ויתר המסמכים והרישומים העבודה הרגילות את פנקסי השותפות
 .העל כאמור לעיללתמלוג הזכאים לתמלוג הנוגעים לזכות 

 
זכות רישום בכל הפעולות הדרושות לצורך תנקוט השותפות  5.8.2.9

, בו רשומים נכסי הנפט בפנקסהעל  לתמלוג הזכאים לתמלוג
 הבבד עם רישומ בד , ככל הניתן,כמפורט בסעיף זה לעיל, וזאת

 בנכס נפט. זכויות תזכויות נפט או כבעל תכבעלכאמור בפנקס 
 
אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות של השותפות  5.8.2.10

מלשלם תמלוגי על לצדדים שלישיים ו/או להטיל כל מגבלה על 
 הענקת תמלוג על כאמור.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ישראל. )ד( להלן לענין חובת תשלום תמלוג למדינת8.7.2ראה סעיף   1
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 רווחי השותפות 5.9

הראויים לחלוקה על ידי השותפות על פי  כל הרווחים של השותפות המוגבלת, 5.9.1
דין, כרווחים, בניכוי סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( 
הדרושים לשותפות לפי שיקול דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר עם 
התחייבויות קיימות או עתידיות צפויות של השותפות המוגבלת, ידועות או 

ר הלוואות )אם תהיינה( ולרבות הסכומים משוערות ובכלל זה גם החז
הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש 

״( יחולקו הרווחיםדולר ארה״ב( )להלן: ״ 500,000)שסכומם לא יעלה על 
 5.9.10לשותפים, בהתאם לזכויותיהם, כאמור לעיל ובכפוף להוראות סעיף 

לפני תום השנה יערוך השותף הכללי, להלן, באופן הבא: אחת לשנה, בסמוך 
בהתייעצות עם רואי חשבון של השותפות, הערכה של ההכנסה השנתית 
החייבת לצרכי מס של השותפות. בהתבסס על הערכה זו יקבע השותף 
הכללי את הסכום לחלוקה ראשונה, בהתחשב, בין היתר, בנדרש, לפי 

לגביית מס  ההערכה לצורך עמידה בהתחייבות השותפות על פי הסכם
ובין שלטונות המס מצד שני או  שיחתם )אם ייחתם( בין השותפות מצד אחד

לעמידה בתנאים שיקבעו על ידי שלטונות המס באישורים שיינתנו על ידם 
לשותפות המוגבלת להנפקות של יחידות או של ניירות ערך אחרים או באופן 

״(. הסכום ונההסכום לחלוקה ראש)להלן: ״או בהתאם להוראות הדין אחר 
לחלוקה ראשונה יפורסם על ידי השותף הכללי לפני תום השנה ויחולק לאחר 

 מכן לשותפים בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל.
 

יתרת הרווחים שיוותרו לחלוקה )אם בכלל( בגין אותה שנה, תיקבע על ידי  5.9.2
השותף הכללי ותפורסם בסמוך לאחר פרסום הדו״חות הכספיים המבוקרים 

פות בגין אותה שנה ותחולק לאחר מכן לשותפים בהתאם של השות
 ״(.יתרת החלוקה השניהלזכויותיהם כאמור לעיל )להלן: ״

 
מובהר בזה כי היה ולאחר ביצוע החלוקה השניה יתברר, בעקבות שינוי  5.9.3

בנסיבות, כי ניתן לחלק סכומים נוספים בגין אותה שנה, יהיה השותף הכללי 
״(, חלוקות נוספותין אותה שנה )להלן: ״רשאי לבצע חלוקות נוספות בג

והשותף הכללי יהא חייב לעשות כן אם הסכומים הנוספים הניתנים לחלוקה 
 מיליון דולר ארה״ב. 3יהיו בסך העולה על 

 
 בדצמבר.  31חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביום  5.9.4

 
ל תחשב מובהר בזאת כי לא יחולקו רווחים אם קבלתם על ידי השותף המוגב 5.9.5

)ב( 63למשיכה של השקעות או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף על פי דין 
 לפקודה.

 
סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים  5.9.6

בהתאם לאמור לעיל )לרבות אלו הנובעים מהון השותפות המוגבלת ומרווחיה 
שיקול דעתו שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי, אם ימצא זאת לפי 

הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד למימוש בהם למטרות שלשמן נועדו באופן 
שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת שמירה, ככל 
האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך 

 ביצוע מטרות השותפות המוגבלת.
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רשאי להימנע מחלוקת רווחים או  למרות האמור לעיל השותף הכללי יהיה 5.9.7
 , פיתוח והפקהלעכב חלוקת רווחים לצורך השתתפות בפעולות חיפוש

או לצורך מימון זכויות בתחומי נכסי נפט אשר בהם לשותפות המוגבלת 
פעולות שתכניות לגביהן נכללו בתשקיף כלשהו או בתשקיף מדף או בדו״ח 

ערך אחרים, לרבות ניירות  הצעת מדף שעל פיהם יונפקו יחידות או ניירות
ערך המקנים זכות לרכישת יחידות או לצורך פעולות אחרות שאושרו על ידי 

 המפקח. 
 

מובהר בזה, כי במקרה של הערכה לא נכונה של הרווחים או במקרה  5.9.8
)ב( לפקודה וההוראות שפורטו לעיל ביחס אליה 63שבעקבות הוראת סעיף 

חלוקה כלשהי, כולה או חלקה, אף  תיווצר או יתברר שנוצרה, מניעה, לבצע
לאחר שסכום החלוקה פורסם, אזי יהיה השותף הכללי פטור מכל אחריות, 
אלא אם פעל תוך הפרת חובת האמונים כלפי השותפות ו/או תוך הפרת 

 חובת הזהירות בחלוקה.
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי השותף הכללי רשאי, על פי  5.9.9
בשם השותפות, לצורך קבלת אשראי, התחייבויות בדבר  שיקול דעתו, ליטול

הגבלות על חלוקת רווחים וכן שעבודים על נכסי השותפות הכוללים 
התחייבויות כאמור והכל לצורכי מימון )בין צרכי מימון מיידיים ובין צרכי מימון 
עתידיים, וכן בין צרכי מימון ידועים ובין צורכי מימון אפשריים( של פעולות 

וצאות אשר השותף הכללי יחליט עליהן בכל שטח של השותפות, לצורך וה
מימון פעולות אשר תכניות לגביהן נכללו בתשקיף או בתשקיף מדף או בדו״ח 
הצעת מדף כאמור או לצורך מימון פעולות אחרות שניתן להן אישור המפקח 

 לענין זה.
 

ג שהוא, על אף האמור לעיל מובהר בזאת, כי לא תבוצע חלוקה מכל סו 5.9.10
זה לעיל, אלא לאחר שניתנה לדירקטוריון השותף  5.9לרבות כאמור בסעיף 

הכללי הזדמנות נאותה לקבוע, טרם ביצועה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה 
 לחוק החברות. 301כמשמעות מונח זה בסעיף 

 
עוד מובהר בזאת, כי לא יחולקו רווחים, אם לדעת המפקח, קיים ספק כי 

השותף המוגבל תחשב למשיכה של השקעתו או חלק ממנה, קבלתם על ידי 
)ב( לפקודה. בכל מקרה שקיים ספק כאמור, לא 63כמשמעות הדבר בסעיף 

תעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח או באישור בית המשפט. ניתן אישור 
בית המשפט, כי אין בחלוקה כדי להטיל חיוב על מחזיקי היחידות, יחולקו 

 האישור.הרווחים על פי תנאי 
 

חוות דעתו של רואה החשבון של השותפות המוגבלת )או רואה חשבון שיבוא  5.9.11
במקומו( בכל הקשור בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים 
ובחישוב חלקם של השותפים על פי הסכם השותפות המוגבלת בהכנסות, 

 הוצאות והפסדי השותפות, תהיה סופית ומכרעת.
 

 ותף הכלליסמכויות ותפקידי הש 5.10
בכפוף להוראות כל דין, השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ו/או 
תאגידים מוחזקים שלה ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי. השותף הכללי ינהל את 
כל עסקי ועניני השותפות המוגבלת לפי שיקול דעתו וכמיטב יכולתו, ויעשה את מירב 

תפות המוגבלת כאמור בהסכם השותפות המאמצים על מנת לבצע את מטרות השו
 המוגבלת.
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בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן, לשותף הכללי יהיו סמכויות 
וכוחות מלאים לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו נחוצות ו/או מועילות 
לביצוע מטרות השותפות המוגבלת )למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם 

כפי שיתוקן מפעם לפעם ו/או אשר נמסרו לגורם אחר בפקודה, בהוראה  השותפות
 אשר אינה ניתנת להתנאה( ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם:

 
להחליט ולחתום בשם השותפות המוגבלת על כל ההסכמים והמסמכים  5.10.1

 הקשורים בפעולות חיפושים, פיתוח והפקה ועל כל שינוי או תיקון בהם או
 בכל מסמך הכרוך בפעולה על פיהם ולרבות:

 
 , לרבות רכישת זכויות והצטרפות לנכסי נפטהסכמי העברת זכויות .א

 ושטרי העברת זכויות מהשותפות המוגבלת ואל השותפות המוגבלת;
 

לקבל אשראי לצורך פעילות השותפות המוגבלת ולחתום על כל  .ב
 המסמכים וליצור שעבודים הדרושים לשם כך.

 
 קבלת נכסי נפט ושינוי תנאיהם של נכסי הנפט.בקשות ל .ג

 
נפט  , פיתוח והפקה שלפושיהסכמים עם גורמים אחרים העוסקים בח .ד

או להשתתפות עם אחרים  נפט, פיתוח והפקה של בחיפוש לשיתופם
 נפט. , פיתוח והפקה שלבחיפוש

 
 החלטות והודעות על נטישת נכסי נפט. .ה

 
 כל פניה למשרדי ממשלה ורגולטורים. .ו

 
 ל מסמך אחר הקשור בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה.כ .ז

 
החלטה להשתתף במכרז בקשר עם נכסי נפט וחתימה על כל  .ח

 .המסמכים בקשר עם כך
 

לעיל, להחליט לחתום ולחתום על  5.10.1בדרך כלל ובכפוף לאמור בסעיף  5.10.2
הכוללים אותם תנאים, תניות  הסכמים ומסמכים בשם השותפות המוגבלת

 ותף הכללי ימצא לנכון.והוראות כפי שהש
 

לעיל אשראי בשם  5.6.1לקבל, לפי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות סעיף  5.10.3
השותפות המוגבלת למטרות השותפות המוגבלת ולשעבד לצורך זה את נכסי 
השותפות המוגבלת, לרבות גם )אך לא רק( קבלת אשראי ושעבוד נכסים 

 לצורך תפעול ופיתוח נכסי הנפט.
 

הליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין לנהל כל תביעה ו 5.10.4
כנתבעת וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם 

 להתפשר בהם.
 

 לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת. 5.10.5
 

ביחס לכל פרויקט אשר השותפות רשאית לעסוק בו, בין במישרין ובין  5.10.6
ל החלטה בקשר לביצוע פעולות לעיל, לקבל כ 5.3.3בעקיפין, בהתאם לסעיף 

חיפושים או המשך פעולות חיפושים או הפקה ו/או המשך הפקה לרבות 
 החלטות על הימנעות מפעולות כאמור או מהשתתפות בהן, או הפסקתן.
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השותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדויקים על עניני השותפות המוגבלת  5.10.7

יש לדווח עליו לשלטונות ועסקיה, ויפרסם את הדוחות הכספיים וכל מידע ש
המס, לרשות ניירות ערך, לבורסה, לכל רשות, בארץ ו/או בחו"ל ולמחזיקי 
ניירות ערך שהשותף המוגבל ינפיק, לרבות דיווחים בקשר לפעולות חיפושי 
הנפט של השותפות, והכל במועדים, באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי 

תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות ערך  דין או על פי הסכם הנאמנות או על פי כל
של השותפות לציבור, או על פי תקנון הבורסה או על פי הסכמים עם שלטונות 

 המס.
 

 דוחות ומידע 5.10.8
 השותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדרושים דוחות כדלקמן:

 
כל הדו״חות של השותפות המוגבלת שיש לפרסמם על פי הסכם  5.10.8.1

תימתם על ידי השותף השותפות המוגבלת וזאת מיד לאחר ח
 הכללי, ולא יאוחר מהמועד שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת.

 
דוחות שעליו או על השותפות המוגבלת לפרסם על פי חוק ניירות  5.10.8.2

 והתקנות שהותקנו על פיו. 1968-ערך, תשכ״ח
 

 דוחות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחיותיה. 5.10.8.3
 

לציבור באמצעות מערכת  השותף הכללי יפרסם את הדוחות האמורים
, בדרך המקובלת להפצת דוחות של שותפויות שניירות ערך והמאי"ה המגנ״א

המקנים זכות השתתפות בהם נסחרים בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים 
 בדין.

 
השותף הכללי ובעלי ענין בו ידווחו על כל מכירה וקניה של יחידות והמירים  5.10.9

ל בעל ענין בחברה רשומה על קניית ליחידות, על ידם במתכונת הדיווח ש
 ניירות ערך ועל מכירת ניירות ערך המוחזקים על ידו.

 
 אחריות, שיפוי וביטוח  5.11

ובשותף אחריות, שיפוי וביטוח השותף הכללי, נושאי משרה בשותף הכללי  5.11.1
 ונושאי משרה בשותפות המוגבל 

השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת רשאים  (א)
ור, מראש, את השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או לפט

נושאי משרה בשותף המוגבל ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בתאגידים 
"( מאחריותם, כולה נושאי משרהזה " 5.11מוחזקים שלה )להלן בסעיף 

או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי 
השותף המוגבל, או בשל כל הפרה אחרת שהדין ו/או השותפות ו/או 

מתיר לחברה לפטור נושא משרה בה בגינה. על אף האמור לעיל, 
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות אינם רשאים לפטור 
מראש דירקטור מאחריותו כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או 

וחי השותף הכללי השותף המוגבל עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת רו
 ו/או השותפות.
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וככל שיינתן, לא יחול על  שיינתן, אם הפטור האמור, יובהר כי אף על
ה שאושר עסקה על משרה, או השותף הכללי ו/או נושא החלטה שקיבל

ידי השותף הכללי ו/או נושא משרה ושלבעל השליטה בשותף הכללי  על
בורו מוענק כתב כלשהו )גם נושא משרה אחר מזה שע או לנושא משרה

 הפטור( עניין אישי באישורה.
 

השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים  (ב)
לשפות כל אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי המשרה, בשל חבות או 
הוצאה שהוטלה עליהם או שהוציאו עקב פעולה שעשו בתוקף היותם 

 ן, בכל אחד מאלה:השותף הכללי ו/או נושאי משרה, לפי העניי
  

פי פסק דין, -חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר על .1
לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית 

 המשפט; 
 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו עקב  .2

חקירה או הליך שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או 
ך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם ובלי שהוטלה הלי

עליהם חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת 
כתב אישום נגדם אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי 
בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום 

 כספי.
 

אישום בענין שנפתחה בו  "סיום הליך בלא הגשת כתב -בפסקה זו 
כמשמעם  -חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

 ( לחוק החברות;1)א()א260בסעיף 
 
הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו או  .3

חויבו בהם בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדם בידי השותף הכללי 
ות או בשמם או בידי אדם אחר, או ו/או השותף המוגבל ו/או השותפ

באישום פלילי שממנו זוכו, או באישום פלילי שבו הורשעו בעבירה 
 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

 
()א( לחוק ניירות ערך 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .4

 1, או ט4, ח'3או בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'
רך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר לחוק ניירות ע

 טרחת עורך דין;
 
הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים  .5

ו/או בקשר אליו, לרבות הוצאות התדיינות  1988-העסקיים, תשמ"ח
 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

 
או יהיה מותר לשפות כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/ .6

 פי חוק החברות.-נושא משרה בחברה, על
 

השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים  (ג)
לתת התחייבות מראש לשפות כל אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי 

 המשרה בכל אחד מאלה: 
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, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל 1)ב(5.11.1כמפורט בסעיף  .1
ם שלדעת דירקטוריון השותף הכללי ו/או דירקטוריון השותף לאירועי

המוגבל, לפי העניין, צפויים לאור פעילות השותף הכללי ו/או השותף 
המוגבל ו/או השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן 
לסכום או לאמת מידה שדירקטוריון השותף הכללי ו/או השותף 

ירים בנסיבות העניין, המוגבל, לפי העניין, קבע כי הם סב
ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת דירקטוריון השותף 
הכללי ו/או השותף המוגבל, לפי הענין, צפויים לאור פעילות החברה 
ו/או השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת 
המידה אשר דירקטוריון השותף הכללי ו/או השותף המוגבל, לפי 

 קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. הענין,
 

או  5)ב(5.11.1או  3)ב(5.11.1, 2)ב(5.11.1כמפורט בסעיפים  .2
 לעיל. 6)ב(5.11.1

 
  ביטוח

השותף הכללי ו/או השותפות המוגבלת רשאים להתקשר בחוזה לביטוח  (ד)
אחריותם של השותף הכללי ו/או נושאי המשרה בשל חבות שתוטל 

היותם השותף הכללי ו/או נושאי עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף 
 משרה, בכל אחד מאלה:

 
הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או  .1

 השותפות ו/או אדם אחר;
 
הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או  .2

השותפות, ובלבד שהשותף הכללי ו/או נושא המשרה פעל בתום לב 
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת השותף הכללי והיה לו יסוד 

 ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות;
 
 חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר. .3
 

על אף האמור לעיל, לא ניתן יהא להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של  5.11.2
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או נושאי משרה, וכן לא ניתן יהא לשפות 

תם מאחריות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או ו/או לפטור או
 השותפות, בשל כל אחד מאלה:

 
הפרת חובת אמונים, למעט לענין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים  (א)

 ( לעיל;2)ד()5.11.1כאמור בסעיף 
 

הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה  (ב)
 ברשלנות בלבד;

 
 כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין;פעולה מתוך  (ג)

 
 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליהם; (ד)

 
הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר 1נד)א()52
כלל זה שכר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, וב

 טרחת עורך דין;
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 השותף המוגבל 5.12

השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או  5.12.1
עסקיה ולא יעשה בשם השותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי. פעולות 

 השותף המוגבל לא תחייבנה את השותפות המוגבלת.
 

המוגבלת למעלה מן השותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות  5.12.2
 הסכומים שיכניס להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל.

 
 השותפותהשותף המוגבל הוא הבעלים היחיד של הזכויות שלו על פי הסכם  5.12.3

, השותפותכלפי השותף הכללי וכלפי השותפות המוגבלת ושום דבר בהסכם 
של הוראות הסכם הנאמנות והתשקיף  השותפותלרבות גם איזכור בהסכם 

בר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח לא בד
יתפרש כמקנה זכות למאן דהוא, פרט לשותף המוגבל עצמו, על פי הסכם 

 או כהופך אותו לשותף בשותפות המוגבלת. השותפות
 

 המפקח 5.13
המפקח אינו שותף בשותפות המוגבלת. כל האמור בהסכם השותפות  5.13.1

רים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח או המוגבלת ו/או בפקודה על דב
סמכות אחרת שניתנה למפקח, מטרתם הינה אך ורק להבטיח את פיקוח 
המפקח, כי פעולות השותף הכללי יעשו על ידו לטובת השותפות המוגבלת 

 ובלי לקפח את זכויות השותף המוגבל. 
 

קאות לצורך מתן אישורו, המפקח לא יהיה צריך לבדוק את תנאיהן של עס 5.13.2
וסבירותן הכלכלית של החלטות ועסקאות, אלא אך ורק את השאלה אם אין 
בעסקאות ו/או בהחלטות או בשיקולים שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות 

 השותף המוגבל. 
 

המפקח לא ימנע מתן אישור הנדרש ממנו, אלא מנימוקים שיסודם בשיקולים  5.13.3
. השותף הכללי וכן השותף שעליו לשקול כאמור לעיל ושיינתנו על ידו בכתב

המוגבל יהיו רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה, כי יורה למפקח לייתן 
המשפט כי מתן האישור לא -אישור שנתבקש על ידי מי מהם אם ימצא בית

 יקפח את זכויותיהם של מחזיקי היחידות.
 

, לא יהיה תוקף השותפותמקום שנדרש אישור מאת המפקח על פי הסכם  5.13.4
אלא אם ניתן על ידי המפקח בכתב. נתבקש אישור מאת  לאישור כזה

המפקח, ישיב על כך תוך זמן סביר ובמקרה של סירוב, ינמק בתשובתו מדוע 
 מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם של מחזיקי היחידות.

 
 תחרות בשותפות המוגבלת 5.14

בעלי השליטה בשותף בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן,  5.14.1
יהיו רשאים להתחרות בשותפות המוגבלת ושום דבר האמור בהסכם  יהכלל

לעסוק בעסקי חיפושי נפט  בעלי השליטה בשותף הכללילא ימנע מ השותפות
ו/או גז ו/או הפקתם או בכל עסק אחר שבו תעסוק השותפות המוגבלת 

 2בתקופת קיום הסכם השותפות המוגבלת.
 

                                                 
 נכון למועד התשקיף בעלי השליטה בשותף הכללי אינם מתחרים בשותפות.  2
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מסגרת העברה לאחרים של חלק בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין, ב 5.14.2
מזכויות השותפות, לרבות לתאגידים שהשותפות ו/או השותף הכללי ו/או 
בעלי ענין בהם הינם בעלי ענין בהם ו/או יזמו את הקמתם לצורך גיוס הון 
להשקעה בהון השותפות, או לצורך השקעה משותפת עמה או רכישה ממנה 

רים ישלמו לשותף הכללי ו/או של זכויות בנכסי נפט, ניתן לקבוע כי הנעב
לבעלי ענין בו תמלוגים בגין הזכויות המועברות מנפט שיופק ו/או מרווחים 
שיופקו מהשטחים שלגביהם מועברות הזכויות, בשיעורים שיוסכמו בין 

ת יוהנעברים ובין השותף הכללי ו/או בעלי הענין בו. מבלי לפגוע בזכו
האמור לעיל יהיה כפוף לכך , אשר הוענקו על ידי השותפותלתמלוגים 

שהשותף הכללי או בעלי הענין בו, לפי הענין, ייתנו לשותפות אישור שלפיו 
בגין אותו חלק מהזכויות לנפט או לרווחים שבגינם הם מקבלים תמלוגים 
מתאגידים אחרים, כאמור, לא יחול תשלום כפול של תמלוגים מאת 

 השותפות.
 

 רים בשותפות המוגבלתצירוף שותפים נוספים ושינוי השיעו 5.15
לא יצורפו שותפים נוספים לשותפות המוגבלת ולא יחול כל שינוי בחלקו של כ״א  

מהשותפים בשותפות המוגבלת, רווחיה והפסדיה, אלא אם ניתנה לכך הסכמה 
 מפורשת של השותף הכללי.

 
 התקשרות עם גורמים נוספים בהסכם תפעול משותף 5.16

ור השותפות המוגבלת, כי השותפות המוגבלת השותף הכללי יהיה רשאי להחליט עב 
תשתף גורמים נוספים בעסקה משותפת, שמטרתה ביצוע חיפושי נפט בנכסי הנפט 

 . זכויותבהם יש לשותפות המוגבלת 
 

 תקופת השותפות המוגבלת 5.17
או  השותפותלפי הוראות הסכם  עד לפירוקהתקופת קיום השותפות המוגבלת הינה  

 תפים.על פי דין או בהסכמת השו
 

 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת 5.18
אלא בהסכם נוסף בכתב בין השותף הכללי  השותפותלא יעשה כל שינוי בהסכם 

 והשותף המוגבל.
 

 הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו 5.19
בקרות אחד המקרים  השותפותהשותף הכללי יסתלק מתפקידיו על פי הסכם 

 הבאים:
 

פרט )בר פירוק השותף הכללי אם ינתן צו או תתקבל החלטה בת תוקף בד 5.19.1
( לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או ארגון מחדש של השותף הכללי

 .יום 30אשר לא בוטלו בתוך 
 

אם יתמנה כונס נכסים לשותף הכללי או לחלק ניכר מנכסיו באופן שיקנה   5.19.2
ומינוי כאמור לא בוטל בתוך  לכונס הנכסים שליטה על עסקי השותף הכללי

 .יום 30
 

אם נעשה השותף הכללי נטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו על פי   5.19.3
 הסכם זה.
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בכל מקרה שבו יסתלק השותף הכללי מתפקידיו ימונה בהקדם האפשרי שותף אחר 
 השותפות)שאינו שותף מוגבל( במקומו, למילוי תפקידי השותף הכללי על פי הסכם 

ות כשותף כללי, אשר ישקיע בהון ובמידת הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף לשותפ
מהון השותפות המוגבלת )או סכום אחר  0.1% -השותפות סכום אשר יהיה שווה ל

שהשותפים יסכימו עליו( וחלקו בשותפות המוגבלת לענין הפסדים ורווחים יהיה כחלק 
 השקעתו בהון השותפות המוגבלת.

 
 פירוק 5.20

 -השותפות המוגבלת תפורק בקרות אחד המקרים הבאים:
 

 5.17אם הגיע המועד שבו על השותפות המוגבלת להסתיים בהתאם לסעיף  5.20.1
 לעיל.

 
לעיל ולא  5.19אם השותף הכללי הסתלק מתפקידו בהתאם להוראות סעיף 

 חודשים לאחר הסתלקותו שותף כללי אחר במקומו. 6מונה תוך 
 

 אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות המוגבלת. 5.20.2
 

 סייגים לפירוק 5.21
וגבלת לא תפורק עקב כך בלבד שהתרחש אחד או יותר מהאירועים השותפות המ

 דלהלן:
 

ניתן צו לפירוק השותף הכללי או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך קבע  5.21.1
ובמקרה כזה יסתלק השותף  - השותפותלמלא את המוטל עליו על פי הסכם 

 לעיל. 5.19הכללי מתפקידיו ויחולו הוראות סעיף 
 

ק השותף המוגבל או לכינוס נכסיו או שנעשה נטול כושר דרך ניתן צו לפירו 5.21.2
. בקרות אחד המקרים השותפותקבע למלא את המוטל עליו על פי הסכם 

האמורים יבוא במקום השותף המוגבל מי שזכאי ו/או מוסמך על פי דין לפעול 
 בנכסי השותף המוגבל.

 
וגבל או היחידות או ניירות הערך האחרים שהונפקו על ידי השותף המ 5.21.3

 היחידות וניירות הערך האחרים גם יחד נמחקו מן המסחר בבורסה.
 

 ניהול הפירוק 5.22
 5.20.2הוחלט בהסכמה על פירוקה של השותפות המוגבלת כאמור בסעיף  5.22.1

לעיל, יפרק השותף הכללי את עסקיה, זולת אם הורה בית המשפט על דרך 
 אחרת.

 
ניהול  -בית המשפט ככל שבית המשפט יורה על פירוק השותפות באמצעות  5.22.2

הפירוק יתבצע על ידי מי שימונה על ידי בית המשפט לצורך זה ויכול שיהיה 
השותף הכללי )אם יורה על כך בית המשפט( אלא אם כן אירע אחד המקרים 

לעיל ובמקרה כזה יתמנה אדם או גוף  5.19.2 -ו 5.19.1הנזכרים בסעיפים 
אדם שיתמנה כאמור יקראו משפטי אחר למנהל הפירוק )השותף הכללי או ה

 ״(.מנהל הפירוקלהלן בסעיף זה: ״
 

למנהל הפירוק יהיו, לצורך ניהול הפירוק, כל הסמכויות והכוחות שיש לשותף  5.22.3
 הכללי והוא יהיה רשאי להמשיך בניהול עסקי השותפות עד לסיום הפירוק.
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שבון עם תחילת הפירוק ובסיומו יגרום מנהל הפירוק כי ייערכו על ידי רואי הח 5.22.4
של השותפות המוגבלת חשבונות מתאימים על נכסי השותפות המוגבלת, 

 התחייבויותיה ופעולותיה ליום תחילת הפירוק וליום סיומו.
 

 -נכסי השותפות המוגבלת ישמשו בידי מנהל הפירוק בדרך ובסדר שלהלן: 5.22.5
 

 ההוצאות הכרוכות בפירוק ענייני השותפות המוגבלת. סילוק א.
 
 של השותפות המוגבלת למי שאינם שותפים בה. חיוביה סילוק ב.
 
 חיוביה של השותפות המוגבלת לשותפים. סילוק ג.
 
יתרת הכספים והנכסים של השותפות המוגבלת שיוותרו לאחר  ד.

שיסולקו החיובים וההוצאות האמורים או לאחר שמנהל הפירוק יפריש 
לקו של לצורך זה כספים ונכסים יחולקו בין השותפים באופן יחסי לח

כל שותף ברווחים, בהוצאות ובהפסדים של השותפות המוגבלת 
 לעיל. 5.6בהתאם לסעיף 

 
 הגבלת העברת הזכויות בשותפות המוגבלת 5.23

העברת זכויותיו של השותף המוגבל בשותפות המוגבלת או חלק מהן או שיעבודן 
טעונה הסכמת השותף הכללי אשר יהיה רשאי לסרב להעברה ו/או לשיעבוד, לפי 
שיקול דעתו, ומכל מניע שיראה לו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. אישורו של 
השותף הכללי יכול שינתן מראש לסוג מסוים של מקרים בכל תקופת השותפות 
המוגבלת או חלק ממנה ומשניתן לא יהיה ניתן לביטול )השותף הכללי נתן את 

במקרים שבהם על פי  הסכמתו להעברת זכויות השותף המוגבל בשותפות המוגבלת
 הסכם הנאמנות מותרת החלפת הנאמן(.

 
 הדין החל ומקום השיפוט 5.24

כפוף לדיני מדינת ישראל והצדדים מסכימים כי מקום השיפוט בכל  השותפותהסכם 
 יהיה בבתי המשפט במחוז תל אביב. השותפותהקשור בהסכם 
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 : תמורת ההנפקה ויעודה6פרק 
 

 1התמורה הצפויה מההנפקה 16.
, להשלמה בתשקיף יםהמוצעניירות הערך התמורה המיידית הצפויה ממכירת כל  

והתמורה נטו הצפויה מההנפקה, יפורטו ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה 
 ( לחוק ניירות2()1)א16תפרסם בהתאם לסעיף  שותפותבהודעה המשלימה אשר ה

-ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז 1968-ערך, התשכ"ח
2007. 

 
אגד ל יהמינימאללפי המחיר  תמחושביחד עם זאת, התמורה הצפויה ברוטו,  

הינה  יירכשו, להשלמהתשקיף ה, בהנחה שכל ניירות הערך המוצעים על פי בהנפקה
 לעיל(. 2ת נוספות כמפורט בפרק )מבלי להביא בחשבון הקצאו₪ אלפי  25,202 -כ

 
קודם  שותף הכלליבעלת השליטה בהשתתפות ל של יחידותמההנפקה בנוסף,  

 ף)ראה סעי למסחר בבורסה להשלמהתשקיף העל פי  לרישום ניירות הערך המוצעים
  .₪אלפי  6,301 -בסך של כ נוספתמיידית , צפויה להתקבל תמורה לעיל( 1.4

 
ואלו  להשלמהתשקיף העל פי לציבור המוצעים אלו  ,(1דרה אם כל כתבי האופציה )ס 

בעלת השליטה  ,"(NEP)להלן: " .Northwood Exploration Pty. Ltd -לשיוקצו 
נוסף יתקבל סכום  4.11.2020ימומשו עד ליום לעיל(  1.4ראה סעיף ) בשותף הכללי

 אלפי ש"ח. 19,684 -כעד של 
 

ואלו  להשלמהתשקיף העל פי לציבור מוצעים האלו  ,(2אם כל כתבי האופציה )סדרה  
ימומשו עד לעיל(  1.4)ראה סעיף  בעלת השליטה בשותף הכללי ,NEP -לשיוקצו 

 אלפי ש"ח. 24,227 -כעד נוסף של יתקבל סכום  4.11.2021ליום 
 

ואלו  להשלמהתשקיף העל פי לציבור המוצעים אלו  ,(3אם כל כתבי האופציה )סדרה  
ימומשו עד לעיל(  1.4)ראה סעיף  עלת השליטה בשותף הכלליב ,NEP -לשיוקצו 

 אלפי ש"ח. 7,874 -כעד נוסף של יתקבל סכום  4.11.2022ליום 
 

 יעוד תמורת ההנפקה 26.
העשויה להתקבל מההצעה על פי  )נטו(המיידית כספי תמורת ההנפקה  6.2.1 

בצירוף תמורת  , כפי שיפורטו בהודעה המשלימה,להשלמהתשקיף ה
קודם לרישום  שותף הכלליבעלת השליטה בנפקה של יחידות השתתפות להה

 למסחר בבורסה )ראה סעיף להשלמהתשקיף הניירות הערך המוצעים על פי 
ש"ח אשר יושארו בידי הנאמן עבור  200,000סך של  , בניכוילעיל( 1.4

מיד עם  -לעיל(, ישמשו בידי הנאמן  5.3.1 ףהוצאות הנאמנות )כאמור בסעי
להשקעה בהון השותפות המוגבלת, בהתאם להסכם השותפות  -תם קבל

   המוגבלת.
 

 1,250 -סך של כ הכספים שיושקעו בהון השותפות המוגבלת כאמור, בניכוי  
 לשותף הכללי אשר ישולם)שאינו נושא הפרשי הצמדה וריבית(  אלפי דולר

ועד  2016 אוקטוברמחודש החל הוצאות שהוציא השותף הכללי בגין החזר 
ובניכוי עמלות ליועצי הנפקה , (להלן 10.2.4ף )ראה סעי מועד התשקיף

לעיל )או כפי שיפורט בהודעה המשלימה( ובניכוי  2.8ומפיצים כאמור בסעיף 

                                                 
 זה ההנפקה בתשקיף וכמויות מחירי ישתנו שלא בהנחה הינם זה בסעיף המובאים הנתונים כל  1

 ביצוע או כאמורהודעה המשלימה ב שינויים .יתר חתימת במסגרת או/ו ההודעה המשלימה במסגרת
סעיף  ראוההודעה המשלימה  אודות פרטים נוספיםזה. ל סעיף נתוני את בהתאם יתר, ישנו חתימת
 לעיל. )ה(2.1.4סעיף  ראו היתר חתימת אודות לפרטיםלעיל.  2.1.2
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מענקים למנכ"ל השותף הכללי ולסמנכ"ל הכספים של השותף הכללי )להם 
הם זכאים במקרה של רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של 

מיועדים )ה(, בהתאמה, 8.11.3 -)ה( ו8.11.2פות( כאמור בסעיפים השות
 919C5חיפוש מס' , פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן ברישיון חיפושל

"פרוייקט" שהינו  "(רותם מזרחרישיון )להלן: " לפצלי שמן באתר רותם מזרח
, כהגדרתו בשותפות מוגבלת העוסקת בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך

 .להלן( 6.3ן הבורסה )ראה סעיף בתקנו
 

הערך  ניירות בהנפקת הכרוכות בנוסף תוחזרנה לשותף הכללי הוצאות  
 אמורהסכום ה אלפי דולר. 150 -בהם נשא, בסך כ זה תשקיף פי על המוצעים

 .נושא ריבית וצמוד ואינ ואינ
 

א הוצאות עבר שהוצי( להלן לענין החזר עתידי של 5)ד()8.2.1)ראה גם סעיף   
 ,ורישיונות והיתרים שקדמו לורותם מזרח רישיון השותף הכללי בקשר עם 

אשר הזכויות בו יועברו על ידי השותף הכללי לשותפות בכפוף להשלמת 
ההנפקה על פי התשקיף ולפני הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על 

 , להן זכאי השותף הכללי(.אלפי דולר 3,196 -כסך של בפיו, 
 

נתונים משוערים בדולרים, לגבי תכנית העבודה המשוערת לפרטים בדבר  6.2.2 
והעלויות העשויות להיות כרוכות בשלבים השונים של הפעולות המתוכננות 

הסכומים כאמור ואשר כספי תמורת ההנפקה )בניכוי רישיון רותם מזרח ב
ל סכומים המיועדים לכיסוי ההוצאות השוטפות לניהווכן לעיל  6.2.1ף בסעי

לוחות זמנים בדבר השותפות( שיושקעו בהון השותפות, מיועדים למימונן, ו
  .להלן 8.9.1.5ף ראה סעי - משוערים של פעולות אלו

 
עד לשימוש בכספי השותפות , למדיניות ההשקעה של השותפותבהתאם  6.2.3 

 ,ישקיע השותף הכללי את כספי השותפות ,המוגבלת למטרות שלשמן נועדו
בין באמצעות התקשרות עם אחרים העוסקים בתחום ניהול ו ובין בעצמ

סך האמור ינוהל המ 20%השקעות פיננסיות, באופן שבו שיעור של עד 
אג"ח ב 80%עד באמצעות השקעות במניות הנסחרות בארץ ובחו"ל, 

)באפיקים שיקליים,  -Aבדירוג שלא יפחת מדירוג ממשלתי ובאג"ח קונצרני 
בארץ ו/או בחו"ל וכל כספי ההנפקה שלא יושקעו באופן צמודי מדד ומט"ח( 

 .האמור יושקעו בפיקדונות צמודי מדד, פיקדונות מט"ח או פיקדונות שקליים
אינה מתכוונת לפעול בנגזרים פיננסים בקשר  שותפותבתאריך התשקיף ה

עם הגנה על הכספים שיושקעו כאמור, למעט לצורך הגנה על חשיפה 
, השותף הכללידירקטוריון על הגנה כזו על פי החלטת מטבעית, ככל שיוחלט 

במטרה לשמור על ערכם של הכספים בדרך הטובה ביותר לפי שיקול  הכלו
בלבד, מובהר  ספק להסרת דעתו ולפי ייעוץ שיקבל ממנהלי ההשקעות שלו.

ערך של תאגידים  כי השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירות
 .בשותף הכללי בשליטת בעלי השליטה

 
 מדף תשקיף פי-על ערך ניירות בעתיד ויוצעו במידה, המדף לתשקיף בנוגע 6.2.4 

 למימון תשמש שתתקבל ההנפקה תמורת, מדף הצעת דוחות פי ועל זה
 כפישותף הכללי ה דירקטוריון החלטות פי-עלשל השותפות  פעילותה
 .וכפי שיפורטו בדוחות הצעת המדף לעת מעת שיתקבלו

 
 וראות תקנון הבורסה בדבר פרוייקט בשותפות מוגבלתה 3.6

תקנון הבורסה קובע כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך בשותפות מוגבלת אלא אם  
אך ורק פרוייקטים אשר הוגדרו במפורט השותפות התחייבה בהסכם השותפות לבצע 

ו לפני הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר יוגדר בהסכם השותפות המוגבלת
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במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון 
 הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות. 

 
ופיתוח פצלי שמן  חיפושגם  , בין היתר,הבורסה תקנוןב"פרויקט" משמעותו  זה לענין 

היתר לחיפוש או תעודת להפקת נפט, או הפקה של נפט מפצלי שמן על פי תעודת 
היתר לחקירה או רישיון לחיפוש או תעודת תגלית או זכות כרייה או חוזה חכירה 

תעודת היתר לחיפוש", "תעודת היתר "לענין זה, . לכרייה, על פי פקודת המכרות
 –"חוזה חכירה לכרייה" -לחקירה", "רישיון לחיפוש", "תעודת תגלית", "זכות כרייה" ו

  .אלו בפקודת המכרות כמשמעות מונחים
 

ולפיכך  פקודת המכרותכמשמעות מונח זה ברישיון לחיפוש" "רישיון רותם מזרח הינו 
 "פרוייקט" בשותפות מוגבלת העוסקת בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערךהינו בגדר 

 הבורסה כאמור לעיל. תקנון, כהגדרתו בשלה רשומים למסחר בבורסה
 
 כספיים לביצוע כל הפעולות אפשרות של העדר אמצעים 4.6

הנכללות בתוכנית החיפושים של השותפות קיימת אפשרות שפעולות החיפושים  
תימשכנה מעבר למתוכנן ו/או שעלויות החיפושים תהיינה גבוהות מהמתוכנן כך שלא 
יהיו בידי השותפות אמצעים מספיקים למימון העלויות של פעולות אלו. במקרה כזה, 

להשיג את המימון הנוסף הדרוש להמשך החיפושים ע"י גיוס הון  השותף הכללי יוכל
מהציבור )אם תנאי השוק יאפשרו זאת( או ע"י קבלת אשראי בשביל  ו/או חוב

השותפות או על ידי שיתוף משקיעים נוספים בפעולות החיפושים או שיהיה עליו 
ות לאובדן לוותר על חלק מפעולות החיפושים או לצמצמן, דבר שעשוי לגרום לשותפ

חלק מההשקעות שנעשו עד לאותו שלב. בנוסף תהיה חשופה השותפות לסיכון לפיו 
לעיל(,  2.5סעיף ימחקו ניירות הערך של השותפות מהמסחר בבורסה )ראה 

לפירוקה של  ובמקרים מסוימים, בהעדר מקורות כספיים, עלול הדבר להוביל
 .להלן( 8.20.19 -ו 8.20.9, 8.20.8 )ראה גם סעיפים השותפות

 
 שינוי ביעוד תמורת ההנפקה 5.6

תקנון הבורסה קובע כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך בשותפות מוגבלת אלא אם  
השותפות התחייבה בהסכם השותפות לבצע אך ורק פרוייקטים אשר הוגדרו במפורט 
 בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו

ט בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון במפור
 הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות. 

 
בכפוף לכך, אם תחליט השותפות המוגבלת להפסיק את ביצוע של פרויקט מסוים  

בהסכם שהוגדר בהסכם השותפות, ובאם לא יוחלט על פרוייקטים חדשים שיוגדרו 
השותפות שיתוקן באופן האמור לעיל, אזי לא יושקעו כספים אלו, ויתרת כספי 
השותפות שטרם הושקעו תוחזר לשותפים בעת פירוק השותפות וחלקו של הנאמן 
בכספים אלו ביחד עם כל סכום שיוותר בידיו מהכספים המיועדים לכיסוי הוצאות 

כל בהתאם להסכם השותפות הנאמנות כאמור לעיל יחולק בין בעלי היחידות ה
 המוגבלת והסכם הנאמנות. 
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 : היבטי מס7פרק 

 
כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס 
הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה. הוראות הדין המתוארות להלן 
בפרק זה הינן נכונות למועד פרסום התשקיף ואין כל וודאות כי לא יחולו שינויים 

. כמו כן, ההוראות םהרלוונטייות להלן במועדים בשיעורי המס במדינות המתואר
הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים אינן מתיימרות להוות פרשנות 
מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף זה ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, 

 בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
 

 כללי –ת מיסוי השותפו 7.1
"( הפקודה)להלן: " 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א )ד(63סעיף 
הפקודה שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין , כי קובע

כחברה, ואם שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין 
 .יראו אותם כדיבידנדהפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים 

 
)סוגי שותפויות שיש לראותן פורסם ברשומות צו מס הכנסה  1.1.2017ביום 

ו התנאים שעל שותפות לעמוד "(, בו נקבעהצו)להלן: " 2017-כחברה(, התשע"ז
בהם כדי להיחשב כחברה לצרכי מס. שני התנאים העיקריים הינם כי עיסוקה של 

, פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן השותפות, חלקו או כולו, הוא חיפוש
נפט המופק מפצלי שמן לאחר  בעקיפין, בארץ או בחו"ל )כאשר "נפט" לענין זה כולל

תקנות מס הכנסה ב(, וכן כי השותפות אינה שותפות כהגדרתה שנכרו מהאדמה
)כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי 

. השותפות עומדת בתנאים הנ"ל. לפיכך, "(התקנות)להלן: " 1988-שמ"טנפט(, הת
 הוראות הצו יחולו על השותפות. 

 
, בהתאם להוראות הצו, משטר המס שיחול על השותפות יהא כאילו היא על כן

חברה לכל דבר ועניין, הגם ששותפות בד"כ אינה נישומה לצרכי מס והכנסותיה 
 .והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה

 
בהתאם, להבדיל משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה 

כל הכנסות השותפות והוצאותיה )למעט חלקו של אשר  אביב, -לניירות ערך בתל
, לשותף המוגבל, ודרכו למחזיקי יחידות ההשתתפות תיוחסומהשותף הכללי( 

יוחסו למחזיקי י לא", ההוצאות וההכנסות של השותפות השותפות"במקרה של 
השותפות היא זו שתדווח על ההכנסה והיחידות, כל עוד שהצו הנ"ל חל עליה, 

החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה 
  .חברה, לפי שיעורי המס החלים על חברה, כמפורט להלן

 
 שיעורי המס החלים על השותפות 7.2

החייבת של חברה חייבת במס חברות נכון לתאריך התשקיף, ההכנסה  א.
נישומה כחברה היא תהא כפופה למס  . מאחר שהשותפות23%בשיעור של 

 חברות בשיעור הנ"ל.
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 2011-חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א ב.
)שלאחר מכן  2011-לחוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2במסגרת תיקון מס' 

חוק ( )להלן: "2011-י טבע, התשע"אשונה שמו לחוק מיסוי רווחים ממשאב
"(, הוספו לחוק מיסוי משאבי טבע הוראות המסדירות את מיסוי משאבי טבע

המיסוי של משאבי טבע שאינם נפט או גז, זאת מאחר שבמקורו חל החוק 
. קודם 1952-הנ"ל אך ורק על רווחי נפט, כהגדרתם בחוק הנפט, תשי"ב

חל על רווחים שהושגו ממכירת נפט  חוק מיסוי משאבי טבע לא ,לתיקון הנ"ל
שהופק מפצלי שמן שכרייתם נעשתה מכוח זכות כרייה שניתנה לפי פקודת 
המכרות. בעקבות התיקון הנ"ל, יחול על רווחי השותפות ממכירת נפט שיופק 
מפצלי השמן, בנוסף למס החברות החל עליה עקב תחולת הצו, כאמור 

" מוגדר רווחי יתררווחי יתר. המונח " לעיל, גם היטל על 7.2 -ו 7.1 יפיםבסע
כסכום ההפרש בין הרווח התפעולי מיסוי משאבי טבע ג' לחוק 20 יףבסע

מהעלות המופחתת של הרכוש הקבוע  14%המתואם בשנת המס לבין 
 באותה שנה. 

 
הרעיון העומד מאחורי הגדרה זו הוא, כי התשואה ליזם על העלות 

לא תחויב בהיטל, כך  14%של  המופחתת של הרכוש הקבוע עד לשיעור
שליזם יהיה שיעור תשואה הולם על ההשקעה שביצע, שכן מטרת ההיטל 
היא לחול על רווחיות היתר הנובעת ממתן הזיכיון על ידי המדינה להפיק 

 את משאבי הטבע ולמכור אותם.
 

הרווח התפעולי המתואם נקבע לגבי כל שנת מס כרווח התפעולי באותה שנה 
מההון החוזר  5%הטבע בניכוי הוצאות הפחת ובניכוי  ממכירת משאב

הממוצע באותה שנה. לעניין זה מוגדר "הרווח התפעולי" כמחזור המכירות 
של השותפות בהפחתת כל ההוצאות להפקה ולמכירה של משאב הטבע, 

 כמפורט בחוק, למעט פחת והפחתות אחרות, כמוגדר בחוק.
 

, שיעור ההיטל החל על רווחי בעמיסוי משאבי ט ב' לחוק20 יףבהתאם לסע
)המשקף את ההפרש בין הרווח התפעולי המתואם בשנת המס לבין יתר 
 מהעלות המופחתת של הרכוש הקבוע באותה שנה, כפי שמצוין לעיל( 14%
 -מהעלות המופחתת של הרכוש הקבוע, ו 6% -עד לסכום השווה ל 25%הוא 

 על רווחי יתר העולים על הסכום האמור.  42%
 
יטל היתר מחושב בנפרד בגין כל זכות לניצול משאב טבע. סכום ההיטל ה

 מוכר כהוצאה לצרכי חישוב מס החברות שיחול על השותפות.
 

חוק מיסוי משאבי טבע כולל הוראות נוספות לעניין חובת בעל זכות לניצול 
ימים מתום שנת המס דו"ח רווחי יתר, שבו  120משאב טבע להגיש בתוך 

ושב ההיטל החל על בעל הזכות, המועד לתשלום ההיטל )שהינו יפורט כיצד ח
מועד הגשת הדו"ח הנ"ל(, וכן הוראות נוספות הדרושות ליישום הוראות החוק 

 ואכיפתו.
 

 מיסוי חלוקת דיבידנד  7.3
בהתאם לצו יראו רווחים שחולקו על ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם יהיו 

 ילו קיבלו דיבידנד. כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כא
 

 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק היחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן: 
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)סע' 25% של  בשיעור דיבידנד על במס חייב ישראל תושב יחיד, ככלל 7.3.1
במועד  בתאגיד, למעט יחיד שהינו בעל מניות מהותי ( לפקודה( 1ב')125

לו, אשר שיעור  החודשים שקדמו 12 -קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
 7.6.1)להגדרת "בעל מניות מהותי", ראה סע'  30%המס לגביו יהיה 

 . להלן(
 

והוא  הדיבידנד לא יחוב במס נוסף בגיןמחזיק יחידה שהינו חברה בע"מ  7.3.2
  .לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ

 
 בשיעורבמס  יבחי יהיה מהותי מניות בעל שאינו חוץ תושב בידי דיבידנד 7.3.3

בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות  דיבידנד. 25% של
החודשים שקדמו  12-מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

והכל בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה  30%בשיעור של  ימוסהלו, 
 מדינת ישראל. 

 
במס בהתאם לשיעורי  דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב 7.3.4

המס החלים על היחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים 
( לפקודה יהיו פטורים ממס בגין 2)9הפטורים ממס בהתאם לסעיף 

דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה 
 מ"עסק" או מ"משלח יד". 

 
-"והתשס(, מסוימים ומרווחים מדיבידנד, ביתמרי)ניכוי  הכנסה מס לתקנות בהתאם

חובה לנכות מס במקור בעת חלוקת "( קיימת במקור הניכוי תקנות)להלן: " 2005
יצוין, כי המס במקור מהווה מקדמה על חשבון  .דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות

דיבידנד כאמור יידרש  המס שחל על מקבל הדיבידנד. לפיכך, מחזיק יחידה שיקבל
וח עליו במסגרת הדוח השנתי שלו, אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו לדו

, שיעור במקור הניכוי לתקנות בהתאםלא יחול מס נוסף.  –בגובה המס החל עליו 
המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין 

ל מניות מהותי בתאגיד, בע השהי כאמור מניות לבעל בחלוקה לרבות, דיבידנד
ואשר מניותיו  ,החודשים שקדמו לו 12 -במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

. לגבי יחיד או תושב 25%רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של 
חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת 

 . 30%ר בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של הרישומים ינוכה מס במקו
 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים 
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס 

הינו  ידהמחזיק היחמוגבל על פי דין, ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם אם 
חבר בני אדם תושב ישראל. לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף גם 
להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של 

  המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש. 
 

 אי תחולת התקנות בעניין "מחזיק זכאי"  7.4
ת את אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות של שותפות , אשר מסדירותקנותה הוראות

לא תחולנה על  השתתפות שהינם "מחזיקים זכאים"למחזיקי יחידות נסחרת 
 . השותפות

 
 התקנות או הסדר דומה לתקנותככל שבעתיד יתוקן הדין באופן שיאפשר להחיל את 

, לפיו ייחסו את ההכנסות, ההוצאות והרווחים של השותפות למי על השותפות
בתום שנת המס, תבחן השותפות את האפשרות להחיל עליה  השיחזיק ביחיד

 הסדר כאמור במקום הוראות הצו, בהתאם לתנאים שייקבעו בתיקון.



 4 -ז 
 

 
 

 
 חיפושי נפט כהוצאה שוטפת הוצאותאי הכרה ב 7.5

תקנו תקנות אשר מעניקות הטבות מס במטרה לעודד חיפושי נפט וגז בישראל, הו
מסוימות למשקיעים בחיפושי נפט וגז בישראל. תקנות אלה ידועות בשם תקנות מס 

תקנות )להלן: " 1956-הכנסה )ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט(, התשט"ז
בין היתר, לנכות את הסכומים המושקעים  ,"(. תקנות הנפט מאפשרותהנפט

 שוטפת לצרכי מס על אף היותם הוצאה הונית במהותם.בחיפושי נפט וגז כהוצאה 
 

מאחר שהתקנות הנ"ל מגבילות את  תקנות הנפט לא יחולו על השותפותאולם, 
תחולתן להוצאות חיפוש שהוצאו בחיפוש בנכס נפט שעליו ניתנה זכות נפט, אשר 

בו , ואילו הרישיון ש1952-פירושה רישיון או חזקה שניתנו מכוח חוק הנפט, התשי"ב
 .פועלת השותפות הינו מכוח פקודת המכרות

 
 בעת מכירתןוכתבי האופציה היבטי מס של מחזיקי היחידות  7.6

   רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 7.6.1
ממכירות ניירות ערך על ידי  1רווח הון ריאלי הלפקוד 91בהתאם לסעיף 

יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם 
, ויראו את רווח ההון 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121יף לסע

כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת 
קרי,  –בחברה  "בעל מניות מהותי"ניירות ערך על ידי יחיד שהינו 

לפחות  10% -ב 2המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר
במועד מכירת ניירות הערך  –בחברה  3מצעי השליטהבאחד או יותר מא

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור  12 -או במועד כלשהו ב
. כמו כן, 30%המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות 
י ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של הערך יחויב רווח ההון הריאל

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 30%
( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד 9א)א()101

שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", 
ור יחויב במס בהתאם ( לפקודה. יחיד כאמ1)2בהתאם להוראות סעיף 

 לפקודה.  121לשיעורי המס השולי לפי סעיף 
 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך 
 1.1.2018מיום  23%לפקודה ) 126בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

  .(ואילך
 

( 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 
פקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם ל

ובכפוף לתנאי הסעיף. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת 
ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה 

 מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".
 

1.                                                  
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף    1
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   2
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   3
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, יראו כמחיר יחידותיה שמומשו לשמקורן בכתבי אופצ יחידותבמכירת 
אלה )לצורך חישוב רווח ההון( את המחיר המקורי של  יחידותהמקורי של 

כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושן 
כאמור כיום  יחידות. כמו כן, לצרכי מס יראו את יום הרכישה של יחידותל

   .הרכישה של כתבי האופציה
 

חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת  ככלל תושב
ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע 

ובלבד שניירות הערך נרכשו לאחר שנרשמו למסחר  ,שלו בישראל
בבורסה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי 

או יותר  25% -בו, או הנהנים, או הזכאים לישראל הם בעלי שליטה 
מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או 

א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, 68בעקיפין כאמור לפי סעיף 
ככלל, אפשר שיחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת 

ה מראש של אישור מתאים התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצא
 מרשות המסים. 

 
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך 
המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח 
הון במכירת  נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, 

ה בתקנות האמורות( המשלם , חייב )כהגדרת מונח ז2002-התשס"ג
למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. לגבי נייר ערך שאינו  25%
. חייב 15%צמוד למדד או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור של 
ה כהערך ינהמשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות 

)א( לפקודה מרווח ההון 126חברות לפי סעיף המס בשיעור של מס 
הריאלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור 
שהופק על ידי רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה 

 במקור לבצע. 
 

מים לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוי
הקבועים בתקנות הנ"ל. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות 

 נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
  

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו 
)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום 91הוראות סעיף 

בינואר  31ביולי וביום  31ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום  מקדמה על
של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו 

 לחודש שבו חל יום הדיווח. 
 

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו מהמסחר 
ה( יהיה בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיק

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על  30%
 שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

 
יצוין, כי לא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על מיסוי 
רווחי הון בידי "מחזיק זכאי", שכן כאמור בהתאם להוראות הצו, השותפות 

 תמוסה כחברה. 
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 קיזוז הפסדים 7.6.2
ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים 
בהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס. הפסד הון ממכירת 
ניירות הערך בידי יחיד או חברה, ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי על 

לפקודה, בין אם ההפסד/רווח נוצרו  92פי העקרונות הקבועים בסעיף 
מנכס )לרבות נייר ערך סחיר( בישראל, ובין אם מחוצה לה )למעט רווח 

 (. 3.5-ל 1אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 
 

הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז גם כנגד 
שהיה בשנת המס  הכנסות דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך. הפסד הון

ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז, באותה שנת המס, גם כנגד הכנסות 
דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על 
הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים שקיבלו היחיד או החברה אינו 

 2018משנת  23%)א( לפקודה )126השיעור הקבוע בסעיף  עולה על
. הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון בלבד ואילך(

)ב( לפקודה בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר 92כאמור בסעיף 
השנה בה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה 

תקנות מס הכנסה לפורסם תיקון  2011באוגוסט  31היה ההפסד. ביום 
מורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה )ניכוי מת

. במסגרת התיקון 2011-בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשע"א
כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקור 
ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות 

קזז החייב בניכוי המס במקור את הפסד ההון שנוצר )"ניירות סחירים"( י
ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה 
שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד 

 . 2012בינואר,  1האמור. תחולת התיקון כאמור הינה החל מיום 
 

במכירת מניה על ידי חבר בני אדם,  ג לפקודה,94בהתאם להוראות סעיף 
יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד 

החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר  24שהתקבל בשל המניה במשך 
מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס בישראל בשיעור של 

 או יותר.  15%
 

השותפות טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט  סוגיות המס הייחודיות הקשורות בפעילות
בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר 
תובאנה הסוגיות האמורות להכרעתם. כמו כן, לגבי חלק מהסוגיות, אין אפשרות לצפות 
מה תהיה עמדתם של שלטונות המס, הואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחודי 

ולות בו הטבות מס. לשינויים שיגרמו בעקבות תיקון הדין, פסיקה או שינוי בעמדת שכל
רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר המס שיחול על 

 השותפות.
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 : תיאור עסקי השותפות8פרק 
 

 תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת –חלק א' 
 

 פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה  8.1
של נפט מפצלי שמן נכון למועד התשקיף, השותפות עוסקת בתחום חיפוש, פיתוח והפקה 

 במישור רותם שבנגב. 
 
בתוספת  חזון השותפות הינו הקמת תעשייה חדשה בישראל להפקת אנרגיה מפצלי שמן

פסולת עירונית ממויינת בעלת ריכוז גבוה של פלסטיק מסוג פוליאתילן/פוליפרופילן )להלן: 
 ותמקור פלסטיק . השותפות רואה בפצלי השמן בתוספת של פסולת "(פסולת פלסטיק"

. חזון השותפות משתלב היטב עם חזון מדינת ישראל םוחדשני יםאנרגיה בלתי מנוצל
לעידוד תעסוקה בנגב המהווה נדבך מהותי בפעילות השותפות בכך שתספק מאות מקומות 

 עבודה חדשים בנגב.
 

בין רותם  11.12.2016השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 
"(, מצד השותף המוגבלים )רא"מ( נאמנויות בע"מ, כשותף מוגבל )להלן: "אנרגיה מחצב

"( מצד השותף הכלליאחד ובין נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ, כשותף הכללי )להלן: "
-לפי פקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה 18.12.2016שני. השותפות נרשמה ביום 

)א( לפקודת השותפויות, מהווה 61לסעיף  "(. בהתאםפקודת השותפויות)להלן: " 1975
 הסכם השותפות המוגבלת את תקנות השותפות המוגבלת, כפי שיתוקן מפעם לפעם. 

 
 להלן תרשים מבנה השותפות: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שפחת קאסלה מאוסטרליה. חברה פרטית המאוגדת על פי דיני אוסטרליה, בבעלות נאמנות של מ )*(
 GIOVANNI MARCELLOהוא מר  Northwood Exploration Pty. Ltdהדירקטור היחיד של 

CASELLA.תושב אוסטרליה , 

0.1% 
 99.9% 

 

 הסכם שותפות

 הסכם נאמנות
 מינוי דירקטור יחיד 

 

100% 
 

  בע"מ נורת'ווד אקספלוריישן ישראל
 שותף כללי

  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ
 שותף מוגבל / נאמן

ציבור אשר יחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות 
השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות ובכתבי 

 תנים למימוש ליחידות השתתפותאופציה הני

  - )רא"מ( רותם אנרגיה מחצבים
 שותפות מוגבלת

 פאהן קנה ושות', רו"ח 
 ביחד עם רו"ח מיכה בלומנטל

 מפקח
 

 

Northwood Exploration 
Pty. Ltd.(*) ג'אק סבג(**) 

יצחק 
 (***)גולדשטיין

90% 
 

5% 
 

5% 
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 דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי והשותפות. )**(
 אחד ממורשי החתימה בשותף הכללי. )***(

 

וחו של המפקח, פאהן ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי תחת פיק
 קנה ושות, רו"ח ביחד עם רו"ח מיכה בלומנטל. 

 
השותף המוגבל משמש כנאמן ויחזיק את ניירות הערך שיונפקו על ידו )ואשר יקנו זכות 

 השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות( בנאמנות עבור בעלי היחידות.
 

תקנות ניירות ערך )דוחות ג ל5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 
"(. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי התקנות)להלן: " 1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

החליט לאמץ וליישם את כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות, או תהיינה 
 רלבנטיות בעתיד, לשותפות.

 
 תחום פעילותה של השותפות 8.2

 תחום הפעילות .8.2.1
 פי הסכם השותפות המוגבלת, מטרת השותפות המוגבלת הינה: על .א

 
לעסוק בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן בשטח רישיון  (1

לפצלי שמן באתר רותם מזרח ובשטח כל היתר  919C5חיפוש מס' 
חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון ו/או זכות לכרייה ו/או כל זכות 

רת של פצלי שמן, על פי פקודת המכרות חיפוש או כרייה או הפקה אח
שיינתנו בשטחו, לרבות בשטחים סמוכים לשטח זכויות כאמור אשר 
יכללו בהם עקב שינויי הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות 
המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול  או הזכויות האמורות ינתנו 

 בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות.
 
הפקתם בשטח נכסי  ו/או שי הידרוקרבונים ו/או פיתוחםלעסוק בחיפו (2

לעיל( לרבות  5.2נפט )כהגדרתם בהסכם השותפות. ראו סעיף 
בשטחים סמוכים לשטח נכסי נפט כאמור אשר יכללו בהם עקב שינויי 
הגבול בהם או שלגביהם תקבל השותפות המוגבלת זכויות, והכל 

ו בשל סיבות גיאולוגיות כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנ
 מקומיות.

 
במועד התשקיף תחום הפעילות היחיד של השותפות הינו חיפוש, פיתוח 
והפקה של נפט מפצלי שמן בתוספת פסולת פלסטיק, לרבות הפקת 

 חשמל מפצלי שמן בתוספת פסולת פלסטיק.
 

הזכויות אשר לשותפות אינטרס בהן, בכפוף להשלמת ההנפקה ולאישור  .ב
-" והמפקח על המכרותל המכרות במשרד האנרגיה )להלן: "המפקח ע

", לפי העניין(, או נציג אחר מטעם משרד האנרגיה, משרד האנרגיה"
  להעברת הזכויות בנכס )ראו ס"ק ד להלן(, הינן:

 
מדינת  שם הזכות 

 הזכות
שיעור  סוג הזכות סוג הנכס

 הזכויות 
 תוקף הזכות

5C919  או כל(
רישיון אחר 

לף שיוענק ח
רישיון זה. ראה 

 ס"ק ג' להלן(

 13.3.2019 100% רישיון חיפוש יבשתי ישראל
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כאמור הינן בהתאם לכתב רישיון שנתקבל מהממונה על ענייני  הזכויות
"(, הממונה על ענייני הנפט" או "הממונההנפט במשרד האנרגיה )להלן: "

דת בזכויות כפי שהן רשומות בפנקס המתנהל על פי פקו לחלקובהתאם 
 "(. פקודת המכרותהמכרות )להלן: "

 
  5C919רישיון חיפוש מס'  .ג

מכח פקודת המכרות ניתן לקבל זכויות שונות בקשר עם חיפוש, פיתוח 
והפקה של פצלי שמן כגון: תעודת היתר לחיפוש או תעודת היתר לחקירה 
 או רישיון לחיפוש או תעודת תגלית או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה. 

 
לגבי אותו שטח,  הוענקו באתר רותם מזרח, מספר זכויות 2008מאז שנת 

כאשר הזכות הראשונה שהשותף הכללי קיבל בשטח האמור היתה היתר 
 18.5.2011"( אשר תוקפו היה מיום 204היתר )להלן: " 204חקירה מס' 

 . 17.5.20121ועד ליום 
 

לאחר הגשת דוחות למשרד האנרגיה וביצוע תכנית העבודה הנדרשת 
)להלן:  227, קיבל השותף הכללי רישיון לחיפוש מס' 204במסגרת היתר 

ה לחפש פצלי שמן בכמות מסחרית. תוקפו של ( במטר"227"רישיון 
 .  18.9.2013ועד ליום  19.9.2012היה מיום  227רישיון 

 
הוענקו לשותף הכללי על ידי הממונה על ענייני הנפט  227לאחר רישיון 

במשרד האנרגיה רישיונות החיפוש הבאים, וזאת בכפוף לעמידה בתכנית 
ר תוקפו היה מיום אש 2C919העבודה שנקבעה בהם: רישיון מס' 

אשר תוקפו היה מיום  3C919, רישיון מס' 7.1.2015ועד ליום  8.1.2014
אשר תוקפו היה מיום  4C919, רישיון 14.2.2016ועד ליום  15.2.2015
)הרישיון הנוכחי( אשר  5C919ורישיון  13.3.2017ועד ליום  14.3.2016
 .13.3.2019ועד ליום  14.3.2017תוקפו מיום 

 
כי על אף שמדובר בזכויות עם שמות שונים, כל ההיתרים מובהר, 

והרישיונות שניתנו כאמור משתרעים על אותו שטח באתר רותם מזרח 
ומהווים חידושים שנתיים של אותה זכות )היתר או רישיון, לפי העניין(. יש 
לציין, כי זכויות חיפוש, היתרי חקירה, רישיונות חיפוש וזכויות כריה, 

ח פקודת המכרות, ניתנים לתקופה של שנה / שנתיים המוענקים מכו
כאשר ניתן לחדשם, בכל סוף תקופה לתקופה נוספת של שנה / שנתיים, 
וזאת למשך תקופה כוללת בלתי מוגבלת, ובלבד שהוכחה עמידה בתכנית 

 העבודה. 
 

והרישיונות וההיתרים שהוענקו לשותף הכללי לפניו  5C919)רישיון חיפוש 
מוקם באתר רותם מזרח, כמפורט לעיל וכן כל רישיון ביחס לשטח המ

, 5C919מאוחר יותר שיינתן לשותף הכללי בשטחו של רישיון חיפוש 
 "(.רותם מזרח רישיוןיקראו להלן: "

 
נחתם בין השותף הכללי, מצד אחד, לבין השותפות, מצד  9.5.2018ביום  .ד

( ברישיון רותם מזרח 100%שני, הסכם להעברת זכויות השותף הכללי )
"(. להלן מובא תיאור של עיקר הסכם העברת הזכויות)להלן: "לשותפות 

 הוראות הסכם העברת הזכויות. 
 

 במסגרת הסכם העברת הזכויות הצהיר השותף הכללי כי: (1

                                                           
אשר תוקפו היה  155מזרח היתר חקירה מס'  הנ"ל, הוענק באתר רותם 204טרם הענקת היתר חקירה מס'   1

 . היתר זה הוענק לחברה קשורה לשותף הכללי. 6.10.2009ועד ליום  7.10.2008מיום 
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הוא הבעלים של כל הזכויות ברישיון רותם מזרח. רישיון רותם  (א)

 כדין. מזרח מצוי ברשותו
 

למיטב ידיעתו ובדיקתו, נכון למועד חתימת ההסכם, קוימו כל  (ב)
התנאים לקיום רישיון רותם מזרח ואין עילה לביטולו קודם למועד 

 פקיעתו.
 

כל הסכומים שהיה צריך לשלמם בקשר לרישיון רותם מזרח עד  (ג)
 למועד חתימת ההסכם שולמו.

 
הודיע כי הוא קיבל את המלצת המועצה  הממונה על ענייני הנפט (ד)

המייעצת לענייני הנפט לאשר בקשה להעברת זכויות מותנית 
ברישיון רותם מזרח מהשותף הכללי לשותפות וכי ההעברה 

וכי האישור מותנית בהשלמת גיוס הון מהציבור על פי התשקיף 
יינתן בכפוף להתייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים 

"(. אישור אישור הממונהבהיבטים של תחרות ענפית )להלן: "
 .24.12.2018הממונה בתוקף עד 

  

השותף הכללי יפנה לממונה על ענייני הנפט בסמוך לאחר  (ה)
השלמת ההנפקה על פי התשקיף ולפני הרישום למסחר של 

ום את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, על מנת שירש
הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם השותפות בהתאם לדין. 
רישום הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם השותפות הינו תנאי 
לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף. 
השותפות תדווח בדוח מיידי על רישום הזכויות ברישיון רותם 

רישום למסחר של ניירות הערך מזרח על שם השותפות טרם ה
של השותפות. עד לרישום הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם 

 השותפות, השותפות לא תעשה שימוש בתמורת ההנפקה.
 

ולרישום בהתאם להסכם העברת הזכויות, בכפוף לאישור הממונה  (2
ולפני האישור לרישום תם מזרח על שם השותפות הזכויות ברישיון רו

למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, השותף הכללי 
יעביר לשותפות והשותפות המוגבלת תקבל מהשותף הכללי את כל 
הזכויות, החובות וההתחייבויות של השותף הכללי ברישיון רותם 

 מזרח ובקשר עמו.
 

ברישיון רותם מזרח יועברו לשותפות כשהן נקיות הזכויות כאמור  
מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג' שיש בה כדי לפגוע בזכויות 
השותפות, אך למעט זכות מדינת ישראל לדמי זכות, כקבוע בפקודת 

 המכרות או כל זכות אחרת שנזכרה במפורש בתשקיף.
 

אמור, הצדדים חתמו על שטרי העברת זכויות בקשר עם ההעברה כ (3
לפיהם יעביר השותף הכללי לשותפות, ללא תמורה, למעט החזר 
הוצאות עבר כהגדרתן להלן, את זכויותיו וחובותיו ברישיון רותם 

 מזרח.
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בסמוך לאחר העברת הזכויות ברישיון לשותפות, תעמיד השותפות  (4
במקום השותף הכללי ערבויות כדלקמן )שהועמדו על ידי השותף 

אלפי דולר; )ב( לרשות  125 -בסך כ –ד האנרגיההכללי(: )א( למשר
אלפי דולר. הערבות  13בסך  -"(  רמ"ימקרקעי ישראל )להלן: "

ניתנה כחלק מהסכם הרשאה שנחתם בעבר עם רמ"י אך אינו 
אלפי דולר בקשר עם הסכם  16 -)ג( כ -בתוקף במועד התשקיף; ו

שכירות משרדי השותפות )בכפוף להמחאת הסכם השכירות של 
 משרדי השותף הכללי לשותפות(.

 
 רישיון רותם מזרח יועבר לשותפות כנגד: (5

 
התחייבות השותפות להשיב לשותף הכללי הוצאות עבר )להלן:  (א)

אלפי דולר שהוציא  3,196 -"( בסך כולל של כהוצאות עבר"
השותף הכללי עד למועד חתימת הסכם העברת הזכויות בקשר 

עם פעולות אשר נעשו על מנת  עם רישיון רותם מזרח, ובקשר
 לעמוד בתנאי הרישיון האמור. 

 
על פי ההסכם, הוצאות העבר יושבו לשותף הכללי, כשהן 
צמודות לדולר ארה"ב עד למועד תשלומן, ובכפוף לכך שעד 
מועד השבתן יתקבל אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת 
י רישיון רותם מזרח על שם השותפות, בסמוך לאחר ובתנא

שהשותפות תחתום על הסכם מימון להקמת זוג מתקני הפקה 
"( של נפט מפצלי שמן )להלן: מתקני הפקהראשונים )להלן: "

"(, באמצעות הקצאה פרטית של מועד הסגירה הפיננסית"
אלפי  3,196 -יחידות השתתפות של השותפות, בשווי של כ

דולר, כאשר מחיר יחידת ההשתתפות יחושב לפי הגבוה מבין: 
)ב(  -)א( מחיר יחידת השתתפות בהנפקה על פי תשקיף זה; ו

השער הממוצע בבורסה של יחידות ההשתתפות של השותפות 
ימי המסחר האחרונים הקודמים למועד הסגירה הפיננסית  30 -ב

כאמור ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו 
ות במועד ההקצאה, לרבות לענין מחיר מינימאלי של יחיד

השתתפות. למען הסר ספק, לא יידרש כל אישור נוסף לביצוע 
ההקצאה הפרטית )מלבד אישור הבורסה לרישום למסחר של 
יחידות ההשתתפות האמורות(. מובהר כי במידה ומכל סיבה 
שהיא לא ניתן יהיה להקצות את יחידות ההשתתפות כאמור תוך 

ם האמור חודשים לאחר מועד הסגירה הפיננסית, ישולם הסכו 6
 לשותף הכללי במקום ההקצאה הפרטית. 

 
התחייבות השותפות לשלם לשותף הכללי תמלוגים בגין רישיון  (ב)

רותם מזרח ו/או כל רישיון ו/או זכות אחרת שתוענק מכוחו, 
 לתשקיף(.  5.8.2כמפורט בהסכם השותפות )ראו סעיף 

 
ף זה. הסכם העברת הזכויות מותנה בהשלמת ההנפקה על פי תשקי  (6

הוסכם כי ככל שההנפקה לא תושלם, מכל סיבה שהיא, יהיה הסכם 
, ולשום צד 'ab initio' -העברת הזכויות בטל ומבוטל מתחילתו 

להסכם לא תצמחנה זכויות כלשהן ולא תהיינה תביעות כלשהן כלפי 
 פי ההסכם.-משנהו, על
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ות מוגבלת לעניין זה יצויין כי בתקנון הבורסה הגדרת "פרוייקט" בשותפ .ה
העוסקת בחיפושי נפט וגז אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר 

ופיתוח פצלי שמן להפקת נפט, או  בבורסה, כוללת, בין היתר, גם חיפוש
הפקה של נפט מפצלי שמן על פי תעודת היתר לחיפוש או תעודת היתר 
 לחקירה או רישיון לחיפוש או תעודת תגלית או זכות כרייה או חוזה חכירה

 לכרייה, על פי פקודת המכרות.
 

לענין זה, "תעודת היתר לחיפוש", "תעודת היתר לחקירה", "רישיון 
 –"חוזה חכירה לכרייה" -לחיפוש", "תעודת תגלית", "זכות כרייה" ו

 .כמשמעות מונחים אלו בפקודת המכרות
 

רישיון רותם מזרח הינו "רישיון לחיפוש" כמשמעות מונח זה בפקודת 
פיכך הינו בגדר "פרוייקט" בשותפות מוגבלת העוסקת בחיפושי המכרות ול

, כהגדרתו שלה רשומים למסחר בבורסה נפט וגז אשר ניירות הערך
 בתקנון הבורסה כאמור לעיל.

 
 צרוף משתתפים נוספים .8.2.2

ם השותף הכללי יהיה רשאי להחליט עבור השותפות, כי השותפות תשתף גורמי
נוספים בעסקה משותפת, שמטרתה ביצוע חיפושי, פיתוח והפקה של נפט בנכסים 

 בהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס.
 

 פרטים בדבר ההון שהוכנס לשותפות המוגבלת 8.3
 

 סה"כ השותף הכללי השותף המוגבל 

סכומים שהוכנסו 
 להון השותפות

999  ₪ 1  ₪ 1,000  ₪ 

 
 לעיל. 5וגבלת לענין הון השותפות ראה בפרק בדבר הוראות הסכם השותפות המ

 
  חלוקת רווחים 8.4

 לעיל. 5בפרק  5.9ראה סעיף  –לעניין חלוקת רווחי השותפות המוגבלת 
 

 מידע אחר -חלק ב'
 

 מידע כספי 8.5
 12לגבי מידע כספי ביחס לתחום הפעילות של השותפות ראה בדוחות הכספיים בפרק 

 להלן. 
 
 עת גורמים חיצונייםסביבה כללית והשפ 8.6

כאמור לעיל, במועד התשקיף תחום הפעילות היחיד של השותפות הינו חיפוש, פיתוח 
לרבות הפקת חשמל מפצלי שמן  ,פסולת פלסטיקבתוספת  והפקה של נפט מפצלי שמן

הכדאיות הכלכלית של הפקת נפט ממחצבים שיתגלו, ככל  פסולת פלסטיק.בתוספת 
ושפעת במידה רבה ממחירי הנפט בעולם. ישנם משתנים שיתגלו, על ידי השותפות, מ

נוספים המשפיעים על הכדאיות הכלכלית אשר נגזרים, בין היתר, מאופי התגלית ומהשיטה 
להלן(.  8.7.1, ראו סעיף EX-SITUאו  IN-SITUהמתאימה להפקת הנפט מפצלי שמן )

הגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחום זה הינם )לפירוט בדבר גורמי 
הסיכון אשר עשוייה להיות להם השפעה מהותית על פעילות השותפות ותוצאותיה 

 להלן(:  8.20העסקיות, ראו סעיף 
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תנודות במחירי  -ים החלופיים )לרבות גז טבעי וגט"ן( תנודות במחירי הנפט והדלק .א
הנפט והדלקים החלופיים עשויות להשפיע על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל 
מלקוחותיה בגין נפט שיימכר על ידה, ככל שיימכר, ו/או להשפיע על כדאיות הביצוע 

תגלו, וכן על של חיפושים עתידיים וכדאיות ההפקה ממחצבים חדשים שיתגלו, ככל שי
קבלת ההחלטות אם פיתוחו של מחצב כלשהו כלכלי והאם להיכנס לפעילות פיתוח 

 ואם לאו. 
 

תחום האנרגיה הוא תחום דינאמי ומתפתח כאשר כל העת ישנו מחקר רב לקידום 
אנרגיות מתחדשות )רוח, שמש, מים( ושיפור הבטיחות והזיהום מאנרגיות ממקורות 

 גרעינית.  קיימים כגון פחם ואנרגיה
 

במקרה של עלייה משמעותית במחירי הנפט  -עליה בביקוש לספקי שירותים וציוד  ב. 
חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים וההפקה, אשר 
מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים והציוד 

 הנדרש, ולהיפך.  
 

הנפט וכן עיקר התשומות בגין חיפושי נפט ופיתוחם נקבעים בדולר. כן יצוין כי,  מחירי ג. 
השותפות קשורה בהסכמי תשלומים, הנקובים בדולר לשותף הכללי, למפקח ולנאמן. 
לפיכך, היות שהשותפות מגייסת את כספיה בשוק ההון הישראלי בשקלים, תנודות 

ל הכנסות והוצאות השותפות בשערי החליפין של השקל מול הדולר משפיעות ע
 המוגבלת. 

 
ביצוע פעולות הכריה, פיתוח המחצבים וכן הפקת הנפט, החשמל וחומרים אחרים  ד. 

בעלי ערך )בכלל זה, אפר כתוצר לוואי וכימיקלים כמוצר אפשרי(, שיופקו במהלך 
 תהליך הפקת הנפט מפצלי השמן, כרוכים בקבלת אישורים שונים מרשויות.

 
חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן, כפופים לרגולציה ענפה.  –ה רגולצי ה. 

שינויים לרעה בחקיקה הקיימת, ככל שיהיו )כגון שינויים בפקודת המכרות ובדיני המס 
החלים בתחום זה, בדרישות הרגולציה לקבלת ו/או העברת זכויות לחיפוש, פיתוח 

ית, הגבלים עסקיים, תנאים והפקה של נפט מפצלי שמן, בתמלוגים, הסדרה סביבת
לפיתוח מחצבים, שינוי בדרישות להעמדת ערבויות וכן בדרישות להוכחת יכולות 
טכניות ופיננסיות ועוד( עלולים להשפיע לרעה על השותפות ועסקיה. לפרטים אודות 

 להלן. 8.16מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות ראו סעיף 
 

כוונת השותפות להוסיף לפצלי השמן פסולת  בשל - לסטיקפהזמינות ומחיר פסולת  ו. 
יחד עם פצלי השמן זו מהווה חומר גלם מהותי פלסטיק , הרי שפסולת פלסטיק

הינו בכפוף לזמינותה, לעלויות הפלסטיק בתהליך הפקת הנפט. מחיר פסולת 
)ראה לענין זה  הפלסטיק הכרוכות בהובלתה ובתשומות אשר הושקעו במיון פסולת

אחים יעקובי בע"מ וורידיס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ  הסכמים עם י.ש.
 להלן(. 8.7.1.8בסעיף 

 
 תיאור עסקי השותפות המוגבלת לפי תחומי פעילות -חלק ג'

 
 מידע כללי על תחום הפעילות  8.7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .8.7.1
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נפט מפצלי שמן היא פעילות  פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של 8.7.1.1
מורכבת ודינאמית, הכרוכה בעלויות משמעותיות ולעיתים אף בחוסר 
וודאות גדול לגבי עלויות, לוחות זמנים והיכולת להפיק נפט תוך 
שמירה על כדאיות כלכלית. כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות, 

ואינן  לעיתים פעולות החיפוש והפיתוח אינן משיגות תוצאות חיוביות
מביאות להכנסות כלשהן או אף מביאות לאובדן רוב ההשקעה או 

 כולה. 
 
להלן מתוארים בקצרה שלבי החיפוש, הפיתוח וההפקה של נפט   

 מפצלי שמן:
 

  כלכלית-שלב החיפוש ובדיקת היתכנות טכנו
כלכלית כולל שני שלבים משניים: -שלב החיפוש ובדיקת היתכנות טכנו

  .(FEEDלב תכנון הנדסי ראשוני )שלב תכנון עקרוני וש
 

שלב התכנון העקרוני כלל, בין היתר, את הפעולות הבאות אשר למועד 
 -התשקיף בוצעו והושלמו על ידי השותף הכללי בהיקף השקעה של כ

אלפי דולר: ביצוע קידוחים, פענוח וניתוח הממצאים, הכנת  3,196
קת האנרגיה דוחות גיאולוגיים, בחירת הטכנולוגיה המתאימה להפ

מפצלי השמן, ביצוע פיילוט, ביצוע בדיקות מעבדה ותכנון הנדסי 
 להלן(. 8.9.1.3ראשוני למתקני עזר ושירותים )ראו סעיף 

 
בשטח רישיון  השמן פצלי אודות וטכנולוגיים גיאולוגיים על פי נתונים

רותם מזרח אשר נערכו בדוחות שהוכנו עבור השותף הכללי על ידי 
דוח לפרק זה, )להלן: " נספח א'טר, כמפורט בד"ר צבי מינס

"( קיים פוטנציאל משמעותי להפקה של נפט מפצלי השמן מינסטר
המצויים בשטח הרישיון האמור. הדוחות האמורים מתבססים על 

קידוחים שנעשו בשטח רישיון רותם מזרח,  100 -תשתית של כ
שבוצעו קידוחים שבוצעו ע"י השותף הכללי, אלפי אנליזות  6מתוכם 

בעבר על ידי חברת פמא )פיתוח משאבי אנרגיה( בע"מ ועשרות 
 אנליזות שבוצעו ע"י השותף הכללי.

 
 הצהרת הנהלה

 4.11.2018תאריך ההצהרה:   .1
 -ציון שם התאגיד המדווח: רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(  .2

 שותפות מוגבלת. 
המוסמך להעריך את העתודות בשותפות: מר ג'אק סבג,  .3

 רקטור ומנכ"ל בשותף הכללי;די
הריני לאשר, כי נמסרו לד"ר צבי מינסטר כל הנתונים  .4

 הרלוונטיים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתו;
הריני לאשר, כי לא בא לידיעתנו כל מידע המצביע על קיום  .5

 תלות בין ד"ר צבי מינסטר לבין השותפות;
במסגרת  הריני לאשר, כי למיטב ידיעתנו המשאבים שדווחו .6

דוח מינסטר הינם האומדנים הטובים והעדכניים ביותר 
 הקיימים ברשותנו;

 הריני מסכים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדוח זה. .7
 
 

________________________________ 
 ג'אק סבג, דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי 
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השותף הכללי אימת את הממצאים מהדוחות, באמצעות שישה 
ספים שביצע בשטח הרישיון ועשרות אנליזות נלוות, ומצא קידוחים נו

שיש חפיפה טובה מאוד בין הממצאים של ששת הקידוחים לבין 
 הממצאים מהקידוחים והאנליזות הנלוות שבוצעו בעבר.

 
לפירוט המודל הכלכלי שבבסיס פעילות השותפות וההנחות עליהן הוא 

 לפרק זה. נספח ב'ראה  –מבוסס 
 

( FEEDדות הנ"ל מתחיל שלב תכנון הנדסי ראשוני )עם השלמת העבו
בו מתבצעת עבודה של התאמת הטכנולוגיה לתנאי הארץ )איכות 
הפצלים, מזג האוויר, דרישות איכות הסביבה( והתאמת התהליך 

להלן(.  8.7.1.6לעמידה בתקני איכות הסביבה )ראו פירוט בסעיף 
עם צדדים  בשלב זה מתגבשים סופית אומדני ההשקעה וההסכמים

שלישיים לרבות רשויות ממשלתיות ובהתאם נבחנת הכדאיות 
הכלכלית של הפרויקט לשם קבלת החלטת השקעה והקמת מתקני 
ההפקה והפקת הנפט מפצלי השמן לרבות עדכון תפוקות הנפט 

 לפצלי שמן.   פלסטיקוהחשמל והתאמת התהליך להוספת פסולת 
 

שלב התכנון העקרוני השלימה את נכון למועד התשקיף השותפות 
 כאמור (FEEDונמצאת בפתחו של שלב התכנון הנדסי ראשוני )

ביצוע פיילוט לבדיקת הפקת נפט מפצלי שמן משטח הרישיון יחד בו
.ש. אחים ישמקורה במתקני מיון הפסולת של  עם פסולת פלסטיק

שלב זה עשוי לכלול פיילוטים . להלן( 8.7.1.7יעקובי בע"מ )ראה סעיף 
השותף הכללי מעריך כי שלב התכנון ההנדסי הראשוני  נוספים.

(FEEDעשוי להיארך כשנתיים וכי עלותו המוערכת הינה כ )- 4.7 
( לעיל 4)ד()8.2.1מיליון דולר )כולל העמדת ערבויות כמפורט בסעיף 

אך לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות )אשר להלן,  8.16.3.2ובסעיף 
 לי המצורף כנספח ב' לפרק זה((. נלקחו בחשבון במסגרת המודל הכלכ

 
יצוין בהקשר זה כי השותף הכללי התקשר בהסכם עם בטא פייננס 
בע"מ להענקת ייעוץ פיננסי שוטף הכולל, בין היתר, ייעוץ וליווי של 

 ההנפקה על פי תשקיף זה וייעוץ וליווי של הליך הסגירה הפיננסית.
 

כר הבנות כמו כן, השותפות מנהלת משא ומתן להתקשרות במז
לקבלת שירותי ייעוץ בקשר עם ההקמה והתפעול של מתקני ההפקה, 

"( שהינה חברה VKG)להלן: " Viru Keemia Grupp ASעם חברת 
אסטונית המחזיקה במתקנים לייצור נפט מפצלי שמן באסטוניה ובעלת 

  ניסיון של עשרות שנים בהקמה ותפעול של מתקנים אלו הקרויים
"Petroter." 
 

 יתוחשלב הפ
(, סגירה EPCשלב זה כולל בחירת קבלן תכנון רכש וביצוע בינלאומי )

פיננסית והקמת מתקני הפקה והרצתם. השותף הכללי מעריך כי שלב 
שנים )אשר יחלו לאחר השלמת שלב החיפוש  3 -זה עשוי להיארך כ

כלכלית(, וכי עלותו המוערכת לשם הקמת זוג -ובדיקת היתכנות טכנו
מיליון דולר. מימון השלב הזה יעשה  209-ה כמתקני הפקה הינ

 באמצעות משקיעים, בנקים מממנים, מוסדות פיננסיים והציבור. 
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   שלב הביצוע / ההפקה
שלב ביצוע פעולות הכריה וכן הפקת הנפט, החשמל וחומרים אחרים 
בעלי ערך )בכלל זה, אפר כתוצר לוואי וכימיקלים כמוצר אפשרי( 

 הפקת הנפט מפצלי השמן, במתקני ההפקה.  שיופקו במהלך תהליך
 

להערכת השותפות, לאור לוחות הזמנים האמורים, תחילת ההפקה 
המסחרית מרישיון רותם מזרח, אם וככל שתהיה הפקה כזו, צפויה 

, וזאת בכפוף להתממשותם של כל התנאים 2023/2024החל משנת 
לצורך  והפעולות הדרושים לרבות השגת מימון והקמת מתקני ההפקה

 ההפקה. 
 

מובהר כי ההערכות השונות המפורטות לעיל בדבר לוחות הזמנים 
המשוערים האמורים ועלות הפעולות הכלולות בכל אחד מהשלבים 

אשר אינו וודאי והמבוסס על  מידע צופה פני עתידכאמור מהוות 
אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך התשקיף, וכולל 

כללי נכון לתאריך התשקיף בדבר עלויות ולוחות הערכות של השותף ה
זמנים נכון לתאריך התשקיף אשר יכולות להשתנות בהסתמך על 
ממצאים חדשים שיתקבלו, וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות 
אחרות כגון עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע 

ת הנ"ל הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. לפיכך, ההערכו
 עשויות להתעדכן ואף להשתנות באופן מהותי.

 
 סקירה כללית – פצלי שמן 8.7.1.2

הם סלעי משקע העשירים בחומר אורגני   (Oil Shale)פצלי שמן
(. החומר האורגני המצוי בפצלי השמן Kerogenהידוע גם בשם קרוגן )

ן וגופרית. חומר יסודות: פחמן, מימן, חנקן, חמצ 5עשוי מתרכובות של 
אורגני זה, בתנאי סביבה רגילים, מופיע במצב מוצק רך. חימום של 
החומר גורם לפירוקו לשלושה מרכיבים: אדי נפט, גז ריטורט ופחמן 
שאריתי )מוצק(. בהתאם לכך, חימום של פצלי השמן, שבהם מצוי 
החומר האורגני )קרוגן( גורם לפירוק החומר האורגני לשלושת 

האמורים כאשר אדי הנפט וגז הריטורט מחלחלים אל מחוץ המרכיבים 
המטריצה של פצלי השמן המוצקים והפחמן השאריתי שוקע בתוך 

 המטריצה הפנימית של פצלי השמן.
 

בחינת שיעור החומר האורגני )קרוגן( בפצלי שמן מתבצעת על בסיס 
טון פצלי שמן על בסיס יבש מכיל חומר  1יבש )ללא תכולת הרטיבות(. 

 . 16% -אורגני בשיעור ממוצע של כ
 

( אומצה FAבדיקה אנליטית ידועה בארה"ב המכונה "פישר אסיי" )
עבור פצלי השמן במישור רותם. באמצעות הבדיקה בודקים את 

 פוטנציאל כמות הנפט והגז שניתן להפיק בתנאי מעבדה מבוקרים.
 

ר פי בדיקת פישר אסיי, עבור פצלי שמן המצויים באזור מישו-על
טון פצלי שמן על בסיס יבש,  1-( לOil Yieldרותם, תכולת הנפט )

 ק"ג. 70 -הינה כ
 



 11  - ח                                                            

מרבצים ידועים של פצלי שמן הנמצאים  600 -ברחבי העולם קיימים כ
טריליון  3.2 -מדינות. מרבצי פצלי השמן בעולם מכילים כ 30 -ביותר מ

בנגב  חביות נפט. מרבצים רבים של פצלי שמן התגלו בישראל, בעיקר
ימין וכן בנחל צין ובשפלה. כאמור, מפצלי השמן -הצפוני, במישור רותם

ניתן להפיק אנרגיה, ואלה אכן משמשים לייצור נפט במספר מדינות 
-EX -שהתברכו בהם. המדינה המובילה בניצול פצלי השמן בשיטת ה

SITU  להלן( הינה אסטוניה, אשר שיעור  8.7.1.6)ראה סעיף
צרך בה מיוצר מפצלי שמן. מדינות נוספות משמעותי מהחשמל הנ

עיקריות המנצלות פצלי שמן הן ברזיל וסין. לאחרונה העניקה ירדן 
זכיונות למספר חברות בינלאומיות גדולות להפקת פצלי שמן בתחומי 

 המדינה.
 

 
 

 פצלי שמן   
 

 ישנן שתי שיטות עיקריות להפקת נפט נוזלי מפצלי השמן: 
 

שיטה זו כוללת: כרייה של הפצלים  -)"מחוץ לאתר"(  EX-SITU .א
במכרה )לרוב בכריה פתוחה( והעברתם למתקן ייעודי בו 

ים על מתבצעת הפקת האנרגיה האצורה בחומר האורגני שבפצל
ידי חימומם. פצלי השמן מוכנסים לריאקטור סובב המגיע לטמפ' 

מעלות צלסיוס. החימום גורם למיצוי הקרוגן )החומר  500 -של כ
האורגני( הנמצא בפצלי השמן בצורת נפט וגז. רק חלק מצומצם 

בעומק רדוד הניתן לכריה פתוחה,  מפצלי השמן בישראל נמצא
צפוני. בנוסף, יצויין כי בנגב המדובר במרבצים הנמצאים בנגב ה

הצפוני פצלי השמן נמצאים מעל שכבות פוספט כלכליות וכריית 
פצלי השמן יחד עם כריית הפוספטים תאפשר ניצול רב שכבתי 

 יעיל של אוצרות טבע.
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בישראל פצלי השמן נחשבים מקור אנרגיה פוטנציאלי מזה שנים 
אוצרות טבע  רבות. במישור רותם, שבו שטחים מיועדים לניצול

של המאה  80 -ולתעשיית עיבוד אוצרות טבע, הוקם בשנות ה
ופועל עד היום מתקן להפקת אנרגיה )חשמל( מפצלי  20 -ה

 .EX-SITU -שמן. ניצול הפצלים מתבצע בשיטת ה
 
 

 
 

 מכרה פתוח של פצלי שמן במישור רותם
 

שיטה זו, הנמצאת כיום בהליכי פיתוח,  -)"באתר"(  IN-SITU .ב
מורכבת מחימום של הפצלים בתת הקרקע )ללא כרייתם( 
באמצעות קדיחה והכנסת אמצעי חימום לקרקע. על ידי חימום 

 במקום. זה מתקבל נפט הנשאב מקידוחים
 

הבחירה בין שתי האפשרויות הנ"ל מוכתבת בעיקר על ידי תנאי 
השטח, דהיינו המבנה הגיאולוגי של המרבץ, העומק בו מצויים 
הפצלים, ושיקולים דומים נוספים. ככל ששכבות פצלי השמן קרובות 
יותר לפני השטח, תגבר הנטייה להפיק את הפצלים בכרייה פתוחה 

מאחר שזו דרך יעילה יותר לביצוע הפקת  ולהעבירם למתקן כאמור,
 הנפט מהפצלים. 

 
השיטה שנבחרה על ידי השותפות לצורך פיתוח והפקת נפט בשטח 

שכוללת כאמור, כריה  EX-SITUרישיון רותם מזרח הינה שיטת 
במכרה פתוח, העברת החומר למתקני הפקה וייצור נפט במתקנים 

להלן(, אשר מופעלת  8.7.1.6)ראו סעיף  SHCהפועלים בטכנולוגיית 
 עשרות שנים בעולם. 
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יצוין בהקשר זה כי שכבות פצלי השמן בשטח רישיון רותם מזרח 
נמצאות בעומק שאינו עולה על מספר עשרות מטרים ספורים מפני 

מטר. זאת ועוד,  55 -השטח. רובד חתך פצלי השמן הממוצע הנו כ
שמן רבודה הרישיון נמצא בסמוך למכרה פעיל כאשר שכבת פצלי ה

על שכבת פוספטים. בהתאם לתוכנית של השותפות, החלק הארי של 
האפר ישמש לשיקום המכרה במסגרת המחויבות הרגולטורית 

 לשיקום המכרה. 
 

נכון למועד התשקיף, השותפות פועלת בתיאום מול חברת רותם 
"( אשר מחזיקה בזיכיון רותם אמפרטאמפרט נגב בע"מ )להלן: "

שטח רישיון רותם מזרח ומבקשת לפעול בסינרגיה להפקת פוספטים ב
עם פעילות הכרייה הקיימת באזור רישיון רותם מזרח באופן שיקטין 
את ההשפעות הסביבתיות ועלויות הכרייה. יצוין, כי מאחר שמחצבי 
הפוספטים אותם כורה רותם אמפרט מצויים מתחת לשכבת פצלי 

שיבוצעו בשטח  השמן ברישיון רותם מזרח הרי שתיאום בעבודות
הרישיון, עשוי כאמור לעיל, להקטין את ההשפעות הסביבתיות ועלויות 

 הכרייה.
 

 מתקני ההפקה מתוכננים לקום בסמוך לשטח רישיון רותם מזרח. 
 

החשמל שיופק בנוסף לנפט ישמש לצריכה עצמית של מתקני ההפקה. 
עודפי החשמל יימכרו לצדדים שלישים ובכך יסייעו להורדת עלות 

 הפקת חבית הנפט.
 

יצרן )להלן: " מנהלת משא ומתן עם יצרן חשמל פרטיהשותפות 
 יצרן החשמלהשותפות תמכור לבקשר עם עסקה על פיה "( החשמל

את עודפי החשמל אשר יופקו  יצרן החשמל ירכוש מהשותפותו
 במתקני ההפקה ולא ישמשו לצריכה עצמית של מתקני ההפקה.

 
חה של פצלי שמן אשר ממנו יועברו הפצלים הקמת אתר לכריה פתו 8.7.1.3

כי יתקיימו, בין היתר, התנאים  תלמתקנים לייצור נפט מחייב
המפורטים להלן )אשר מתקיימים נכון למועד התשקיף בשטח רישיון 

 רותם מזרח(:
 

באזור המיועד להקמת אתר כריה פתוחה ימצאו פצלי השמן בעלי  .א
יכים תעשייתיים יהיה תכולת חומר אורגני מתאימה, אשר בתהל

 ניתן לייצר מהם נפט.
 

עומק ועובי שכבת הפצלים יהיו מתאימים לכרייתם בטכנולוגיה של  .ב
 כריה פתוחה. 

 
 יהיה למטרות כריה וחציבה. יעוד השטח באזור הנבחר .ג

 
לצורך הקמת מתקן להפקת נפט מפצלי שמן נדרש לאתר שטח  8.7.1.4

וכן לבחור טכנולוגיה להפקת נפט מהפצלים  2מתאים להקמתו
להלן  8.7.1.6שתתאים לסוג הפצלים שמקורם במכרה )ראה סעיף 

  לגבי הטכנולוגיה שנבחרה(.
 

                                                           
כי מתקני ההפקה יקומו בסמוך לשטח רישיון רותם מזרח אולם טרם נקבע שטח  יף הכוונהנכון למועד התשק  2

 מיועד להקמתו.
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עלי ערך )שייוצרו במהלך תהליך הפקת נפט, חשמל וחומרים אחרים ב 8.7.1.5
הפקת הנפט מפצלי השמן ובכלל זה, אפר כתוצר לוואי וכימיקלים 

 כמוצר אפשרי(, מורכב ממספר שלבים:  
 

בשלב הראשון מתבצעת כריית הפצלים. פצלי השמן מופקים  .א
בכריה פתוחה באמצעות פיצוץ מבוקר. הפצלים עוברים תהליך 

. לבסוף, הפצלים מ"מ ומטה 250גריסה ראשוני לגודל של 
מועמסים באמצעים מכניים על משאיות ו/או מסוע ומועברים 

 למתקן יצור נפט לעמדות אחסון.
 

בשלב השני מתבצע תהליך יצור נפט במתקן תעשייתי. תהליך  .ב
הייצור יכול להתבצע במספר טכנולוגיות, אשר נקבעות בהתאם 

וגיה הטכנוללסוג הפצלים, תנאי השטח וקריטריונים נוספים. 
 שנבחרה על ידי השותפות עבור פצלי השמן היא טכנולוגית

"SHC( "Solid Heat Carrier .) טכנולוגיה זו פותחה ומיושמת
 .היום באופן מסחרי באסטוניה

 
נכון למועד התשקיף השותפות מנהלת משא ומתן להתקשרות בהסכם 

 TTU -עם אחד מנותני הידע איתם השותף הכללי עבד בעבר 
Galoter LP " :להלן(TTU אשר למיטב ידיעת השותף הכללי ,)"

 SHCשהינה טכנולגית  UTT-3000מחזיקה בזכויות על טכנולוגית 
)ראה להלן( לצורך קבלת ייעוץ וסיוע ביישום והתאמת הטכנולוגיה 

 TTUשלה במתקני ההפקה שבכוונת השותפות להקים. יצויין כי 
ירוט ראה סעיף ביצעה עבור השותף הכללי מספר עבודות בעבר )לפ

 להלן(. 8.9.1.3
  

נותן ידע נוסף, המחזיק למיטב ידיעת השותף הכללי בזכויות על 
 ENEFIT Outotec Technologyהוא חברת  SHCטכנולוגיה מסוג 

"(, אשר בעבר ביצעה עבור השותף הכללי עבודת ENEFIT)להלן: "
להפקת נפט מפצלי שמן משטח  SHCפיילוט בגרמניה בטכנולגית 

 יון של השותפות במישור רותם.הריש
 

 SHC (Solid Heat Carrier)טכנולוגיית  8.7.1.6
טכנולוגיה זו מיושמת באסטוניה בקנה מידה מסחרי רחב היקף אך 
היא נחשבת למורכבת מבחינה טכנולוגית. הטכנולוגיה מבוססת על 

המתבצע באמצעות זרם מוצקים מסוחרר נושא חום  3תהליך פירוליזה
(Solid Heat Carrier .) 
 

, SHCהפקת חשמל ונפט באסטוניה מתבצעת באמצעות טכנולוגיית 
של המאה הקודמת על ידי מדענים מברית  50 -אשר פותחה בשנות ה

המועצות ויושמה באסטוניה. כיום הטכנולוגיה להפקת נפט מיושמת 
באסטוניה בשני מפעלים בצורה מסחרית על ידי שתי חברות. 

ם באופן מסחרי שבעה מתקנים, אשר האחרון במפעלים אלה פועלי
 Viru Keemia Gruppעל ידי חברת  2015שבהם הוקם בשנת 

(VKG .) 

                                                           
י על ידי חימומו בתוך תוף החימום לטמפרטורה הוא תהליך פירוק של חומר אורגנ זיקוק יבשאו  פירוליזה  3

מעלות , ללא נוכחות חמצן או הלוגן )על מנת שלא תתרחש בעירה של החומר(. פירוליזה היא  500גבוהה עד 
 תהליך בלתי הפיך המשנה את ההרכב הכימי ואת התכונות הפיזיקליות של החומר.
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 10 -הנו גודל החלקיקים הקטן מ SHC -המייחד את טכנולוגיית ה
מ"מ, המאפשר ניצול של כל ספקטרום החלקיקים של פצלי השמן ואת 

וחשמל.  כל האנרגיה שבחומר האורגני להפקה משולבת של נפט
הטכנולוגיה נגישה באופן מסחרי ויש עמה הניסיון התעשייתי הנצבר 

 הגדול ביותר עם פצלי השמן בעולם המערבי. 
 

במסגרת טכנולוגיה זו, מתבצע בריאקטור סובב ערבוב של הפצלים 
הטריים יחד עם האפר החם המסוחרר. לאחר מכן, מתבצע תהליך 

די חימומו בתוך תוף החימום הפירוליזה )פירוק של חומר אורגני על י
  מעלות, ללא נוכחות חמצן או הלוגן(. 500לטמפרטורה גבוהה עד 

ולבסוף מתקבל נפט שניתן לשווקו לבתי זיקוק. הטכנולוגיה פועלת 
 במתקנים סגורים ומבוקרים. 

 
כאמור, באסטוניה קיים ניסיון טכני ייחודי של עשרות שנים, שנצבר 

מתקני הפקה מהסוג והגודל של מתקני במהלך פעולות תכנון והקמת 
ההפקה אשר בכוונת השותפות להקים. השותפות מעוניינת לעשות 
שימוש בניסיון האמור ולבצע התאמות של הטכנולוגיה הקיימת לפצלי 

 השמן המצויים בישראל ולדרישות הסביבתיות בישראל. 
 

יצוין לענין זה, כי פצלי השמן בארץ שונים בהרכבם מפצלי השמן 
מצויים באסטוניה. לאור זאת, נדרשת השותפות לערוך התאמות ה

להרכב פצלי  SHC -הנדסיות מקיפות להתאמת הטכנולוגיה הנבחרת 
 השמן הקיים בארץ.

 
 התאמת הטכנולוגיה כאמור דרושה משלושה היבטים:

 
תכולת החומר האורגני )הקרוגן( בפצלי השמן בישראל נמוכה  .א

וניה ולכן תפוקת הנפט יחסית לעומת פצלי השמן באסט
הצפויה נמוכה יותר. בכוונת השותפות לשפר את תפוקת הנפט 
)ובהתאם את כלכליות הפרויקט( ע"י העשרה בחומר אורגני 

)בעיקר פלסטיק מסוג פוליאתילן  פלסטיקפסולת  -ממקור נוסף 
 תוצר של תעשיות הגז והנפט(. -ופוליפרופילן 

 
 להלן.  8.7.1.7לפרטים בדבר ההעשרה ראו סעיף 

 
פצלי השמן בישראל מאופיינים בתכולת גופרית גבוהה יחסית  .ב

ולפיכך, יש צורך בהתאמות טכנולוגיות לשם עמידת תהליך 
ההפקה המאופיין, בין היתר, בפליטות תחמוצות גופרית, 

 8.7.1.10בתקנים הסביבתיים בישראל )ראו לענין זה גם סעיף 
  להלן(.

 

יד אפשרויות למיצוי תרכובות בכוונת השותפות לבחון בעת
עשירות בגפרית מתוך הנפט לשם ייצור "תיאופנים" )ראו סעיף 

 להלן(. 8.7.1.10
 

בניגוד לאסטוניה העשירה במים, מישור רותם הוא אזור יבש.  .ג
מתקני ההפקה צריכים להיות מותאמים לתנאי מזג האויר 

( air coolersבאופן אשר יאפשר שימוש רב בקירור אויר )
 ויצמצם למינימום את השימוש במים.

 



 16  - ח                                                            

להערכת השותף הכללי, בכפוף לביצוע ההתאמות הנדרשות כאמור, 
טכנולוגיה זו אפשרית ליישום בצורה מיטבית ויעילה על פצלי השמן 

 המצויים בארץ.
 

נכון למועד התשקיף השותף הכללי אינו יכול להעריך את העלות ומשך 
מות הנדרשות. לפיכך, תהליך הזמן שיידרש על מנת לבצע את ההתא

התאמת הטכנולוגיה לישראל עשוי להשפיע על הכדאיות הכלכלית של 
 השותפות להקמת מתקני ההפקה. 

 
 להלן תיאור שלבי ההפקה 

 

 
 
 

 פסולת פלסטיק -נוסף אורגני ממקור החומר ההעשרת תכולת  8.7.1.7
וחוות דעת הצוות המקצועי של  TTU -בהתאם למידע שנתקבל מ

השותפות, קיימת אפשרות מעשית להגדיל את תפוקת הנפט מפצלי 
"( ממקור העשרהשמן על ידי העשרת תכולת החומר האורגני )להלן: "

)בעיקר מסוג פוליאתילן/פוליפרופילן(. זאת  פלסטיקפסולת  -נוסף 
אינה  10%בשיעור של עד פלסטיק הוספת פסולת  TTUועוד, על פי 

כרוכה בשינויים תהליכיים מהותיים או תוספת השקעה משמעותית 
ניתן לרכוש מאתרי סילוק  הפלסטיקבהקמת המתקנים. את פסולת 

אשר יימיינו את הפסולת תקני מיון והפרדה פסולת פעילים בעלי מ
)ראה לענין זה הסכמים עם י.ש. אחים בהתאם לדרישות השותפות 

 יעקובי בע"מ ורידיס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ, להלן(. 
 

, מלמדים, בין היתר, כי TTUידי -ניסויי מעבדה שבוצעו בעבר על
מגדילה באופן  ילןפוליאתילן/פוליפרופמסוג  פלסטיקהוספת פסולת 

 משמעותי את תפוקת הנפט והגז במהלך תהליך הפירוליזה.
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וצדדים שלישיים,  TTUעל פי ההערכה הנוכחית ובהתאם לשיחות עם 
 50% -המכילה ריכוז של מעל כ פלסטיקתוספת של פסולת 

)מהזנת פצלי שמן נתונה  10%פוליאתילן/פוליפרופילן, במשקל של 
 משמעותית את תפוקת הנפט.למתקנים(, עשויה להגדיל 

 
הינו כמעט נטול  פלסטיקיצויין, כי נפט סינטטי המיוצר מפסולת 

גופרית. דילול הנפט אשר יופק מפצלי השמן, בנפט הסינטטי כאמור 
יוריד את רמת הגופרית הכללית בנפט בשיעור משמעותי, ובהתאם 

 צפוי כי מחיר המכירה של הנפט ישתפר. 
 

 ובי בע"מ הסכם עם י.ש. אחים יעק
נחתם הסכם בין השותפות לבין י.ש.  19.3.2018לעניין זה, ביום 

אחים יעקובי בע"מ, אשר מתמחה ופועלת בתחומי תשתיות ובטיפול 
"הסכם הפסולת" בפסולת, לרבות פסולת אורגנית )להלן ובהתאמה: 

 , בהתאמה(, במסגרתו סיכמו הצדדים, בין היתר, כדלקמן:ו"יעקובי"
 
כימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה השותפות הס .1

הפיננסית  והקמת המתקנים, להעניק ליעקובי זכות ראשונה 
לספק לשותפות פסולת יבשה בעלת מאפיינים טכניים 
הדרושים לצורך הפקת נפט וייצור חשמל מפצלי שמן שייכרו 

"(, ככל וכל אימת הפסולת התפעוליתמשטח הרישיון )להלן: "
טון בכל שנה החל  150,000כמות של שזו תידרש לשותפות, ב

ממועד תחילת האספקה בפועל והכל בהתאם ובכפוף לתנאי 
"( הסכם האספקה המפורטהסכם אספקה מפורט )להלן: "

 אשר יוסכם וייחתם על ידי הצדדים.
 
לאחר שהשותפות תקבע את הפירוט המדויק של שירותים  .2

הדרושים לה במסגרת הקמת המתקנים ובמסגרת התפעול 
והתחזוקה שלהם, ואת הסטנדרטים והמאפיינים האחרים של 
שירותים אלה, השותפות תפעל כמיטב יכולתה לכך שיעקובי 
תמונה ביחס לשירותים שנקבעו )של עבודות תשתית, הנדסה 
אזרחית, מערכות אלקטרומכניות, מערכות בקרה ותפעול 

"(, בהסכמים שיכרתו עם קבלן השירותיםותחזוקה( )להלן: "
( של המתקנים ועם קבלן התפעול והתחזוקה EPCה )ההקמ

(O&Mשל המתקנים )  ביחס לתשתיות שסופקו והוקמו על ידי
והכל בכפוף לכך  nominate subcontractor-יעקובי, כ

שיעקובי תעניק שירותים אלה במחירי שוק וביכולות, כשירויות 
ואיכויות הנדרשות על פי סטנדרטים מקובלים לעבודות דומות, 

את כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם שירותים מפורט וז
 "(. הסכם השירותים המפורטשייחתם בינהם )להלן: "

 
השותפות הסכימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה  .3

הפיננסית  והקמת המתקנים, להעניק ליעקובי זכות ראשונה 
"(, בכמות האפרלרכוש ממנה אפר פצלי שמן )להלן: "

תהיה זמינה לשותפות בהתאם לתנאי  שתידרש ליעקובי ואשר
הסכם אספקת אפר אשר יוסכם וייחתם על ידי הצדדים 

 "(. הסכם אספקת האפר)"
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הצדדים ינהלו משא ומתן על בסמוך לאחר השלמת ההנפקה  .4
התנאים המפורטים של הסכם האספקה המפורט, הסכם 
השירותים המפורט והסכם אספקת האפר המפורט במטרה 

 .יום ממועד ההנפקה 180לחתום עליהם בתוך 
 
בהסכם הפסולת נקבעה התמורה שתשולם בגין הפסולת  .5

 התפעולית, בגין השירותים ובגין האפר ומנגנוני התאמה. 
   
בהסכם הפסולת הובהר כי ככל שלא תושלם ההנפקה בתוך  .6

ימים ממועד החתימה על הסכם הפסולת, אזי הסכם  180
 סולת יסתיים.    הפ

 
חודשים  18ליעקובי אופציה, בתוקף עד העניק השותף הכללי יצוין כי 

ממועד השלמת ההנפקה, להצטרף כבעלת מניות בשותף הכללי, 
 להלן(. 9.1.2בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם האופציה )ראה סעיף 

 
 הסכם עם ורידיס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ

נחתם מזכר הבנות בין השותף הכללי  17.1.2017כמו כן, ביום 
"( VESIלחברת ורידיס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ )להלן: "
"( ואוליהאשר מתמחה בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות )להלן: "

בטיפול בפסולת, לרבות פסולת אורגנית והינה בעלת ידע וניסיון 
לשיתוף פעולה בתחום האמור. מזכר ההבנות נועד להסדיר אפשרות 

בין הצדדים בנושא אספקת פסולת אורגנית לשותף הכללי על ידי 
ואוליה, כתוספת לתהליך ניצול פצלי השמן במתקני ההפקה. במזכר 

 ההבנות נקבע, בין היתר, כדלקמן: 
 

ההתקשרות במזכר ההבנות או בכל הסכם אחר שייחתם בין  (1)
כל אישור  הצדדים, אם וככל שייחתם, כפופה ומותנית בקבלת

פי דין, לרבות אישור המשרד להגנת הסביבה -הנדרש על
 לקליטת הפסולת האורגנית במתקנים, אם וככל שיידרשו.  

 
הצדדים יבחנו במשותף אפשרות לפרויקט משותף, על פיו, עם  (2)

תספק פסולת אורגנית  VESIובכפוף להשלמת מתקני ההפקה, 
, VESI -ורגנית מלשותף הכללי והשותף הכללי ירכוש פסולת א

פי מפרט שיוסכם בין הצדדים, על בסיס צרכי מתקני -על
, ובכפוף לתמורה שתוסכם VESIההפקה ויכולת אספקה מצד 

בין הצדדים, להוראות מזכר ההבנות ו/או לכל הסכם אחר 
 שייחתם בין הצדדים ולהוראות כל דין.

 
במזכר ההבנות נקבע בסיס ראשוני בלבד למפרט הפסולת 

ת, אשר קביעתו הסופית כפופה להסכמת שני הצדדים, האורגני
 50,000-פסולת אורגנית יבשה בכמות שלא תקטן מכדלקמן: 

 50%-טון לשנה, בתכולת פוליאתילן/פוליפרופילן שלא  תקטן מ
 משקלי. 

 
מאפייניו המפורטים והמדויקים של שיתוף הפעולה בין הצדדים,  (3)

ההסכם נפרד )להלן: "ככל שיוסכם בין הצדדים, יקבעו בהסכם 
 "(.המפורט
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 24תוקפו של מזכר ההבנות הינו ממועד חתימתו ולמשך  (4)
חודשים, אלא אם יוחלף קודם לכן בהסכם מפורט ו/או יוארך 
בהסכמה בין הצדדים ו/או יבוטל על ידי הודעה של אחד 

 ימים מראש ובכתב.    60הצדדים, 
 
חות ו/או להסב את הצדדים לא יהיו רשאים להעביר ו/או להמ (5)

זכויותיהם על פי מזכר ההבנות לצדדים שלישיים, למעט לגוף 
קשור של אותו צד. לענין זה יצוין, כי בכפוף להשלמת ההנפקה 

פי תשקיף זה, השותף הכללי ימחה לשותפות את מזכר -על
 ההבנות ו/או כל הסכם אחר שייחתם על פיו. 

 
י השמן כאמור, תסייע בנוסף לאמור, שימוש בפסולת פלסטיק עם פצל

 לפתרון הסביבתי לבעיית הטמנת פסולת  בלתי מתכלה. 
 

 כמות הפסולת העירונית ,על פי נתוני הלמ"סיצוין בהקשר זה כי 
מן  21% -ל 20%בין  .מיליון טון 5.3 -עומדת על כבישראל  השנתית

להטמנה  מועברתיתרה למיחזור, וה תועברמהפסולת העירונית 
(. על פי הערכת המשרד להגנת הסביבה, כמות 2016 שנתהנתונים ל)

. על פי סקר 2030מיליון טון בשנת  6.7 -הפסולת העירונית תעלה לכ
מסך  18%-כ 2014פסולת שנערך ע"י המשרד להגנת הסביבה בשנת 

 הפסולת הינה פסולת פלסטיק.
 

בשנים האחרונות מדיניות הטיפול בפסולת של המשרד להגנת 
הפרדת פסולת עירונית במקור לפי זרמים  לעגש הסביבה היתה עם ד

( פריק ביולוגית) שונים כגון נייר וקרטון, פלסטיק, זכוכית וחומר אורגני
פסולת שחולצה למפעלי המיחזור ולמתקני הקצה לסוגיהם. הפניית ו

לשם כך נדרשות תשתיות הפרדה ברשויות המקומיות וכן הקמת 
 בוהה.מתקני מיון אזוריים ברמה טכנולוגית ג

מטמנות מאושרות לקליטת פסולת עירונית,  13בישראל ישנם כיום 
עתידות להיסגר בשנים הקרובות  .בעיקר בדרום הארץ ובצפון הארץ

הפסולת משונעת ממרכז הארץ  החלק הגדול שלרוב המטמנות. 
ק"מ  150ממוצע של  –לאתר ההטמנה אפעה שבמישור רותם בדרום 

עלויות השינוע ורמת הפליטות  ממקום היווצרות הפסולת. על כן
 .גבוהות לעומת שינוע של פסולת לאתר טיפול סמוך אחר

 
 ההשלכות הסביבתיות של ההטמנה, כוללות:

 

פליטת גזי חממה וזיהום אוויר כתוצאה מפליטת גזים מסוכנים  •

 .אחרים

  .תפיסת שטחי קרקע המהווים משאב •

 .זיהום קרקע ומי תהום •

 .ריח פגיעה נופית ומטרדי •

 מוקדים למשיכת מזיקים והפצת מחלות.  •
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במסגרת האסטרטגיה  מהפסולת בישראל מוטמנת. 80%-נכון להיום כ
קבע המשרד להגנת הסביבה יעדים חדשים  ,החדשה לטיפול בפסולת

במטרה לצמצם את ההטמנה ולעודד את המיחזור וההשבה. היעד 
יעד , 26% -ל תכנית הוא הפחתת שיעור ההטמנהההראשון של 
במסגרת . 23%הוא  ואילו יעד השבת אנרגיה 51% המיחזור הוא

מדיניות זו מוקמת רשת מתקני מיון בפריסה ארצית, מתבצעים שינויים 
  4מתקנים להשבת אנרגיה בפריסה ארצית. 3רגולטוריים ומוקמים 

 
מובהר, כי התאור לעיל אינו ממצה את כל השלבים של תהליך  8.7.1.8

החיפוש, הפיתוח וההפקה של פרויקט מסוים, אשר בשל טיבו ומהותו 
 עשוי לכלול שלבים נוספים.

 
בים, משתנים על פי אופי בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשל 8.7.1.9

הפרויקט וקשה להצביע על פרויקט חיפוש, פיתוח והפקה בו 
מתבצעים כל השלבים האמורים באופן רציף בסדר המתואר לעיל 

 וללא שינויים ואירועים בלתי צפויים. 
 

כאמור לעיל, פצלי השמן בישראל מאופיינים בתכולת גופרית גבוהה  8.7.1.10
פרית בנפט פוגע בערכו הכלכלי של הנפט יחסית. ריכוז גבוה של ג

המופק. הגופרית מצויה בעיקר במרכיב הקל )בפרקציה הקלה( של 
( הינו Thiopheneהנפט, רובה בתרכובות התיאופנים. "תיאופן" )

תרכובת אורגנית ארומטית )טבעתית( בעלת מבנה אטומי ייחודי 
עלה ומ 99%המכילה גופרית. תיאופנים מסחריים ברמת ריכוז של 

מיוצרים בצורה סינטטית ומשמשים בתעשיות שונות בהן: 
 פרמצבטיקה ואגרוכימיה. 

 
נכון למועד התשקיף השותף הכללי החל בפעילות מחקר ופיתוח 
בנושא התיאופנים במטרה לבדוק את ההיתכנות הטכנולגית והכלכלית 
למיצוי התיאופנים מהנפט המופק מפצלי השמן. בכוונת השותפות 

בהתבסס על נתונים שהתקבלו  FEED -לות זו בשלב הלהרחיב פעי
במסגרת התכנון העקרוני ועבודת מעבדה ראשוניות שביצע  TTU -מ

 השותף הכללי.
 

יצוין כי בסקר תיאופנים שערך השותף הכללי על נפט שהופק מפצלי 
 -שמן משטח הרישיון, נמצא כי שיעור המרכיב הקל בנפט זה הינו כ

תרכובות תיאופניות העשירות מאד  20% -, והוא מכיל כ20%
מהנפט שיופק  4% -בגופרית )דהיינו התרכובות התיאופניות תהוונה כ

 מפצלי השמן בשטח הרישיון(.
 

להערכת השותפות, ניתן על ידי תהליך מיצוי לרכז את התיאופנים עד 
, יתכן כי ניתן יהיה TTU. בהתאם להערכת 55%לרמת ריכוז של 

 על ידי תהליכי מיצוי מתקדמים. 98%להגיע לרמת ריכוז של 
  

                                                           
 Waste toבישראל המידע מתוך מסמך מדיניות לקידום הקמת מתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית   4

Energy) ,2018בינואר,  2(, המשרד להגנת הסביבה . 
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במסגרת פעילות המחקר והפיתוח, השותפות תבחן הן את האפשרות 
להגיע למיצוי תיאופנים ברמת ריכוז מסחרית והן את האפשרות של 

. 98%ועד  55%שיווק מסחרי של תרכובות תיאופנים ברמת ריכוז של 
צלים הצלחת פיתוח השיטה למיצוי תרכובות התיאופנים מתוך הפ

 עשויה להביא להישגים הבאים: 
 
הפחתת ריכוז הגופרית בנפט שיופק מפצלי השמן דבר אשר  (1)

 יאפשר למכור אותו במחיר גבוה יותר לבתי הזיקוק.
 

שיווקם של התיאופנים כמוצר נוסף, אשר מהווים חומר בעל  (2)
ערך כלכלי גבוה, בנפרד מן הנפט המופק. המדובר בערך 

 רות ההכנסה.מוסף ובגיוון מקו
 

מובהר כי ההערכות השונות המפורטות לעיל בדבר האפשרויות למיצוי 
התיאופנים מהנפט המופק מפצלי השמן ורמות הריכוז שלהם, מהוות 

אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה  מידע צופה פני עתיד
הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך התשקיף, וכולל הערכות של 

ן לתאריך התשקיף אשר יכולות להשתנות בהסתמך השותף הכללי נכו
על תוצאות פעילות המחקר והפיתוח של השותפות, וכן ממגבלות ו/או 
השפעות חיצוניות אחרות. לפיכך, ההערכות הנ"ל עשויות להתעדכן 

 ואף להשתנות באופן מהותי.
 

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .8.7.2
יפוש, והפקה של נפט מפצלי שמן בטכנולוגיה שבה מתכוונת השותפות ח .א

ידי פקודת המכרות ותקנות שהותקנו מכוחה )ראה -לפעול מוסדרים בעיקר על
 לעיל(. 8.16.3.1לענין זה סעיף 

 
 פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן מותנית, בין היתר:  .ב

 
ורמים רגולטוריים שונים ובכלל זה בקבלת היתרים ואישורים שונים מג .1

היתר בניה למכרה, קבלת רישיון הפקה, התקשרות בהסכם הרשאה 
לשימוש במכרה עם רמ"י, קבלת תכניות מאושרות למכרה ולמתקני 
ההפקה, קבלת היתר בניה למתקני ההפקה ותחנת הכוח וקבלת היתרים 

 להקמה ותפעול של תחנת הכוח; 
 
יבה החלים בישראל ובהוראות של אמנות בעמידה בדיני איכות הסב .2

 בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן; 
 

 בהצגת יכולת כלכלית ובהעמדת בטחונות.  .3
 

כמו כן, פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן תלויה  .4
בזמינותם של קבלני ביצוע, ביניהם, חברות הנדסה וקבלני תכנון רכש 

 להלן. 8.20.6סעיף  (. לפרטים ראוEPCוביצוע )
 

הקמת מתקני ההפקה כרוכה בהשקעות כספיות ניכרות, אשר מגוון  .ג
האפשרויות לגייס חוב למימון ההקמה הינו מצומצם בעיקר בשל העובדה כי 

 התוצר העיקרי הינו נפט אשר מחירו נתון לתנודתיות רבה.
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גדרתם החיפושים מבוצעים על פי היתרים, רשיונות וזכויות כרייה )כה .ד
בפקודת המכרות(, המוענקים על ידי הרשויות המוסמכות וכוללים בין היתר 
תכניות עבודה, לוחות זמנים, מגבלות שונות ודרישות לעמידה בדיני איכות 

. כמו כן, 5הסביבה החלים בישראל, הצגת יכולת כלכלית והעמדת בטחונות
נקבע בפקודת המכרות כי בעל זכות כרייה חייב בתשלום של דמי זכות 

משוויו של המחצב, כפי שיקבע בהתאם  5%)"תמלוגים"( למדינה בגובה 
להוראות פקודת המכרות )לענין קביעת שוויו של המחצב ראה סעיף 

 (. להלן 8.16.3.5 -ו 8.16.3.1
 

הפעילות בתחום כרוכה בעמידה בתנאי הזכויות שהוענקו, לרבות תוכניות  .ה
העבודה ולוחות הזמנים הקבועים בהם. אי עמידה בתנאים כאמור עלולה 
להביא לאובדן הזכויות. המפקח על המכרות רשאי, בתנאים מסויימים, לבטל 

 זכות אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות הדין או תנאי הזכות.
 

פי תכנית העבודה ברישיון, על השותף הכללי להגיש לאישור הרשויות -על .ו
תוכנית מפורטת לכריית פצלי שמן. נכון למועד התשקיף, הוגשה טיוטה של 
התכנית לאישור הועדה המחוזית לתכנון ובניה, כאשר האחרונה התנתה את 

ר אישורה בביצוע תסקיר השפעה על הסביבה. לצורך הכנת תסקיר כאמו
פרוספקט בע"מ לצורך השלמת -התקשר השותף הכללי עם חברת גיאו

 להלן(.   8.9.1.5תסקיר השפעה על הסביבה למכרה )ראו סעיף 
 

אישור התוכנית מותנה בקבלת אישור הרשאה לתכנון מבעל הקרקע ובמקרה 
 להלן(.  8.8רמ"י )ראו סעיף  -של רישיון רותם מזרח 

 
 תייםשינויים טכנולוגיים מהו .8.7.3

בשנים האחרונות חלו שיפורים בעיקר בתהליך שריפת עודפי הפחמימנים הנוצרים 
בעקבות פעולת הפקת הנפט מפצלי השמן. שיפורים אלו תרמו להגדלת תפוקות 
המחצבים, להפחתת זיהום האויר ויכולת העמידה בתקנים סביבתיים וכן 

 להתיעלות תפעולית.
 

 הפעילות והשינויים החלים בהם גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום .8.7.4
 :6גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות להלן

 
יפושי נפט מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע על כדאיות ההשקעות בח .א

וגז. מחיר הנפט נתון לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים שאין 
 אפשרות להשפיע עליהם ו/או לחזותם מראש.

 
גורם הצלחה קריטי בשלב הפקת הנפט מפצלי השמן הוא התקיימותם של  .ב

( kerogenמרבצי פצלי שמן הנגישים לכריה פתוחה ובעלי תכולת פחמימנים )
 כלכלית. 

 
יתור וקבלה של זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות( בשטחים בהם קיים א .ג

 פוטנציאל לתגלית מסחרית.   
 

השגת מימון ויכולות גיוס משאבים כספיים ניכרים באופן שתתאפשר  .ד
 המשכיות של הפעילות בצורה רציפה בהתאם לתכנית עבודה והתקציב.

                                                           
אלפי דולר, לטובת משרד  125ת בסך נכון למועד התשקיף הועמדה במסגרת רישיון רותם מזרח ערבות בנקאי  5

 האנרגיה.
גורם ההצלחה המפורט בס"ק ג' להלן מתייחס לשלבי החיפוש המוקדמים ולכן כבר התממש ברישיון רותם   6

 מזרח אשר נמצא בשלבים מתקדמים יותר.
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בתחום האנרגיה, בהם נותני  יוןחבירה למספר גופים בינלאומיים עתירי ניס .ה

(, חברות הנדסה וקבלני ENEFITו/או חברת  TTUהידע )כדוגמת חברת 
( וזאת לצורך ביצוע תוכניות פיתוח והפקה מורכבות EPCתכנון רכש וביצוע )

 והקמת מתקני הפקה מתקדמים.  
 

פצלי השמן בארץ שונים בהרכבם מפצלי השמן המצויים באסטוניה. לפיכך,  .ו
תפות נדרשת לערוך התאמות הנדסיות מקיפות להתאמת הטכנולוגיה השו

 פלסטיק( להרכב פצלי השמן הקיים בארץ, להוספת פסולת SHCהנבחרת )
 לפצלי שמן ולשם עמידה בדרישות רגולטוריות סביבתיות. 

 
 .פלסטיקזמינות פסולת  .ז

 
 הצלחת פעילות החיפוש והפיתוח.  .ח

 
ע, ניסיון ויכולת הנדסית, טכנית, פיננסית ומסחרית צוות מקצועי מיומן בעל יד .ט

לנהל פרויקטים להפקת נפט מפצלי שמן שכוללים פיתוח מחצבים בהיקפים 
 כספיים מהותיים, לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא.

 
 קיום סביבה רגולטורית יציבה. .י

 
 שינויים במערך חומרי הגלם והספקים .8.7.5

תוח והפקת נפט הינו תחום תנודתי וחלים בו שינויים תחום הפעילות של חיפוש, פי
רבים. עלייה במחירי הנפט הגולמי בעולם גורמת לעלייה בביקוש לספקי שירותים, 
דבר שגורם לעלייה ניכרת בעלויות הפרויקט וחומרי הגלם ולירידה בזמינות 
הקבלנים והציוד הנדרש, ולהיפך. מנגד, עליה במחירי הנפט תתרום בצורה 

 ותית לרווחיות הפרוייקט בשלב ההפקה.משמע
 

חומר גלם מהותי בפעילות הקמת מתקני ההפקה הוא מתכת אשר מיועדת, בין 
היתר, לבנית המפעל, הציוד ההנדסי והמסועים. כמו כן, קיימים מבנים מבטון וציוד 

 רב ומגוון שמרכיבים את מתקני ההפקה. 
 

, הרי שפסולת זו פלסטיקפצלי השמן פסולת ל להוסיף בשל כוונת השותפות 
הינו בדרך כלל הפלסטיק מהווה חומר גלם מהותי בייצור הנפט. מחיר פסולת 

מושפע מזמינותה, העלויות הכרוכות בהובלתה והתשומות אשר הושקעו במיון 
)ראה לענין זה הסכמים עם י.ש. אחים  לשם עמידה בדרישות השותפות הפסולת

 לעיל(. 8.7.1.8סביבה בישראל בע"מ בסעיף יעקובי בע"מ וורידיס שירותי איכות ה
 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .8.7.6
מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הינם יכולות מקצועיות וטכניות וכן  א.

הצורך בקבלת היתרים ורישיונות לביצוע חיפושים, פיתוח והפקה של נפט, 
קבלת הרשאות / היתרים מבעל הקרקע, עמידה בהוראות הדין וכן  לרבות

קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לגייס כספים ולבצע השקעות כספיות ניכרות 
וברמת סיכון גבוהה יחסית, הדרושות לביצוע פעולות החיפושים, הפיתוח 

 וההפקה. 
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המכרה  מחסומי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הינם חובת שיקום ב.
והחזרת פני השטח לקדמותם, יציאה מהסכמים ארוכי טווח מול קבלני פיתוח 
ולקוחות פוטנציאליים, החזרת מענקים, ככל שיוענקו, במקרה של החלטה על 
סגירת מתקני ההפקה, והכל באופן שתואם את הפרקטיקה המקובלת ובכפוף 

 זכות.לאישור הרשויות הרגולטוריות הרלוונטיות או בכפוף לתנאי ה
 

השותפות המוגבלת  ולהסכם והנחיותיה הבורסה לתקנון השותפות כפופה ג.
חיפושי נפט כאמור בהסכם  שאינן מביצוע פעולות השותפות את המגבילים

 השותפות. 
 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות  .8.7.7
ם ופרטיים. ישנם נפט הינו מקור אנרגיה קונבנציונלי הנמכר ללקוחות תעשייתיי

מקורות אנרגיה קונבנציאונליים נוספים כגון פחם, גז טבעי, אנרגיה גרעינית, 
המהווים בחלקם תחליף לנפט. כמו כן, קיימים מקורות אנרגיה לא קונבנציונאליים, 

פיול וכדומה. לכל אחד -כגון אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה סולרית, רוח, ביו
וחסרונות והוא כפוף לתנודתיות מחירים. המעבר  מהחומרים האמורים יתרונות

 בשימוש מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות. 
 

 מבנה התחרות בתחום .8.7.8
רובו המוחלט של הנפט הגולמי הנצרך בישראל מיובא מחו"ל. היקף הפקת נפט 

 -ישראל העומדת על כ בישראל הינו זניח ביחס לצריכת הנפט הגולמי של מדינת
 מיליון חביות נפט בשנה.  100

 
בתחום מכירת הנפט קיים מספר רב של מתחרים, הואיל ושיווק הנפט יכול 
להיעשות גם לשוק הבינלאומי וגם באמצעות יבוא מחו"ל, אך במקביל, היקף 

 הלקוחות רב יותר ואפשרויות המכירה רבות יותר.
 

צפויה להשפיע באופן מהותי על השותפות התחרות עם חברות מפיקות נפט אינה 
)ככל שזו תפיק ותמכור נפט( כיוון שלאור היקף יבוא הנפט לישראל, ניתן בקלות 
יחסית, לשווק כמויות גדולות לשוק המקומי כתחליף ייבוא. כמו כן, הנפט הוא 

"commodity" קל יחסית לשינוע, אשר מחירו נקבע בשווקים הבינלאומיים וניתן ,
 בהיקף כמעט בלתי מוגבל בשוק הבינלאומי במחירים אלו. למכירה 

 
 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 8.8

 "(.המקרקעיןרישיון רותם מזרח ממוקם בשטח המצוי במועצה האזורית תמר )להלן: "
 

בהתאם לפקודת המכרות, לבעל רישיון חיפוש דוגמת רישיון רותם מזרח, זכות יחיד לחפש 
הרישיון ולשם כך הוא זכאי, בין היתר, לעלות על המקרקעין,  במקרקעין הכלולים בשטח

לקדוח ולבצע בהם עבודות חפירה כדי לברר אם יש בהם את המחצב נשוא הרישיון בכמויות 
 כדאיות. 

 
לצורך הקמת המכרה והקמת מתקני ההפקה נדרש לקבל את אישור רשויות התכנון וכן 

שיון רותם מזרח, הואיל והמקרקעין הינם הרשאה לתכנון מבעל המקרקעין, ובמקרה של רי
 בבעלות של מדינת ישראל / רשות הפיתוח, נדרש לקבל הרשאה לתכנון כאמור מרמ"י.
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בעקבות מגעים שוטפים שמקיים השותף הכללי עם רמ"י ומשרד האנרגיה, קיבל השותף 
וכח "( אשר בו נאמר כי נהמכתבמכתב ממשרד האנרגיה )להלן: " 28.6.2017הכללי ביום 

"( לקבל תעודת תגלית למחצב, בהתאם החברהרצון השותף הכללי )להלן בסעיף זה גם: "
לפקודת המכרות, ונוכח העובדה שישנו קושי לקבוע האם קיימת כדאיות כלכלית  39לסעיף 

הן לשטח המכרה והן למתקני ההפקה )לרבות  -טרם קבלת אישור תכנוני סופי ומפורט 
 עול במתווה כדלקמן: הוחלט לפ -גודלם ומיקומם( 

 
החברה תגיש לממונה, תוך חודש מיום קבלת המכתב, דוח כלכלי המלמד על  .1

 7כדאיות הפקת המחצב בתנאי השוק הקיימים היום.
 

ככל שייווכח שהפקתו של המחצב כדאית תחת ההנחה הנ"ל, יעניק הממונה לחברה  .2
, אשר בה יוגדרו, בין היתר, סוג המחצב וגבולותיו המדויקים של שטח תעודת תגלית

האתר. תעודה זו תינתן תחת ההנחה שמוסדות התכנון יאשרו לחברה תכנית כרייה 
בשטח התגלית וכן תכנית להקמת מתקני הפקה, אשר תהיינה כלכליות. היה 

, אשר והחברה לא תצליח לאשר תוך פרק הזמן שיפורט להלן, תכניות כאמור
תהיינה כלכליות לפי שיקול דעת הממונה, תעודת התגלית תתבטל ולא תהיה 
לחברה כל טענה בקשר לכך או בקשר להחלטה שלא להעניק לה חוזה חכירה 

 "(.זיכיוןלכרייה )להלן: "
 

עם מתן תעודת התגלית, רמ"י תעניק לחברה הרשאה לתכנון בהתאם לנהליה כפי  .3
שנים, כאשר לרמ"י  3. תקופת ההרשאה לתכנון לא תעלה על 8שיהיו מעת לעת

בהתייעצות עם הממונה יהיה שיקול דעת להאריך את ההרשאה לתקופה שלא 
ל שנתיים נוספות. הרשאת התכנון תכלול בין השאר תנאים מיוחדים תעלה ע

ורלבנטיים לנסיבות, אשר תכלול אפשרות לביטול הרשאת התכנון, אם וכאשר 
החברה לא תעמוד בתנאים שייקבעו. בתום תקופת ההרשאה לתכנון יהיו בידי 

ניה, החברה כל האישורים הסטטוטוריים, לרבות אישורים על פי חוק התכנון והב
 להלן. 8.16.3.2ראה לענין זה סעיף  הנחוצים לצורך הפקת המחצב בפועל.

 
החברה תגיש לממונה תוך שנה אחת מיום מתן תעודת התגלית, בקשה לקבלת  .4

זיכיון לכריית המחצב. עד תום תקופת ההרשאה לתכנון לשטח תכנית הכרייה 
להשיג את כל ולשטח מתקני ההפקה, לפי המאוחר ביניהן, על החברה יהיה 

האישורים הנדרשים לקבלת זיכיון מאת הממונה להפקת המחצב בפועל, מכח כל 
דין והנחייה רלבנטיים מאת גורם מוסמך מטעם המדינה ומוסדותיה. הממונה יהא 
רשאי לדחות את מועד השגת האישורים הנדרשים, על פי שיקול דעתו, ככל שייווכח 

ראויה לכך, ובכפוף לכלל הנסיבות  שבעל התעודה פעל וממשיך לפעול בשקידה
 הרלבנטיות.

 
מובהר, כי הבקשה לקבלת הזיכיון לא תאושר על ידי הממונה, טרם תשלים החברה  .5

בהצלחה את כל הליכי התכנון בהתאם להוראות הרשאות התכנון ובטרם תשיג 
 החברה את כל האישורים הנדרשים לצורך תחילת הפקה בפועל של המחצב.

 
ושרו ההליכים התכנונים, החברה תמסור לממונה תחשיב כלכלי מעודכן לאחר שיא .6

ומפורט אשר יוכיח כי גם בשלב הזה, ובהתאם לתוכניות המאושרות בשטח ושאר 
 הנסיבות הרלבנטיות, קיימת כדאיות כלכלית בהפקת המחצב.

 

                                                           
 .6.7.2017דוח כאמור הוגש לממונה ביום   7
וכן  ( לעיל(4)ד()8.2.1הגדלת סכום הערבות לרמ"י )ראה סעיף דרישה לאה כאמור עשויה להביא לקבלת הרש  8

 .לדרישה להעמדת ערבויות נוספות לרמ"י ולמשרד הכלכלה
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הממונה יבחן את התחשיב הכלכלי המעודכן, וככל שישתכנע כי קיימת כדאיות  .7
ת המחצב וכי אין כל מניעה אחרת לכך, יפעל  להענקת זיכיון לחברה, בכפוף להפק

 להוראות פקודת המכרות ולכל דין. 
 

 זכויות השותפות המוגבלת  8.9
 

רישיון חיפוש לפצלי שמן באתר רותם מזרח )להלן: "רישיון רותם מזרח" או  .8.9.1
 9"הרישיון"(

להלן הינו בכפוף לאישור המפקח על המכרות להעברת  8.9.1התיאור בסעיף 
)ד( 8.2.1הזכויות ברישיון רותם מזרח מהשותף הכללי לשותפות, כמפורט בסעיף 

 לעיל.  
 

 הצגת הנכס  8.9.1.1
 

 פרטים כלליים אודות הנכס

 תם מזרח.רישיון רו :הנכס שם

רישיון רותם מזרח ממוקם במקרקעין המצויים במועצה האזורית תמר בצמוד לאזור  :מיקום
 תעשיה מישור רותם, דרומית לערד ומזרחית לדימונה. 

 דונם. 2,961-כ :שטח בדונם

 :הנכס סוג
רישיון חיפוש בהתאם לפקודת המכרות המזכה את בעליו  -נכון למועד התשקיף 

בדיקות כדי לוודא אם קיימים בשטחו כמויות מסחריות של פצלי לערוך חיפושים ו
 10שמן.

 של מקורי הענקה תאריך
 :הנכס

. היתר החקירה הראשון שהוענק 5.4.2017הוענק ביום  5C919רישיון חיפוש מס' 
 . 7.10.2008באותו שטח הממוקם באתר רותם מזרח הוענק ביום 

תאריכים שבהם הוענקו 
יון רותם זכויות בשטח ריש

 מזרח ותאריך פקיעתם:

הוענקו באתר רותם מזרח מספר  2008ג' לעיל, מאז שנת 8.2.1כאמור בסעיף 
זכויות, כאשר הזכות הראשונה שהשותף הכללי קיבל באתר רותם מזרח היתה היתר 

. לאחריה קיבל השותף 17.5.2012ועד ליום  18.5.2011אשר תוקפו היה מיום  204
במטרה לחפש פצלי שמן בכמות מסחרית. תוקפו של רישיון  227הכללי את רישיון 

הוענקו לשותף  227. לאחר רישיון 18.9.2013ועד ליום  19.9.2012היה מיום  227
 8.1.2014אשר תוקפו היה מיום  2C919הכללי רישיונות החיפוש הבאים: רישיון מס' 

ועד ליום  15.2.2015אשר תוקפו היה מיום  3C919, רישיון מס' 7.1.2015ועד ליום 
 13.3.2017ועד ליום  14.3.2016אשר תוקפו היה מיום  4C919, רישיון 14.2.2016

ועד ליום  14.3.2017)הרישיון הנוכחי( אשר תוקפו הינו מיום  5C919ורישיון 
13.3.2019. 

 .13.3.2019הינו  5C919תאריך הפקיעה של רישיון חיפוש מס'  :הנכס לפקיעת נוכחי תאריך

 אפשרות קיימת םהא ציון
תקופת  נוספת להארכת

 :הנכס

על פי פקודת המכרות הזכות מחודשת, מידי שנה לתקופה של שנה / שנתיים נוספות, 
 פי בקשה של בעל הזכות ובכפוף לעמידה בתכנית העבודה. -על

 השותף כללי :המפעיל שם ציון

הישירים  השותפים שמות ציון
בנכס וחלקם הישיר בנכס, 

ידיעת השותף וכן, למיטב 
הכללי, שמות בעלי השליטה 

 :בשותפים האמורים

- 

  

                                                           
 לפצלי שמן באתר רותם מזרח. 5C919ישיון חיפוש מס' למועד התשקיף הפעילות הינה בהתאם לכתב ר  9

בתנאי הרישיון נקבע כי על בעל הרישיון לתאם כל פעילות בשטח עם כל הגורמים המוסמכים )הרשות לשמירת   10
הטבע והגנים הלאומיים, צה"ל, רשות מקומית או אזורית וכו'(. כן נקבע כי בתום הפעילות על בעל הרישיון 

 סדיר את השטח בהתאם לדרישות פקח הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.לה
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 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס

 -החזקה בנכס שנרכש  עבור
 תאריך הרכישה: ציון

- 

תיאור מהות ואופן ההחזקה 
 בנכס:

 . 100% -השותפות מחזיקה ב

ציון החלק בפועל המשויך 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 ות בהכנסות מהנכס:השותפ

 -עד החזר הוצאות   -חלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מהנכס 
 87% –; לאחר החזר הוצאות 89%

 
; לאחר החזר 89% -עד החזר הוצאות   -חלק בפועל בזכות להשתתפות בהכנסות 

 87% –הוצאות 
 

 0 –חלק בפועל בזכות לקבלת תמלוגים 

הזכויות  סך חלקם של מחזיקי
ההוניות של השותפות 

בהשקעה המצטברת בנכס 
)בין אם הוכרה כהוצאה או 

 כנכס בדוחות הכספיים(:

 (30.6.2018אלפי דולר )נכון ליום  4,317
. 
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    919C5מפת רישיון רותם מזרח מס'  8.9.1.2
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פעילות עבר מהותית בשטח רישיון רותם מזרח שבוצעה לפני  8.9.1.3
 שהשותפות החזיקה ברישיון האמור

 
תקופה בה 

הפעולה 
 בוצעה

זהות מבצע 
 הפעולה

תיאור תמציתי של  תיאור תמציתי של הפעולה
 תוצאות הפעולה

וע האנליזות על השלמת סקר גיאולוגי וביצ השותף הכללי 2011-2013
קידוחים שבוצעו ע"י השותף  6 -דוגמאות מ

הכללי, בנוסף לעשרות הקידוחים המתועדים 
 שבוצעו בשטח רשיון רותם מזרח.

איפיון מרבץ פצלי השמן: 
עומק, עובי ואיכות בשטח 

 הרישיון.

השותף הכללי 
בשיתוף עם 

 Enefitחברת 
Outotec 

Technology 

ה של ייצור נפט ביצוע פיילוט מעבדתי בגרמני
מפצלי השמן המצויים בשטח רישיון רותם 

, כולל ביצוע SHC -מזרח בטכנולוגית ה
אנליזות של תכונות פצלי השמן והנפט 

המתקבל מהתהליך, ביצוע מאזני חום ומסה 
והערכת צריכת פצלי השמן ותפוקות הנפט 

 בתהליך.

דוח מפורט הכולל 
אנליזות, תכונות והתנהגות 

רישיון של פצלי השמן מ
רותם מזרח לרבות 
התייחסות לכמות 

הממוצעת של הנפט 
הניתנת להפקה מכל טון 

 של פצלי השמן.

קביעת מאפייני הנפט  ביצוע בדיקות מעבדה בגרמניה, ובארה"ב השותף הכללי
 המופק מפצלי השמן.

 השותף הכללי 2013-2014
 TTUבשיתוף עם 

לודן הנדסה  -ו
 ישראל

הנדסי למתקני הכנת תכנון תהליכי וקדם 
ההפקה, הכולל: מאזני חום וחומר, אנליזות 

של הנפט המיוצר, תזרים תהליכי, תיאור 
פריטי ציוד עיקריים, מערך ציוד ומתקנים 

)כולל מתקני עזר ושירותים(, אומדני השקעה 
והוצאות תפעול וכן לוח זמנים טנטטיבי 

 לעבודות התכנון וההקמה.

דוח תכנון רעיוני הכולל את 
 ים האמורים.הנתונ

 
 

 

השותף הכללי 
 TTUבשיתוף עם 

הרחבת אנליזות הנפט המיוצר מפצלי שמן 
שבשטח רישיון רותם מזרח. מיצוי תיאופנים 

וביצוע אנליזות מעבדה מפורטות להגדרת 
הרכב התיאופנים וכמותם מסך הנפט המיוצר  

 לעיל(. 8.7.1.7)ראו סעיף 

דוח מפורט בדבר הרכב 
. ותכונות הנפט המופק

הגדרת תרכובות 
 התיאופנים.

  כלכלית.-תחילת ביצוע בדיקת היתכנות טכנו השותף הכללי

-סקר היתכנות טכנו כלכלית.-השלמת ביצוע בדיקת היתכנות טכנו השותף הכללי 2015-2016
 כלכלית

מו"מ וחתימה על מזכר הבנות עם קבלן תכנון 
( בינלאומיים בעל מוניטין EPCרכש וביצוע )

 רב.

 

הכנה והגשת טיוטת תוכנית מפורטת 
 . 11לכרייתה פצלי שמן לרשויות

תוכנית מפורטת למכרה 
 פצלי השמן

לימוד הנושא והפוטנציאל הכלכלי בהוספת 
 פסולת אורגנית בהזנה למתקני הפקה 

קות הנפט של עדכון בתפו
מתקני הפקה ובהתאם 
 לכך הכדאיות הכלכלית

הגשת דוח מסכם לפעילות שבוצעה במהלך  השותף הכללי 2017-2018
הכולל עדכון  4C919תקופת רישיון מס' 

עתודות צפויות וקצב הפקה צפוי בהתאם 
 להתקדמות התהליך התכנוני.

 

השלמת תסקיר ההשפעה על הסביבה 
)בוצע  כרהבתכנית המפורטת של המ

)להלן:  באמצעות חברת גיאופרוספקט בע"מ
 ("(גיאופרוספקט"

 

לוועדה הכרייה הגשת מסמכי תכנית   
המחוזית לדיון בחוות הדעת של המשרד 

 להגנת הסביבה לממצאי התסקיר

 

 
 

                                                           
 להלן. 8.9.1.5פרוספקט בע"מ כמפורט בסעיף  -ראו פרטים בדבר ההתקשרות עם חברת גיאו   11
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 עמידת השותפות בתנאי תוכנית העבודה נכון למועד התשקיף  8.9.1.4
נית העבודה בשטח רישיון למיטב ידיעת השותף הכללי קוימה תכ

רותם מזרח במלואה עד למועד התשקיף, על פי דרישות ותנאי 
בחינת האסדרה מול רשות החשמל ובדיקת היתכנות  למעטהרישיון, 

 12חיבור המתקנים לרשת החשמל הארצית.
 

 תוכנית עבודה מתוכננת ברישיון  8.9.1.5
להלן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות לתקופה שתחל במועד 
תשקיף זה, בציון התקציב המשוער לביצוע כל פעולה וחלקם בפועל 
של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות בתקציב זה. יודגש כי 

משוערים מבוססים על אומדנים כלליים העלויות ולוחות הזמנים ה
בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות. עוד יצוין כי תכנית העבודה, 
העלויות ולוחות הזמנים המשוערים עשויים להשתנות בעקבות 

 ממצאים שיתקבלו.
 

מובהר כי הנתונים שלהלן והצפי בדבר פעולות, עלויות ולוחות זמנים 
אשר אינו וודאי  מידע צופה פני עתידים לביצוע הפעולות השונות מהוו

והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך 
התשקיף, וכולל הערכות של השותף הכללי או כוונות שלו בדבר ביצוע 
הפעולות נכון לתאריך התשקיף אשר יכולות להשתנות בהסתמך על 

יות רבות ממצאים חדשים שיתקבלו וכן ממגבלות ו/או השפעות חיצונ
כגון שינוי בתנאי הרישיון )על ידי המפקח על המכרות(, מגבלות 
רגולטוריות וסביבתיות, עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים 
לביצוע הפעולות השונות, תלות בקבלנים וכדומה. לפיכך, הפעולות 
שיבוצעו בפועל ועלותן עשויות להיות שונות באופן מהותי מן היעדים 

 .ו המשועריםהמוערכים א
 

מהלך ביצוע תוכנית העבודה ו/או פעולות נוספות בעוד מובהר כי 
שיידרשו, ככל שיידרשו, לצורך קידום הפרויקט, השותפות עשויה 
להידרש להעמיד ערבויות לטובת משרדי ממשלה ו/או גופים שונים 
אחרים, וזאת בנוסף לערבויות המצויינות בתשקיף ובעלות שאינה 

 העבודה נכון למועד התשקיף.כלולה בתוכנית 
 

תיאור תמציתי של תכנית העבודה  תקופה
המתוכננת כפי שנקבעה על ידי 

 השותף הכללי

תקציב כולל 
משוער לפעולה 
ברמת הרישיון 
 )באלפי דולרים(

היקף 
השתתפותם 

בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של השותפות 
בתקציב )באלפי 

 דולרים(

תסקיר קידום השותפות פועלת ל  
השפעה על הסביבה ותוכנית כריה 

מול הרשויות הרלוונטיות, לרבות 
הוועדה המחוזית, המשרד להגה"ס, 

 רמ"י וכד'. 

40 43 

 עד ליום
 31.7.2018 

בחינת האסדרה מול רשות החשמל 
ובדיקת היתכנות חיבור המתקנים 

 13לרשת החשמל הארצית

40 43 

                                                           
לה טרם נתקב התשקיף. נכון למועד זודרך  ןלדחיית המועד להשלמת אב ההשותף הכללי פנה לממונה בבקש  12

 .התשובת הממונה לבקש
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רד המצאה של ערבות בנקאית למש 15.12.2018עד 
 להלן( 8.16.3.2הכלכלה )ראה סעיף 

 360 -כ 360 -כ

כפוף להקצאת קרקע 
להקמת מתקני ההפקה 
ובהתאם להתקדמות 
בשלב התכנון ההנדסי 

 13(FEEDראשוני )

הגשת תוכנית מפורטת למתקני 
 ההפקה לוועדה המחוזית

50 
 

54 

תחילת הכנת תסקיר השפעה על 
הסביבה בתוכנית המפורטת של 

 מתקני ההפקה

400 428 

 םעד ליו
 13.1.2019 

הגשת דו"ח מסכם המתאר את 
הפעילויות שבוצעו במהלך תקופת 

הרישיון ואת המצב התכנוני המעודכן 
 של תוכניות המכרה ומתקני ההפקה.

- - 

 עד ליום
 13.3.2019 

 

 FEED -ביצוע תכנון הנדסי ראשוני 
(FRONT END ENGINEERING 

DESIGN ,שיכלול, בין השאר ,)
-כנולוגייםהתייחסות לנושאים הט

 תהליכיים, בטיחותיים וכלכליים.

3,250 3,494 

סקר חשמל )בהמשך לבחינת 
האסדרה מול רשות החשמל ובדיקת 

היתכנות חיבור מתקני ההפקה 
 לרשת החשמל הארצית(

40 43 

ליווי משפטי ופיננסי להגעה לסגירה 
 פיננסית

350  376 

קבלת הרשאה לביצוע עבודות 
ישראל )ראו החיפוש מרשות מקרקעי 

 לעיל(. 8.8לענין זה סעיף 

- - 

 

 גילוי לעניין שיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות ברישיון  8.9.1.6
להלן  תיאור תמציתי של השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות ברישיון, וכן בהכנסות ובהוצאות לרבות 

 הצפויות הקשורות ברישיון:
 

 הסברים 100% -שיעור מגולם ל אחוז השתתפותשיעור ה

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות ברישיון 
100% 100%  

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 השותפות בהכנסות מהרישיון 

עד החזר 
הוצאות 
 השותפות

לאחר החזר 
הוצאות 
 השותפות

עד החזר 
הוצאות 

 תפותהשו

לאחר החזר 
הוצאות 
 השותפות

ראו חישוב 
בסעיף 

 להלן 8.9.1.7
89% 87% 89% 87% 

שיעור ההשתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בהוצאות 
הכרוכות בפעילות חיפוש, 

 פיתוח או הפקה ברישיון 

בתקופת 
 החיפוש

בתקופת 
 הפיתוח

בתקופת 
 החיפוש

בתקופת 
 הפיתוח

 ראו חישוב
בסעיף 

 להלן 8.9.1.8
 

107.5% 105% 107.5% 105% 

 
 
 

                                                           
 קבלתהגיש השותף הכללי בקשה מקוונת למשרד הכלכלה ל 27.3.2018להלן, ביום  8.16.3.2כאמור בסעיף   13

כשתתקבל ל ,ההמלצה קני ההפקה באזור התעשייה במישור רותם. המלצה להקצאת קרקע לשם הקמת מת
  .כחלק מהדרישות להקצאת קרקע למתקני הפקה עבר לרשות מקרקעי ישראלות
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ביאור לחישוב השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות של  8.9.1.7
השותפות בהכנסות מהרישיון, בהינתן תרחיש עתידי של הפקה 

 מסחרית מהרישיון, לרבות בתקופה שלאחר התממשות תרחיש זה
 

 פריט אחוז הסבר

ים משקפים את סך האמור 100% -ה
ההכנסות השנתיות לאחר הפחתת הוצאות 

 10% -נורמטיביות וסכום נוסף השווה ל
מהסכום המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות 

 הנורמטיביות.

100.000% 
הכנסות שנתיות חזויות של 

 :הנכס לאחר התגלית )%(

 :פירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( ברמת הנכס

בהר, כי בהתאם לפקודת המכרות, יו
התמלוגים למדינה )"דמי זכות" בלשון פקודת 
המכרות( משולמים לא מתוך סך ההכנסות 
אלא משווי המחצב שנקבע לפי מחיר המוצר 
הסחיר הראשון שניתן להפיק מהמחצב הגולמי 
בניכוי הוצאות נורמטיביות )הוצאות זיקוק, 

ום נוסף עיבוד והובלה, ככל שישנן(, ובניכוי סכ
מהסכום המתקבל לאחר ניכוי  10%-השווה ל

ההוצאות הנורמטיביות ממחיר המוצר הסחיר 
 להלן(. 8.16.3.1הראשון )ראה סעיף 

 
( לפקודת המכרות קובע כי בעד 4)104סעיף 

כל מחצב שניתנה לגביו זכות כרייה ישולמו 
משווי המחצב )כפי שזה  5%דמי זכות בגובה 

ת השלישית נקבע כאמור, בהתאם לתוספ
 להלן(.  8.16.3.1לפקודה( )ראו סעיף 

 המדינה: 5%

 המפעיל:  

 מוכר הזכות:  

 גיאולוג או נותן שירות אחר:  

 ==========  

הכנסות מנוטרלות ברמת  95% 
 הנכס:

החלק המשויך למחזיקי  100% 
הזכויות ההוניות של השותפות 

 בהכנסות הנכס המנוטרלות:

100% X 95% 
 

 
95% 

ה"כ חלקם של מחזיקי ס
הזכויות ההוניות של השותפות 

בשיעור ההכנסות בפועל, 
ברמת הנכס )ולפני תשלומים 

 אחרים ברמת השותפות(:

 פירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( בקשר עם הנכס ברמת השותפות:

 :ברמת השותפות

 - - 

שיעורם של מחזיקי הזכויות 
ותפות ההוניות של הש

בתשלום לנותן שירות אחר 
הגוזר את התשלום ברמת 

 השותפות:

 
לאחר החזר 

הוצאות 
 השותפות

עד החזר 
הוצאות 
 השותפות

 

100%X6% 
%100X%814 

(8%) (6%) 
שיעורם של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות 
 בתשלום לשותף הכללי:

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

                                                           
להסכם השותפות המוגבלת, השותף הכללי זכאי לתמלוג על מהשותפות בהתאם למנגנון המתואר בהתאם   14

לאחר החזר  8%ההוצאות שהוציאה השותפות, ובשיעור של עד להחזר  6%של לעיל, בשיעור  5.8.2בסעיף 
 לעיל(. 5.8.2)לפרטים ראה סעיף  הוצאותיה של השותפות
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 פריט אחוז הסבר

 סה"כ: 89% 87% 

 

- - 

שיעורם של מחזיקי הזכויות 
תפות ההוניות של השו

בהכנסות עקב קבלת תמלוגים 
 נוספים מהנכס:

 
87% 89% 

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 השותפות בהכנסות מהנכס:

 
ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות  8.9.1.8

 של השותפות בהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה ברישיון 
 

 ריטפ אחוז הסבר

 100.000% 
הוצאות תיאורטיות במסגרת של 
 הנכס )ללא התמלוגים האמורים(

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

אם וככל שיהיה הסכם תפעול משותף בעתיד, 
 יקבעו בעתיד דמי מפעיל למפעיל

 המפעיל: -

 השותף הכללי:  

 מוכר זכות הנפט:  

 ==========  

 100% 
"כ שיעור ההוצאות בפועל סה

 ברמת נכס הנפט:

 100% 
שיעורם של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות בהוצאות  
 נכס הנפט:

 ==========  

 100% 

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות 

בהוצאות , ברמת נכס הנפט )ולפני 
תשלומים אחרים ברמת 

 השותפות(

 - 

מחזיקי הזכויות  שיעורם של
ההוניות של השותפות בקבלת 

תשלום הנגזר מההוצאות על ידי 
 השותפות:

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

 סה"כ 100% 

 :ברמת השותפות

 פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות:

על פי הסכם השותפות, השותף הכללי זכאי 
קופת בת 7.5%לדמי מפעיל בשיעור של 

 5% -החיפוש ועד תחילת עבודות הפיתוח  ו
בתקופת עבודות הפיתוח. לפרטים ראו סעיף 

 לעיל. 5בפרק  5.8.1.2

בתקופת 
 הפיתוח

בתקופת 
 החיפוש

 מפעיל בשותפות:

5% 7.5% 

 השותף הכללי:  

 מוכר זכות הנפט:  

 ========  

 
בתקופת 
 הפיתוח

בתקופת 
 החיפוש

 

 105% 107.5% 

משויך בפועל למחזיקי השיעור ה
הזכויות ההוניות של השותפות, 

בהוצאות הכרוכות בפעילות 
חיפוש, פיתוח או הפקה בנכס 

 :הנפט
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 עניינים הנוגעים לפעילות השותפות בכללותה -חלק ד' 
 

 ניהול השותפות ודמי מפעיל )תפעול וניהול(  8.10
אם להסכם השותפות, השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת וכן הוא בהת .8.10.1

או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט 
לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת הנכסים שבהם יש לשותפות המוגבלת אינטרס 

 ושיהיה לה אינטרס בהם בעתיד.
 

, השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי, לגבי כל בתמורה לשירותים כאמור .8.10.2
הנכסים שבהם יש לשותפות אינטרס, גם אם קיים מפעיל נוסף, לדמי מפעיל 
בשיעורים כדלקמן )בתוספת מע"מ( וזאת ממועד רישום ניירות הערך של 

 השותפות למסחר לראשונה:
 

של מסך כל ההוצאות  7.5% –בתקופת החיפוש ועד תחילת עבודות הפיתוח 
השותפות והסכומים המיוחסים לחלקה היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות 

 משותפות. 
 

מסך כל ההוצאות של השותפות והסכומים  5% -בתקופת עבודות הפיתוח 
 המיוחסים לחלקה היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות משותפות. 

 
 דולר ארה"ב לחודש בתקופת החיפוש ובתקופת 21,000אך לא פחות מסך של 

 עבודות הפיתוח.
 

 חישוב דמי המפעיל יעשה על בסיס דולרי והם ישולמו אחת לרבעון.  .8.10.3
 

השותף הכללי יהיה זכאי לקבל ״דמי מפעיל״ בשיעורים האמורים גם ממשתתפים  .8.10.4
 אחרים, אם יהיו. 

 
 השותף הכללי יישא בשכר אשר ישולם לדירקטורים של השותף הכללי, למעט יו"ר .8.10.5

דירקטוריון פעיל, דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים, בגין שירותם 
כדירקטורים ובגין שירותים שוטפים שהם מעניקים לשותף הכללי )להבדיל 
מלשותפות( בתחומי התפעול השוטף, בתוקף תפקידם. יתר הוצאות השותפות 

 ישולמו על ידי השותפות.
 

ת שכרם של יתר הדירקטורים ונושאי יתר הוצאות השותפות המוגבלת לרבו
המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, ישולמו על ידי השותפות המוגבלת כאמור 

 לעיל. 5.8.1.5בסעיפים 
 

 משרה אשר יתנו לשותפות ו/או נושאי עובדים במישרין רשאית להעסיק השותפות .8.10.6
 תישא השותפות במלוא עלות שכרם. כאמור ובמקרה שירותים

 
 הון אנושי 8.11

כאמור לעיל, בהתאם להסכם השותפות, השותף הכללי ינהל את השותפות  .8.11.1
המוגבלת וכן הוא או מי מטעמו יהיה האחראי המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות 
חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה במסגרת הנכסים שבהם יש לשותפות 

 יד.המוגבלת אינטרס ושיהיה לה אינטרס בהם בעת
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החל מהיום הראשון של החודש (, "ההסכם")להלן:  9.5.2018פי הסכם מיום -על .8.11.2
השותפות את מר ג'אק סבג )להלן בו תושלם ההנפקה על פי תשקיף זה, תעסיק 

( בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי ומנכ"ל השותפות "בעל התפקיד"בסעיף זה: 
ן תמצית עיקרי ההסכם עם מר להלן(. להל 9.2( )ראה גם סעיף "התפקיד")להלן: 

 סבג:
 
על פי ההסכם, בעל התפקיד יועסק כמנהל הכללי של השותף הכללי וכמנהלה  .א

הכללי של השותפות ויבצע את כל הפעולות הנחוצות לביצוע תפקידו, במסגרת 
ניהולן היום יומי של השותפות ושל השותף הכללי. כמו כן, יידרש לביצוע 

, מעת לעת, על פי החלטות של הדירקטוריון של התפקידים שיוסמך לעשותם
 (."השירותים"השותף הכללי, ובכפיפות לדירקטוריון השותף הכללי )להלן: 

 
 ממשרה מלאה. 85%המשרה הינה משרת אמון, ובהיקף משרה של  .ב

 
בעל התפקיד התחייב במסגרת ההסכם כי הוא בעל היכולת והכישורים  .ג

וא יקדיש את מירב זמנו, מאמציו וכישוריו המתאימים לביצוע התפקיד וכי ה
פי ההסכם. מתוקף תפקידו -לביצוע התפקיד, והכל בהתאם להתחייבויותיו על

יפעל בעל התפקיד, כמיטב יכולתו להצלחת השותפות ויסייע לה להגשמת 
מטרותיה, ובכלל זה התחייב כלפי השותפות בשמירה על סודיות והימנעות 

 לי שמן, כמפורט בהרחבה בנספח להסכם.מתחרות בתחום הפקת נפט מפצ
 

במהלך תקופת ההעסקה של בעל התפקיד, כמפורט בס"ק ו' להלן, רשאי בעל  .ד
( 1"(, ובלבד ש: )הפעילות הנוספתהתפקיד לעסוק בתחומים נוספים )להלן: "

( הפעילות הנוספת תבוצע 2העיסוק אינו בתחום הפעילות של השותפות )
( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי 3ן שעות עבודתו )בזמנו החופשי ובשעות שאינ

( אין בביצוע הפעילות הנוספת כדי 4) -לנצל כל מידע חסוי כהגדרתו בהסכם, ו
 לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם השותפות.

 
בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבויותיו, תשלם השותפות לבעל התפקיד  .ה

טו( צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר ש"ח )ברו 45,000שכר חודשי בסך של 
תחרות" -מתוך השכר האמור ישולם לבעל התפקיד בגין התחייבותו ל"אי 10%

)ראו ס"ק ג' לעיל(.  כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לזכויות סוציאליות, קרן 
במקרה של רישום משכורות  3השתלמות, רכב, החזר הוצאות, בונוס בגובה 

, בונוס שנתי שיינתן, ככל ורסה של ניירות הערך של השותפותלמסחר בב
שיינתן, על פי שיקול דעת האורגנים בשותפות וכן לתכנית אופציות כמפורט 

"(. סה"כ עלות התמורההלן: ", והכל בהתאם לדין והוראות ההסכם )ל15בהסכם
 ₪. אלף  815 -שנתית מוערכת לשותפות כ

 

                                                           
לעיל. יצוין כי השותפות קיבלה החלטת  3.2.5ראה סעיף  –לפרטי תכנית האופציות וזכאותו של בעל התפקיד   15

 102ם להקצאת כתבי אופציה ליחידות השתתפות לעובדים ונושאי משרה במסגרת סעיף מיסוי מרשות המיסי
לפקודת מס הכנסה במסלול הוני באמצעות נאמן, כאשר יראו את השותפות כחברה מעבידה ואת הזכויות 

 לפקודת מס הכנסה. 102בשותפות כמניות, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 
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במידה והשותפות תחתום על הסכם מימון להקמת מתקן או שני מתקני הפקה 
סגירה ראשונים של נפט מפצלי שמן ופסולת פלסטיק )להלן בסעיף זה: "

"( יהיה בעל התפקיד זכאי כי יוקצו לו, בהקצאה פרטית, יחידות פיננסית
 -תתפות של השותפות בכמות כזו אשר שוייה במועד ההקצאה יהיה שווה להש

אלפי דולר והכל בכפוף למדיניות התגמול של השותפות. מחיר יחידת  280
השתתפות לצורך הקצאה כאמור יחושב לפי הגבוה מבין: )א( מחיר יחידת 

)ב( השער הממוצע בבורסה של  -השתתפות בהנפקה על פי תשקיף זה; ו
ימי המסחר האחרונים הקודמים  30 -ההשתתפות של השותפות ב יחידות

למועד הסגירה הפיננסית )ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו 
במועד ההקצאה, לרבות לענין מחיר מינימאלי של יחידות השתתפות(. למען 
הסר ספק, לא יידרש כל אישור נוסף לביצוע ההקצאה הפרטית )מלבד אישור 

התגמול רסה לרישום למסחר של יחידות ההשתתפות האמורות( )להלן: "הבו
"(. מובהר כי במידה ומכל סיבה שהיא לא ניתן יהיה להקצות המשתנה ההוני

חודשים לאחר מועד הסגירה הפיננסית,  6את יחידות ההשתתפות כאמור תוך 
ישולם הסכום האמור לבעל התפקיד במזומן )במקום ההקצאה הפרטית(. 

והשותפות תסיים את העסקתו של בעל התפקיד )למעט בשל "סיבה"  במידה
חודשים לפני הסגירה הפיננסית,  6כהגדרתה בהסכם( במהלך התקופה של 

יהיה בעל התפקיד זכאי לקבל את התגמול המשתנה ההוני למרות הפסקת 
 מעביד. -יחסי העובד

 
ת פיטורין עם סיום העסקתו של בעל התפקיד בשותפות מכל סיבה שהיא )לרבו

התפטרות(, אך למעט סיום העסקה בגין איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  /
 6ח' להלן, בעל התפקיד יהיה זכאי למענק הסתגלות בסך המשקף שווי של פי 

משכרו החודשי, כפי שיהיה במועד סיום ההעסקה, וזאת בנוסף לכל תשלום 
 להלן.פי ההסכם כמפורט לעיל ו-אחר שבעל התפקיד זכאי לו על

 
יצוין כי תנאי העסקתו של בעל התפקיד עומדים במסגרת מדיניות התגמול של 

 10נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, המצורפת כנספח ג' לפרק 
 לתשקיף.  

  
תקופת ההעסקה הינה החל מהיום הראשון של החודש בו הושלמה ההנפקה  .ו

ן. עם זאת, לכל אחד "( ואינה מוגבלת בזמהמועד הקובעעל פי תשקיף זה )"
מהצדדים הזכות להביא את ההסכם לכדי סיום, וזאת בתנאים המפורטים 

ימים מראש )להלן:  90בהסכם, ובהודעה מוקדמת בכתב שתמסר לצד השני, 
 "(. תקופת ההודעה המקודמת"
 

במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת, יבצע בעל התפקיד את תפקידו, ואולם,  .ז
שיקול דעתה, תבקש להפסיק לקבל ממנו את שירותיו  ככל שהשותפות, ועל פי

בתוך תקופת ההודעה המוקדמת, אזי בעל התפקיד יהיה זכאי להמשיך ולקבל 
מהשותפות את התמורה, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם המשיך 
לבצע את תפקידו ובין אם לאו. עם סיום העסקתו, מתחייב בעל התפקיד 

את המידע הרלוונטי וכן את החומרים אשר היו להעביר בצורה מסודרת, 
 ברשותו למי שיקבל לידיו את הסכמויות שהוענקו לו במסגרת מילוי תפקידו.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות רשאית להביא את ההתקשרות עם בעל  .ח

התפקיד, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת בקרות אחד מהאירועים 
 הבאים:

 
ד הורשע בביצוע אחת מהעבירות הנ"ל כלפי השותפות: בעל התפקי .1

 )א( מעילה, )ב( גניבה, או )ג( עבריה פלילית שיש עמה קלון.
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בעל התפקיד הפר באופן מהותי את התחייבויותיו וחובותיו כלפי  .2

ימים מקבלת הודעה כתובת  28השותפות, והפרה זו לא תוקנה בתוך 
 מאת השותפות על ביצוע ההפרה כאמור.

 
בעל התפקיד הפר את חובת האמונים כלפי השותפות וזו לא תוקנה  .3

ימים מקבלת הודעה כתובה מאת השותפות על ביצוע הפרה  14בתוך 
 כאמור. 

 
החל מהיום הראשון של החודש (, "ההסכם")להלן:  9.5.2018פי הסכם מיום -על .8.11.3

פי דיין )להלן השותפות את מר רבו תושלם ההנפקה על פי תשקיף זה, תעסיק 
( בתפקיד סמנכ"ל כספים בשותף הכללי ובשותפות "בעל התפקיד"בסעיף זה: 

להלן(. להלן תמצית עיקרי ההסכם עם מר  9.3( )ראה גם סעיף "התפקיד")להלן: 
 דיין:

 
על פי ההסכם, בעל התפקיד יועסק כסמנכ"ל כספים של השותף הכללי  .א

הפעולות הנחוצות לביצוע וכסמנכ"ל כספים של השותפות ויבצע את כל 
תפקידו, במסגרת הניהול הפיננסי היום יומי של השותפות ושל השותף הכללי. 
כמו כן, יידרש לביצוע התפקידים שיוסמך לעשותם, מעת לעת, על פי החלטות 

 "(.השירותיםשל המנכ"ל של השותף הכללי והשותפות )להלן: "
 

 ממשרה מלאה. 85%המשרה הינה משרת אמון, ובהיקף משרה של  .ב
 

בעל התפקיד התחייב במסגרת ההסכם כי הוא בעל היכולת והכישורים  .ג
המתאימים לביצוע התפקיד וכי הוא יקדיש את מירב זמנו, מאמציו וכישוריו 

פי ההסכם. מתוקף תפקידו -לביצוע התפקיד, והכל בהתאם להתחייבויותיו על
סייע לה להגשמת יפעל בעל התפקיד, כמיטב יכולתו להצלחת השותפות וי

מטרותיה, ובכלל זה התחייב כלפי השותפות בשמירה על סודיות והימנעות 
 מתחרות בתחום הפקת נפט מפצלי שמן, כמפורט בהרחבה בנספח להסכם.

 
במהלך תקופת ההעסקה של בעל התפקיד, כמפורט בס"ק ח' להלן, רשאי בעל  .ד

( 1"(, ובלבד ש: )תהפעילות הנוספהתפקיד לעסוק בתחומים נוספים )להלן: "
( הפעילות הנוספת תבוצע 2העיסוק אינו בתחום הפעילות של השותפות )

( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי 3בזמנו החופשי ובשעות שאינן שעות עבודתו )
( אין בביצוע הפעילות הנוספת כדי 4) -לנצל כל מידע חסוי כהגדרתו בהסכם, ו

 לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם השותפות.
 

בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבויותיו, תשלם השותפות לבעל התפקיד  .ה
ש"ח )ברוטו( צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר  33,150שכר חודשי בסך של 

תחרות" -מתוך השכר האמור ישולם לבעל התפקיד בגין התחייבותו ל"אי 10%
יות סוציאליות, קרן )ראו ס"ק ג' לעיל(.  כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לזכו

משכורות  3השתלמות, החזר הוצאות רכב, החזר הוצאות, בונוס בגובה 
במקרה של רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות, בונוס 
שנתי שיינתן, ככל שיינתן, על פי שיקול דעת האורגנים בשותפות וכן לתכנית 

, והכל בהתאם לדין והוראות ההסכם )להלן: 16אופציות כמפורט בהסכם
 ₪. אלף  600 -"(. סה"כ עלות שנתית מוערכת לשותפות כהתמורה"
 

                                                           
 לעיל. 3.2.5ראה סעיף  –זכאותו של בעל התפקיד לפרטי תכנית האופציות ו  16
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במידה והשותפות תחתום על הסכם מימון להקמת מתקן או שני מתקני הפקה 
סגירה זה: "ראשונים של נפט מפצלי שמן ופסולת פלסטיק )להלן בסעיף 

"( יהיה בעל התפקיד זכאי כי יוקצו לו, בהקצאה פרטית, יחידות פיננסית
 -השתתפות של השותפות בכמות כזו אשר שוייה במועד ההקצאה יהיה שווה ל

אלפי דולר והכל בכפוף למדיניות התגמול של השותפות. מחיר יחידת  180
( מחיר יחידת השתתפות לצורך הקצאה כאמור יחושב לפי הגבוה מבין: )א

)ב( השער הממוצע בבורסה של  -השתתפות בהנפקה על פי תשקיף זה; ו
ימי המסחר האחרונים הקודמים  30 -יחידות ההשתתפות של השותפות ב

למועד הסגירה הפיננסית )ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו 
פות(. למען במועד ההקצאה, לרבות לענין מחיר מינימאלי של יחידות השתת

הסר ספק, לא יידרש כל אישור נוסף לביצוע ההקצאה הפרטית )מלבד אישור 
התגמול הבורסה לרישום למסחר של יחידות ההשתתפות האמורות( )להלן: "

"(. מובהר כי במידה ומכל סיבה שהיא לא ניתן יהיה להקצות המשתנה ההוני
ירה הפיננסית, חודשים לאחר מועד הסג 6את יחידות ההשתתפות כאמור תוך 

ישולם הסכום האמור לבעל התפקיד במזומן )במקום ההקצאה הפרטית(. 
במידה והשותפות תסיים את העסקתו של בעל התפקיד )למעט בשל "סיבה" 

חודשים לפני הסגירה הפיננסית,  6כהגדרתה בהסכם( במהלך התקופה של 
קת יהיה בעל התפקיד זכאי לקבל את התגמול המשתנה ההוני למרות הפס

 מעביד. -יחסי העובד
 

עם סיום העסקתו של בעל התפקיד בשותפות מכל סיבה שהיא )לרבות פיטורין  .ו
התפטרות(, אך למעט סיום העסקה בגין איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  /

 4ח' להלן, בעל התפקיד יהיה זכאי למענק הסתגלות בסך המשקף שווי של פי 
יום ההעסקה, וזאת בנוסף לכל תשלום משכרו החודשי, כפי שיהיה במועד ס

 פי ההסכם כמפורט לעיל ולהלן.-אחר שבעל התפקיד זכאי לו על
 

יצוין כי תנאי העסקתו של בעל התפקיד עומדים במסגרת מדיניות התגמול של  .ז
 10נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, המצורפת כנספח ג' לפרק 

 לתשקיף.  
 

יום הראשון של החודש בו הושלמה ההנפקה תקופת ההעסקה הינה החל מה .ח
"( ואינה מוגבלת בזמן. עם זאת, לכל אחד המועד הקובעעל פי תשקיף זה )"

מהצדדים הזכות להביא את ההסכם לכדי סיום, וזאת בתנאים המפורטים 
ימים מראש )להלן:  60בהסכם, ובהודעה מוקדמת בכתב שתמסר לצד השני, 

 "(. תקופת ההודעה המקודמת"
 

במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת, יבצע בעל התפקיד את תפקידו, ואולם,  .ט
ככל שהשותפות, ועל פי שיקול דעתה, תבקש להפסיק לקבל ממנו את שירותיו 
בתוך תקופת ההודעה המוקדמת, אזי בעל התפקיד יהיה זכאי להמשיך ולקבל 
 מהשותפות את התמורה, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם המשיך

לבצע את תפקידו ובין אם לאו. עם סיום העסקתו, מתחייב בעל התפקיד 
להעביר בצורה מסודרת, את המידע הרלוונטי וכן את החומרים אשר היו 

 ברשותו למי שיקבל לידיו את הסכמויות שהוענקו לו במסגרת מילוי תפקידו.
 

על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות רשאית להביא את ההתקשרות עם ב .י
התפקיד, באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת בקרות אחד מהאירועים 

 הבאים:
 
בעל התפקיד הורשע בביצוע אחת מהעבירות הנ"ל כלפי השותפות: )א(  .1

 מעילה, )ב( גניבה, או )ג( עבריה פלילית שיש עמה קלון.
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בעל התפקיד הפר באופן מהותי את התחייבויותיו וחובותיו כלפי  .2

ימים מקבלת הודעה כתובת  28, והפרה זו לא תוקנה בתוך השותפות
 מאת השותפות על ביצוע ההפרה כאמור.

 
בעל התפקיד הפר את חובת האמונים כלפי השותפות וזו לא תוקנה בתוך  .3

 ימים מקבלת הודעה כתובה מאת השותפות על ביצוע הפרה כאמור.  14
 

(, שוכרת השותפות את "ההסכם"זה:  )להלן בסעיף 9.5.2018פי הסכם מיום -על .8.11.4
ראה  –שירותיו של ד"ר יעקב מימרן )המכהן גם כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי 

להלן( כמנהל רגולציה של השותפות. ד"ר מימרן הינו בעל תואר ראשון  9.2סעיף 
ושני בגאולוגיה מהאוניברסיטה העברית, תואר שני בגיאולוגיה סטרוקטורלית 

ים מאוניברסיטת לונדון ותואר שלישי בגיאולוגיה מאוניברסיטת ומכניקה של סלע
שנות ניסיון בביצוע סקרים גיאולוגיים  45 -ליידס, אנגליה. לד"ר מימרן למעלה מ

שונים כולל סקרי היתכנות לביצוע פרוייקטים לאומיים. במסגרת תפקידיו כיהן, בין 
במשרד האנרגיה, הקים  היתר, כמנהל המכון הגיאולוגי, כממונה על ענייני הנפט

וניהל את יחידת המפקח על המכרות וניהל את מנהל אוצרות הטבע. ד"ר מימרן 
 מכהן כמנהל רגולציה בשותפות וכדירקטור בשותף הכללי.

 
 להלן תמצית עיקרי ההסכם עם ד"ר מימרן:

 
"( השירותיםד"ר מימרן יעניק לשותפות שירותים של מנהל רגולציה )להלן: " .א

 מאי.כקבלן עצ
 

תמורת השירותים, תשלם השותפות לד"ר מימרן, בתוקף ממועד השלמת  .ב
בתוספת מע"מ )להלן: ₪  15,000ההנפקה על פי תשקיף זה, סך חודשי של 

"(. בנוסף, השותפות תשלם למימרן, בכפוף להשלמת ההנפקה על התמורה"
₪  67,500פי תשקיף זה וסמוך לאחר מכן, מענק חתימה חד פעמי בסך 

 ספת מע"מ.בתו
 

ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת. כל צד יהיה רשאי להביא את ההסכם לידי  .ג
 יום מראש ובכתב לצד השני. 30סיום בהודעה של 

 
בנוסף למנכ"ל, לסמנכ"ל הכספים ומנהל הרגולציה, מונה הצוות המקצועי של  .8.11.5

אלו מועסקים . בעלי תפקידים השותפות, בין היתר, את בעלי התפקידים הבאים
במועד התשקיף על ידי השותף הכללי והם יועברו להיות מועסקים על ידי 

 :השותפות בסמוך לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה
 

 מומחה להפקת אנרגיה מפצלי שמן -מר ארנון וולפרט 
( ובוגר אוניברסיטת בן גוריון B.Scבוגר הטכניון בהנדסת מכונות ) מר וולפרט הינו

(. במסגרת תפקידים שונים בהם כיהן בקבוצת כי"ל, היה M.Scימית )בהנדסה כ
ממקימי חברת פמ"א )פיתוח משאבי אנרגיה בע"מ(. מר וולפרט יזם וניהל את 
הקמת תחנת הכוח הראשונה בישראל להפקת קיטור תהליך וחשמל מפצלי שמן, 

 ועד היום במסגרת מפעל רותם אמפרט במישור רותם. 1989הפועלת מאז 
 

 גיאולוגית סביבתית –' ראיסה זלוטניקוב גב
בגיאולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון  M.Scגב' זלוטניקוב הינה בעלת תואר שני 

ובעלת רקע אקדמי בגיאופיזיקה מהאקדמיה לנפט וגז במוסקבה, רוסיה. לגב' 
סביבתיים. -שנות ניסיון בניהול פרוייקטים וסקרים גיאו 15 -זלוטניקוב למעלה מ

 טניקוב אחראית על נושאים סביבתיים ורגולטוריים בשותפות. גב' זלו
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 מומחה לאיכות הסביבה -אור -ד"ר ישעיהו בר

אור הוא בעל תואר שלישי במיקרוביולוגיה סביבתית מהאוניברסיטה -ד"ר בר
העברית. הוא כיהן כמדען ראשי וסמנכ"ל המשרד להגנת הסביבה. כיום הוא 

דולות, משרדי ממשלה וכו'. המומחיות שלו משמש כיועץ לחברות תעשייתיות ג
  הינה בתחום איכות המים ושפכים, זיהום קרקע ובריאות הסביבה.

 
 מהנדס תהליך - לאוניד וינשטיין מר 

שנים  45 -לאוניד וינשטיין הוא מהנדס חום וכוח. ללאוניד ניסיון של למעלה מ
. לאוניד הוא מרצה בחברות בינלאומיות שונות כולל פמ"א )פיתוח משאבי אנרגיה(

בכיר ויועץ עצמאי בתחום מערכות ותהליכים תרמיים לחברות מובילות שונות. 
לאוניד וינשטיין בעל תואר מהנדס מאת המכון הפוליטכני בעיר לבוב )ברה"מ 

 לשעבר(.
 

 גיאולוג ראשי –מר יורם גרוסוביץ'
שנה  40 -מר גרוסוביץ' הוא מומחה בגיאולוגיית נפט, בעל ניסיון של למעלה מ

בפרוייקטים של אקספלורציה בישראל ובחו"ל. מר גרוסוביץ' הנו בעל תואר שני 
(M.Sc בהידרולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ומשמש כגיאולוג ראשי )

 בשותפות. 
 

 ביטוחים  8.12
 8.20.4פעולות הפקת נפט מפצלי שמן נתונות לסיכוני תפעול כמפורט בסעיף  .8.12.1

 להלן.
 

בכוונת השותפות לרכוש כנגד סיכונים אלו, מעת לעת, ביטוחים המקובלים בענף  .8.12.2
האנרגיה תוך התאמה לדרישות החוק, תנאי רישיון רותם מזרח, היקפי פעילות 

 השותפות וחשיפותיה. 
 

להערכת השותף הכללי, על פי ייעוץ מקצועי שקיבל מיועץ ביטוח, להלן עיקרי 
 שויה להידרש להם בקשר עם פעילותה:הביטוחים אשר השותפות ע

 
 ביטוח לשלב ההקמה:

 ביטוח עבודות קבלניות;
 ביטוח אובדן רווחים עתידי או הוצאות מימון;

 ביטוח טרור )נזק ישיר / תוצאתי(.
 

 ביטוח לשלב הייצור )פוסט הקמה( 
 ביטוח "אש מורחב" כולל סיכוני רעידת אדמה ונזקי טבע;

 וצאות מימון;ביטוח "אובדן תוצאתי" או ה
 ביטוח "אחריות כלפי צד שלישי";

 ביטוח "אחריות מעבידים";
 ביטוח טרור )נזק ישיר / תוצאתי(.

 
על פי הצעות ראשוניות בלבד שקיבל השותף הכללי, עלות הביטוחים כאמור 

מיליון  1 -מיליון דולרי ובשלב הייצור מוערכת בכ 1 -לשלב ההקמה מוערכת בכ
 דולר.
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מידע צופה ות המפורטות לעיל בדבר עלות הביטוחים מהוות מובהר כי ההערכ
אשר אינו וודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי  פני עתיד

בתאריך התשקיף, וכולל הערכות של השותף הכללי נכון לתאריך התשקיף בדבר 
המבוססות על הצעות מחיר ראשוניות שקיבל אשר יכולות להשתנות ולהתעדכן 

 ופן מהותי.בא
 

אין כל בטחון שיושגו כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו וכי הכיסוי  .8.12.3
שינתן על ידי פוליסות הביטוח שיושגו יהיה מספיק. יצוין כי ההחלטה על סוג והיקף 
הביטוח נקבעת תוך התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי 

 הצפויים. המוצע והסיכונים 
 

יצוין כי השותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש על פי החשיפה,  .8.12.4
זאת ביחס לעלויות הביטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, 
השותפות יכולה להחליט על שינוי הכיסוי הנרכש ו/או שינוי של סכום הביטוח 

 ון זה או אחר.הנרכש ו/או שלא לרכוש כלל ביטוח עבור סיכ
 

לביטוח דירקטורים ונושאי משרה ולביטוח לכיסוי אחריות בגין הנפקה לציבור  .8.12.5
(POSI שערכה השותפות, ראה סעיפים )להלן, בהתאמה. 10.2.12-ו 10.2.11 
 

 מימון  8.13
לצורך פעילותה בכוונת השותפות לפעול לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון  .8.13.1

או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות. הדירקטוריון וההנהלה של ו/
)תכנון, רכש  EPCהשותף הכללי בוחנים, בין היתר, התקשרות אל מול חברות 

והקמה( מובילות בתחום האנרגיה והתשתיות בעולם אשר במסגרתה יספקו 
וכנויות החברות כאמור את עיקר המימון לפרויקט בדרך של הלוואה באמצעות ס

( ואת שירותי הקמת הפרויקט, וזאת לאחר Export Credit Agenciesלעידוד ייצוא )
 שזיהו כי זו צורת המימון העדיפה לפרויקט. 

 
 SEPCOIIIיצוין בהקשר זה כי השותף הכללי התקשר בעבר במזכר הבנות עם 

Electric Power Construction Corporation " :( שהינה קבלן ספקו)להלן"
( Engineering, Procurement and Constructionנון, רכש וביצוע בינלאומי )תכ

אשר מבצעת עבודות הנדסה והקמה של מתקנים. ההתקשרות עם ספקו במזכר 
 -ההבנות נעשתה בשלב מוקדם יחסית של הפרויקט, טרם התחלתו של שלב ה

FEED  קו לעיל(. מטרת ההתקשרות היתה לאפשר לספ 8.7.1.1)כאמור בסעיף
לקבל מידע ולבצע הכרות עם הפרויקט. עם זאת, השותף הכללי לא התחייב 

לפרויקט על מנת לשמר את היכולת  EPCלשכור את שירותיה של ספקו כקבלן 
( ואילו ספקו לא התחייבה RFQלבצע הליך תחרותי  של קבלת הצעות מחיר )

אחר חודש, מ 18להעמיד מימון לפרויקט. מזכר ההבנות היה בתוקף למשך 
 והשותף הכללי בחר שלא האריכו נכון למועד התשקיף תוקפו הסתיים. 

 
( RFQכאמור, בכוונת השותפות לבצע הליך תחרותי של קבלת הצעות מחיר )

 במהלכו ייתכן והשותפות תבחר לפנות לספקו בנוסף על חברות אחרות.
 

אשראי השותף הכללי רשאי )אך לא חייב( לקבל בשם השותפות המוגבלת,  .8.13.2
בתנאים שיראו לו כמתאימים לצורך מימון הוצאותיהם ולהחליט לשעבד לצורך זה 

 את נכסי השותפות המוגבלת.
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השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את הון  .8.13.3
השותפות המוגבלת על מנת שהכספים שיוכנסו להון השותפות המוגבלת ישמשו 

אית לעסוק בהן על פי הסכם השותפות, כפי שיהיו מעת לעת למטרות שהיא רש
ולפעולות שהשותפות רשאית לעשותן על פי הסכם השותפות. השותף הכללי יציין 

 בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש להגדיל את הון השותפות.
 

או בכל במקרה כזה יפעל השותף הכללי לפרסום תשקיף ו/או דוח הצעת מדף ו/ .8.13.4
דרך אחרת על פי דין לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון השותפות כאמור 
וזאת בכפוף לתנאים ולאישורים שידרשו לכך על פי הוראות מפורשות שתכללנה 
בהסכם הנאמנות. מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך שיוצעו בה 

יוצעו ניירות הערך ותנאיהם, הכמות שתוצע מכל סוג, הרכב האגדים שבהם 
כאמור והמחירים ומחירי המימוש של ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות 

 יקבעו על פי החלטת השותף הכללי.
 

 מיסוי 8.14
 לעיל.  7ראה פרק  –לדיון בהיבטי מס שונים  

 
מתקני ההפקה מתוכננים לקום במישור רותם, בסמוך לשטח הרישיון )אם כי נכון למועד 

( באזור 17טרם נקבע שטח מיועד להקמתם וטרם הוקצתה קרקע להקמתםהתשקיף 
המוגדר כאזור פיתוח א' אשר זכאי להטבות כלכליות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון, 

"(. לפיכך, השותפות תבחן קבלת החוק לעידוד השקעות הון)להלן: " 1959-התשי"ט
מעמד מפעל מאושר למתקני ההפקה, בכפוף לעמידתה בתנאים הקבועים בחוק לעידוד 

 היתר:השקעות הון, בהם בין 
 

 הוכחה כי התהליך הינו תהליך תעשייתי. .א
 

היות השותפות יצואן עקיף בשיעור הנדרש בחוק לעידוד השקעות הון, בשל  .ב
 מכירת הנפט ללקוחות אשר הינם יצואנים.

 
מכיוון שפעילות הכרייה מוחרגת מהגדרת מפעל תעשייתי בחוק לעידוד השקעות  .ג

 טית וכלכלית של פעילות הכרייההון, הרי שיש צורך לבצע הפרדה משפ
מהפעילות התעשייתית תוך שימוש במתודולוגית מחירי העברה בגין פצלי השמן 
שייכרו משטח הרישיון. בנוסף, השותפות תבקש להפריד בין פעילות הפקת הנפט 

 שאינה מחצב. פלסטיקמפצלי השמן לבין הפקת הנפט מפסולת 
 

ד את סיכויי קבלת מעמד מפעל מאושר, כמו במועד התשקיף, השותפות אינה יכולה לאמו
גם את השפעת ההטבות הכלכליות הנובעות ממעמד זה, ככל שיתקבל, על הכדאיות 
הכלכלית של הפרויקט. לפיכך, נמנעה השותפות מלהתחשב במעמד מפעל מאושר במודל 

 הכלכלי המצורף כנספח ב' לפרק זה.
 

 ולםסיכונים סביבתיים ודרכי ניה 8.15
וחומרים אחרים בעלי ערך )בכלל זה, אפר בפעילות פיתוח והפקה של נפט, חשמל  .8.15.1

פצלי מכתוצר לוואי וכימיקלים כמוצר אפשרי(, שיופקו במהלך תהליך הפקת הנפט 
, קיימים סיכונים לנזקים סביבתיים, אשר עשויים להתרחש השמן ופסולת פלסטיק

שינוע הפצלים למתקני ההפקה, גריסה, הובלה ואחסנה  במהלך פעולות הכרייה,
של פסולת, חימום ושריפת הפצלים עם פסולת פלסטיק, טיפול בתוצרי הלוואי 
 להפקת נפט, טיפול ותחזוקה שוטפת של מתקני ההפקה ואחסון תוצרי המתקנים. 

                                                           
הגיש השותף הכללי בקשה מקוונת למשרד הכלכלה לשם  27.3.2018להלן, ביום  8.16.3.2כאמור בסעיף   17

המלצה להקצאת קרקע לשם הקמת מתקני ההפקה באזור התעשייה במישור רותם. יודגש כי ההמלצה ככל 
  עי ישראל.שתתקבל תעבור לאישור רשות מקרק



 43  - ח                                                            

נזקים סביבתיים כאמור עשויים לנבוע, בין היתר, כתוצאה מפליטה של אבק, אפר 
מזהמים שונים, זיהום אויר אשר עשוי להתרחש בין היתר מבערה לא מבוקרת ו

של הפצלים, התפרצות ו/או נזילה של נפט, מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה, ו/או 
מאירועים בלתי צפויים. חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך 

כפופה לרגולציה  הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא. פעילות השותפות
הסביבתית בישראל אשר כוללת, בין היתר, הוראות המסדירות את השמירה על 
איכות המים, האוויר והקרקע, מניעת זיהום ומגבלות שונות על הובלה, אחסון 

 וטיפול בפסולת. 
 

 תסקיר השפעה על הסביבה  .8.15.2
יר השפעה להכין תסק הבמסגרת הפעילות ברישיון רותם מזרח, השותפות נדרש

לתסקיר השפעה על הסביבה לתכנית אתר לכריית על הסביבה בהתאם להנחיות 
שהתקבלו מאת המשרד להגנת הסביבה. על פי מסמך  פצלי שמן מישור רותם

ההנחיות אשר הועבר לשותף הכללי על ידי המשרד להגנת הסביבה, לרבות 
צלי שמן מישור מסמך העדכון להנחיות האמורות, על המגיש תכנית אתר לכריית פ

רותם, מוטלת האחריות להכנת תסקיר אשר יכלול, בין היתר, התייחסות מלאה 
לכל אחד מהסעיפים הבאים: )א( תיאור הסביבה אליה מתייחסת התכנית. )ב( 
בחינת חלופות של התכנית המוצעת ביחס לסביבה. )ג( תיאור הפעילות הנובעת 

ת הסביבתיות. )ה( הצעה מביצוע התכנית. )ד( פירוט והערכה של ההשפעו
להוראות התכנית. ההוראות יתייחסו לפעולות שחייבות להיעשות או חייבות שלא 
להיעשות במהלך הפעלת האתר. לתסקיר יצורפו מסמכים מעודכנים של התכנית 
המוצעת, סקר גיאולוגי וכל התשריטים והמפרטים ההנדסיים המלווים את 

 ממסמכי התוכנית.התכנית. התסקיר יהווה חלק בלתי נפרד 
 

הוגש למשרד הוכן על ידי חברת גיאופרוספקט ו התסקיר ,נכון למועד התשקיף
לרשויות הרלוונטיות התסקיר יוגש . בהמשך הערותלקבלת  להגנת הסביבה

 הנוספות.
 

בהמשך תידרש השותפות להכין תכנית מפורטת למתקני ההפקה, תכנית יצוין כי 
 טות להכנת תסקיר השפעה על הסביבה.אשר גם לגביה תינתנה הנחיות מפור

 
לפני ביצוע עבודות הכרייה בפועל, הקמתו של המפעל להפקת נפט מפצלי השמן  .8.15.3

ו/או מתקנים להפקת אנרגיה חשמלית, תדרש השותפות, נוסף על עמידה 
בחקיקה, נהלים ורגולציה, להפעיל ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה הנובעים מפליטה 

ל מזהמים )עלות ביטוח כאמור נלקחה בחשבון במסגרת המודל בלתי מבוקרת ש
 הכלכלי )נספח ב' להלן((.

 
נכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת השותף הכללי, לא מתנהל הליך משפטי ו/או  .8.15.4

מנהלי כנגד השותפות ו/או מי מנושאי המשרה בשותף הכללי בקשר עם השמירה 
 על הסביבה.

 
 י, השותפות עומדת בדרישות הדין בנושא זה.למיטב ידיעת השותף הכלל

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 8.16

כל אחת מיחידות ההשתתפות של השותפות, מקנה לבעליה זכות השתתפות  .8.16.1
בזכויות השותף המוגבל בשותפות, המוחזקות והמופעלות על ידי הנאמן, 

ידות השתתפות ותחת פיקוחו של מפקח אשר מונה בנאמנות לטובת בעלי יח
הסכם על פי הסכם הנאמנות שנחתם בין הנאמן ובין המפקח )להלן: "

 לעיל(. 4"(, כפי שתוקן )ראה פרק הנאמנות
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פקודת השותפויות מקנה למפקח סמכויות שנועדו להבטחת מילוי חובותיו  .8.16.2
פות ומילוי חובותיו והתחייבויותיו של השותף הכללי על פי הסכם השות

 והתחייבויותיו של השותף המוגבל על פי הסכם הנאמנות.
 

 חקיקה ספציפית .8.16.3
פעילות החיפושים וההפקה כפופה לחקיקה ורגולציה, הנוגעת לפעולת 

 השותפות כדלקמן:
 

 פקודת המכרות  8.16.3.1
התנאים למתן היתר ו/או רישיון לחיפוש ו/או חקירה ו/או כריה של   

צבים, ובכלל זה פצלי שמן, מוסדרים בעיקר בפקודת המכרות מח
 "( ובהוראות דין אחרות כמפורט להלן.הפקודה)בס"ק זה גם: "

 
הפקודה קובעת, בין היתר, כי לא יחקור, לא יחפש, ולא יכרה אדם   

מחצב )כהגדרתם בפקודה(, אלא על פי היתר או רישיון או זכות 
 כרייה או חוזה חכירה לכרייה.

 
 היתר חיפוש  
בשלב הראשון, המבקש לחקור ולחפש מחצבים, נדרש לפנות   

 בבקשה לקבלת היתר חיפוש. 
המחזיק בהיתר לחיפוש רשאי, לטובת חיפוש המחצב, לעלות על כל   

מטרים  2קרקע הכלולה בשטח ההיתר, לחפור בורות, עד לעומק של 
מטעם מטרים, אם ניתנה לכך רשות מיוחדת  10)או עד לעומק של 

המפקח על המכרות(, לשם בדיקת קיומם של מחצבים כאמור. 
המחזיק בהיתר חיפוש אינו רשאי לבצע קידוחים או לנקוט צעדים 
אחרים כלשהם שיש להם מטרה או תוצאה ישירה של הוצאת 
מחצבים. היתר חיפוש עשוי להיות מוגבל גם ביחס לשטח שאותו 

שאותם הוא מחפש.  רשאי מחזיק ההיתר לחקור וגם ביחס למחצבים
 12היתר חיפוש אינו מעניק זכות בלעדית למחזיקו, הינו לתקופה של 

חודשים ויהיה ניתן לחידוש ללא הגבלה במספר החידושים, בהתאם 
 לתנאים שייקבעו. 

  
 היתר חקירה

בשלב השני, המפקח על המכרות רשאי להעניק היתר לחקירה למי 
ח על המכרות כי יש שיביא הוכחות המניחות את דעתו של המפק

ברשותו הון חוזר וכי יש לו השכלה טכנית או עזרה טכנית לניהול 
חקירה נאותה ומספקת, ימדוד את האזור נשוא ההיתר במדידה 
גיאולוגית ויחקור אותו. כן נקבע כי, למחזיק בתעודת היתר לחקירה 
תהא הזכות הבלעדית לחקור את האזור וכן זכות בכורה וזכות יחיד 

רישיון לחיפוש בחלק או בחלקים מן האזור שיבחר בהם להשיג 
מחזיק התעודה, ובמכסות הקבועות בפקודה. כמו כן, יידרש המחזיק 
בהיתר לחקירה, להעסיק מודדים גיאולוגים, ומומחים להנחת דעתו 
של המפקח על המכרות, לטובת ביצוע עבודות המדידה אשר יפרטו 

רמות, פרטים, דוגמאות, בדוחות, ידיעות, מפות, תרשימים, דיאג
אנליזות ונסיונות של בדיקות ככל אשר ימצא לדרוש. מבלי שיעמוד 
המחזיק בהיתר החקירה בהוראות הפקודה ביחס להיתר החקירה, 

 לא יוכל לקבל מהמפקח על המכרות רישיון לחיפוש. 
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 רישיון חיפוש
בשלב השלישי, המחזיק בהיתר חיפוש או היתר חקירה רשאי לפנות 

פקח על המכרות, בתנאי הפקודה, בבקשה לרישיון חיפוש לפיו למ
יקבל זכות יחיד לחפש באזור נשוא הרישיון, לתקופה שתיקבע ביחס 
לאותו המחצב, ובלבד שהתקבלו הוכחות המניחות את דעת המפקח 
על המכרות שהמחצב נשוא הבקשה לרישיון חיפוש, קיים באזור 

לבעל הרישיון די הון חוזר,  הבקשה, כי גבולות האזור מסומנים, כי
השכלה טכנית או עזרה טכנית להבטחת חקירתו, וכי בעל רישיון 
החיפוש יבצע עבודתו בזריזות ובמומחיות, כאמור בתנאי הרישיון 

 המבוקש. 
 

בעל רישיון לחיפוש הוא בעל הזכות הבלעדית לחפש בשטח המוגדר 
המקרקעין ברישיון החיפוש ולצורך מטרה זו הוא רשאי לעלות על 

נשוא הרישיון, להשתמש שם בזכויות הנתונות לבעל תעודת היתר 
לחיפוש )בכולן או מקצתן(, לקדוח, ולבצע חפירות וכן עבודות אחרות 
הדרושות או רצויות כדי לברר אם יש בשטח הרישיון המחצבים 

. כן רשאי בעל רישיון 18המפורשים ברישיון החיפוש בכמויות כדאיות
החיפוש להעסיק עובדים לצורך עבודות החיפוש ולהקים ולסלול 
דרכים, בקרקע הפנויה שבשטח הרישיון, ככל שידרשו לצורך ביצוע 

בביצוע פעולות חיפוש באזור החיפוש. בעל רישיון החיפוש מחויב 
הנזכר ברישיונו במומחיות ובזריזות הראויים, ואם לא עשה כן יכול 

 הדבר לשמש עילה לביטול הרישיון.
 

העברת רישיון החיפוש או כל זכות אחרת על פיו לצד שלישי, כפופה 
 לקבלת הסכמתו בכתב של המפקח. 

 
היתר  מחצבים שהוצאו מן השטח שלגביו הוענקו היתר חיפוש,

חקירה או רישיון חיפוש הם קניינה של ממשלת ישראל, והמחזיק 
בהיתר או ברישיון הנ"ל מנוע מלהעביר מחצבים אלה ללא הסכמתו 
של המפקח על המכרות, למעט הוצאתן של דגימות לצורך בחינת 
האיכות והערך המסחרי שלהם. המחזיק ברישיון חיפוש יוכל, בכפוף 

או להעביר לבחינת צד ג' את  להסכמת המפקח, לשמור אצלו
הדגימות שברשותו לצורך בחינת התכונות והתכולה של המחצבים. 
כמו כן, המחזיק בהיתר חיפוש או היתר חקירה או רישיון חיפוש חייב 
בהגשת דוח בנוגע למחצבים שהוצאו מן האדמה והפעולות שבוצעו 

 על ידי בעל ההיתר או הרישיון כאמור.  
   
 תעודת תגלית  
בשלב הרביעי, רשאי בעל רישיון החיפוש, ככל שגילה מחצבים   

בכמויות כדאיות, להקים ציון על מקום התגלית ולפנות למפקח על 
המכרות בבקשה לקבלת תעודת תגלית. לאחר קבלת תעודת תגלית 
יהא זכאי המחזיק בתעודה, באופן בלעדי במסגרת שנה מיום קבלת 

זכות כריה או הזכות לחתום תעודת התגלית, לפנות בבקשה לקבלת 
על חוזה חכירה לכריה בקשר עם האזור הגיאוגרפי התחום שבו 
המחצב, נשוא תעודת התגלית, ובלבד שהונחה דעת המפקח על 
המכרות כי למחזיק תעודת התגלית, די הון חוזר, הידע והכלים 

 לפיתוח נאות של מקורות המחצבים אשר באזור הנידון.
 

                                                           
" פירושן כמויות מספיקות של מחצבים המאפשרות לנהל או להמשיך את "כמויות כדאיותעל פי פקודת המכרות   18

 פעולות הכרייה על בסיס מסחרי.
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 זה חכירה לכריה זכות לכרייה או לחו  
בשלב החמישי, המחזיק בתעודת תגלית רשאי לפנות בבקשה   

 לקבלת זכות לכרייה או לחוזה חכירה לכריה לכרית פצלי שמן. 
   
הקביעה בדבר ביצוע הכריה מתוקף מתן זכות לכריה או מכח חוזה   

חכירה לכריה, תעשה על ידי המפקח על המכרות. הסמכות להציע 
עודה לתגלית את זכויות הכרייה או חוזה החכירה או לתת למחזיק ת

בנוגע לאזור התגלית שמורה גם לשר הממונה. תוקפה של מתן זכות 
כריה הינה לשנה. בסמכות השר הממונה לחדשה לתקופות נוספות 
בנות שנה אחת, ולאפשר למחזיק בזכות, לעשות שימוש במחצבים 

. לחילופין, ייתכן )ובתנאי ששולמו דמי השכירות ודמי זכות הכרייה(
ומחזיק בתעודת התגלית יחתום על הסכם חכירה לכריה )להלן: 

 "(. החוכר"
   
שנה אבל לחוכר תהא זכות  30-משך הסכם החכירה מוגבל ל  

ראשונים לחדש את חוזה החכירה, ובלבד שהמחצבים המופקים יהיו 
בכמויות כדאיות. במסגרת חכירת המקרקעין, החוכר יהא רשאי 

ל המקרקעין, לכרות, לפנות ולהעביר את המחצבים, לחפור לעלות ע
תעלות נחוצות, להקים מבנים, להקים לבנות ולהחזיק מכונות, 
בניינים ובתי מלאכה, לצבור אשפה שהופקה מן הכריה, לבנות 

 ולהחזיק חשמליות משא. 
   
עבודת הכרייה כפופה לביקורת של המפקח על המכרות. כמו כן,   

ל המכרות להורות לחוכר ו/או לבעל זכויות בסמכות המפקח ע
הכרייה לטפל ולשקם את המכרה. נכון למועד פרסום תשקיף זה אין 
הוראות סדורות בקשר עם חובת שיקום מכרה של פצלי שמן. עם 

למיטב ידיעת השותף הכללי, הליך שיקום מכרה פצלי השמן  זאת,
נוגע צפוי להיות מאושר בקרוב, בדומה להליך שיקום שקיים ב

למכרות פוספטים, כאשר השיקום הנ"ל יבוצע ע"י השותפות בעקבות 
החלטתם של משרד האנרגיה ורשות הטבע והגנים אשר תתקבל 

 ביחד עם השותפות, בפיקוחו של המפקח על המכרות.   
  

בפקודה נקבע כי במסגרת הזכות לכריית מחצב, ישלם בעל הזכות   
בתוספת השלישית א'  למדינה "דמי זכות" )תמלוגים(, כאמור

משווי המחצב שנקבע לפי מחיר המוצר  5%לפקודה, בגובה של 
הסחיר הראשון שניתן להפיק מהמחצב הגולמי בניכוי הוצאות 
נורמטיביות )הוצאות זיקוק, עיבוד והובלה, ככל שישנן(, ובניכוי סכום 

מהסכום המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות  10%-נוסף השווה ל
. לא ידוע מחיר המוצר 19ר המוצר הסחיר הראשוןהנורמטיביות ממחי

הסחיר הראשון או שנמכר המחצב הגולמי טרם הפיכתו למוצר 
הסחיר הראשון, יחושב שוויו של המחצב בהתאם להוראות שיקבע 

 לעניין זה שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.
, כי כל היתר לחיפוש ו/או לחקירה ו/או רישיון לחיפוש ו/או עוד נקבע

זכות כרייה ו/או חוזה חכירה לכריה, וכן כל זכות שהוענקה על פי 
פקודה זו, טעונה רישום בפנקסים של המפקח על המכרות, אשר 
יהיה פתוח לעיון הציבור. במסגרת עסק שתכליתו כרייה, כהגדרתה 

רישיון עסק בהתאם לקבוע בצו  בפקודת המכרות, יש חובה לקבלת
 .2013-רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

                                                           
 להלן. 8.16.3.5לעניין זה, ראו התייחסות נוספת בסעיף   19
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 חוק ותקנות המכרזים 8.16.3.2
כאמור לעיל, בהתאם לפקודת המכרות, לאחר קבלת תעודת תגלית 
ובכפוף לעמידת השותפות בתנאים המפורטים בפקודה, השותפות 

ן רותם מזרח, תהא זכאית לקבל, חוזה לכריה במקרקעין נשוא רישיו
 שהינה קרקע ציבורית בבעלות המדינה. 

 
)א( לחוק חובת המכרזים, 2ככלל, ובשל המנגנון הקבוע בסעיף 

(, על רמ"י חלה החובה "חוק חובת מכרזים")להלן:  1992-התשנ"ב
יסוד: מקרקעי ישראל(, -להקצות זכויות במקרקעין )כהגדרתם בחוק

אינה נדרשת לרכוש  במכרז פומבי. למיטב ידיעת השותפות, היא
זכויות במקרקעי הרישיון במכרז, וזאת בשל ההוראות הקבועות 
בפקודת המכרות. עם זאת, להבנת השותפות, גם אם היתה 
השותפות נדרשת לרכוש זכויות במקרקעין נשוא הרישיון במכרז 

()א( לחוק חובת מכרזים, לשר 1)א()4פומבי, הרי שבהתאם לסעיף 
 קנות על עסקאות פטורות מחובת מכרז. האוצר הסמכות להחליט בת

לפיכך, ולמיטב הבנת השותף הכללי, התקשרות השותפות עם רמ"י 
( לתקנות חובת 1)25תהא פטורה ממכרז, בין היתר מכח תקנה 

(, "תקנות הפטור מחובת מכרזים")להלן:  1993 -מכרזים, התשנ"ג
שכן השותפות מתעתדת להיות באותה העת "בעלת זכות מקרקעין" 

()א( 5)25)כהגדרתו של מונח זה בתקנה האמורה( ו/או מכח תקנה 
לתקנות הפטור מחובת מכרזים )ביחס למתקני ההפקה שבכוונת 

( לתקנות הפטור מחובת 29)3השותפות להקים( ו/או מכח תקנה 
מכרזים )בהנחה שהשותפות תאושר כ"ספק יחיד" לפי תקנה זו, 

 ויתקבל אישור רמ"י(.
 

יש השותף הכללי בקשה מקוונת למשרד הג 27.3.2018ביום 
הכלכלה לשם המלצה להקצאת קרקע לשם הקמת מתקני ההפקה 

הודיע משרד  17.9.2018ביום  באזור התעשייה במישור רותם.
הכלכלה לשותף הכללי כי הוועדה העוסקת במתן המלצות להקצאת 
קרקע בפטור ממכרז באיזורי תעשייה, דנה בבקשתו לקבל המלצה 

הרשאה לתכנון של קרקע באיזור התעשיה מישור רותם,  לרמ"י עבור
כי נמצא שהפעילות המבוקשת רצויה ובעלת פוטנציאל וכי הוועדה 
החליטה להמליץ לרמ"י מתן הרשאה לתכנון לתקופה של שנה וחצי 
על קרקע באיזור התעשיה האמור, בכפוף, בין היתר, להמצאה, עד 

ועמידה  ₪מיליון  1.3 , של ערבות בנקאית בסך15.12.2018 -ל
( התקשרות עם מתכננים לצורך ביצוע 1באבני דרך כמפורט להלן: )

חודשים מיום אישור רמ"י לבקשה וחתימת הסכם  3התכנון בתוך 
הרשאה לתכנון ברמ"י. אי עמידה באבן דרך זו תביא לחילוט סך של 

( הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית 2מהערבות; )₪ אלפי  300
חודשים מיום החלטת הוועדה להפקדת  18יה בתוך לתכנון ובנ

התוכנית או הפקדתה בתנאים. אי עמידה באבן דרך זו תביא לחילוט 
יתרת הערבות. בהודעת משרד הכלכלה צוין כי אי עמידה במי מאבני 
הדרך עלולה להביא לביטול המלצת הוועדה או להמשך לאבן הדרך 

תצא לאחר קבלת  הבאה לאחר חילוט הערבות וכי ההמלצה לרמ"י
  הערבות והמסמכים הנוספים שנדרשו.
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הנחיות המפקח על המכרות והממונה על ענייני הנפט, להגשת    8.16.3.3 
 27.7.2016בקשה להיתר חקירה ורישיון חיפוש מחצבים מיום 

 )להלן: "ההנחיות"(:
ההנחיות קובעות את הנהלים והפרוצדורה בהגשת בקשה להיתר   

ון חיפוש של מחצבים. בקשה כאמור תוגש למפקח על חקירה ורישי
המכרות, ובהקשר עם פצלי שמן תוגש לידי הממונה על ענייני הנפט. 
בכלל זה, על המבקש להציג למפקח על המכרות או הממונה על 
ענייני הנפט )לפי הענין( במסגרת בקשתו את פרטי המידע אודות 

הפחות את אנשי  הצוות המקצועי אשר בהתאם להנחיות יכללו לכל
מנהל הפרויקט יכול ויהיה  –( מנהל פרויקט 1המקצוע הבאים: )

( 2גיאולוג או גיאופיסיקאי או מהנדס בתחום חיפוש מחצבים; )
( רואה חשבון או כלכלן. 4) -( מהנדס ו3גיאולוג או גיאופיסיקאי; )

( יהיו בעלי ניסיון 3)-(1נדרש כי אנשי הצוות המקצועי הנזכר בס"ק )
שנים לפחות בפרוייקטים של חיפוש מחצבים, אין מניעה כי  5של 

מנהל הפרויקט ייחשב כבעל מומחיות כפולה ויעמוד בדרישות ס"ק 
(, ובלבד שלפחות אחד מחברי הצוות המקצועי הנכללים 3)-( ו2)

( יהיו מומחים ישראלים שמקום מושבם ומרכז עיסוקם 3)-(1בס"ק )
המקצועי נדרש לנהל את  הוא בישראל. בהתאם להנחיות, הצוות

פעילות החיפושים בשטח הזכות, להוכיח יכולות כלכליות וערבויות 
לביצוע, תכניות עבודה מסודרות, תיאור המחצב והרקע הגיאולוגי 
של המחצב, הערכת עלויות לביצוע תכנית עבודה. הצוות המקצועי 
הפועל ברישיון רותם מזרח, כולל את בעלי התפקידים הבאים: מנהל 

רויקט אשר בהשכלתו הינו מהנדס כימיה, גיאולוג ראשי, מהנדס פ
תהליך, גיאולוגית סביבתית ורואה חשבון, ובאופן העומד בדרישת 

 המפקח על המכרות.
  

למיטב ידיעת השותף הכללי, ונכון למועד תשקיף זה, אין כל תלות 
 של השותפות באנשי הצוות המקצועי ולא צפוי כי תיווצר כזו בעתיד.   

 
 חקיקה ורגולציה תכנונית וסביבתית8.16.3.4  

ככל שהשותפות תקבל זכות כריה ו/או חוזה חכירה לכריה, תחול על 
פעילותה הן ביחס לאופן ביצוע כריית פצלי שמן, הן ביחס לשינוע 
פצלי השמן מהמכרה למתקני ההפקה והן ביחס לתחזוקה, אחסנה 

מן ופסולת פלסטיק וטיפול במחצבים, לרבות אופן ועיבוד פצלי הש
לכדי נפט, הטיפול בתוצרי הלוואי שבהליך הפקת נפט מפצלי השמן 
וכיוצא בזה, הוראות הדין, שתכליתן להבטיח מניעה ו/או צמצום 
פגיעה בבריאות הציבור, מניעה ו/או צמצום של מפגעים סביבתיים, 
מניעת זיהומים סביבתיים לרבות, אך לא רק, לאויר ולמאגרי מים, וכן 

יעת היווצרותם ו/או קיומם של מטרדים, לרבות בנושאי רעש, אבק מנ
וזיהום קרקעי ו/או אחר, וביצוע פעולות לצמצום זיהום הסביבה 

 בשקיפות.
 

יצויין כי כיום על השטח הכלול ברישיון רותם מזרח חלה תב"ע 
[, וכי 6.5.71ביום  1718]אשר פורסמה למתן תוקף בי.פ.  640ד/

לו על השותפות, להסדרת פעולות כריית פצלי צפוי כי בעתיד, יחו
לכרייה  ב14שמן והפקת נפט מהן, הוראות תכנית מתאר ארצית מס' 

וחציבה למשק הבניה והתעשיה, בה מוסדרת מדיניות כלל ארצית 
לפעילויות תעשיתיות ממחצבים וכריית חומרי גלם בענפי הבניה, 

 והפקת נפט.  הסלילה והתעשיה, לרבות פעילויות לכריית פצלי שמן
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עוד יצוין, כי ככל שתדרש השותפות לאישורים נוספים לטובת תיאום 
פעולתה עם גורמים מוסמכים נוספים כגון: רשויות אזוריות ו/או 
רשויות מקומיות ו/או מועצות מקומיות, משרד הביטחון וכד', תפעל 

 השותפות להשגת אישורים כאמור.   
 

)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב חוק ההתייעלות הכלכלית  8.16.3.5
 2015 -(, התשע"ו2016 -ו 2015לשנת התקציב 

לאחר שגובשו המלצות הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה   
המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים 

(, המלצותיה, ככל שרלונטיים לפעילות "2"ועדת שישינסקי )להלן: 
טמעו בתיקוני חקיקה, במסגרת חוק ההתייעלות השותפות, הו

 2015הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 
, ויושמו, בקשר עם נושא תמלוגי המדינה 2015-( התשע"ו 2016-

ושיעור המס שיחול על אותם משאבי טבע. להלן יפורטו הוראות 
וקף ביום החוק הרלוונטיות לפעילות כריית מחצבים, שנכנסו לת

1.1.2016: 
 

בעקבות התיקון הנ"ל, נקבע  -לפקודת המכרות 12תיקון מס'  א. 
( לפקודת המכרות כי תמלוגי המדינה )בפקודה 4) 104בסעיף 

נכתב "דמי זכות"( יחושבו בהתאם לקבוע בתוספת השלישית א' 
 (. "התוספת לפקודת המכרות"לפקודת המכרות )להלן: 

בעת, כי למדינה זכות לתמלוגים, התוספת לפקודת המכרות קו  
אשר יחושבו בהתאם למועד הכריה ובעד כמות המחצב שנכרה 
בעד כל מחצב שניתנה לגביו זכות כרייה בהתאם לפקודת 

מהמחיר שבו נמכר המוצר הסחיר  5%המכרות, ובשיעור של 
הראשון )שהינו מחצב גולמי שהפך להיותר סחיר( בניכוי הוצאות 

מהסכום  10%-, ובניכוי סכום נוסף השווה לזיקוק, עיבוד והובלה
המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות הנורמטיביות ממחיר המוצר 

 הסחיר הראשון.
 

מחיר המוצר הסחיר הראשון הוגדר כמחיר הגבוה מבין השניים: 
)א( ממוצע המחירים החודשיים של המוצר הסחיר הראשון או 

 ל הרישיון.)ב( המחיר שבו נמכר המוצר הסחיר הראשון בידי בע
    

במסגרת התיקון, שונה  - לחוק מיסוי רווחי נפט 2תיקון מס'   ב.
"חוק מיסוי שם החוק לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )להלן: 

(, וככזה הוחל גם על זכויות ניצול ממשאבי רווחי משאבי טבע"
טבע שאינם נפט לרבות בקשר עם זכויות כרייה לפי פקודת 

תחת פרק ב' לחוק זה כי בעל זכויות  המכרות. בתוך כך נקבע
לניצול נפט המופק מפצלי שמן לאחר שנכרו מן האדמה )להלן: 

(, יהיה חייב בתשלום היטל על רווחי היתר "משאב הטבע"
 ממכירת משאב הטבע. 
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מרווחי היתר  25%ההיטל הינו פרוגרסיבי ונקבע על שיעור של  
ש הקבוע(, מהעלות המופחת של הרכו 6%-)עד לסכום השווה ל

ג 20. בהתאם לסעיף 42%ומעל לסכום זה שיעור ההיטל יהיה 
לחוק מיסוי רווחי משאבי טבע, רווחי היתר יחושבו בתום כל שנת 
מס כסכום ההפרש שבין הרווח התפעולי המתואם באותה שנת 

מהעלות המופחתת של הרכוש הקבוע שבאותה  14%מס לבין 
התפעולי ממכירת  שנה, כשרווח תפעולי מתואם ייחשב לרווח

מההון החוזר  5%משאב הטבע בניכוי הוצאות הפחת ובניכוי 
 הממוצע שבאותה שנת מס.  

    
-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א 208תיקון מס'  ג. 

, התווספו הוראות בפקודת מס 208בהתאם לתיקון מס'  - 1961
ההכנסה ביחס למשאבי טבע, בנוגע לחבות במס על הכנסות 

 ת ובקשר עם ניכויים.אחרו
    

  פקודת השותפויות. 8.16.3.6
פקודת השותפויות מסדירה, בין היתר, את פעילותן של שותפויות 

 מוגבלות אשר נרשמו בישראל.
 

נכנס לתוקף חוק לתיקון פקודת השותפויות )מס'  23.4.2015ביום 
"(. התיקון הוא למעשה פרק התיקון)להלן: " 2015-(, התשע"ה5

 1975-וסף לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"החדש שהתו
"(, והוא חל רק על שותפויות מוגבלות פקודת השותפויות)להלן: "

ציבוריות, קרי שותפויות מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן או 
בזכויות השותף המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו 

 לציבור על פי תשקיף. 
 

קון הינה החלת כללי ממשל תאגידי מטרתו העיקרית של התי
בשותפויות ציבוריות והסדרת הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול 
מהתיקון נעשה בדרך של אימוץ של הסדרים מחוק החברות, 

"( בשינויים וההתאמות חוק החברות)להלן: " 1999-התשנ"ט
 הנדרשים. 

 
יר פורסם על ידי משרד המשפטים תזכ 14.12.2016יצוין, כי ביום 

אשר נועד להחליף את פקודת  2016-חוק השותפויות, התשע"ז
השותפויות. מטרת התזכיר היא לענות על הצורך של שוק 

פי דברי -השותפויות הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח.  על
ההסבר לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע הסדרי ברירת מחדל 

ור רוב השותפויות. עם שעשויים להיות יעילים, זולים ופשוטים עב
זאת, התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול מהוראותיו. לפיכך אין 
הוא כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעו מודל ברירת מחדל 
שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב 
בדברי ההסבר כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף 

 ביד על השותפויות בישראל. ומכ
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היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום וחשיפה 
שמצננות את התמריץ להקים שותפויות מוגבלות בישראל. בהקשר 
זה מוצעים שינויים בהליך הרישום והדיווח לרשם השותפויות, 
ביניהם ביטול חובת הרישום של השותפות הכללית, ביטול דרישות 

והפרסום של הסכם השותפות המוגבלת, ביטול חובות האישור 
הפרסום ברשומות וביטול ההוראות העונשיות ביחס להפרת חובת 

 הרישום תוך מעבר למודל של אכיפה מנהלית. 
 

 להלן קישור לנוסח המלא של התזכיר: 
 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLa
w.aspx 

 
ועציה המשפטיים, לומדת נכון למועד התשקיף השותפות, ביחד עם י

 את הוראות התזכיר ואת ההשפעות שעשויות להיות לו על עסקיה.
 

 הגבלים עסקיים .8.16.4
נכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת השותף הכללי, לא מתעוררות שאלות 

 הנוגעות להגבלים עסקיים בנכס בו מחזיקה השותפות.
 

 הסכמים מהותיים  .8.16.5
תשקיף זה השותפות לא התקשרה בהסכמים  ממועד הקמתה ועד למועד

 מהותיים שאינם בדרך העסקים הרגילה, למעט:
 

הסכם העברת הזכויות ברישיון רותם מזרח מהשותף הכללי  8.16.5.1
 ד' לעיל. 8.2.1לשותפות, כמפורט בסעיף 

 
 לעיל.  8.7.1.8הסכם עם יעקובי כמפורט בסעיף  8.16.5.2

 
 לעיל.  8.7.1.8מפורט בסעיף כ VESIמזכר הבנות עם  8.16.5.3

 
 לעיל. 8.9.1.5פרוספקט כמפורט בסעיף -הסכם שירותים עם גיאו 8.16.5.4

 
 לעיל. 4הסכם הנאמנות המתואר בפרק  8.16.5.5

 
 לעיל. 5הסכם השותפות המתואר בפרק  8.16.5.6

 
 הליכים משפטיים 8.17

 ד התשקיף השותפות אינה צד להליכים משפטיים.למוע
 

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 8.18
השותפות תמשיך בפעילות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן  .8.18.1

ברישיון רותם מזרח, בין היתר, בהתאם לתכנית העבודה המתוארת 
לת עבודות הפיתוח ברישיון רותם לעיל. כמו כן, לאחר תחי 8.9.1.5בסעיף 

 מזרח והקמת  מתקני ההפקה, השותפות תפעל ל:
 

 הקמת מתקני הפקה נוספים. •

הגדלת היעילות הכלכלית של מתקני ההפקה הן מבחינת הקטנת  •
העלויות של הקמת מתקנים נוספים והן מבחינת הקטנת עלויות 

 התפעול.

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
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פקה כמו גם שיפור הגדלת תפוקת הנפט והחשמל שתנבע מתהליך הה •
 איכות הנפט המופק מפצלי השמן.

גיוון סל המוצרים שימכרו עם השלמת ביצוע עבודות מחקר ופיתוח,  •
 לעיל(.  8.7.1.7בפרט לעניין התיאופנים )ראה סעיף 

איתור נכסי נפט נוספים בהתאם להוראות הסכם השותפות המוגבלת  •
 ולקבלת זכויות בנכסים כאמור.

 
כי השיקולים והגורמים אשר ינחו את הנהלת השותף הכללי בגיבוש  יצוין .8.18.2

האסטרטגיה של השותפות, לרבות בהתייחס לנכסיה של השותפות, 
 לרבות אלו שיהיו קיימים בעתיד, הינם, בין היתר: 

 

מיצוי היתרון לגודל הטמון בהקמת והפעלת מתקנים נוספים במספר  •
 שלבים, להפקת נפט.

 אשר ניתן יהיה לייצר מהנפט שיופק.גיוון המוצרים  •

 פיתוח טכנולגיות והטמעתן בתהליך הייצור. •
 
היעדים והאסטרטגיה האמורים הינם בגדר כוונות ויעדים כלליים הכוללים  .8.18.3

, המבוסס על מידע הקיים בשותפות בתאריך מידע צופה פני עתיד
דה ולא התשקיף, הערכותיה וכוונותיה והם עלולים שלא להתממש במי

התקיימו התנאים כדלקמן ותנאים נוספים שאין באפשרות השותפות 
לצפות בשלב זה, לרבות: )א( עמידה בתוכניות העבודה שנקבעו בתנאי 
רישיון רותם מזרח ובלוחות הזמנים הקבועים בו; )ב( השלכות ממצאי 
העבודות המתכוננות טרם הסגירה הפיננסית, בין היתר בתחום ההנדסי 

מו גם היכולת לעמוד בדרישות רגולטוריות לרבות דרישות והכלכלי כ
סביבתיות; )ג( במקרים הרלבנטיים, קבלת אישור גורמים שונים לביצוע 
פעולות החיפושים בתנאים ו/או במגבלות שיהיו מקובלים על השותפות 
ועל קבלנים חיצוניים אשר מבצעים את העבודות. היעדים הנ"ל עשויים 

היתר, גם משינויים ברגולציה, בחוקי המס, בסדרי להיות מושפעים, בין 
העדיפויות של השותפות, ביכולת לגייס מימון, במצב השוק העולמי וכן 

 .   להלן 8.20מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
 

נכון למועד התשקיף, לא נקבעו יעדים לפעילות השותפות המוגבלת מעבר  .8.18.4
 לאלו המתוארים בתשקיף זה.

 
 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 8.19

לפרטים בדבר צפי להתפתחות בשנה בקרובה, ראו תוכנית העבודה ברישיון רותם 
 לעיל. 8.9.1.5מזרח המתוארת בסעיף 

  
 הינן מידע צופה פני עתידלעתיד כמפורט בסעיף זה,  כוונותיה של השותפות

המבוסס על הערכות השותפות לאור מידע המצוי בידה ובידי השותף הכללי במועד 
התשקיף. לאור העובדה שכוונות השותפות מושפעות מגורמים חיצוניים ומאחר 
 שמימוש כוונות השותפות מושפע משינויים באותם גורמים חיצוניים, הרי שכוונות

השותפות עשויות להשתנות. כמו כן, הוצאה אל הפועל של כוונותיה של השותפות 
 מותנית בכך שיהיו בידה הכספים הדרושים למימון תקציבי הפעולות השונות.
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 גורמי סיכון 8.20
 ופסולת פלסטיק, כרוכים בהוצאות כספיות חיפוש, פיתוח והפקת נפט מפצלי שמן

גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של סיכון ממשי לאיבוד מלוא כספי ההשקעה בניירות 
הערך של השותפות. להלן פירוט גורמי הסיכון המאפיינים את תעשיית פצלי שמן 
בכלל ואת השותפות בפרט. גורמי סיכון אלו מבוססים על הערכות השותף הכללי לגבי 

להיות חשופה אליהם, בין היתר על גורמי סיכון אשר השותפות חשופה או עשויה 
 בסיס ניסיון העבר, בישראל ובעולם, בתעשיית פצלי השמן.

 
 הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בענף האנרגיה ובחיפוש מחצבים מסוג פצלי שמן .8.20.1

כאמור, נכון למועד התשקיף, השותפות, עוסקת בתחום חיפוש, פיתוח והפקת 
 Sedimentaryי שמן הינם סלעי משקע )נפט ממחצבים מסוג פצלי שמן. פצל

Rocks בעלי תכולה גבוהה יחסית של חומר אורגני מסוג קרוגן, אותו ניתן )
להפוך לנפט נוזלי ע"י חימום בתהליך הפירוליזה. חיפוש, פיתוח והפקת נפט 
מפצלי שמן, כרוכים בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של סיכון 

ם, פיתוח והפקה כאלו כרוכות תמיד בסיכון ממשי של כספי. פעולות חיפושי
 ההשקעה.-אבדן מלוא כספי

 
 הסיכונים הכרוכים בחיפוש מחצבים מסוג פצלי שמן בישראל .8.20.2

לעיל, פצלי השמן בארץ שונים בהרכבם מפצלי השמן  8.7.4כאמור בסעיף 
המצויים באסטוניה. לפיכך, השותפות נדרשת לערוך התאמות הנדסיות 

( להרכב פצלי השמן הקיים SHCיפות להתאמת הטכנולוגיה הנבחרת )מק
לפצלי שמן ולשם עמידה בדרישות רגולטוריות פלסטיק בארץ, להוספת פסולת 

 סביבתיות. 
 

בשל העובדה כי תנובת פצלי השמן הקיימים אינה ידועה באופן ודאי, כמו גם 
לי שמן להפקת נפט מפצ SHCהיתכנותה של השמת והתאמת טכנולוגיית 

המצויים בישראל, לרבות הוספת פסולת עירונית ממוינת לפצלי שמן, על כל 
ודאות -המשתמע מכך, ברי כי ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי

ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף ההוצאה לכל פעילות מתוכננת, הן לגבי 
של חיפוש, האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי תוצאות כל פעילות 

 פיתוח והפקה וכרוכה בסיכון כספי רב.
 

 תנודתיות מחיר הנפט .8.20.3
( לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, Commodityהנפט לסוגיו הינו סחורה )

והוא נתון לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים שאין לשותפות אפשרות 
ורם מרכזי המשפיע על להשפיע עליהם ו/או לחזותם מראש. מחיר הנפט הינו ג

כדאיות ההשקעות בחיפושי נפט וגז. כאשר מחירי הנפט הגולמי יורדים, יתכנו 
מצבים בהם, גם באם תהיה תגלית, הפקתו לא תהיה משתלמת מבחינה 

 כלכלית.
 

 כחומר זינה למתקני ההפקה פלסטיקתלות בזמינות ובמחיר פסולת ה .8.20.4
, הרי שפסולת זו פלסטיקן פסולת בשל כוונת השותפות להוסיף לפצלי השמ

בדרך  לסטיקפהמהווה חומר גלם מהותי בתהליך הפקת הנפט. מחיר פסולת 
כלל מושפע מזמינותה, העלויות הכרוכות בהובלתה והתשומות אשר הושקעו 
במיון הפסולת )ראה לענין זה הסכמים עם י.ש. אחים יעקובי בע"מ וורידיס 

 לעיל(. 8.7.1.8בסעיף שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ 
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 תפעול-סיכוני .8.20.5
פעולות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן ופסולת פלסטיק נתונות 

 התמוטטות של מכרה,טיפול בפסולת הפלסטיק ואחסנתה, לסיכונים רבים, כגון 
נפילת והתממוטטות כלים הנדסיים לפתחי הכרייה באופן שהמשך הכרייה 

או כרוכה בהוצאות גדולות, התלקחות מחצבים המצויים  תהיה בלתי אפשרית
( תוך כדי ו/או "תוצרי הלוואי"מעל ו/או מתחת לשכבות פצלי השמן )להלן: 

במהלך הליך הכרייה, לרבות פצלי השמן ו/או הפוספטים המצויים בסמוך 
אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של אתרי הכרייה,  ציוד, גוף -כל -אליהם 

מידה ויקרו אירועים כאמור במכרה, עלולות התוצאות להיות חמורות ורכוש. ב
ועלולים להיגרם נזקים כבדים. לכך יש להוסיף את הפוטנציאל הסיכוני הגלום 
בשינוע לא נכון ו/או לא בטוח ו/או המסכן את הסביבה, של פצלי השמן מאתר 
 הכריה ועד למתקני ההפקה שבכוונת השותפות להקים לטובת הפקת נפט

"המתקנים להפקת נפט וחשמל מפצלי השמן ופסולת פלסטיק )להלן: 
(. חלק מנכסי השותפות זולת המכרה לכריית פצלי שמן, צפויים להיות וחשמל"

מתקנים להפקת נפט וחשמל ולפיכך, יש לקחת בחשבון כי בעתיד עם הקמת 
 המתקנים הנ"ל, יקום סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום סביבתי עקב

התפרצות בלתי מבוקרת או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז. עבודות הכריה 
וההפקה הנ"ל מפצלי שמן, עלולות להיות כרוכות בהוצאות גדולות מאד לתיקון 

 הנזק ולגרור קנסות. 
 

ולת סכמו כן, עשויות תקלות במהלך חפירות, כריה והפקת נפט מפצלי שמן ופ
עשויות להיות כרוכות בהגדלת העלויות, פלסטיק, לחייב שינויים בתכניות ה

וזאת מעבר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם מהתקלות 
והניסיונות להתגבר עליהן. למותר לציין, כי מיקומם של המתקנים הנ"ל באזור 
התעשיה תמר, בקרבת ים המלח ובקרבת שמורות טבע, יכול לכשעצמו 

נוניות ו/או אחרות )לרבות שעות להשפיע ו/או להכתיב לשותפות מגבלות תכ
 עבודה(, שמירה על ערכי טבע, ועמידה בתנאים ומגבלות תפעוליות רבות. 

 
אין כל בטחון שניתן יהיה להשיג את כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים 

ידי פוליסות הביטוח, יהיה מספיק לכיסוי כל סוגי -הללו, וכי הכיסוי הניתן על
סיכונים שלגביהם לא ניתן לרכוש ביטוחים ו/או  הנזקים והיקפם. ישנם

 שהפרמיה גבוהה עד כדי כך שאינה ריאלית.
 

הביטוחים אשר תרכוש השותפות אין בהם כדי לכסות את כל ראשי הנזק 
האפשריים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום או את מלוא היקפם הכספי של 

או אומדן מראש,  הנזקים העלולים להיגרם, אשר אף אינם ניתנים לצפייה
לרבות את הסכומים שהשותפות עלולה להתחייב בהם כלפי צדדים שלישיים 
כתוצאה מהסיכונים האמורים, הן לעניין אבדן הכנסות אפשרי, הן לעניין אבדן 
שליטה באתר, הן לנזק לרכוש מכל סוג בתוך האתר והן לעניין עלויות הקמה 

נזק למערך ההפקה )ככל  של מערך ההפקה במקרה של אירוע בגינו ייגרם
שיהיה כזה בעתיד(. זאת ועוד, לגבי ביטוחים מסוימים עשוי השותף הכללי 

 להחליט שלא לעשותם.
 

יצוין כי ההחלטה על היקף וסוג הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל אתר 
כריה, ובו ילקח בחשבון טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים. לגבי 

ים מסוימים עשוי המפעיל בפרויקט מסוים, להחליט שלא לעשותם. כמו ביטוח
כן, אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד 

 בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.
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 תלות בקבלנים .8.20.6
לא כל הציוד וכח האדם המתאימים לביצוע פעולות ספציפיות בחיפוש, כריה 

שמן מצויים בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך  והפקה פצלי
מתעורר לא פעם צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחוץ למדינת 
הפעילות, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את הפעילויות. בנוסף זמינותם 

ה של קבלני כרייה וקבלנים אחרים תלויה לא אחת גם בהיקף הביקושים בתקופ
 הרלוונטית.

 
פעולות חיפוש, פיתוח והפקה של פצלי שמן ייתכן שיבוצעו על ידי קבלנים 
בינלאומיים כיוון שלא תמיד קיימים קבלנים מקומיים המבצעים פעולות כנ"ל 
ו/או בעלי הנסיון והידע לביצוע אותן העבודות. האמור מקבל משנה תוקף 

ה זרה שתידרש לעבור בהתחשב בכך שבכוונת השותפות להשתמש בטכנולוגי
בדיקות, התאמות, להרכב המינרלי של פצלי השמן שבשטחי האתר, למזג 
האויר והאקלים הים תיכוני, וכן לשוני מהותי בין התרכובות האורגניות 
ופוטנציאל ההפקה מפצלי השמן הישראליים, לעומת אלה שבמדינות בהם 

 נעשה שימוש בטכנולוגיה. 
 

לפצלי השמן פסולת פלסטיק, הרי שישנה בשל כוונת השותפות להוסיף 
חשיבות רבה להתקשרות ארוכת טווח לאספקת פסולת ובתאם ישנה תלות 
בספקים העוסקים במיון ואספקת פסולת )ראה לעניין זה הסכמים עם י.ש. 
אחים יעקובי בע"מ וורידיס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ בסעיף 

 לעיל(. 8.7.1.8
 

הפקה של השותפות להיות הפיתוח והחיפוש, הלויות עקב כך, עשויות פעי
כן, עלולים להיגרם עיכובים -כרוכות בעלויות גבוהות בגין הובלה וביטוחים. כמו

בלתי צפויים ומשמעותיים בלוחות הזמנים שנקבעו ואשר ייקבעו לביצוע 
 העבודות בנכסים שלשותפות אינטרסים בהם, או כל חלק מהן.

 
ופיתוח והתבססות על נתונים חלקיים או משוערים, ועל הנחות סיכוני חיפוש  .8.20.7

 והערכות
חיפושים של מחצבים ובכלל זה פצלי שמן, הם אינם בגדר מדע מדוייק, וכרוכים 
בדרגה גבוהה של סיכון כספי היות ובמקרה של כישלון עלולים כל כספי 

 ההשקעה לרדת לטמיון. 
 

גיאולוגיות מקצועיות. מובן כי  תכניות החיפושים בשטח מבוססות על הערכות
אין ביטחון שההערכות האמורות אכן נכונות ואם יתברר שאינן נכונות, עשוי 

 הדבר לפגוע בכדאיותן הכלכלית של תכניות אלה.
 

 זמנים משוערים בלבד -עלויות ולוחות .8.20.8
עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח 

ות על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטיות ניכרות. ההוצאה מבוסס
ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף -לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי

ההוצאה לכל פעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן 
רב. לכך יש  לגבי תוצאות כל פעילות של חיפוש ופיתוח וכרוכה בסיכון כספי

להוסיף, במקרה הספציפי הנ"ל, את הסיכון הקיים בכישלון התאמת מערכות 
הטכנולוגיות לפצלי השמן, אשר מעולם לא נוסו בישראל, בשים לב למזג האויר, 

שמן הלפצלי  פלסטיקלאקלים ולתנאים הגיאולוגיים שבישראל, להוספת פסולת 
והיתרים מרשויות ממשלתיות והפקת נפט.  בנוסף, ישנה תלות בקבלת הנחיות 

העשויה להשפיע הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי היקף 
 ההוצאה לכל פעילות מתוכננת.
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תכניות העבודה המשוערות שהתגבשו בתאריך התשקיף כמפורט בפרק זה, 
ותוכניות עבודה ככל שתהיינה בעתיד, עשויות להשתנות במידה משמעותית 

ם שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בעקבות ממצאי
בלוחות הזמנים ובעלות המשוערת של אותן פעולות. תקלות בשעת ביצוע 
סקרים או תוך כדי ביצוע תכנון הנדסי ראשוני וכן גורמים אחרים עלולים לגרום 
לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר לזמן המתוכנן וכי ההוצאות בפועל 

לשם השלמת פעולות החיפוש והפיתוח תהיינה גבוהות בהרבה שתידרשנה 
מתקציב ההוצאות המתוכנן. כמו כן, ייתכן כי פעולות חיפוש מוצעות, ובמיוחד 
פעולות פיתוח, תכנון, קבלת היתרים והקמה, תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות 

 אשר לשותפות לא יהיו אמצעים לכסותם.
 

ת החיפוש והפיתוח ברישיון רותם מזרח ו/או לפיכך, אם יתברר תוך כדי פעולו
בנכסי השותפות שיהיו קיימים בעתיד, כי הסכומים שיועדו להן אינם מספיקים 
והשותפות לא תצליח לגייס הון לצורך השלמתם, עשוי השותף הכללי 
להשתמש בכספים שיועדו בתשקיף זה לצורך פעולות חיפושים אחרות או 

האמורות. במקרה כזה עשוי השותף הכללי  לצורך השלמת פעולות החיפושים
לפעול לגיוס הון נוסף )אם בדרך של הנפקות נוספות, אם בדרך של צירוף 
משתתפים נוספים לתוכניות אלו וכדומה(. במקרה שלא יגויס הון נוסף, עלול 
השותף הכללי לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות המתוכננות לביצוע כמפורט 

לולה לאבד את זכויותיה בנכס הנפט בו מבוצעות בתשקיף זה והשותפות ע
 פעולות החיפושים.

 
אפשרות של העדר אמצעים כספיים מספיקים לביצוע כל הפעולות עד כדי  .8.20.9

 אובדן הנכס 
קיימת אפשרות שהפעולות המתוכננות על ידי השותפות תימשכנה מעבר 

ו/או שהשותפות למתוכנן ו/או שעלויות החיפושים תהיינה גבוהות מהמתוכנן 
תבחר להגדיל את חלקה בפעולות כאמור ובמקרה כזה עשויה השותפות 

 להיזקק לכספים נוספים מעבר לאלו שיהיו בידה. 
 

כמו כן, יתכן ופעולות מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות 
לא יהיו אמצעים לכסותם דבר שעלול להביא לאבדן הזכויות של השותפות 

 נפט. בנכס ה
 

בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח עלולות החריגות )הן הצפויות 
והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה 

 הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה.
 

הפעילות  השותף הכללי יוכל לפעול להשיג את המימון הנוסף הדרוש להמשך
ס הון בדרך של הנפקה )אם תנאי השוק יאפשרו זאת( או ע"י כאמור ע"י גיו

קבלת אשראי בשביל השותפות, בכפוף להוראות הסכמי הנאמנות השותפות 
בענין זה, או שיהיה עליו לוותר על חלק מפעולות החיפושים או לצמצמן, דבר 
שעשוי לגרום לאיבוד זכויות השותפות בנכסים הקיימים ו/או שיהיו קיימים 

בנוסף תהיה חשופה השותפות לסיכון לפיו ימחקו ניירות הערך של  בידה.
השותפות מהמסחר בבורסה, ובמקרים מסוימים, בהעדר מקורות כספיים, עלול 

 הדבר להוביל לפירוקה של השותפות. 
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 השתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה ואפשרות של העדר כדאיות כלכלית .8.20.10
יש מקום לבצע השקעה באתר הרישיון ובהפקה  תהליך קבלת החלטה, אם

מסחרית ופעולות ביניים שעד להפקה מסחרית, וכן ביצוע הפיתוח וההפקה 
המסחריים )אם יוחלט שיש להם מקום(, עשויים להימשך זמן רב ולהיות כרוכים 
בהוצאות כספיות ניכרות. ההחלטה מבוססת בעיקר על מחירי הנפט הקיימים, 

ה לדרישות ותקנים הקיימים ועתידיים, תפוקות הנפט איכות הנפט והתאמת
והחשמל הסופיים, עלות הקמת המתקנים, גודל המרבץ לכרייה מחד ועלויות 
ההפקה וההובלה מאידך. מכרה קטן ו/או מרחקי הובלה גדולים עשויים להביא 

 למסקנה שההפקה אינה כדאית.
 

צעות הקמת במקרה של תגלית מסחרית אשר הוחלט להשקיע בפיתוחה באמ
המתקנים להפקת נפט וחשמל תדרש השותפות לבצע פעולות לפיתוח 
שמטרתן להבטיח את מקסום אתר הכרייה באופן מיטבי. לעבודות הנ"ל עלויות 
כספיות משמעותיות. בנוסף, במקרה שמתקבלת החלטה על הפקה, יש להקים 

ובת מערכת הפקה הכוללת שינוע וניוד המחצבים למתקני ההפקה שיוקמו לט
 ייצור נפט והפקת חשמל מפצלי השמן ופסולת פלסטיק.

 
אם תהיה תגלית מסחרית כתוצאה מפעולות החיפושים בנכסים שלשותפות 
אינטרסים בהם עשויה השותפות להיזקק להשקיע סכומים נוספים לצורך 
הפיתוח וההפקה. סכומים אלה עשויים להיות גבוהים ביותר והפעולות 

גם כן בסיכונים לרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה  האמורות תהיינה כרוכות
של תגלית עשוי להיות בידי השותפות נכס בעל ערך, אין כל בטחון כי שעבודו 
של נכס זה יספיק על מנת שהשותפות המוגבלת תוכל להשיג אשראי לצורך 

 הפיתוח וההפקה.
 

יהיו  יצוין, כי בשל חובת תשלום תמלוגים, אין ודאות שבכל מקרה של תגלית
פעולות הפיתוח וההפקה של הנפט, כדאיות מבחינה כלכלית לשותפות 

 המוגבלת. 
 

על כדאיות ההפקה לשותפות המוגבלת יכולות להשפיע לרעה גם עליה 
 משמעותית בהוצאות ההפקה או ירידה משמעותית במחיר הנפט.

 
 אפשרות ביטול או פקיעת הנכסים של השותפות .8.20.11

וקצה לזמן קצוב ובתנאים. חידוש תוקפו של רישיון רותם רישיון רותם מזרח מ
מזרח הינו, בדרך כלל, בשיקול דעת הרשויות המוסמכות הרשאיות גם לחדשו 
רק בחלקו או להתנות בו תנאים נוספים. במקרה של אי מילוי תנאים, ניתן 

 לבטל את הזכות לרישיון או לצמצמה. 
 

היו קיימים בעתיד, מותנית, בין יכולת ניצול נכסי השותפות, לרבות אלו שי
היתר, בכך שתהיה לשותפות המוגבלת ולשותפיה בנכסים )ככל שיהיו( 
אפשרות ונכונות לממן את הפעולות השונות בהם וכן בהימצאות ציוד וכח אדם 
מתאימים וזמינים. היעדר ציוד או כח אדם עלולים לייקר או אף לסכל את מילוי 

צם את תקופתם ואף לגרום לביטולם. אי עמידה תנאי הנכסים או למנוע או לצמ
בתנאי הנכס עלולה להביא לאבדן הזכויות של השותפות וכל הכספים שהושקעו 

 בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון. 
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 שינוי שער חליפין .8.20.12
חוץ וגיוס האמצעים הכספיים הוא -ההתחייבויות של השותפות הינן במטבע

נודות בשערי החליפין להשפיע על יכולתה של בש"ח. לפיכך עשויות ת
השותפות לשמור על היקף נכסים מספיק לצורך עמידה במלוא התחייבויותיה. 
כמו כן, תנודתיות בשער המט"ח עלולים להשפיע לרעה על דוחותיה הכספיים 

 ועל תוצאות פעילות השותפות.
 

 היעדר השקעות מתאימות לזמן קצר .8.20.13
הכללי, בעת פרסום התשקיף מבחר האפשרויות  למיטב ידיעת השותף

ביניים לזמן קצר ושבהם קיימת תשואה המספיקה לשמירה על ערך -להשקעת
ביניים תהיה מועטה ואולי אף -הכסף, אינו רב, ויתכן שהתשואה על השקעות

 שלילית.
 

 החלטות לפיתוח מכרה לכריית פצלי שמן במקרה של תגלית .8.20.14
ל תגליות נפט מורכבת ותלויה בגורמים רבים ושונים. יצוין כי מסחריותן ש

תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח מכרה לכריית 
ביניים שעד להפקה המסחרית, וכן ביצוע -פצלי שמן ובהפקה מסחרית ופעולות

הפיתוח וההפקה המסחריים )אם יוחלט שיש להם מקום(, עשויים להמשך 
ו כרוכים בהוצאות כספיות ניכרות כשבסופן עשויה תקופות ארוכות, ויהי

 התגלית להחשב כתגלית שאינה מסחרית ולכן אינה ראויה לפיתוח והפקה. 
 

עוד יצוין, כי הטכנולוגיה שבאמצעותה מתכננת השותפות להפיק נפט מפצלי 
השמן ופסולת פלסטיק, טרם נוסתה ו/או יושמה בישראל ברמה מסחרית, על 

התאמתה לפצלי השמן המצויים בישראל )ראה לענין זה כל המשתמע מכך, ו
לעיל( והוספת פסולת פלסטיק, צפויה להיות מורכבת ביותר  8.7.1.6סעיף 

אשר גם לאחריה ובעקבותיה, ייתכן כי לא תהא כדאית כלכלית לכמויות 
מסחריות. לאור העובדה כי נכון למועד התשקיף, הטכנולוגיה הנ"ל טרם נוסתה 

ות השותפות להיות כרוכות בעלויות גבוהות ובדרגה גבוהה של עשויות פעילוי
 סיכון כספי, לרבות האפשרות כי כל כספי ההשקעה ירדו לטמיון.

 
יצוין כי למיטב ידיעת השותף הכללי, נכון למועד התשקיף, הפקת נפט, חשמל 

למיטב וקיטור מפצלי שמן מתקיימים באופן מסחרי בברזיל, בסין ובאסטוניה. 
( בסך של ECAיחד עם  EPCבירדן נחתם הסכם מימון ) שותף הכללי,ידיעת ה

מיליארד דולר לשם הקמת תחנת כוח הפועלת על פצלי שמן, בהמשך  1.6
כן יצוין כי בישראל במישור רותם פועלת תחנת יוקמו גם מתקנים להפקת נפט. 

 הפועלת על פצלי שמן. 1989כוח לייצור חשמל מאז 
 

 תרים ואישוריםתלות בקבלת הי .8.20.15
למיטב ידיעת השותף הכללי, במסגרת עבודות החיפוש, הפיתוח וההפקה יש 
צורך לקבל היתרים ואישורים מכח דינים שונים וכן היתרים לכניסה לשטח 
 ולהקמת מתקנים. אין וודאות שכל ההיתרים והאישורים אכן יינתנו ו/או יחודשו. 

 
אות נוספות מעבר לתקציבים השגת אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצ

שיועדו לפעולות האמורות על ידי השותפות. כמו כן, ההיתרים הנ"ל עשויים 
להיות מותנים בתנאים שונים, דבר העשוי לגרום לדחייה בתכנית החיפוש, 
הפיתוח וההפקה ו/או לייקר את עלויות החיפוש, הפיתוח וההפקה לרבות 

 פות, ו/או לגרום לביטולם.מעבר לתקציבים שיועדו להם על ידי השות
 
 
 



 59  - ח                                                            

 מעמדו של הנאמן כשותף מוגבל .8.20.16
)ג( לפקודת השותפויות, קובע כי שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי 63סעיף 

השותפות, יהא אחראי לכל חיוביה, כאילו היה שותף כללי, כל עוד הוא משתתף 
 בניהולה.

 
ם צורה שהיא בניהול הסכם השותפות קובע כי השותף המוגבל לא ישתתף בשו

השותפות או עסקיה ולא יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי. היה 
והשותף המוגבל יפר הוראה זו עלול השותף המוגבל לחוב כאילו היה שותף 

 )ג( לפקודת השותפויות.63כללי, כקבוע בסעיף 
 

 מקורות אנרגיה חלופיים ודלקים תחליפיים .8.20.17
ם דינאמי ומתפתח כאשר כל העת ישנו מחקר רב תחום האנרגיה הוא תחו

לקידום אנרגיות מתחדשות )רוח, שמש, מים( ושיפור הבטיחות והזיהום 
מאנרגיות ממקורות קיימים כגון פחם ואנרגיה גרעינית. בנוסף, מיצוי 
הידרוקרבונים בדרכים לא קונבנציונאליות מפצלי שמן והידרטים הנו תחום 

כולה להיות השפעה רבה על תנודתיות במחירי המתפתח כל העת. לכל אלו י
הנפט, על כדאיות הפרויקטים של השותפות, על כדאיות ההפקה ממאגרים 

ידי השותפות ועל המחירים אותם תוכל השותפות -שיתגלו )ככל שיתגלו( על
 ידה, ככל שיימכר.-לקבל בגין הנפט שיימכר על

 
 ה ומחיקה מהמסחרהנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין השעי .8.20.18

בנוסף לעילות הקבועות בתקנון הבורסה בענין השעיית מסחר בניירות ערך 
ומחיקתם מן הרישום למסחר, על פי הוראות תקנון הבורסה הידועות ביום 
פרסום תשקיף זה, רשאי דירקטוריון הבורסה להשעות את המסחר בניירות 

 טים להלן:הערך בשותפות ולמחקם מן הרישום למסחר במקרים המפור
 

התקבל דיווח של השותפות המוגבלת על כך שפקעו או בוטלו כל  א.
הרשאות הנפט שלה )לענין זה לרבות הרשאות על פי פקודת 

 המכרות(.
 

פעילות שאינם בתחום עיסוקה -השותפות החלה לעסוק גם בתחומי ב.
 הבלעדי.

 
השותפות החלה לעסוק בפרויקטים אחרים מאלה שהתחייבה לעסוק  ג. 

בהם בהסכם השותפות לפני הרישום למסחר לראשונה או מאלה 
שהוגדרו בהסכם השותפות לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר 
תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של 

 בעלי היחידות.
 

הליכי השעיית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר כאמור לעיל 
השעיית ומחיקת ניירות ערך בשותפות מוגבלת בשל פירוקה יהיו זהים להליכי 

של השותפות המוגבלת על פי החלק בתקנון הבורסה הדן בהשעיית ניירות 
 ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר.
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 היעדר אמצעים כספיים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות .8.20.19
המוגבלת להשקיע סכומים תגליות מסחריות והפקתן מחייבים את השותפות 

משמעותיים העשויים לעלות על הסכומים שבידיה. סכומים אלה, במיוחד 
במקרה של תגלית הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם 
כן בסיכונים, לרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש בידי 

טחון כי שעבודו של נכס זה יספיק השותפות המוגבלת נכס בעל ערך, אין כל בי
 על מנת שהשותפות תוכל להשיג אשראי לצורך הפיתוח וההפקה. 

 
 מזג אוויר ורעידות אדמה .8.20.20

תנאי מזג אוויר, שיטפונות וכד', עלולים לגרום לדחיות בלוח הזמנים שנקבע 
לתוכניות העבודה של השותפות ולהארכת משך ביצועה. דחיות כאלה עלולות 

ום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים לגר
 שהשותפות מחויבת בהם.

 
בנוסף, מיקומו הגיאוגרפי של רישיון רותם מזרח, מצוי במישור רותם בקרבת 
בקעת ים המלח. בקעת ים המלח הינו אזור גאוגרפי שמוגדר בין הרי אדום 

דבר צין שבישראל. אזור זה הוא והרי מואב שבממלכת ירדן למדבר יהודה ומ
אפריקני. בשל תזוזה של לוחות טקטוניים, התרחשו -חלק מהשבר הסורי

בשנים האחרונות בישראל רעידות אדמה, לרבות בסמיכות לתוואי השבר 
הסורי אפריקאי. היתכנותן של רעידות אדמה בשטחי הרישיון, לרבות במקרה 

ה ו/או את מכרות פצלי השמן, של רעידת אדמה שיש בה כדי לסכן אתרי כריי
וכן לפגוע ו/או להפסיק, לרבות באופן זמני ו/או באופן תדיר את הליך כריית 
פצלי השמן, שינועם למפעלים וכן הפקת נפט ו/או חשמל )כתוצר לוואי(, יש בהן 
כדי להשפיע ו/או לפגוע על אופן הפקת הנפט, רציפותו וכן לחייב את השותפות 

או צמצום סיכונים בגין כך, לרבות, בניה תואמת רעידות במערכות התמגנות ו/
אדמה במבני המפעלים, ביטון והגנה על המכרות, הטמעת נהלי עבודה, וכן 

 ביצוע ביטוחים מספקים, לצמצום נזקים.
  

לכל אלה יש רכיבי סיכון ועלויות שהשותפות אינה יודעת לעמוד עליהן בשלב 
ן שיכול להביא לייקור עלויות ואף לאי זה, לרבות דחיות בביצוע עבודות באופ

 עמידה בלוחות הזמנים.
 

פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים -להלן פירוט גורמי הסיכון על
פי מידת השפעתם על עסקי -לשותפות( אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי על

 :השותפות המוגבלת )השפעה גדולה, בינונית וקטנה(
 

 סיכון    השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו

  V תנודתיות מחיר הנפט 

 סיכונים ענפיים

 
 

 V 
הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בענף האנרגיה 

 ובחיפוש מחצבים מסוג פצלי שמן

  V 
הסיכונים הכרוכים בדרך כלל בחיפוש 

 מחצבים מסוג פצלי שמן בישראל

 V  
 פלסטיקות ובמחיר פסולת תלות  בזמינ

 כחומר זינה למתקני ההפקה

 V  תפעול-סיכוני 

 V  תלות בקבלנים 

 V  
סיכוני חיפוש ופיתוח והתבססות על נתונים 

 חלקיים או משוערים, ועל הנחות והערכות
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 סיכון    השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

  V זמנים משוערים בלבד -עלויות ולוחות 

 V  
השתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה 

 דר כדאיות כלכליתואפשרות של הע

 V  
החלטות לפיתוח מכרה לכריית פצלי שמן 

 במקרה של תגלית

  V תלות בקבלת היתרים ואישורים 

 V  מקורות אנרגיה חלופיים ודלקים תחליפיים 

  V 
העדר אמצעים כספיים לצורך פיתוח והפקה 

 והשתתפות בפעולות

 V  מזג אויר ורעידות אדמה 

 תסיכונים מיוחדים לשותפו

  V 
אפשרות של העדר אמצעים כספיים 

מספיקים לביצוע כל הפעולות עד כדי אובדן 
 הנכס

 V  
אפשרות ביטול או פקיעת הנכסים של 

 השותפות

  V שינוי שער חליפין 

V   העדר השקעות מתאימות לזמן קצר 

V   מעמדו של הנאמן כשותף מוגבל 

V   
 הנחיות הבורסה לניירות ערך לעניין השעיה

 ומחיקה מהמסחר

 
 שונות -חלק ה'

 
 אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת  8.21

 להלן. 12ראה בדוחות הכספיים בפרק 
 

 הסברי דירקטוריון השותף הכללי על מצב ענייני השותפות המוגבלת  8.22
 

 :8.2016.03להלן הסברי דירקטוריון השותף הכללי על מצב ענייני השותפות המוגבלת ליום 
 

 יכלל
 מטרת השותפות המוגבלת הינה:

 
לפצלי שמן  5C919לעסוק בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן בשטח רישיון חיפוש מס'  .א

באתר רותם מזרח ובשטח כל היתר חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון ו/או זכות לכרייה ו/או 
ודת המכרות שיינתנו בשטחו, כל זכות חיפוש או כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן, על פי פק

לרבות בשטחים סמוכים לשטח זכויות כאמור אשר יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן או שלגביהן 
תקבל השותפות המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול  או הזכויות האמורות ינתנו בשל 

 סיבות גיאולוגיות מקומיות.
 

וחם ו/או הפקתם בשטח נכסי נפט לרבות בשטחים לעסוק בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פית .ב
סמוכים לשטח נכסי נפט כאמור אשר יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן או שלגביהן תקבל 
השותפות המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות האמורות ינתנו בשל סיבות 

 גיאולוגיות מקומיות.
 

השותפות הינו חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן  במועד התשקיף תחום הפעילות היחיד של
 בתוספת פסולת פלסטיק, לרבות הפקת חשמל מפצלי שמן בתוספת פסולת פלסטיק.

 
 הכספי המצב

 דולר 1,000 -מ הנמוך לסכום מסתכמים 2018 ,יוניב 30ליום  השותפות נכסי סך
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני החשיפה בדבר כמותי דיווח
 .סמנכ"ל הכספים רפי דיין הינו בשותפות שוק סיכוני ניהול על האחראי

 
 חליפין שער סיכון

 .דולריות השותפות הינם של וההצגה הפעילות ומטבע נפט((השותפות  פועלת בה העסקית הסביבה
חוץ -ח. ההתחייבויות של השותפות הינן במטבע"לש מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה השותפות

 צעים הכספיים הוא בש"ח.וגיוס האמ
 

 שוק סיכוני בניהול השותפות מדיניות
 השותף הכללי ובהתאם של הדירקטוריון בדיוני לעת מעת ידונו השותפות חשופה אליהם השוק סיכוני

 .לצורך
 

 תרומות מתן בנושא השותפות מדיניות

 .תרומות בנושא מדיניות קבעה לא השותפות
 

 יננסיתופ חשבונאית מומחיות בעל דירקטור
 ופיננסית שיכהנו חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר כי קבע הכללי השותף

 הינו אחד. בדירקטוריון
 

 בחובות לעמוד לדירקטוריון מאפשר הנ"ל המזערי בפעילותה, המספר בהתחשב כי סבורה השותפות
 לדין. בהתאם עליו המוטלות

 
השותף הכללי, הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית , דירקטור של Andrew Fraser Roweמר 

 כאמור.

  
 פעילות ומידע נוסף

 
 .לדוחות הכספים 5-ו 3, 1ביאורים  ראו נוסף ומידע השותפות, התקשרויות פעילות בדבר

 
 
 2018 נובמברב 4
 
 

___________________________   _______________________ 
 ג'אק סבג, מנכ"ל ודירקטור     יוןד"ר יעקב מימרן, יו"ר הדירקטור

  



 63  - ח                                                            

 נספח א'
 

 

 דו"ח משאבים
 

 [ במישור רותם  919C5בשטח רישיון "רותם מזרח" ]מס' 

 

  נתונים גיאולוגיים וטכנולוגיים
 

 
 

 ד"ר ֶצבי מינסטר
 
 
 
 
 
 
 

 

-2011דוח זה מבוסס על סדרת דוחות שהוכנו על ידי המחבר בשנים 

 (, NEIרתווד אקספלוריישן ישראל בע"מ" )עבור חברת "נו 2015

 בשותפות המוגבלת "רותם אנרגיה מחצבים" )רא"מ( השותף הכללי

 

 

 

 
 
 
 
 

 טתשע" חשווןב "וכ, 2018  נובמברב 4ירושלים, 
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 אודות מחבר הדו"ח

 

גיאולוג, חוקר ויועץ בתחומים של דלקים מאובנים )בהדגשה  - ֶצבי מינסטר ד"ר*  

לוגיה כלכלית )בהדגשה על מינרלים תעשייתיים וכן גם שמן( וגיאו-על פצלי

 פוספטים(. 

עבד במכון הגיאולוגי הישראלי בירושלים ]בתחומי המחצבים, המינרלים 

השמן, הגיאוכימיה והגיאולוגיה הסביבתית[ במשך יותר -התעשייתיים, פצלי

חות החל להתמ 1980 -(. בראשית שנות ה2013-ל 1972מארבעה עשורים )בין השנים 

השמן, לטכנולוגיות שונות אשר -)בארץ ובחו"ל( בנושאים הקשורים למסלע של פצלי

פותחו לשם ניצולם וכן גם בהתייחסות להיבטים גיאוכימיים וסביבתיים נלווים. 

השתתף בפעילויות רבות בתחום זה, כולל עריכה של סקרים גיאולוגיים ברחבי הארץ 

שמן -צין ובתופעות נוספות של פצלי-נחל במישור רותם, באורון, באזור -)לדוגמא 

שמן ברחבי -ופוספטים( ובייזום של מחקרים מגוונים. ביקר ולמד תופעות של פצלי

העולם, השתלם במכוני מחקר והרצה בכינוסים בינלאומיים אשר עסקו והעמיקו 

אביב( עבודת דוקטור על האגנים בישראל -בתחומים אלה. הגיש )לאוניברסיטת תל

-שמן. תיעד וסיכם בעבודותיו את הפוטנציאל של פצלי-ו ונשתמרו פצליבהם הורבד

השמן בישראל והקים בסיס נתונים מקיף שלהם וכן גם פרסם שורה של מחקרים 

 השמן בישראל ובירדן. -אודות היבטים שונים בלימודם של פצלי

 , משמש יועץ לחברות ולגופים2013מאז פרישתו מהשירות הציבורי לגמלאות, בשנת 

השמן בישראל -שונים בארץ ובחו"ל בגיאולוגיה כלכלית ובעיקר בהקשרים של פצלי

ובמרחב הסמוך לה ]באיתור ובאיפיון של מרבצים פוטנציאליים, במתן המלצות 

 שמן[.-לתכנון ולביצוע סקרים ובהתאמה של טכנולוגיות לניצול כלכלי של פצלי

 

שמן ומידע כללי -וי בשם פצליהסיכום שלהלן כולל הסבר קצר על המסלע הקר מבוא:

השמן של מישור רותם שבנגב -השמן בישראל )ובמיוחד על מרבץ פצלי-אודות פצלי

מזרחי(; עיקרו של הסיכום הוא הצגה של מידע גיאולוגי מפורט על אזור ההרשאה -הצפון

השמן במישור רותם. -מזרח", אשר ממוקם בחלקו המרכזי של מרבץ פצלי-של "רותם

 ו מתייחס לטכנולוגיות הניצול הקיימות, כולל זו שבכוונת השותפות ליישם.סיכום זה אינ
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מונח זה מתייחס לסלעי משקע אשר מכילים ריכוז אנומלי )גבוה  - (Shale-Oilשמן )-פצלי

בהרבה מהממוצע במרבית מסת הסלעים שבטבע( של חומר אורגני, אותו ניתן למצות, 

פירוק של המסלע המקורי. לאחר ביצוע של כלומר להפוך לנפט גולמי ולגז בתהליכי 

פירוליזה מלאה על הסלע או שריפה של כל מסת הסלע נותר אפר בכמות שמהווה חלק גדול 

ממשקלו המקורי של הסלע. החומר האורגני בסלעים אלה הוא מהטיפוס הנקרא בשם 

ים של "קרוגן", אשר מתייחד בכך שאינו נמס בממיסים אורגניים. כאשר משווים בין מרבצ

שמן ממקומות שונים בעולם ניתן לראות כי ההרכב של מקטעי הסלע האחרים בהם -פצלי

)כאמור, אלה שאינם אורגניים, כלומר "מינרליים"(, לבד מהחומר האורגני, הוא מגוון; על 

פי רוב הוא חרסיתי, קרבונטי )כלומר גירי( או סיליקטי )אבני חול, צור ועוד(. המקטע 

בעיקר  -השמן בישראל הוא קרבונטי -גני( ברוב הטיפוסים של פצליאור-המינרלי )האי

חוואר וקירטון, כך שלאמיתו של דבר המונח 'פצלים' אינו מתאים להם במדוייק; בכל זאת 

 שמן'.-= 'פצלי Oil Shaleהתקבע גם להם, ולסלעים דומים בעולם, השם 

 

ברזיל, רוסיה ואסטוניה, ארה"ב ו -שמן מוכרים מאזורים שונים בתבל -מרבצים של פצלי

שבדיה וסקוטלנד, סין ומונגוליה, מרוקו, ירדן, ישראל ומדינות נוספות במזרח התיכון 

שמן ואף הוקמו מתקנים -ובעולם; בכמה מהן פותחו טכנולוגיות לניצול אנרגטי של פצלי

שמן ובפיתוח של טכנולוגיות בתחום היא  -מדינה מובילה בניצול פצליתעשייתיים. 

שמן. במקומות, תעשייה נלוית  -, אשר עיקר משק האנרגיה שלה מבוסס על פצלייהאסטונ

 שמן היא ייצור של צמנט פורטלנד.-לניצול של פצלי

 

שמן, מוגבלים על -מרבצים של סלעי משקע, ובהם פצלי - שמן-הערכת המשאבים של פצלי

י של חתך פי רוב לסדרה של שכבות גיאולוגיות מסויימות. היא כוללת לימוד שיטת

הסלעים, מיפוי גיאולוגי מפורט ככל האפשר )על בסיס של מיפוי טופוגרפי( ובעקבותיהם 

החל   -תיחום של המרבץ בעל הפוטנציאל הכלכלי;  בהמשך מבוצעים כמה שלבי קדיחה 

בקידוחי גישוש ראשוניים ועד לסדרות קידוחים מתקדמות, בהן הולכת וגדלה צפיפות 

ה מלוות על ידי דגימות מייצגות של המסלע הנחדר ובהמשך המידע. פעילויות הקדיח

נבדקות הדוגמאות לתכונות שונות, כגון תכולת החומר האורגני, ערך היפק השמן וכן גם 

להרכב הכימי, למינרלוגיה ולפרמטרים אחרים, זאת לפי דרישות התכנון ולעתים גם 

קבלת אומדנים אודות למטרות מחקר. עיבוד סיסתמטי, ממוחשב, של התוצאות מביא ל

כמויות ואיכויות של סלע המטרה הגולמי המצוי בתוך תחום השטח המוגדר; ככל שיש 

תוצאות  -הקרקע )כלומר קידוחים רבים יותר ובעקבותיהם -נתונים רבים יותר מתת

בדיקות של אוכלוסיית דוגמאות גדולה יותר( כן גדלה אמינותם של הממצאים ודיוקם של 

 שוקללות.ערכי התוצאות המ
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-שמן, אשר ברובן המכריע חבויות בתת-בישראל קיימות עתודות גדולות מאוד של פצלי

ביליון  400-השמן בישראל נאמדות ביותר מ-כלל העתודות )רזרבות( של פצליהקרקע. 

. תמונת עתודות זאת היא מרשימה מאוד ומתבססת על מידע רב ואמין )מיליארד( טונות

את יש להתייחס אליה בזהירות, זאת מכיוון שחלקים ממנה שנאסף במהלך השנים; עם ז

ניתן להגדיר כעתודות גיאולוגיות, אפשריות אך כאלה שנדרשים מחקרים נוספים כדי 

שמן, בכל רחבי הארץ; לגבי -להוכיחן בוודאות מלאה. מוכרות עשרות תופעות של פצלי

לציין כי כמה מהתופעות רבות מהן המידע הקיים הוא מועט, ולעתים ראשוני בלבד. ראוי 

שמן בישראל נמצאות בנגב הצפוני, בסמיכות רבה למרבצים של -העשירות של פצלי

פוספטים, ובחלק מהן ]אשר נחקרו בפרוט רב[ ניתן להתייחס לעתודות כאל מוכחות. 

שמן מצויות באזורי השפלה, במישור החוף וכן גם בדרום -תופעות גדולות במיוחד של פצלי

 הגולן.-רמת

 

השמן בישראל, אשר צויינו כאן )כמודגש לעיל(, הן גדולות מאוד, -אף שהעתודות של פצלי

הרי שבפועל מתכוונות רשויות המדינה, ככל הנראה, לייעד פחות מאחוז אחד מהן לכרייה 

(; הכוונה היא Ex-situבשיטות   -השמן לאחר כרייתם -פתוחה  )לשם ניצול של פצלי

ביליון טונות בלבד ]במישור רותם ואולי גם במישור ימין   2-3לרזרבות בסדר גודל של 

ג'([. במסמך  14הסמוך ובאורון )זאת על פי טיוטה של מסמך המלצות לועדות התכנון, תמא 

משרדית לבחינת משק הפוספטים" -"המלצות הועדה הבין - 2013ממשלתי רשמי משנת 

פר היתרי חקירה ורשיונות חיפוש לפצלי ...  "עד כה הוענקו מסהשמן בישראל: -נכתב, בהקשר לפצלי

שמן, מרביתם באזורי מישור רותם ואורון. חברת   "פמא " הקימה מתקן פיילוט לבדיקת תהליכים וייתכנות 

נגב'. כיום מפיק המתקן אנרגיה בהיקף -אמפרט-להפקת אנרגיה וכיום מופעל המתקן על ידי חברת 'רותם

אלף  400 -חומר גולם שנכרה במישור רותם בכמות שנתית של כמגאווט חשמל, בשריפה של  12 -השווה לכ

 טון  ". 

 
השמן בנגב, אשר בו התרכזו מרבית -מרבץ פצלי - השמן של מישור רותם-מרבץ פצלי

הפעילויות הכלכליות )סקרים, קידוחים, מחקרים ונסיונות ניצול והפקה וכן גם כרייה 

 500 -ומאז נערכו בו יותר מ 1975בשנת בפועל(, הוא זה של מישור רותם; המחקר בו החל 

קידוחים ובוצעו על דגימות של מסלע ממנו עשרות אלפי בדיקות מסוגים שונים, בארץ וגם 

בחו"ל. הוא מופה בפירוט ונלמד מהיבטים כלכליים, סביבתיים ואחרים. חתך כללי של טור 

 .1הקרקע( מוצג באיור -הסלעים באזור מישור רותם )על פני השטח ובתת
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הקרקע( -. הצגה סכימתית של טור הסלעים )חתך עמודי( החשוף והחבוי )בתת1איור 

 אדום. -השמן מודגש בצבע חום-באזור מישור רותם בנגב. המסלע של פצלי
 

קמ"ר )טווח ערכים במדידות שונות(;  23-25מישור רותם הוא  השמן של-שטח מרבץ פצלי

ביליון טונות,  כאשר התכולה הממוצעת  2.5-השמן במרבץ נאמדו  בכ-העתודות של פצלי

. עוביו של 14.5% -( לכלל המרבץ מוערכת בכOM=Organic Matterשל   החומר האורגני )

מ'( ועוביו של הכיסוי  48-כ - מ' )ממוצע מקורב 30-75השמן הוא בטווח של -חתך פצלי

מ'; הכיסוי הטפל מתעבה בהדרגה לכיוון חלקו  100-ועד יותר מ 15-הטפל )שמעליו( הוא מ

שמן; -צפוני של המרבץ פועל מכרה פתוח של פצלי -הדרומי של המרבץ. בחלקו המרכזי 

 השמן של מישור רותם מתבצעת-מצפון, מצפון מזרח, מצפון מערב וממערב למרבץ פצלי

 פעילות כרייה נרחבת של פוספטים. 

 

השמן )מצפון, ממזרח ומדרום לו( מצוי שטח ההרשאה של -בסמוך מאוד למכרה פצלי

באזור שמוערך שהוא מועדף, מהיבטים גיאולוגיים וטכנולוגיים שונים, , מזרח"-"רותם

 .השמן של מישור רותם-ביחס לרוב האזורים האחרים של מרבץ פצלי
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 מזרח":-השמן בשטח ההרשאה של "רותם-מידע אודות פצלי

 
  – אודות ההרשאה

( ממינהל אוצרות הטבע 5.4.2017ההרשאה הנידונה כאן התקבלה במכתב רישמי )מיום 

מזרח" )מס' -היא הוגדרה כרישיון "רותם] והמים הלאומיות, האנרגיה התשתיות במשרד

[(919C5 2.961 -דיוק רב יותר וב 2מיליון מ 3-)בקירוב, כ דונם  2,961על תא שטח של  

השמן במישור רותם. פוליגון שטח ההרשאה -קמ"ר( הנמצא בחלקו המרכזי של מרבץ פצלי

השמן המתופעל כיום על ידי חב' -מקיף, כמעט מכל צידיו,  את המכרה הפתוח של פצלי

 נגב בע"מ )המשתייכת לקונצרן של כימיקלים לישראל(.-אמפרט-רותם

 
-ק"מ ממערב, דר' 3-מזרח" ממוקם במישור רותם, כ-"רותם רישיון -( 2)איור  המיקום

מערב לתשלובת רותם תעשיות, ממזרח ובסמוך לאפיק של נחל אפעה וסמוך למכרה הפעיל 

 השמן. -של פצלי

 . 2162/5546 -נקודת ציון מרכזית שלו ]רשת ישראל[  --

-מ ולערד, בצפון, כק" 12.5-לדימונה, במערב, כ -מרחקים מקורבים ממנו )בקו אווירי(   --

 ק"מ. 20

כבישי  - מזרח" נמצא באזור שבו יש תשתיות מפותחות מאוד-אתר ההרשאה "רותם --

צומת צפית([; דרכי  -)צומת חתרורים  258צומת הערבה(;  ומס'   -)דימונה  25גישה  ]מס' 

השמן( מאפשרות -עפר סבירות מאוד )כולל כביש/דרך הגישה המרכזיים למכרה פצלי

 ת נוחה מאוד לאזור ההרשאה. הדרכים העיקריות בשטח עבירות בכל חודשי השנה.נגישו



 69  - ח                                                            

 
מזרח" במישור רותם )מסומן בקו כחול דק(; -גבולות שטח ההרשאה "רותם - 2איור 

באזור ומיקומם של חלק מהקידוחים  בצילום האווירי צויינו חלק מהתשתיות הקיימות
)נקודות באדום(. בולט לעין ריכוז הקידוחים במרכז המפה, שזהו אזור המכרה הפתוח של 

 השמן.-פצלי
 
 מסילת ברזל ולצידה מסוף מכולות מרכזי פעיל, אחד מהגדולים בנגב;  --

 תשתיות אנרגיה )חשמל וגז( ומים זמינות;  --

פנויים המיועדים )על פי תוכניות המתאר הקיימות(  קיימים בסמיכות רבה שטחים --

 להקמת תעשיות;  

 שטחים אלה ממוקמים בריחוק ניכר מיישובי הקבע הסמוכים.    

 מישור
 רותם
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השמן של מישור -מזרח" נמצא בלבו של האזור המרכזי במרבץ פצלי-שטח ההרשאה "רותם

לוגי וטכנולוגי רותם אשר בו נאספה, במהלך השנים, הכמות הגדולה ביותר של מידע גיאו

הקרקע ]זאת בעיקר בעקב שלבי התכנון, -אודות התכונות של המסלע ואופי השכבות בתת

השמן )מכרה חברבר(, אשר נמשכים במהלך -הפיתוח וההרחבה של המכרה הפתוח של פצלי

 של שלושת העשורים האחרונים[.

 

קידוחי  90-ורו בככפועל יוצא מפעילויות אלה יש בידינו כיום מידע מפורט ורב ערך ]שמק

מזרח" -; קידוחים נוספים הסמוכים מאוד לשולי שטח ההרשאה "רותםA) נספחמחקר[ )

)אך מחוץ לקו הגבול שלו( וכן גם מהקירות הטריים של המכרה השכן, לצד זמינות של 

הקרקע היא רבה -תוצאות מבדיקות שונות של אלפי דוגמאות[. כלומר, צפיפות המידע מתת

דונם )שזה  30ש לערך נקודת מידע אחת )קידוח( לכל יחידת שטח של מאוד ובממוצע י

זהו נתון גבוה מ'( בשטח ההרשאה הנדון כאן.  x  175מ' 175ריבוע שמידותיו  -בקירוב 

ולפיכך הוא מאפשר  ביותר בעבור סקרים גיאולוגיים במרבצים שכבתיים של סלעי משקע

תכונות המסלע הנלמדות בו, זאת כאשר לקבוע בודאות גדולה את הרציפות של המרבץ ושל 

לא נרמזים שינויים ברי משמעות במסלע בממדים הלטרליים )כלומר לצדדים, סביב סביב( 

. הנתונים הנוספים, הזמינים, מאזור גיאולוגיות של ממש ולא אותרו תופעות שבירה

ורך המכרה עצמו מעשירים עוד יותר את המידע שבידינו ומשביחים את איכותו ובעת הצ

גם מאפשרים לבצע, בקלות רבה יחסית, דגימה מהימנה של דוגמאות תעשייתיות מכל 

-המידע הרב שכבר קיים אודות שטח הרישיון "רותםמפלס נדרש בחתך של סלעי המרבץ. 

ממדי, אמין מאוד לצורכי תכנון -כלכלי, תלת -מזרח" מאפשר לבנות מודל גיאולוגי 

, וזאת השמן המצויות באזור ההרשאה-בות פצליהכרייה ולשם ניצול אופטימלי של שכ

תכנון כרייה  -כמעט ללא צורך בקדיחה נוספת. כמובן שבשלבים מתקדמים בפיתוח ]כגון 

 מפורט[, יהיה צורך לתכנן ולבצע קידוחים נוספים.
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שטח ההרשאה, ברובו הגדול, הוא בעל אופי גבעי כאשר הרום  - טופוגרפיה וכיסוי טפל

האזור הסמוך לאפיק של נחל אפעה, במערב -מ' )בתת 280-ווח של מהטופוגרפי הוא בט

מ' מעפה"י, בשיאן של הגבעות. עובי הכיסוי הטפל )זה  362שטח ההרשאה( ועד לרום של 

מ'; אפשר שערך ממוצע זה מוטה  49-השמן( הוא, בממוצע, כ -שמעל לגוף המסלע של פצלי

ים מהקידוחים ואלה ממוקמים על פי במקצת כלפי מטה, באשר הוא מבוסס בעיקר על נתונ

רוב בנקודות שהגישה אליהן עם ציוד הקדיחה נוחה, כלומר בנקודות שעשויות להיות 

נמוכות יחסית בתוך יחידת השטח הנבחרת לקדיחה. בתחום ההרשאה, ממזרח למכרה 

מ'  25-35הפתוח של פצלי השמן, קיים אזור אשר בו עובי הכיסוי הטפל הוא בטווח של 

, כלומר היחס שבין עובי הכיסוי הטפל Stripping ratio)מקדם החישוף ). הערך של בלבד

השמן שמתחתיו הוא )ממוצע משוקלל לכלל שטח ההרשאה(, -לבין העובי של חתך פצלי

. רוב רובו של חתך הסלעים אשר מרכיב את הכיסוי הטפל )חולות, שכבה של 1.10בקירוב, 

 הסרה באופן מיכאני, ללא צורך בפיצוצים.קונגלומרטים ושכבות חוואר( ניתן ל

 

השמן אשר כלולה -מסת סלעי פצלי - השמן בשטח ההרשאה-העתודות של פצלי

בתחשיבים שלהלן מתייחסת לחתך הסלעים )בתחום הרישיון( אשר בו תכולת החומר 

אשר נבחר לצורך חישוב זה(.  cut-off value]ערך חיתוך ]) 10% -האורגני היא למעלה מ

מ' )ממוצעים עבור תתי האזורים אשר  51מ' ועד  42החתך הזה הוא בתחום שבין עובי 

 מ'.  45 -כ -נקבעו בתוך שטח ההרשאה, בשלבי בדיקה קודמים( ובממוצע כולל 

כדי להגדיל את אמינותם של התחשיבים לעתודות חולק שטח הרישיון לארבעה חלקים 

 (.3)איור  D-, וA ,B ,C -)בלוקים(, אשר סומנו כ
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( אשר A-Dמזרח" בה סומנו ארבעת הבלוקים )-. מפה של שטח רישיון "רותם3איור 
התיחומים של הבלוקים  -הוגדרו בו. בצבע חום נרשמו גבולות שטח ההרשאה ובירוק 

 שהוגדרו בו.
 

 

 בלוק מס'

 

 שטח

 (2)ק"מ

 

 מספר

 הקידוחים

עובי ממוצע 

-של פצלי

 השמן )מ'(

 תכולת פחמן

אורגני 

(TOC %) 

עתודות 

 השמן-פצלי

)מיליוני 

 טונות(

עתודות של 

 פצלים-שמן

)מיליוני 

 טונות(

עתודות של 

 פצלים-שמן

)מיליוני 

 חביות(

A 0.85 32 42.3 11.0 66.6 5.34 38.13 

B 0.53 13 45.1 10.1 44.2 3.24 23.13 

C 0.93 28 42.5 10.4 73.6 5.59 39.97 

D 0.65 26 50.9 10.8 61.3 4.79 34.25 

 135.48 18.96 245.7   89 2.96 סה"כ

 

השמן בארבעת הבלוקים שהוגדרו בשטח הרישיון -. חישוב של עתודות פצלי1טבלא 

 מזרח". -"רותם
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בשטח [ 10% ( שמעלOM]עם ערכי חומר אורגני )  השמן-סך כל העתודות של פצלי 

(. בתוך זה הוגדר חתך של X) מיליון טונות 245-מזרח" נאמדות בכ-ההרשאה של "רותם

 -(  שעוביו הממוצע כ15% -שמן באיכות גבוהה יותר  )ערכי חומר אורגני של מעל ל -פצלי

 מיליון טונות )מתוך סך העתודות המוצגות לעיל(. 90-מ' והוא מייצג עתודות של  כ 17.2

השמן, כמתואר לעיל, מצוי ברחבי המרבץ של מישור רותם, חתך של -ל פצלימעל לחתך ש

.  10%)של  OMשמן אשר תכולת החומר האורגני  בו נמוכה יותר  )מתחת לתכולת -פצלי

לחומר זה צפוייים שימושים תעשייתיים,  אם  במהלך תהליכי היישום למטרות אנרגטיות 

-צמנט פורטלנד(. בתחום ההרשאה של "רותם בייצור -ואולי אף לשימושים אחרים )לדוג' 

מ'; העתודות של  13.5 -מ' ובממוצע כ 5-20מזרח" טווח העוביים של יחידת סלע זאת הוא 

(, Yמיליון טונות ) 94 -טיפוס מסלע זה בשטח ההרשאה נאמדות )בהערכה מקורבת( בכ

 זאת בנוסף לסיכום העתודות דלעיל.

 

מזרח",  הוא לכרות ולנצל את כל -ר הרישיון של "רותםחשוב לציין כאן כי התכנון לגבי את

השמן -מתחת לגוף של פצליהשמן המצויות בתחום ההרשאה. יוזכר גם כי -עתודות פצלי

השמן באזור ההרשאה -. כרייה מושכלת ומליאה של פצלימצויות שכבות של פוספט

 ת.עשוייה, בסבירות גבוהה מאוד, להגיע כדי חשיפה של גג יחידת סלעים זא

 
 OM)החומר האורגני )התכולה הממוצעת של  - השמן בשטח ההרשאה-איכותם של פצלי

באזור היא, בקירוב )ממוצע  OM>10%)השמן )-אשר חושבה עבור מסת סלעי פצלי

פחמן אורגני . ערך זה מתאים )אף כאן, בחישוב משוקלל ונפרד(  לתכולת 15.6%משוקלל(, 

(TOC)  בטכנולוגיות המבוססות על שריפה ישירה של  במסלע.   10.6%-ממוצעת של  כ

; מוערך כי איכותם הערך הקלורידלקים יש עניין רב בנתונים אודות הפרמטר של 

מזרח" במישור רותם )שוב, במגבלה -השמן בשטח ההרשאה של "רותם-הממוצעת של פצלי

יש . קלוריות לק"ג של סלע גולמי-קילו 1,150היא, בקירוב, OM>10%) למסלע אשר בו 

השמן הגולמיים יכולה לבוא לידי -לציין גם כי התכולה הגבוהה, יחסית, של גופרית בפצלי

 ביטוי בתכונות של הנפט שיופק מהם.
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ערך מחושב, ממוצע, של  - שטח ההרשאה?השמן שב-כמה נפט אפשר להפיק מפצלי

מר שמן בהם תכולת החו-]לפצלי ערך פישר( הקרוי גם בשם Oil Yieldהיפק השמן )

ליטרים של  77-]כלומר, בממוצע גלומים כ 7.72%[ הוא, בקירוב, 10% -האורגני היא מעל ל

שמן גולמיים[; בהתאמה למונחים המקובלים בארה"ב הרי  -נפט בכל טונה של פצלי

שמן גולמיים. נפט כזה מכונה -( של שמן לטונה של פצליUSגלון ) 20-שהמדובר הוא בכ

 (.Shale-Oilפצלים" )-לעתים בשם "שמן

 

-השמן )לעיל(  בשטח ההרשאה של "רותם-על פי האומדן שהתקבל עבור עתודות פצלי

מזרח", אזי הכמויות,  ברוטו, של השמן )נפט( אשר ניתנות למיצוי מעתודות הסלע שצוינו 

של  barrels)מיליון חביות ) 135-פצלים( שהן כ-מיליון טונות של נפט )שמן 19-כלעיל הן 

 עוגלים(. )המספרים מ נפט

 

השמן אשר בהם -פצלים )נפט( גלומות בעתודות פצלי-כמויות גדולות נוספות של שמן

 .10% -תכולת החומר האורגני היא נמוכה מ
 
 
 
 

 סיכום ומסקנות:
 

האנרגיה  הלאומיות, התשתיות שהתקבלה ממשרדמזרח" ]-. ההרשאה של "רותם1

חלקו המרכזי; שטחו של אתר השמן במישור רותם, ב-על חלק ממרבץ פצליוהמים[ היא 

דונם והוא מקיף, כמעט מכל צידיו, את קירות המכרה הפתוח  2,961הוא   הרישיון

 השמן.-)הפעיל( של פצלי

 

 שמן במישור רותם נמצא בלב אזור אשר יש בו -מזרח" לפצלי-. אתר ההרשאה "רותם2

 .ברזל ומסוף, חשמל, גז ומים(-תשתיות מפותחות מאוד )דרכים, מסילת   

 

מזרח" מאפשר לבנות מודל -. המידע הרב שקיים כיום  עבור שטח ההרשאה של "רותם3

כלכלי, אמין מאוד, לצורכי תכנון הכרייה ולשם ניצול אופטימלי של שכבות  -גיאולוגי 

 השמן המצויות בתחומי אתר ההרשאה.-פצלי

 

נאמדות מזרח"  -שמן לכרייה בשטח ההרשאה של "רותם-. סך כל העתודות של פצלי4

 שבגוף הסיכום(. Y -ו Xמיליון טונות )חיבור של הפרמטרים   339 -בכ
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, כלומר היחס שבין עובי Stripping ratio). הערך הממוצע של מקדם החישוף )5

 .1.10השמן הוא, בקירוב, -הכיסוי הטפל לבין העובי של חתך פצלי

 

ההרשאה היא,  השמן בשטח-( במסלע של פצליTOC. התכולה של הפחמן האורגני )6

. ממוצע מקורב של תוצאות הבדיקות של הערך הקלורי מצביע על כך 10.6% -בממוצע, כ

קלוריות לכל ק"ג של -קילו 1,150 -שניתן להפיק מהמסלע )ברוטו( אנרגיה בשיעור של כ

 סלע גולמי.

 

פצלים( אשר ניתנות למיצוי מתוך עתודות הסלע אשר -. הכמויות,  ברוטו, של נפט )שמן7

מיליון חביות  135-מיליון טונות שהן כ 19-וינו לעיל, בשטח הרישיון, מגיעות לכדי כצ

((barrels  = של נפט)שמן פצלים(Shale-Oil. 

 

מיליון  245  -)כלומר לכ Xכאמור, כמויות אלה מתייחסות לעתודות פצלי השמן שבקבוצה 

פט( גלומות בעתודות פצלים )נ -שמן גולמיים(. כמויות נוספות של שמן-טונות של פצלי

שמן -מיליון טונות של פצלי 94 -)אלה מתייחסות, כאמור, לכ Yפצלי השמן שבקבוצה 

 גולמיים(.  

 

 אזור מועדף, מהיבטים -מזרח" ממוקם בתת-. מוערך כאן כי שטח ההרשאה של "רותם8

ץ גיאולוגיים, כלכליים וטכנולוגיים שונים, זאת ביחס לרוב האזורים האחרים של מרב   

 השמן של מישור רותם.-פצלי

 

הפצלים שניתן להפיק -. האומדנים המובאים כאן אודות עתודות הסלע הגולמי ושל שמן9

ממנו, התקבלו בהתאם לדרך המקובלת לחישוב של עתודות נפט הגלומות במסלע של 

שמן. מסד הנתונים הקיים אודות אזור הרישיון כולל את כל המידע הנדרש לשם -פצלי

ין של העתודות, הן מבחינת הכמויות )עובי השכבות ורציפותן במרחב( והן חישוב אמ

מבחינת האיכויות )תכולת החומר האורגני והיפק השמן(. לפיכך סביר להניח כי כל 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .מומחה מקצועי בתחום היה מגיע לתוצאות דומות כאשר בסיס הנתונים המלא לפניו
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 השותפות שיפורסם של להשלמה בתשקיף ללתיכ זו דעת-שחוות לכך אני מסכים

 .שתהיה מכוחו, ככל שתוצא משלימה ובהודעה 2018נובמבר בחודש 

 

 

____________ 

 חתימה

 

 

 

 

             שמן ומינרלים תעשייתיים.       -גיאולוגיה כלכלית וסביבתית, פצלי -ד"ר ֶצבי מינסטר 

          

 .tsevimin@gmail.com       ;050-6234545 -;   טלפון 9723476 , ירושלים7/2רח' אבן שמואל 
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כלכלי של פצלי -אשר בנתונים מהם נעשה שימוש לחקר גיאולוגי NEI: רשימת הקידוחים באזור ההרשאה של Aנספח 
 השמן

 

 קוד

מס'    

הקידוח   X  Y 

מס'    

הבלוק   קוד  

מס'     

 X  Y הקידוח

מס'    

הבלוק   

1 Bit-1 215402 554783 A   49 Bit-326 216219 554146 C 

2 Bit-15 216911 554379 B  50 Bit-328 215775 554197 D 

3 Bit-16 216317 554291 C  51 Bit-330 216394 554801 B 

4 Bit-26 215421 554358 D  52 Bit-331 215829 555378 A 

5 Bit-34 216550 554317 B, C  53 Bit-332 215808 555204 A 

6 Bit-35 216430 554310 B, C  54 Bit-333 215630 555213 A 

7 Bit-37 216743 555170 A, B  55 Bit-334 215814 555048 A 

8 Bit-39 216691 553870 C  56 Bit-335 215959 555046 A 

9  Bit-41 216615 553931 C  57 Bit-336 215632 555031 A 

10 Bit-73 216776 554378 B  58 Bit-337 215424 554934 A 

11 Bit-83 215131 554700 D  59 Bit-338 216095 554866 A 

12 Bit-85 215782 553545 C  60 Bit-341 216031 553861 C, D 

13 Bit-91 215982 553508 C, D  61 Bit-342 216393 553942 C 

14 Bit-107 215029 554796 A, D  62 Bit-343 215931 554002 C, D 

15 Bit-209 215475 555010 A  63 Bit-344 216434 554538 B 

16 Bit-210 215520 555327 A  64 Bit-346 216404 555111 A 

17 Bit-216 216530 554655 B  65 Bit-348 216569 554149 C 

18 Bit-218 215980 553801 C, D  66 Bit-358 216867 554818 B 

19 Bit-219 215380 553958 D  67 Bit-360 216232 555172 A 

20 Bit-220 215089 553524 C, D  68 Bit-366 216412 554679 B 

21 Bit-223 216763 554995 B  69 Bit-367 216100 554802 A 

22 Bit-227 215065 553991 D  70 Bit-368 216268 554801 A 

23 Bit-232 216127 555067 A  71 Bit-372 216330 554365 C 

24 Bit-233 215532 553515 C, D  72 Bit-373 216314 554083 C 

25 Bit-236 215721 554230 D  73 Bit-375 215666 554808 A, D 

26 Bit-238 216180 555228 A  74 Bit-378 215936 554894 A 

27 Bit-239 215417 555197 A  75 Bit-379 215851 554878 A 

28 Bit-245 216460 554880 A, B  76 F-88 215960 555340 A 

29 Bit-254 215239 554214 D  77 F-94 215499 554253 D 

30 Bit-255 215016 554281 D  78 Bit-113 215319 554786 D 

31 Bit-257 216129 554162 C  79 Bit-122 215171 554738 D 

32 Bit-259 216424 554115 C  80 Bit-215 216060 554340 C 

33 Bit-263 215310 553717 C  81 Bit-230 216493 555470 A, B 

34 Bit-264 215769 553787 C, D  82 Bit-267 215298 553487 C, D 

35 Bit-265 216273 553766 C  83 Bit-314 215490 554785 D 

36 Bit-275 215249 554476 D  84 Bit-320 215948 554288 D 

37 Bit-276 215028 554675 D  85 Bit-322 215901 554798 A, D 

38 Bit-304 215845 554285 D  86 Bit-329 216210 554795 A 

39 Bit-305 215514 554352 D  87 Bit-361 215771 554790 A, D 

40 Bit-307 215514 554303 D  88 Bit-362 215582 554789 A, D 

41 Bit-308 215607 554163 D  89 Bit-363 215992 554794 A, D 

42 Bit-309 215709 554308 D  90 RE-1 215477 555101 A 

43 Bit-316 216054 554114 C  91 RE-2 216237 554922 A 

44 Bit-317 215938 554091 C, D  92 RE-3 216790 554466 B 

45 Bit-319 215961 554201 C, D  93 RE-4 217011 554061 B, C 

46 Bit-323 215497 554432 D  94 RE-5 216312 554406 C 

47 Bit-324 215737 554839 A  95 RE-6 215689 554455 D 

48 Bit-325 215677 553984 C, D       
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 נספח ב'
 

 המודל הכלכלי

 

 הרישיון .א

"( מחזיקה ברישיון חיפוש השותפותשותפות מוגבלת )" –רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( 

"(. הרישיון)"האנרגיה לפצלי שמן באתר רותם מזרח אשר הוענק על ידי משרד   919C5מס'

דונם, הנמצא בחלקו המרכזי של מרבץ פצלי השמן  2,961הרישיון משתרע על תא שטח של 

במישור רותם. פוליגון שטח הרישיון מקיף, כמעט מכל צדדיו, את המכרה הפתוח של פצלי השמן 

 המתופעל כיום על ידי חב' רותם אמפרט נגב בע"מ.

 

"(, סך כל עתודות פצלי דוח המשאביםף )"בהתאם לדוח המשאבים המצורף כנספח א' לתשקי

מיליון טון. בהתאם  245 -( נאמדות בכ10%השמן בשטח הרישיון )עם ערכי חומר אורגני מעל 

לדוח האמור, על פי האומדן המחושב של עתודות פצלי השמן בשטח הרישיון ניתן למצות 

 פט.מיליון חביות של נ 135 -מיליון טון של נפט שהם כ 19 -מהעתודות  כ

 

יצוין, כי הנתונים המוצגים במודל זה מתייחסים לזוג מתקני ההפקה הראשונים בלבד. 

האסטרטגיה העסקית של השותפות הינה, בין היתר, הקמת מספר מתקני הפקה לניצול 

לעיל, בהתאם  8לפרק  8.18אופטימלי של העתודות הקיימות בשטח הרישיון. כאמור בסעיף 

ות, השותפות תפעל להגדלת היעילות הכלכלית של מתקני לאסטרטגיה העסקית של השותפ

ההפקה הן מבחינת הקטנת העלויות של הקמת מתקנים נוספים והן מבחינת הקטנת עלויות 

 התפעול וזאת מעבר לזוג מתקני ההפקה הראשונים.

 

 הנחות המודל הכלכלי .ב

 השקעות  .1

 . בתשקיף(:8.7.1.1כלכלית )ראה סעיף -שלב החיפוש ובדיקת היתכנות טכנו .1.1

מיליון דולר )כולל העמדת  4.7 -השותף הכללי מעריך את העלות לשלב זה בכ

( לתשקיף אך לא כולל הוצאות הנהלה וכלליות 4)ד()8.2.1ערבויות כמפורט בסעיף 

 בתשקיף.  8.7.1.1אשר נלקחו בחשבון במסגרת מודל זה(, כמפורט בסעיף 
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 . בתשקיף(: 8.7.1.1 שלב הפיתוח )ראה סעיף .1.2

  209-השותף הכללי מעריך כי עלות ההשקעה הנדרשת בשלב זה צפויה להסתכם בכ

מיליוני דולר לשם הקמת זוג מתקני הפקה ראשונים.הערכת השותפות מבוססת, בין 

 8.7.1.6)המתוארת בסעיף  TTU Galoter L.P -היתר, על נתונים שנתקבלו מ

-UTTהכללי מחזיקה בזכויות על טכנולוגית  בתשקיף(, אשר למיטב ידיעת השותף

"( ואשר ביצעה עבודות שונות עבור השותף הכללי, בחינות של נותן הידע)" 3000

חברות הנדסה, הצעות מחיר ובדיקת הצוות ההנדסי של השותף הכללי. עלות זו 

 1 -בעלי יכולת עיבוד בהיקף של כ UTT-3000כוללת: הקמת זוג מתקני הפקה 

בשנה לכל אחד מהמתקנים, תחנת כוח, מסוע,  בסיס יבש של פצלים עלמיליון טון 

תשתיות, קרקע, מיכלי אחסון, הדרכת עובדים, פתיחת מכרה והרצת המתקנים טרם 

 הפקה מסחרית ועוד. 

 שנים, ומוכר מיום תחילת הפקה. 20 -הפחת מחושב ל

 

 תפוקות וכמויות .ג

צפויה מזוג מתקני ההפקה הראשונים הערכת השותף הכללי היא כי תפוקת הנפט ה .2.1

מיליון חביות נפט לשנה )מבוסס על הזנת  1.6-1.8שבכוונת השותפות להקים הינה 

טון  200,000 -מיליון טון פצלי שמן על בסיס יבש וכ 1.8 -זוג מתקני ההפקה בכ

 עשירה בפוליאתילן/ פוליפרופילן(.  פלסטיקפסולת 

 

 :הערכה זו מתבססת על

פיילוט מעבדתי  פצלי השמן בלבד משטח הרישיון הכוללת:הפקת נפט מ .א

שבוצע אצל נותן הידע להפקת נפט מפצלי שמן שבשטח הרישיון לשם בחינת 

הרכבו, אנליזות לנפט שהופק, פיילוט מעבדתי שבוצע בגרמניה על פצלי שמן 

משטח הרישיון והתכנון העקרוני שבוצע יחד עם נותן הידע. עם זאת, יצוין, כי לא 

וצעו ניסויים בקנה מידה מסחרי. במסגרת ניסויי המעבדה נבדקו הרכבי הנפט, ב

הגז וכמויות הרכיבים היחסיים גם בנפט וגם בגז. בסיס נתונים זה ישמש את 

 8.7.1.1ראה סעיף  –"( FEEDהשותפות בשלב התכנון ההנדסי ראשוני)"

 בתשקיף.

דע, קיימת אפשרות בהתאם למידע שנתקבל מנותן הי: פלסטיקהוספת פסולת  .ב

פלסטיק מעשית להגדיל את תפוקת הנפט מפצלי השמן על ידי הוספת פסולת 

 העשירה בפוליאתילן/פוליפרופילן. 
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לפצלי שמן כאמור, בשיעור שלא פלסטיק נותן הידע העריך כי הוספת פסולת 

, אינה כרוכה בשינויים תהליכיים מהותיים ותוספת השקעה 10%יעלה על 

. במודל FEED-המתקנים. הערכות אלו יבדקו במהלך ה משמעותית בהקמת

 -המכילה כפלסטיק פסולת  10%הכלכלי נכללת אפשרות להוספה בשיעור של 

 של  פוליאתילן/פוליפרופילן.  60%

: השותף הכללי מעריך כי תחנת הכח שהינה חלק מהמתקנים תפוקת החשמל .2.2

ן העקרוני שבוצע על ידי . הנחה זו מבוססת על התכנו30MW -תפעל בהספק של כ

השותף הכללי ביחד עם נותן הידע. בהתחשב בהיקף שעות העבודה של  כל אחד 

 MWh 216,000-שעות בשנה(, מדובר על תפוקה של כ 7,200 -מהמתקנים )כ

לשנה לתצרוכת עצמית בעוד היתרה תימכר  MWh 78,000 -לשנה, מתוכה כ

חשמל בישראל, השותף הכללי לצדדים שלישים. בהתאם להערכת מומחים במשק ה

 מניח אפשרות עסקאות בילטרליות.

מסך הפצלים היבשים  60% -השותף הכללי מעריך כי כ תפוקת אפר )תוצר לוואי(: .2.3

אשר יוזנו למתקנים יהפכו לאפר. זאת בהתבסס על התעשייה הקיימת, בדיקות 

הר כי, השותף מעבדה אשר בוצעו, כמו גם על נתונים שעלו מהתכנון העקרוני. מוב

להלן, בעוד החלק  3.3הכללי מניח כי רק חלק מהאפר ישווק למכירה כאמור בסעיף 

 האחר של האפר ישמש לשיקום המכרה מתוכו יכרו פצלי השמן על ידי השותפות.  

 

 הכנסות .10

השותף הכללי הציג בפני בית זיקוק את הרכב הנפט כפי שעלה הכנסות מנפט:  .3.1

ל נפט שהופק מפצלי השמן שבשטח הרישיון. בית הזיקוק מסר מאנליזות שבוצעו ע

לשותף הכללי כי איכות הנפט כפי שהוצגה מצביעה על פוטנציאל לקליטתו כמרכיב 

בלילה למזוט רב גופרתי. בהתאם לכך ובכפוף לבדיקות נוספות, השותף הכללי 

הברנט  מעריך כי מחיר המכירה של הנפט שיופק על ידו משטח הרישיון הינו מחיר

 - $65"( )מבוסס על מחיר של ההפחתהדולר )להלן " 19-הבינלאומי בניכוי של כ

 לחבית נפט מסוג ברנט(.  $60

יצויין, כי נפט סינטטי המיוצר מפסולת פוליאתילן/פוליפרופילן הינו כמעט נטול 

גופרית. דילול הנפט אשר ייוצר מפצלי השמן, בנפט הסינטטי נטול גופרית יוריד את 

הגופרית הכללית בנפט בשיעור משמעותי, ובהתאם צפוי כי מחיר המכירה של רמת 

הנפט שיופק על ידי השותפות יעלה. בהתאם לכך ובשלב זה, השותף הכללי אומד 

 6-ל 4את השפעת שיפור איכות הנפט כאמור, בהקטנת ההפחתה בסכום הנע בין 

-ולר ועומדת על  כד 4-דולר. לצרכי המודל הכלכלי, ההפחתה במחיר הנפט פחתה ב

 לחבית נפט מסוג ברנט(. $60 - $65דולר )מבוסס על מחיר של  15
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: בהתאם לבדיקות שבוצעו על ידי הצוות המקצועי של השותף הכנסות מחשמל .3.2

ללא  kW -סנט ל 6 -הכללי, מחיר המכירה שהונח לצורך המודל הכלכלי הינו כ

רת חשמל בנפרד. יצויין כי עלויות עלויות מערכתיות אשר ישולמו על ידי הצרכן לחב

 מערכתיות בגין הצריכה העצמית של החשמל הינן חלק מהוצאות התפעול.

: בהתאם לבדיקות ראשוניות שערך השותף הכללי עם לקוחות הכנסות מאפר .3.3

אלף טון  45 -ומשווקים פוטנציאלים, הוא מעריך כי פוטנציאל מכירת האפר הינו כ

אלף טון לשנה של אפר תחתי כמצע  90 -וק שפכים וכלשנה של אפר מרחף למיצ

 $/טון. 14 -לרפתות ו/או כמצע לחתולים במחיר המוערך בכ

 

 הוצאות תפעול: .11

לצורך המודל הכלכלי, השותף הכללי כלל בהוצאות התפעול את ההוצאות הבאות: הוצאות 

שכר עבודה, מיסים כרייה, הוצאות אנרגיה ועלויות מערכתיות בגין צריכת חשמל, תחזוקה, 

, עלות הובלת הנפט, עלות הביטוח, עלות חומרים ומים, הפלסטיקעירוניים, עלות פסולת 

כמו גם הוצאות הנהלה וכלליות. הערכות השותף הכללי כאמור מבוססות על קבלת הצעות 

מחיר, התייעצות עם חברות הנדסה, התייעצות עם מומחים חיצונים, מידע העולה מהתכנון 

 שבוצע עם נותן הידע והערכות הצוות המקצועי של השותף הכללי. העקרוני

 

 בסיס ההנחות המצוינות במודל הכלכלי .א

השותף הכללי ביסס את ההנחות המפורטות לעיל ואשר מונחות בבסיס המודל הכלכלי, בין 

 היתר, על: 

 סקרים גיאולוגיים; (1

הידע להפקת נפט מפצלי שמן שבשטח פיילוט מעבדתי ובדיקות מעבדה שבוצעו על ידי נותן  (2

 הרישיון;

 תכנון עקרוני אשר בוצע עם נותן הידע; (3

 אנליזות וסקרים לפצלי השמן ולנפט שהופק; (4

 הערכות ובדיקות של חברות הנדסה מקומיות; (5

 קבלת הצעות מחיר ואומדנים לעלויות הפיתוח והתפעול העיקריים; (6

יחד עם הניסיון הנצבר של הצוות המקצועי של השותף  קבלת נתונים נוספים מנותן הידע (7

 הכללי.

, UTT -3000מתבסס בהערכותיו על מתקנים הפועלים באסטוניה על בסיס טכנולגיית  נותן הידע

כמו גם על ביצוע בדיקות פיילוטים, סקרים ואנליזות על פצלי שמן מישראל והנפט המופק מהם, 

 ובפרט פצלים משטח הרישיון. 
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 ות זמנים מוערכים לפרויקטלוח .ב

( יארך כשנתיים, שלב הפיתוח FEEDלהערכת השותף הכללי שלב התכנון ההנדסי ראשוני )

שנים  28למשך  2023/2024( ושלב ההפקה יחל בשנת 2020-2023/2024שנים ) 3 -יארך כ

 שנה )אבל לחוכר תהא 30-לעיל, משך הסכם החכירה מוגבל ל 8.16.3.1כמצוין בסעיף  ויותר.

זכות ראשונים לחדש את חוזה החכירה, ובלבד שהמחצבים המופקים יהיו בכמויות כדאיות(. 

השותף הכללי מניח כי תקופת החכירה, טרם מועד ההפקה המסחרית וזאת לביצוע עבודות 

כרייה במידה ויידרשו, אשר השותף הכללי מעריך כי ימשכו כשנה עד שנתיים. לפיכך, לצורך 

 שנות הפקה  28המודל הכלכלי הונחו 

 

 מימון .ג

לצורך הקמת זוג מתקני ההפקה השותפות תפעל לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או 

מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות. השותף הכללי בוחן בין היתר, התקשרות אל מול 

לם אשר במסגרתה )תכנון, רכש והקמה( מובילות בתחום האנרגיה והתשתיות בעו EPCחברות 

יספקו החברות כאמור, את עיקר המימון לפרויקט בדרך של הלוואה באמצעות סוכנויות לעידוד 

( ואת שירותי הקמת הפרויקט. לצורך המודל הכלכלי, מניחה (Export Credit Agenciesייצוא 

דהיינו עלות  EPC-מעלות המתקנים הרלוונטית לחברת ה 80%-השותפות שיעור מינוף של כ

)אך  EPC-הכוללת את מרכיבי הפרויקט שהינם תכנון, רכש והקמה וככאלו יבוצעו על ידי קבלן ה

עלות המתקנים לא כולל עלויות מרכיב פתיחת מכרה, הדרכת עובדים, הרצה וכיו"ב( )להלן: "

 "(.EPC -הרלוונטית לחברת ה

מיליוני  185-מוערכת בכ EPC -בהקמת זוג מתקני הפקה, עלות המתקנים הרלוונטית לחברת ה

 מיליון דולר(.  209 -דולר )מהיקף השקעה כולל של כ

, הרי EPC -מעלות המתקנים הרלוונטית לחברת ה 80%מאחר ושיעור המינוף הצפוי הינו 

מיליוני דולר. בהתאם לכך, השותפות תדרש להעמיד הון עצמי בסך  148-שהחוב הצפוי נאמד בכ

זאת, מובהר כי נכון למועד התשקיף טרם חתמה השותפות על הסכם  עם מיליוני דולר. 61של 

 לקבלת מימון כאמור.

שנה. בנוסף,  15ולתקופת בת  7%לצורך המודל בלבד, השותפות הניחה ריבית שיעור של 

 השותפות מניחה כי תשלומי הקרן והריבית ייחלו שנה לאחר תחילת הפקה. 

 

 תמצית נתונים כלכליים .ד

 על בסיס ההנחות המפורטות לעיל:

 

של  במחיר לחבית נפט (breakeven)השותף הכללי מעריך כי השותפות תוכל להגיע לאיזון  (1

 לפי מחיר הברנט הבינלאומי. 37$



 83  - ח                                                            

( לפרויקט המוצגים בטבלה שלהלן, חושבו החל ממועד IRRשיעורי התשואה הפנימית ) (2

השקעה בסיום התכנון ההנדסי ראשוני הגעה לסגירת פיננסית ובהנחת קבלת החלטת 

(FEED.) 

( IRRושיעור התשואה הפנימית )  20EBITDA-ה להערכת השותף הכללי, ההכנסות, (3

חר מיסוי רווחי יתר, במחירים שונים לנפט מסוג ברנט, בחישוב שנתי, טרם ולא לפרויקט

 הינם כדלקמן:

 

 

מחיר נפט מסוג ברנט 

 )לחבית(

55$ 60$ 65$ 70$ 75$ 80$ 85$ 

 סך ההכנסות הצפויות 

 21)מיליוני דולרים(

85 93 100 108 115 123 130 

הוצאות  התפעול 

בתוספת תמלוגי על וללא 

 הוצאות פחת

 לעיל( 4)ראה סעיף  

 )מיליוני דולרים(

(42) (44) (44) (45) (46) (47) (47) 

EBITDA  

 )מיליוני דולרים(

43 49 56 63 69 76 83 

שיעור התשואה הפנימית 

(IRR לפרויקט טרם ניכוי )

 מס רווחי יתר

30% 37% 42% 46% 51% 55% 59% 

שיעור התשואה הפנימית 

(IRRלפר ) ויקט לאחר

 ניכוי מס רווחי יתר*

23% 27% 31% 34% 38% 41% 44% 

 

חישוב מס רווחי היתר נעשה בהתאם ללשון חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע,  *

אך בהיותן של הוראות החוק הרלבנטיות חדשות ובהיעדר  2011-תשע"א

ת פרקטיקה מקובלת לחישוב המס רווחי היתר, השותפות שומרת לעצמה א

 הזכויות בקשר עם אופן החישוב.

 

                                                           
20  EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations, Amortizations) -  רווח תפעולי לפני

 הוצאות מימון, הוצאות מס פחת הפחתות.
 לפירוט ראה להלן.  21
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 פירוט הרכב ההכנסות הצפויות בהתאם למחיר נפט מסוג ברנט:

מחיר נפט מסוג 

 ברנט )לחבית(

55$ 60$ 65$ 70$ 75$ 80$ 85$ 

הכנסות מהפקת 

 ומכירת נפט

 )מיליוני דולרים(

70 78 85 93 100 108 115 

הכנסות מהפקת 

 ומכירת חשמל

 )מיליוני דולרים(

13 13 13 13 13 13 13 

הכנסות ממכירת 

 אפר

 )מיליוני דולרים(

2 2 2 2 2 2 2 

  סך ההכנסות

 הצפויות

 )מיליוני דולרים(

85 93 100 108 115 123 130 

 

בשיעור  ( לפרויקט ממונףFCFלהלן הערכת השותף הכללי לשווי תזרים המזומנים החופשי ) (4

החל  10%ומהוון בשיעור היוון של  EPC-מעלות המתקנים הרלוונטית לחברת ה 80%-של כ

 שונים: Brentממועד סגירה פיננסית ובהנחת מחירי 

 

מחיר נפט מסוג ברנט 

 )לחבית(

55$ 60$ 65$ 70$ 75$ 80$ 85$ 

שווי תזרים מזומנים נקי 

(FCFמהוון ) 

61$M 83M$ 104M$ 126M$ 147M$ 169M$ M191$ 

 

המהוון  FCF)זרים המזומנים החופשי )עלויות פיתוח שנלקחו לצורך חישוב שווי ת (א

מעלות המתקנים  80%-( לפרויקט המוצג לעיל, כוללות חוב ברמת מינוף של כ10%)

 .EPC-הרלוונטית לחברת ה

השנתיים בהתאם למחירי הנפט השונים  EBITDA-לצורך החישוב נלקחו נתוני ה  (ב

הוצאות מימון שנתיות לעיל( בניכוי מיסים לרבות מס רווחי יתר וכן  3)כמצוין בס"ק 

 הכוללות הן את תשלומי הקרן והן את תשלומי הריבית.
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חלק מההכנסות והוצאות התפעול בתקופת ההפקה יתקבלו ו/או ישולמו בשקלים.  (ג

שער החליפין לדולר אשר נלקח בתקופת ההפקה הצפויה להתחיל 

 ש"ח לדולר.   4-הינו ממוצע לטווח ארוך של כ 2023/2024בשנת

המהוון לפרויקט המוצג בטבלה שלעיל  (FCFי תזרים המזומנים החופשי )שווי (ד

, חושב החל ממועד סגירה פיננסית 2023/2024בהנחת תחילת הפקה בשנת 

 ובהנחת קבלת החלטת השקעה בסיום התכנון ההנדסי.
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 :$60 -השווה ל Brent וון לפרויקט במחיר נפט מסוגהמה (FCFלהלן דוגמא לאופן חישוב שוויי תזרים המזומנים החופשי )

 

 

 

 

 

סך הכל12345678910111213141516171819202122232425262728293031

א'

תשלום לשותף הכללי בגין הוצאות העבר באמצעות הקצאת מניות לשותף הכללי, 

עמלות ליועצי הנפקה והקצאות למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים
סעיפים 8.2.1 ד 5,

 8.11.2 ה',

--- -   -   -     4- 8.11.3 ה, 2.9 א'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -4

--- -   64-   64-   57-סעיף ב' 1.2 וסעיף ג'עלות המתקנים הרלוונטית ל-EPCב'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -185

--- -     7-   -     7-סעיף ג'עלות בגין הדרכת עובדים, פתיחת מכרה והרצת המתקנים טרם הפקה מסחריתג'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -14

--- -     4-     3-     3- סעיף 5.8.1.2 דמי מפעיל לשותף הכללי, בתוספת הוצאות הנהלה וכלליותד'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -10

--- -   74-   67-   67-סעיף  ב' 1.2תזרים המזומנים בתקופת הפיתוח טרם קבלת חוב )חיבור פריטים ב' ג' ו-ד'(ה'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -209

--- -    51    51    46סעיף גקבלת חוב בשיעור של 80% מעלות הקמת המתקנים הרלוונטית ל- EPC)80% מפריט ב'(ו'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   148

--- -   23-   16-   21-סעיף ב' 1.2 וסעיף ג'תזרים המזומנים בתקופת הפיתוח )פריט ה'( בניכוי קבלת חוב )פריט ו'(ז'  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -61

1372    49   49   49   49   49   49   49   49   49    49    49   49  49  49  49  49  49  49  49  49  49  49  49  49  49 49 49  49   -   -   -סעיף ד' 3 רווח תפעולי לפני הוצאות מימון, הוצאות מס פחת הפחתות EBITDAח'

-   -   -   

138-     7-    7-    7-    7-    7-    7-    7-    7-    5-     5-     5-    5-   5-   5-   5-   5-   5-   5-   5-   4-   4-   4-   4-   4-   4-  4-  4-   1-   -   -   -סעיף 7.2תשלום בגין מס חברות בשיעור של 23%ט'

-   -   -   

11-12-12- 10-   -   -   -סעיף 7.2 תשלום בגין מס רווחי יתר בהתאם לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א-2011 י'  -12  -13  -13  -14  -14  -15  -15  -16  -16  -17  -17  -18  -18  -19   -19   -19  -19  -19  -19  -19  -19  -19  -19  -19   -454

-   -   -   

10-   9-   9-   8-   8-   7-   6-  6-  6- -   -   -   -סעיף גתשלומי קרן בגין החוב שנתקבל בתקופת הפיתוחיא'  -11  -12  -12  -13  -14  -15  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -148

-   -   -   

10-10-10- -   -   -   -סעיף גתשלומי ריבית בגין החוב שנתקבל בתקופת הפיתוח יב'  -9   -8   -8   -7   -7   -6   -5   -4   -4   -3   -2   -1   -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -   -95

537    23   23   23   23   23   23   23   23   25    25    25   26  10  11  11  12  14  14  14  14  15  16  16  17  17 17 18  39   -   -   -תזרים המזומנים בתקופת ההפקה )חיבור פריטים ח' עד יב'(יג'

יד'

חישוב השינוי בהון החוזר: נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות 

---    4   -   -   -לצורך החישוב נלקחו ההנחות הבאות: 60 ימי לקוחות, 2 ימי מלאי, 90 ימי ספקים  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -4     0

-25   -16   -23   43  18 17 17  17  16  16  15  15  14  14  14  12  11  11  10  26   25    25    25   23   23   23   23   23   23   23   19    476

-23   -13   -17   29  11 9   9    8    7    6    5    5    4    4    3    3    2    2    2    4     3      3      3     2     2     2     2     2     2     1     1      83

מיליוני דולר

תזרים חופשי )FCF( מהוון בשיעור היוון של 10%

תקופת הפרויקט בשנים

 )תקופת הפיתוח בת 3 שנים בתוספת תקופת ההפקה בת 28 שנים, ראה סעיף ב'(:

פריטפיתוח/הפקה
הסעיף הרלוונטי 

בתשקיף

שלב הפיתוח

שלב ההפקה

סך התזרים חופשי, סיכום של פריטים: א', ז', יג' ו-יד'
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מובהר כי ההנחות, ההערכות, התחזיות והאומדנים השונים המפורטים לעיל, עליהם התבסס 

המודל הכלכלי דלעיל, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח  השותף הכללי לצורך עריכת

, אשר התממשותו אינה ודאית ואינה בשליטתם של השותף 1968-בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

הכללי והשותפות בלבד, אינו וודאי והמבוסס, בין היתר, על מידע הקיים אצל השותף הכללי 

הידע ומצדדים שלישיים נוספים ומעבודות בתאריך התשקיף, לרבות מידע שהתקבל מנותן 

שונות שנעשו על ידי השותף הכללי ו/או עבורו, וכולל הנחות, הערכות, תחזיות ואומדנים של 

השותף הכללי נכון לתאריך התשקיף, בדבר אומדנים ולוחות זמנים נכון לתאריך התשקיף אשר 

ממצאים חדשים שיתקבלו, וכן  עשויים להתעדכן ו/או להשתנות ככל שיצטבר מידע נוסף ולרבות

ממגבלות ו/או השפעות חיצוניות אחרות כגון עיכוב בקבלת אישורים והיתרים הנדרשים לביצוע 

הפעולות השונות, תלות בצדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים 

עדכן ואף בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט, וכדומה. לפיכך, ההערכות הנ"ל עשויות להת

 להשתנות באופן מהותי.

 

ההנחות, ההערכות, התחזיות והאומדנים השונים כאמור, ובחינת התשואות של הפרוייקט, 

  .FEED -ייבחנו על ידי השותף הכללי והשותפות במהלך ה
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 הנאמן והשותף הכללי: 9פרק 
 

 פרטים אודות הנאמן והשותף הכללי 19.
 השותף המוגבל והנאמן 9.1.1 

, שהינה השותף המוגבל רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ
בשותפות המוגבלת, משמשת כנאמן של בעלי היחידות על פי הסכם 

 לעיל.   4הנאמנות המתואר בפרק 
 

-ת שהתאגדה בישראל על פי חוק החברות, התשנ"טהנאמן הינו חברה פרטי
 . 27.11.2016ביום  1999

 
  .עיסוקו של הנאמן הינו בניהול עסקי נאמנויות

 
מניות  1,000 -ש"ח מחולק ל 1,001הון המניות הרשום של הנאמן הוא 

ש"ח ע"נ. ההון  1.-ש"ח ע"נ כ"א ומנית הנהלה אחת בת  1.-רגילות בנות 
מניות רגילות בנות  100 -ש"ח ומורכב מ 101הוא אמן של הנהמונפק והנפרע 

מניות  100ש"ח ע"נ, שמתוכן  1.-ש"ח ע"נ כ"א ומנית הנהלה אחת בת  1
פ.ק. ומנית הנהלה אחת מוחזקת ע"י  השותף הכללירגילות מוחזקות ע"י 

משרד רואי  "(, חברה בשליטת. נאמנויותק.פ)" ( בע"מ1995נאמנות נפט )
 .ת'חשבון פאהן קנה ושו

 
כנאמן(, השותף המוגבל על פי הסכם הנאמנות תהיה למפקח )כל עוד ישמש 

במועד ה תמונ. נאמנויות ק.פלמנות את כל הדירקטורים של הנאמן.  הזכות
 כדירקטור יחיד של הנאמן. הקמת הנאמן 

 
 השותף הכללי והמציע 9.1.2 

)להלן:  נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מהשותף הכללי,  א.
 , הוא גם המציע על פי תשקיף זה. "(תוודנור"

 
שנתאגדה בישראל על פי חוק החברות, פרטית היא חברה נורת'ווד 
בבעלות אשר מניותיה  ,14.2.2011בתאריך  1999-התשנ"ט

Northwood Exploration Pty. Ltd. " :להלן(NEP)" (90%)  מר
מר ( ו5%)והשותפות שותף הכללי הומנכ"ל דירקטור  –ג'אק סבג 

  .(5%)בשותף הכללי  אחד ממורשי החתימה –יצחק גולדשטיין 
 

NEP בבעלות , המאוגדת על פי דיני אוסטרליה הנה חברה פרטית
 NEPנאמנות של משפחת קאסלה מאוסטרליה. הדירקטור היחיד של 

 .תושב אוסטרליה, GIOVANNI MARCELLO CASELLAהוא מר 
 

 ותף הכללי.משפחת קאסלה מאוסטרליה הינה בעלת השליטה בש
 
ע.נ. ₪  0.1מניות בנות  100,000הוא נורתווד הון המניות הרשום של  ב.

 -ש"ח ומורכב מ 10,000הוא של השותף הכללי כ"א. ההון המונפק 
 ש"ח ע"נ כ"א, המוחזקות על ידי 0.1מניות רגילות בנות  90,000

NEP ,5,000  המוחזקות ע"י מר  ש"ח ע"נ כ"א 0.1מניות רגילות בנות
המוחזקות  ש"ח ע"נ כ"א 0.1מניות רגילות בנות  5,000 -ק סבג וג'א
 יצחק גולדשטיין. מרע"י 
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)להלן:  לרכוש, בדרך של הקצאת מניות ותאופצינורתווד העניקה  .ג
כאמור  ותהאופצי .כמפורט להלןנורתווד , מניות של "(מניות המימוש"

שלמת בכפוף להכנגד תשלום מחיר מימוש שנקבע ו ,למימושניתנות 
ההנפקה ורישום ניירות הערך של השותפות למסחר בבורסה, החל 
מיום המסחר הראשון של ניירות הערך של השותפות בבורסה ולמשך 

 :חודשים 18תקופה של 
 

מקבל 
 האופציה

השיעור שתהוונה מניות 
המימוש מהונה המונפק של 
נורתווד על בסיס "דילול 

 מלא"

 הערות

י.ש. אחים 
 יעקובי בע"מ

להסכם שנחתם בין  4.99%
י.ש. אחים השותפות ו
ראה סעיף  –יעקובי בע"מ 

 עיל.ל 8.7.1.8

סאפיינס 
 השקעות בע"מ  

להסכם ייעוץ שנחתם בין  15%
סאפיינס להשותפות 

ראה  –השקעות בע"מ  
 ( לעיל.א)2.9סעיף 

ליאור תמר 
 השקעות בע"מ

4.99%  

  2.5% אבי חדד

 
המניות של השותף הכללי  ההחלטות באסיפה הכללית של בעלי .ג

 ובדירקטוריון השותף הכללי, מתקבלות ברוב רגיל.
 

של השותף הכללי והמציע הינו ניהול השותפות יחיד עיסוקו ה .ד
 המוגבלת. 

 
, 19היהלומים ברחוב משרדו הרשום של השותף הכללי והמציע  .ה

 . אשדוד
 
 דירקטוריון השותף הכללי 2.9

 טוריון של השותף הכללי בשותפות המוגבלת:להלן פירוט לגבי חברי הדירק 
 

 Andrew פרדי זך ג'אק סבג יעקב מימרן שם 

Fraser Rowe 

עירית שדר 

 טוביאס

דרכון ניו זילנדי  047225438 014677272 000413930 מספר זיהוי 1

 LL306449מס' 

027805340 

תפקיד בשותף  2

 הכללי

יו"ר 

 יוןדירקטורה

  1ומנהל רגולציה

נכ"ל. דירקטור ומ

מכהן גם כמנכ"ל 

 2 השותפות

 דירקטור

מועמד לכהונה 

 כדירקטור חיצוני

 דירקטורית דירקטור

 25.5.1970 1.12.1970 15.3.1946 23.7.1958 5.5.1943 תאריך לידה 3

מען להמצאת  4

 כתבי בי דין

, 39השיירות 

אלון שבות, גוש 

 עציון

, תל 4זריצקי 

 אביב

)ת.ד.  7השרון 

 ( כוכב יאיר171

462 Banna 

Avenue, 

Griffith, NSW, 

2680, 

Australia 

יגאל אלון רחוב 

 , תל אביב94

 ישראלית ניו זילנד ישראלית ישראלית ישראלית נתינות  5
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בועדה חברות  6

עדות או ו

 הדירקטוריון

- - - - - 

האם הוא  7

 דירקטור חיצוני

מועמד לכהונה  לא לא

 כדירקטור חיצוני

 לא לא

 אהו האם ,כן אם

 מומחיות בעל

 חשבונאית

 או ופיננסית

 כשירות בעל

 מקצועית

 כשירות בעל - -

 מקצועית

- - 

 הוא האם, כן אם

 חיצוני דירקטור

 מומחה

 - - לא - -

 האם, לא אם

 כשיר הוא

 להתמנות

 בלתי כדירקטור

 תלוי

 כן - לא - -

 עובד הוא האם 8

 השותף של

 חברה, הכללי

 חברה, בת

 אושלו  קשורה

בו  עניין בעל של

)בציון התפקיד 

שהוא ממלא 

 כאמור(

יועץ חיצוני 

 בשותף הכללי

ומנכ"ל  דירקטור

השותף הכללי 

 והשותפות

יועמ"ש משפטי  לא

חיצוני של בעלי 

השליטה בשותף 

 הכללי.

 לא

 בו התאריך 9

 כהונתו החלה

 כדירקטור

1.3.2017 14.2.2011 1.3.2017 1.3.2017 19.9.2017 

ן תואר ראשו השכלתו 10

ושני בגאולוגיה 

מהאוניברסיטה 

העברית; תואר 

גיאולוגיה שני ב

סטרוקטורלית 

ומכניקה של 

 סלעים

מאוניברסיטת 

לונדון; דוקטור 

בגיאולוגיה 

אוניברסיטת מ

  ליידס, אנגליה

לימודי תעודה 

במנהל עסקים 

 ושיווק

תואר ראשון 

ההיסטוריה של 

המזרח התיכון 

וגיאוגרפיה, 

מאוניברסיטת 

 תל אביב

ר שני במדעי תוא

המדינה ומנהל 

ציבורי 

מאוניברסיטת 

 בר אילן

בוגר במשפטים 

(LL.B תואר ,)

במסחר 

(B.Com. )

)חשבונאות(, 

University of 

Canterbury ניו ,

זילנד. מוסמך 

במשפטים 

(LL.M ,)

University of 

New South 

Wales ,

 אוסטרליה

תואר ראשון 

במשפטים 

(LLB )

מהאוניברסיטה 

תואר , העברית

ני במשפטים ש

(LLM )

מאוניברסיטת 

 אילן-בר

 בחמש עיסוקו 11

 השנים

 האחרונות

מנהל המכון 

הגיאולוגי 

, מפקח לישראל

על המכרות, 

ממונה על ענייני 

יו"ר דירקטוריון 

השותף הכללי 

)עד ליום 

9.5.2018 )

מנכ"ל השותף ו

מנהל כללי 

בחברת פרומוט 

קונסלטינג 

 ( בע"מ1994)

שותף במשרד 

 Cappelloעו"ד 

Rowe Pty Ltd 

ודירקטור 

 בחברות שונות.

, דירקטורית

חברת נבחרת 

 הדירקטורים 

היום(, -2017)

סמנכ"ל ומזכירת 
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הנפט ומנהל 

מינהל אוצרות 

הטבע במשרד 

התשתיות 

הלאומיות 

 האנרגיה והמים

כללי; מנכ"ל ה

 אחזקות סאן ספי

 מ"בע

החברה 

באו.פי.סי 

אנרגיה בע"מ 

 היום(, – 2018)

ת יועצה, סמנכ"ל

משפטית ה

ראשית בדלק ה

  - קידוחים

שותפות מוגבלת 

ואבנר חיפושי 

שותפות  - נפט

-2011) מוגבלת

2017) 

 אחרים תאגידים 12

 משמש בהם

 כדירקטור

הזדמנות 

 –ישראלית 

חיפושי נפט וגז 

 בע"מ

ספי סאן אחזקות 

 בע"מ

 קאסאל קידוחים

 בע"מ

- THE CORO 

CLUB LTD, 

 Griffith Public 

Hospital 

Charity 

Limited, 

Lawco Pty 

Ltd, SCAR 

Enterprises 

Pty. 

פלר נפט וגז 

 ניהול בע"מ

)השותף הכללי 

נאוויטס ב

 – פטרוליום

שותפות 

; נאוויטס מוגבלת

בקסקין מימון 

 בע"מ

 בן הוא האם 13

 של משפחה

 אחר עניין בעל

 הכללי בשותף

 לא לא לא לא לא

 השותף האם 14

 בו רואה הכללי

 מומחיות כבעל

 ונאיתחשב

 לצורך ופיננסית

 במספר עמידה

 שקבע המזערי

 הדירקטוריון

 סעיף פי-על

 לחוק( 12)א()92

, החברות

 1999-תשנ"ט

 לא כן לא לא לא

 
ות חשבונאית ומחיקביעת המספר המזערי של דירקטורים שהינם בעלי מ 

 ופיננסית
בהתאם לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית  
השותף הכללי קבע כי , 2005-פיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"וו

בהתחשב בהיקף המצומצם של עסקי השותפות ופעולותיה הכספיות, די בכך שיהיה 
חשבונאית ופיננסית על פי  מומחיותבדירקטוריון השותף הכללי דירקטור אחד בעל 

 ור של השותף הכללי, הינדירקטו ,Andrew Fraser Roweמר . התקנות האמורות
 חשבונאית ופיננסית כאמור.מומחיות בעל 
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 ובשותפות בשותף הכלליבכירים  משרה נושאי 39.
, אשר אינם ובשותפות שותף הכלליב בכירים משרה נושאי בדבר פרטים להלן 

 התשקיף: , נכון למועדשותף הכללימכהנים כדירקטורים ב
  

 רפי דיין שם

 036404598 מס' זיהוי

 24.4.1979 תאריך לידה

 2013מאי  מועד תחילת כהונה

  , ובשותפות תפקיד שממלא בשותף הכללי

בחברת בת, בחברה קשורה או בבעל עניין 

 הםב

 3סמנכ"ל כספים

 האם הוא בעל ענין בשותף הכללי

 ובשותפות

 לא

 משרה נושא של משפחה בן הוא האם

 הכללי בשותף עניין בעל של או אחר בכירה

 פותובשות

 לא

 . רו"ח ועו"דמאוניברסיטת תל אביב תואר ראשון במשפטים ובחשבונאות השכלתו

 .אוגלובאל ריסורסס ישראל בע"מיבגמנהל כספים  האחרונות שנים בחמש ניסיונו

 
 משרדים 4.9

טלפון , אביבתל , 94יגאל אלון כתובת המשרד הרשום של השותף הכללי היא רחוב  
 .03-9608747פקס: , 03-9590077

  
 עובדים 5.9

תעסיק מספר בעלי השותפות המוגבלת בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,  
וסמנכ"ל  מנכ"לובכלל זה  המועסקים במועד התשקיף על ידי השותף הכללי תפקידים

בהתאם להסכם השותפות, השותף הכללי  .לעיל( 8.11.5)ראה גם סעיף  כספים
 מנהל את עסקי השותפות המוגבלת. 

 
 של השותפות החשבון-רואי 6.9

 , רואי חשבוןקוסט פורר גבאי את קסירר 
 6133402א', תל אביב,  144מנחם בגין  מרחוב 

 
 הדין להנפקה זו-עורכי 7.9

 דין-ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי 
 .65784, תל אביב 49שד' רוטשילד מ 

 

                                                 
 לעיל.  8.11.3לתיאור הסכם העסקתו ראה סעיף   3



 1 -י                                                          

 בעלי ענין: 10פרק 

 
מונח "בעל ענין" פירושו השותף הכללי וכל מי שהינו בתאריך התשקיף "בעל ענין" הבפרק זה 

  .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1בשותף הכללי כמשמעות מונח זה בסעיף 
 

 שכר והוצאות לבעלי ענין מאת השותפות המוגבלת ומתוך נכסי הנאמנות 101.
ותמלוג לדמי מפעיל פי הסכם השותפות המוגבלת, -על -זכאי השותף הכללי  10.1.1 

  ., בהתאמהלעיל 5.8.2 -ו 5.8.1כמפורט בסעיפים על 
 

ודוחות הצעת כמו כן, יהיה השותף הכללי זכאי לשכר בגין טיפול בתשקיפים   
 לעיל. 4.10.4עתידיים כמפורט בסעיף מדף 

 
והחזר שכר  ,כסי הנאמנותהמפקח יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נ 10.1.2 

 לעיל.  4.20.1 ףכמפורט בסעיהוצאות 
 

ודוחות הצעת מדף זכאי לשכר בגין טיפול בתשקיפים המפקח כמו כן,   
 לעיל. 4.20.1עתידיים כמפורט בסעיף 

 
הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר והחזר ההוצאות כמפורט  10.1.3 

 לעיל. 4.20.2בסעיף 
 

 1בעסקאות השותפות המוגבלת והנאמנות ענין 210.
בין המציע לבין הנאמן המציע ירכוש מן ערב התשקיף על פי הסכם שנחתם  10.2.1 

הנאמן את כל האגדים שיוצעו על פי תשקיף זה והנאמן ימכור את האגדים 
למציע על מנת ובתנאי שיציע אותם לציבור במסגרת הנפקה זו )ראה סעיף 

 לעיל(.  2.11
 

מההכנסות  99.9%-על פי הסכם השותפות, השותף המוגבל יהיה זכאי ל 10.2.2 
 לעיל(. 5.7מההוצאות וההפסדים של השותפות )ראה סעיף  99.9%-וישא ב

 
שותף הכללי, נושאי משרה להם זכאים האחריות, שיפוי וביטוח לפטור מ 10.2.3 

ראה  – בשותף הכללי ונושאי משרה בשותפות ובתאגידים מוחזקים שלה
 לעיל. 5.11עיף ס

 
התחייבות לשיפוי  דירקטוריון השותף הכללי מתן כתבי אישר .20189.5ביום 

לפרק זה וכתבי פטור מאחריות בנוסח המצ"ב  נספח א'כבנוסח המצ"ב 
לפרק זה, לשותף הכללי, לדירקטורים ונושאי משרה בשותף הכללי  נספח ב'כ

ו שיכהנ או כיום ו/או בשותפות ו/או בחברות מוחזקות שלהם )המכהנים
ה שליט כבעלי שהם ו/או קרוביהם נחשבים בעתיד( לרבות נושאי משרה

ן עני שליטה כאמור כבעל שנחשב בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי
 אישי במינויים.

 
מכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי  10.2.4 

 )שאינו נושא דולראלפי  1,250סך של  לשותף הכללי םתשקיף זה, ישול
החל הוצאות שהוציא השותף הכללי בגין החזר הפרשי הצמדה וריבית( 

 . ועד מועד התשקיף 2016 אוקטוברמחודש 
 

                                                 
 לעיל. 101.בנוסף על האמור בסעיף   1



 2 -י                                                          

 הערך ניירות בהנפקת הכרוכות בנוסף תוחזרנה לשותף הכללי הוצאות  
האמור  הסכום אלפי דולר. 150 -בהם נשא, בסך כ זה תשקיף פי על המוצעים

  נושא ריבית. וצמוד ואינ ונאי
 

הוצאות עבר שהוציא לענין החזר עתידי של  עיל( ל5)ד()8.2.1ראה גם סעיף   
לפצלי שמן באתר רותם  919C5רישיון חיפוש מס' השותף הכללי בקשר עם 

"( אשר רישיון רותם מזרחורישיונות והיתרים שקדמו לו )להלן: " מזרח
ללי לשותפות בכפוף להשלמת ההנפקה הזכויות בו יועברו על ידי השותף הכ

, בסך על פי התשקיף ולפני הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פיו
 אלפי דולר, להן זכאי השותף הכללי. 3,196 -של כ

 
להעברת מותנה השותף הכללי והשותפות בהסכם התקשרו  9.5.2018ביום  10.2.5 

 עם רישיון רותם מזרח בקשרשל השותף הכללי זכויותיו והתחייבויותיו 
 לעיל. )ד(8.2.1אשר עיקריו מפורטים בסעיף , לשותפות

 
ג'אק סבג השותפות את שירותיו של מר  תשכור 9.5.2018מיום הסכם  פי-על 10.2.6 

המשמש כמנכ"ל השותף הכללי )המכהן כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי( 
 .לעיל 8.11.2כמפורט בסעיף , בתמורה והשותפות

 
השותפות את שירותיו של מר רפי דיין  רכותש 9.5.2018מיום הסכם  פי-על 10.2.7 

כמפורט המשמש בתפקיד סמנכ"ל כספים בשותף הכללי ובשותפות, בתמורה 
 .לעיל 8.11.3בסעיף 

 
שוכרת השותפות את שירותיו של ד"ר יעקב  9.5.2018על פי הסכם מיום  10.2.8 

ף הכללי( כמנהל רגולציה של מימרן )המכהן גם כיו"ר דירקטוריון השות
 לעיל. 8.11.4השותפות. לפרטים ראה סעיף 

 
תגמול לנושאי  דירקטוריון השותף הכללי מדיניות אישר 29.10.2018ביום  10.2.9 

מד לפקודת 65סעיף  משרה בשותף הכללי ובשותפות, בהתאם להוראות
ת תקנול 1ה בתקנ לאמור ובהתאם 1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

לפיה  2013-תגמול(, תשע"ג מדיניות לקבוע לעניין החובה החברות )הקלות
שותפות ל ש לציבור הצעה במסמך או בתשקיף שתוארה תגמול מדיניות
 5 בחלוףק ר אישור טעונה תהיה לציבור שלה ערך ניירות לראשונה המציעה

יחידות ההשתתפות של השותפות  לראשונה תירשמנה שבו שנים מהמועד
 .לפרק זה 'גכנספח  ב"מצ התגמול מדיניות. בבורסהלמסחר 

 
השותף הכללי ימחה לשותפות  ,ובסמוך לאחריה בכפוף להשלמת ההנפקה 10.2.10 

באיזור  19ברחוב היהלומים את הסכם השכירות של משרדי השותפות 
את מזכר ואשר נכון למועד זה הוא רשום בו כשוכר התעשיה באשדוד, 
שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ )ראה סעיף יס ורידההבנות שחתם עם 

 לעיל(. 8.7.1.8
 



 3 -י                                                          

במקום  שותפותתעמיד ה, ובסמוך לאחריה בכפוף להשלמת ההנפקה 10.2.11
השותף הכללי ערבויות )שהועמדו על ידי השותף הכללי(: )א( למשרד 

)ראה  אלפי דולר 125 -בסך כ –התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 
בסך  -  "("ירמ)להלן: "; )ב( לרשות מקרקעי ישראל עיל()ד( ל8.7.2סעיף 

עם בעבר שנחתם כחלק מהסכם הרשאה הערבות ניתנה אלפי דולר.  13
אלפי דולר בקשר עם  16 -)ג( כ -; ורמ"י אך אינו בתוקף במועד התשקיף

 .2הסכם שכירות משרדי השותפות
 

שותפות בפוליסת הת דירקטוריון השותף הכללי בשותפות אישר התקשרו 10.2.12 
ביטוח  משרה, מעת לעת, למספר תקופות דירקטורים ונושאי אחריות ביטוח
תבוטח אחריות ן שלוש שנים שבמסגרת על במצטבר תעלינה שלא

בשותף הכללי ת מעת לע יכהנו ואשר משרה, המכהנים דירקטורים ונושאי
או ו/ משרה שהםי נושא ו/או בשותפות ו/או בחברות מוחזקות שלהם, לרבות

 בשותף הכללי ו/או בשותפות ו/או שלמי שליטה קרוביהם נחשבים כבעלי
 התקשרות כאמורר ענין אישי במינויים, כאש כבעל שליטה כאמור שנחשב

 סיום, תוך שינוי בפנית הארכת פוליסה שעומד של גם בדרך שתיעשה יכול
 בסיס עיקרי ההתקשרות ובתנאים על תהיה שכל התקשרות בתנאיה, ובלבד

ידי דירקטוריון השותף הכללי כמפורט  על מהתנאים שנקבעו יחרגו שלא
 התגמול של השותפות. מעת לעת במדיניות יקבעו ומהתנאים אשר להלן

 
למקרה  ארה"ב דולר מיליון 50 עד המבטח/ים יהיו אחריות גבולות .א

 ולתקופת ביטוח שנתית.
 
 חבות בגין ביטוח גם שתכלול יכול כאמור שתירכש עתידית פוליסה כל .ב

השותף הכללי בתפקידו כשותף כללי בשותפות וכן תביעות אזרחיות 
 (.entity coverלפי דיני ניירות ערך כנגד השותפות עצמה )

 
 אלפי דולר 100של  סך על יעלה לא העצמית ההשתתפות סכום .ג

 ארה"ב.
 
 ארה"ב. אלפי דולר 95של  סך על יעלה לא השנתית הפרמיה סכום .ד
 
ודירקטוריון השותף ירקטוריון השותף הכללי שתוקם בדועדת התגמול  .ה

 הכללי יאשרו שהתקשרות בעסקת הביטוח נעשתה בתנאי שוק.
 

 1בסעיף  בדבר "עסקת מסגרת" כהגדרתה החלטה תהווה זו החלטה
)להלן:  2000-ענין(, התש"ס בעלי עם בעסקאות לתקנות החברות )הקלות

 או כאמור חביטו פוליסת של "(. בהתאם, כל רכישהתקנות ההקלות"
 נוסף לאישור יובא הנוספות לא ( תקופות הביטוח2במהלך שתי ) חידושה

 יחידות השתתפות של השותפות ובלבד שוועדת התגמול בעלי אסיפת של
את  כתואמים העסקאות משתי אחת כל את תנאי השותף הכללי תאשר של

 בהתאם התנגדות בחברה תתקבל לעיל ולא כאמור המסגרת תנאי עסקת
 ג. לתקנות ההקלות.1 לסעיף

 
נושאי משרה כמפורט ו דירקטורים ביטוח לכיסוי אחריות השותפות ערכה 10.2.13 

 תנאי פוליסת הביטוח השוטפת:י עיקרלהלן. להלן 
 

                                                 
 .כאמור לעיל בכפוף להמחאת הסכם השכירות לשותפות  2
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פוליסת )להלן: " הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה .א
מיום ההנפקה חודשים  12לתקופת של הינה , "(הביטוח השוטפת

(, בגבולות אחריות claims made) על בסיס הגשת תביעהתכסה ו
מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת  (חמישה) 5של 

בשותף , בשותפותהביטוח את כל הדירקטורים ונושאי המשרה 
בחברות בנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה הכללי, 

  ו/או מטעם החברות הבנות. ם השותפותהמכהנים בהן מטע
 

הפוליסה תכסה תביעות שיוגשו במהלך תקופת הביטוח בגבול  .ב
ובסך הכל  לתביעה מיליון דולר ארה"ב ()חמישה 5 בסך אחריות

 אלפי דולר 14.25בסך של  שנתית לתקופת הביטוח וזאת בפרמיה
לתביעות אזרחיות נגד  לשותפותב. ההשתתפות העצמית "ארה

בקשר עם ניירות ערך השותפות שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך 
אלפי דולר  50הינה:  של השותפות הנסחרים בבורסה בתל אביב

אלפי  150בסך  לתביעות שיוגשו בכל העולם למעט בארה"ב ובקנדה,
לתביעות אלפי דולר  25ובסך  ,לתביעות שיוגשו בארה"ב ובקנדהדולר 

עניינן אין לתביעות אזרחיות נגד השותפות ש שיוגשו בארה"ב ובקנדה
 ה של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך. הפר

 
כסה תביעות כנגד דירקטורים או ת השוטפת לאפוליסת הביטוח  .ג

 הנוגעות לתשקיףזה.נושאי משרה בה 
 

( כמפורט POSIלציבור ) הנפקהבגין השותפות ערכה ביטוח לכיסוי אחריות  10.2.14 
 :רבגין הנפקה לציבותנאי פוליסת הביטוח י עיקרלהלן. להלן 

 
יחידות השתתפות של של לציבור  הנפקהפוליסה לביטוח אחריות בגין  .א

פוליסת "-" וההנפקה)להלן: "השותפות על פי תשקיף השותפות 
POSI בהתאמה(, שהינה על בסיס הגשת תביעה, בגבולות אחריות "

דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת ( מיליון חמישה) 5של 
בשותף הכללי, , בשותפותי המשרה הביטוח לכל העובדים ו/או ונושא

בחברות בנות שלה ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים 
 ו/או מטעם החברות הבנות.  ם השותפותבהן מטע

 
לתביעות אזרחיות נגד השותפות  לשותפותההשתתפות העצמית  .ב

שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך בקשר עם ניירות ערך של 
אלפי דולר  50בתל אביב הינה:  השותפות הנסחרים בבורסה

אלפי  150בסך  לתביעות שיוגשו בכל העולם למעט בארה"ב ובקנדה,
לתביעות  אלפי דולר 25ובסך  ,לתביעות שיוגשו בארה"ב ובקנדהדולר 

עניינן אין לתביעות אזרחיות נגד השותפות ש שיוגשו בארה"ב ובקנדה
 הפרה של דיני ניירות ערך.

 
וכן אחריותה לשיפוי  השותפותאת אחריות הפוליסה מורחבת לכסות  .ג

כן, הפוליסה -בקשר עם התשקיף. כמומסויימים צדדיים שלישים 
מכסה את אחריות בעל השליטה בגין המצגים הנכללים במסגרת 

  התשקיף.
 

שנים מיום עריכת הביטוח.  7תקופת הביטוח הינה לתקופה של  .ד
ט במקרה של ניתנת לביטול על ידי המבטח )למע אינה POSIפוליסת 

 אי תשלום הפרמיה על ידי המבוטח(.
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לכל  POSI-פרמיית הביטוח בגין התקשרות השותפות בפוליסת ה .ה
 דולר ארה"ב. אלפי  22.325הביטוח הינה בסך של תקופת 

 
כסה תביעות כנגד דירקטורים או נושאי משרה ת לאפוליסת הביטוח  .ו

  .יללע 10.2.13המכוסות תחת הפוליסה שתיערך לפי סעיף בה 
 

יובהר בזאת כי הכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי  .ז
משרה השוטפת ופוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בגין 

 ההנפקה לציבור, הינו בכפוף לכלל תנאי וחריגי הפוליסות.
  
תעסיק השותפות המוגבלת בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,  10.2.15 

המועסקים במועד התשקיף על ידי השותף הכללי )ראה  מספר בעלי תפקידים
  .לעיל( 8.11.2-8.11.5גם סעיפים 

 
למיטב ידיעת השותף הכללי, פרט לאמור לעיל, אין לשותף הכללי ו/או לבעל ענין  

, ענין בעסקאות השותפות המוגבלת והנאמנות, למעט או בשותפות בשותף הכללי
 במהלך העסקים הרגיל.

 
 ואינטרס בשותפות המוגבלת ךניירות ער 310.

בעלת  ההתחייבעל פיו שותף הכללי ובין הנאמן, בעלת השליטה בבין שנחתם להסכם  
קודם לרישום ניירות  ,)השותף המוגבל( מאת הנאמן שותף הכללי לרכושהשליטה ב

וכתבי אופציה  הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, יחידות השתתפות
  לעיל. 1.4סעיף  ראה – (1-3 ות)סדר
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 'אנספח 
 

 נוסח כתב שיפוי
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 שותפות מוגבלת - רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(

 )"השותפות"( 

 תאריך _________      

 לכבוד

______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 כתב התחייבות לשיפויהנדון: 

 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

 כותרות והגדרות .1

 .לק בלתי נפרד ממנוהתוספת לכתב שיפוי זה מהווה ח 1.1

הכותרות בכתב שיפוי זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש כתב שיפוי  1.2
 זה או הוראה מהוראותיו.

 ים המשמעות הרשומה בצידם, אלא אםבכתב שיפוי זה תהא למונחים הבא 1.3
 משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב שיפוי זה

ניתנה לו בחוק החברות, ובאין הגדרה בחוק החברות תהיה תהא המשמעות ש
המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש אחרת, או אם 

 :מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים

, כפי שישונה מעת 1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"
 לעת.

, כפי שישונה 1968 -שכ״ח חוק ניירות ערך, הת "חוק ניירות ערך"
 מעת לעת.

השותפות השותף הכללי ו/או כל תאגיד אשר  "חברה בת" או "חברות בנות"
שליטה בו, כמשמעות "שליטה"  יבעל םהינ

 בחוק ניירות ערך.

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. "פעולה"

חוק ניירות ל 1או ט' 4, ח'3הליך לפי פרקים ח' "הליך אכיפה מנהלית"
 ערך.

"הפוליסה" או "פוליסת 
 הביטוח"

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי 
משרה שנרכשה, אם נרכשה, או שתירכש, אם 

השותפות השותף הכללי ו/או תירכש, על ידי 
השותפות, בין השותף הכללי ו/או ו/או עבור 

 שהיא בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

 .נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ "השותף הכללי"

כפי שתוקן  11.12.2016הסכם השותפות מיום  "מסמכי ההתאגדות"
כפי  9.5.2018מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 

 שתוקן מעת לעת.

כל אחד מנושאי המשרה בשותף השותף הכללי ו "נושא המשרה"
 הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותפות.
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 חייבות לשיפויתוקפו של כתב ההת .2

 יהא זה התחייבות כתב כי, בזאת מובהר, זה התחייבות בכתב להלן האמור לכל בכפוף
 .זה התחייבות כתב בסוף המשרה נושא חתימת לאחר רק בתוקף

 התחייבות לשיפוי .3

 התחייבות לשיפוי ועילות השיפוי 3.1

 כל להוראות בכפוף המשרה נושא את מראש לשפות בזאת מתחייבת השותפות
 מסמכי ולהוראות זה שיפוי כתב להוראות ובכפוף עליו להתנות ניתן אשל דין

( השיפוי״ ״עילות : להלן) להלן כמפורט הוצאה או חבות כל בשל, ההתאגדות
כשותף  ם/תפקידו בתוקף הם/פעולותיו עקב ו/שיוציא או מהם מי על שתוטל

 :העניין לפי, בשותפות או/ו הכללי בשותףכללי ו/או 

, דין פסק פי-על אחר אדם לטובת המשרה נושא על טלשתו כספית חבות 3.1.1
. משפט בית בידי שאושר בורר פסק או בפשרה שניתן דין פסק לרבות

 מהאירועים יותר או לאחד מוגבלת כאמור שיפוי למתן התחייבות
 לדעת אשר"(, התוספתן: "להל) זה שיפוי לכתב בתוספת המפורטים

השותף הכללי  פעילות רלאו צפויים הינם הכללי השותף דירקטוריון
 המרבי שהסכום ובלבד, לשיפוי ההתחייבות מתן בעת בפועל השותפותו

 3.3.1 בסעיף המפורטים המידה אמת או הסכום על יעלה לא השיפוי של
  ;העניין בנסיבות סביר הנו כי קבע הכללי השותף שדירקטוריון, להלן

 נושא יוציאש, דין עורכי טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות 3.1.2
השותף  בידי נגדו שיוגש בהליך, משפט בית בידי בהן שיחויב או המשרה

 פלילי באישום או, אחר אדם בידי או םבשמ או השותפותהכללי ו/או 
 דורשת שאינה בעבירה יורשע שבו פלילי באישום או, יזוכה שממנו
 ;פלילית מחשבה הוכחת

 נושא שיוציא, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות 3.1.3
 לנהל המוסמכת רשות בידי נגדו שהתנהל הליך או חקירה עקב המשרה
 ומבלי נגדו אישום כתב הגשת בלא הסתיים ואשר, הליך או חקירה

 בלא שהסתיים או, פלילי להליך כחלופה כספית חבות עליו שהוטלה
 פלילי להליך כחלופה כספית חבות בהטלת אך נגדו אישום כתב הגשת

. כספי לעיצום בקשר או פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה
 אישום כתב הגשת בלא פלילי הליך סיום" למונחים תהיינה, זו בפסקה
 להליך כחלופה כספית חבות״ -ו ״פלילית חקירה בו שנפתחה בעניין
 ;החברות לחוק( א)260 בסעיף להם שנקבעה המשמעות, ״פלילי

()א( לחוק ניירות ערך או 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  3.1.4
לחוק  1, או ט4, ח'3בשל הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

ניירות ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת 
 עורך דין;

הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים  3.1.5
יו, לרבות הוצאות התדיינות ו/או בקשר אל 1988-העסקיים, תשמ"ח

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות  3.1.6
 פי חוק החברות.-נושא משרה בחברה, על

 חריגים לשיפוי 3.2

 המשרה נושא את ישפו לא השותפותהשותף הכללי ו/או , דין כל להוראת בכפוף
 :מאלה אחד בשל שיוציא או עליו תוטל אשר הוצאות או כספית חבות בגין

 חברה כלפי או השותפותהשותף הכללי ו/או  כלפי אמונים חובת הפרת 3.2.1
 סביר יסוד לו היה כאשר לב בתום אמונים חובת הפרת למעט םשלה בת

 או/ו השותפותהשותף הכללי ו/או  בטובת תפגע לא שהפעולה להניח
 .םשלה הבת חברת
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 למעט, בפזיזות או בכוונה ל בעל תפקיד שנעשתהש זהירות חובת הפרת 3.2.2
 .בלבד ברשלנות נעשתה אם

 .כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה 3.2.3

 .עליו שיוטל כופר או כספי עיצום, אזרחי קנס, קנס 3.2.4

 .לעיל 3.1.4 בסעיף כמפורט למעט מנהלית אכיפה הליך 3.2.5

 סכום השיפוי המרבי 3.3

, יחד ולכולם המשרה נושאימ אחד לכל ישולםש המרבי השיפוי סכום 3.3.1
 על יעלה לא לעיל, 3.1לעניין שיפוי על פי סעיף  ובמצטבר בודד למקרה

 דוחותיה פי-על השותפות של העצמי מההון 25% -ל השווה סכום
: להלן) בפועל השיפוי למועד נכון, השותפות של האחרונים הכספיים

 "(.סכום השיפוי המרבי

 בזכות לפגוע כדי לעיל האמור השיפוי בתשלום אין כי, בזאת מובהר 3.3.2
 עילות המעמידים אירועים בגין ביטוח תגמולי לקבל המשרה נושא
. להלן 3.8.3 סעיף להוראות בכפוף, הביטוח בפוליסת המבוטחים, שיפוי

 מכח חויבי בהם עצמית השתתפות סכומי בגין יחול השיפוי כי יובהר כן
 שיפוי כתב פי-על תהשותפו תשלומי כי, במפורש מודגש. הביטוח פוליסת

 תגמולי כל לסך מעבר)שאינו מהווה כפל פיצוי(  נוסף״ ״רובד יהוו זה
 כי מודגש. ישולמו שכאלה ככל, המבטח ידי-על שישולמו הביטוח

 לרבות, כלשהו ג׳ צד לטובת חוזה מהווה אינה לשיפוי זו התחייבות
 זכות, מבטח כל לרבות, כלשהו שלישי צד לאף תהא ולא, כלשהו מבטח
 פי-על מבטח מחויב לו אשר בתשלום השותפות של השתתפות לדרוש
 בפוליסה הנקובה העצמית ההשתתפות למעט, עמו שנערך ביטוח הסכם
 .כאמור

 אירועים על לשותפות ידוע יהיה בפועל השיפוי ובמועד ובמידה אם 3.3.3
 אחרים משרה לנושאי שיפוי מתן עקב בהם לחוב עלולה שהיא נוספים

 לחוב עלולה שהשותפות הכולל והסכום( ״אחרים וישיפ מקרי״ :להלן)
 השיפוי סכום על עולה האחרים השיפוי מקרי ובגין זה כתב בגין בו

 אשר סכום אותו את ידה תחת לעכב השותפות רשאית אז כי המרבי
 המשרה נושאי כלפי גם בהתחייבותה לעמוד כדי לה דרוש יהיה לדעתה

 לשלם השותפות שעל כוללה הסכום סופית שיתברר לאחר ורק האחרים
 כולה היתרה את לשלם האחרים השיפוי מקרי עם ביחד זה שיפוי פי-על
 .המקרה לפי, חלקה או

 לנושאי לשלם תידרש שהשותפות השיפוי סכומי כל שסך וככל אם 3.3.4
 השיפוי סכום על כלשהו במועד יעלה, לעיל 3.3.1 בסעיף כאמור, המשרה
( עת באותה קיימת שתהיה כפי) המרבי השיפוי סכום יתרת על או המרבי

 נושאי בין יתרתו או המרבי השיפוי סכום יחולק, דלעיל. 3.3.1 סעיף לפי
 כתבי פי-על לשותפות שהגישו דרישות בגין לשיפוי זכאים שיהיו המשרה
 המשרה נושאי״ :להלן) מועד אותו לפני להם שולמו ולא השיפוי

 המשרה ושאימנ אחד כל שיקבל השיפוי שסכום באופן (,״הזכאים
 של השיפוי בת החבות סכום שבין היחס פי-על יחושב, בפועל, הזכאים

 כל של השיפוי בת החבות סכום לבין הזכאים המשרה מנושאי אחד כל
 .במצטבר, הזכאים המשרה נושאי

 השיפוי סכום בגובה משרה לנושאי שיפוי סכומי השותפות שילמה 3.3.5
 תשלום אם אלא םנוספי שיפוי בסכומי השותפות תישא לא ,המרבי
 מוסמכים שיהיו בשותפות באורגנים יאושרו הנוספים השיפוי סכומי
 הנוספים השיפוי סכומי תשלום במועד, דין כל פי-על זו הגדלה לאשר

 .דין כל פי-על, כך לשם יידרש אם, ההתאגדות מסמכי לשינוי ובכפוף

 תשלומי ביניים 3.4

 בהתאם לשיפוי יזכא להיות עשוי המשרה נושא שבגינו אירוע קרות עם 3.4.1
 סכום חשבון על כמקדמה לרשותו השותפות תעמיד, לעיל לאמור
 והתשלומים ההוצאות לכיסוי הדרושים הכספים את, לעת מעת, השיפוי
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 הקשור נגדו משפטי הליך בכל בטיפול הכרוכים למיניהם האחרים
 באופן, בוררות או גישור והליכי חקירה הליכי לרבות, אירוע לאותו
 בכפוף והכל, בעצמו לממנם או לשלמם יידרש לא ההמשר שנושא

 .המרבי השיפוי סכום לרבות זה שיפוי בכתב ולהוראות לתנאים

 כלשהם סכומים במקומו או המשרה לנושא תשלם שהשותפות במקרה 3.4.2
 יתברר מכן ולאחר, כאמור משפטי להליך בקשר זה שיפוי כתב במסגרת

 הוראות יחולו יםסכומ אותם על השותפות מאת לשיפוי זכאי שאינו
 .להלן 3.11 סעיף

 או/ו שידרשו בטחונות גם השותפות תעמיד מהתחייבויותיה כחלק 3.4.3
 של ביניים החלטות פי-על להעמיד המשרה נושא על שיהיה ערובות

, נכסיך על שיוטלו עיקולים החלפת לצורך לרבות, בורר של או ביהמ״ש
 .המרבי השיפוי סכום למגבלת בכפוף

 תנאי השיפוי 3.5

 לתנאים כפופה זה כתב פי-על לשיפוי ההתחייבות, לעיל מהאמור לגרוע מבלי
 :להלן המפורטים

 .המשרה נושא את לשפות דין פי-על מניעה אין 3.5.1

 כל על לשותפות בכתב המשרה נושא יודיע, דין פי-על מותר שהדבר ככל 3.5.2
 לרבות סוג מכל דרישה, רק לא אך לרבות) מנהלי או/ו משפטי הליך

 לרבות אזרחית תביעה או/ו משפטית תביעה, מכתמוס רשות של חקירה
 אכיפה הליך ולרבות הצהרתי לסעד בקשה או/ו כספיים לפיצויים תביעה

 כל ועל לחול השיפוי עשוי בגינו אירוע לכל בקשר נגדו שייפתח( מנהלית
 לנזק אישית אחריות לו מיוחסת במסגרתו נגדו בכתב לו שיימסר איום
 העלולות לידיעתו שהובאו נסיבות ועל (,״משפטי הליך״: להלן) כספי

 כך על לראשונה לו היוודע עם מייד וזאת משפטי הליך לפתיחת להביא
 שהיא למי או לשותפות דיחוי ללא ויעביר(, ״השיפוי הודעת״: להלן)

 .הליך לאותו בקשר מסמך כל, לו תודיע

 וככל, לעת מעת שתהיה כפי השותפות של הביטוח פוליסת לתנאי בכפוף 3.5.3
 בגין המשפטי לטיפול בנוגע הבאות ההוראות יחולו, בתוקף יהשתה

 :זה שיפוי כתב תנאי פי-על לשיפוי עילה המעמיד אירוע

 ידי-על הליכים המשרה נושא נגד נפתחו בהם במקרים מלבד א.
 לא אך, זכאית תהיה השותפות, השותפותהשותף הכללי ו/או 

 בפני גנתובה הטיפול את, עצמה על לקחת או/ו להשתתף, חייבת
 דין עורך לכל האמור הטיפול את למסור או/ו משפטי הליך אותו

 על מקובל יהיה שלא דין לעורך פרט) זה לצורך תבחר שהשותפות
 על( ״הממונה עוה״ד״:  להלן( )סבירות מסיבות המשרה נושא

 .וחשבונה אחריותה

 עצמה על נטלה לא השיפוי הודעת מקבלת ימים 15 תוך אם .ב
 נושא התנגד אם או המשפטי בהליך הטיפול את השותפות

 הוא, סבירים מטעמים הממונה עוה״ד ידי-על לייצוגו המשרה
, שיבחר לעו״ד המשפטי בהליך הטיפול את למסור רשאי יהיה

 ובלבד, האחר לעו״ד הטרחה שכר בגין אותו תשפה והשותפות
 לאישור כפופים יהיו עמו הטרחה שכר והסדר עוה״ד שזהות

. סבירות מסיבות אלא יסרב לא אשר, הכללי השותף דירקטוריון
 המשרה ונושא המבוקש הטרחה שכר סכום מלוא אושר לא

 זכאי יהיה, שבחר עוה״ד של שירותיו על לוותר שלא החליט
 והיתרה, לו שאושר הטרחה שכר סכום את השותפות מן לקבלן

 .חשבונו ועל ידו על תשולם

 תהא לא, המשפטי ליךבה הטיפול את השותפות עצמה על נטלה .ג
 הוצאות בגין שיפוי המשרה לנושא לשלם מחויבת השותפות
 .המשפטית ההגנה לניהול בנוגע שתוציא התדיינות

 הנ״ל הטיפול במסגרת יפעלו הממונה הדין עורך או/ו השותפות . ד
 הדין עורך. סיום לידי הנ״ל המשפטי ההליך את להביא כדי
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 ולנושא לשותפות ותנאמנ חובת חייב ויהיה יפעל הממונה
 הדין עורך לדעת או המשרה נושא לדעת שיווצר מקום. המשרה
 המשרה נושא לדעת שתתקיימנה או, עניינים לניגוד חשש הממונה

 ניגוד להיווצר עלול בהן נסיבות הממונה הדין עורך לדעת או
 אחר משרה נושא כל לבין בינו או/ו השותפות לבין בינו עניינים

 נושא יודיע, משפטי הליך אותו בפני הגנתוב, להליך צד שהוא
 לפי, הממונה הדין עורך כך על המשרה לנושא יודיע או/ו המשרה

 עורך למנות רשאי יהיה המשרה ונושא זה עניינים ניגוד על, העניין
 המפורטות השיפוי להוראות בהתאם בהגנתו לטיפול מטעמו דין

 .לעיל. ב קטן בסעיף

 בדרך הנ״ל המשפטי ההליך לסיום אלהבי רשאית תהיה לא השותפות 3.5.4
 מהם שכתוצאה הסדר או/ו לפשרה להסכים או/ו הסדר או/ו פשרה של

 שיפוי כתב פי-על בגינם ישופה לא המשרה שנושא סכומים לשלם תידרש
 אם, שתירכש הביטוח פוליסת במסגרת במלואם ישולמו לא אף ואשר זה

 נושא הסכמתב אלא, שלה בת חברה או/ו השותפות ידי -על, תירכש
 רשאית תהא לא השותפות, כן כמו. בכתב לכך המוקדמת המשרה
 של בדרך להכרעה הנ״ל המשפטי ההליך נשוא המחלוקת את להביא

 המוקדמת המשרה נושא בהסכמת אלא, גישור או פישור או בוררות
 סבירים מנימוקים אלא זו הסכמתו לתת יסרב שלא ובלבד, בכתב, לכך

 המחלוקת תועבר אם אף, ספק הסר למען. בכתב לשותפות שימסרו
 בכל או גישור או פישור או בוררות של בדרך לפתרון המשפטי בהליך

 כתב פי-על בכך הקשורות ההוצאות בכל תישא השותפות, אחרת דרך
 .רגיל משפטי בהליך בדין מחויבת שהיא ככל זה שיפוי

 ךההלי את לסיום להביא רשאית תהא לא השותפות לעיל האמור אף על 3.5.5
 המחלוקת את להביא או/ו הסדר או/ו פשרה של בדרך הנ״ל המשפטי

 או פישור או/ו בוררות של בדרך להכרעה הנ״ל המשפטי ההליך נשוא
 יתן אם אלא, המשרה נושא נגד פליליים אישומים של במקרים גישור

 לסרב יוכל המשרה נושא. ובכתב מראש הסכמתו את המשרה נושא לכך
 ומבלי הבלעדי דעתו שיקול לפי זו בפסקה האמורה הסכמתו את ליתן

 .הסכמתו אי את לנמק שיידרש

 שיתוף פעולה עם השותפות 3.6

 אותה שיסמיך מסמך כל על המשרה נושא יחתום השותפות בקשת לפי 3.6.1
 ולייצג משפטי הליך באותו בהגנתו בשמו לטפל, כאמור דין עורך כל או/ו

 בקשת פיל, כן כמו. לעיל לאמור בהתאם, בכך הקשור בכל אותו
 המשרה נושא ימסור, דין פי-על מותר שהדבר ובמידה, השותפות
 כל, מיידי באופן, השותפות להנחיות בהתאם שלישי לצד או/ו לשותפות

 לכתב בהתאם בהגנתו הטיפול לצורך שיתבקש כוח ייפוי או/ו מסמך
 .זה שיפוי

 כאמור דין עורך כל עם או/ו השותפות עם פעולה ישתף המשרה נושא 3.6.2
 טיפולם במסגרת מהם מי ידי-על ממנו שיידרש סביר אופן בכל לעיל

 כל לכיסוי תדאג שהשותפות ובלבד, משפטי הליך לאותו בקשר
, לעיל 3.1ף בסעי האמורים למיניהם האחרים והתשלומים ההוצאות
 לממנן או לשלמן ידרש לא המשרה שנושא באופן ,בכך כרוכות שתהיינה

 פי-על לו המובטח מהשיפוי לגרוע כדי בכך שיהיה מבלי וזאת, בעצמו
 .זה שיפוי בכתב לאמור בכפוף והכל זה שיפוי בכתב האמור

 פי-על המבטחים הוראות כל את לקיים מתחייב המשרה נושא, כן כמו 3.6.3
 המשרה נושא או/ו שהשותפות משרה נושאי לאחריות פוליסה כל

-על ממנו שיידרש כפי, המשפטי בהליך התגוננות עם בקשר בה יתקשרו
 .משפטי הליך לאותו בקשר טיפולם במסגרת מהם מי ידי

 כיסוי החבויות 3.7

 תדאג, לאו אם ובין לעילא. 3.5.3 בסעיף המפורט לפי תפעל השותפות אם בין
ף בסעי האמורים למיניהם האחרים והתשלומים ההוצאות כל לכיסוי השותפות

 מבלי וזאת, בעצמו לממנם או לשלמם ידרש לא המשרה שנושא באופן לעיל 3.1
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 פוליסת או/ו, זה בכתב האמור פי-על לו המובטח מהשיפוי לגרוע כדי בכך שיהיה
 בכתב לאמור בכפוף והכל, תרכוש אם, לעת מעת השותפות שתרכוש הביטוח

 .זה שיפוי

 אי תחולת השיפוי 3.8

 זה שיפוי כתב פי-על המשרה נושא את לשפות חייבת תהא לא השותפות 3.8.1
 בוררות או הפשרה הסדר תנאי פי-על ידו על שישולם סכום כל בגין

 הסכימה השותפות כן אם אלא בעצמו לנהל בחר אשר המשפטי בהליך
 ואולם העניין לפי, בוררות אותה לקיום או פשרה לאותה בכתב

 סבירים מטעמים אלא כאמור הסכמתה את מלתת תמנע לא השותפות
 .שינומקו

 פלילי ישוםבא המשרה נושא הודאת של במקרה יחול לא השיפוי, כן כמו 3.8.2
 קיבלה אם אלא פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה

 .ומראש בכתב כאמור בעבירה להודות כוונתו על הודעה השותפות

 כלשהו ארוע בגין סכומים זה כתב פי-על לשלם תידרש לא השותפות 3.8.3
 ביטוח במסגרת שהיא דרך בכל במקומו או עבורו או לו בפועל ששולמו

 צד של כלשהי שיפוי התחייבות או( שרכשה וככל אם, השותפות שרכשה)
 לו השיפוי סכום שבין ההפרש בגובה בסכום אלא השותפות שאינו 'ג

 פוליסת מכח ששולם הסכום לבין שיפוי כתב פי-על המשרה נושא זכאי
 שסכום ובלבד, האחר השיפוי הסכם או/ו ארוע אותו בגין הביטוח
 אין. המרבי השיפוי וםסכ על יעלה לא בו תחויב שהשותפות השיפוי
 לנשיאת הנוגע בכל המשרה נושא מזכויות לגרוע כדי זה בסעיף באמור

 תגמולי העברת או/ו בפוליסה הנקובה העצמית בהשתתפות השותפות
 או/ו המשרה נושא של חבותו בגין ממבטחים השותפות שקיבלה ביטוח

 .בהן שנשא משפטיות הוצאות

 המשרה נושא של כהונתו בגין יהיה זה כתב פי-על והשיפוי היה, כן כמו 3.8.4
 כל מיצוי אחרי רק יבוא זה כתב פי-על שהשיפוי הרי, בנות בחברות
 ידי-על שנערכה ביטוח פוליסת במסגרת המשרה נושא של זכויותיו
 פי-על או לשיפוי מראש התחייבות פי-על או/ו הרלוונטית הבת החברה

, ספק הסר מעןל. קיימות שהן וככל אם, הבנות בחברות לשיפוי היתר
 לסכום( ובנוסף) מעבר יחול זה שיפוי כתב פי -על השיפוי סכום כי, יובהר

 החברה שערכה הביטוח פוליסת במסגרת( שישולם וככל אם) שישולם
 .כאמור הבת החברה ידי -על שניתן שיפוי או/ו הבת

 תשלום השיפוי 3.9

 טתנקו זה כתב פי-על כלשהו למקרה בקשר תשלום לביצוע הבקשקבלת  עם
 כל של להסדרתו ותפעל, לתשלומו דין פי-על הנחוצות הפעולות בכל השותפות

 לתשלום כאמור כלשהו אישור יידרש אם. יידרש אם, לכך בקשר שיידרש אישור
 זה תשלום יהיה, שהיא סיבה מכל לכך בהתאם יאושר לא תשלום ואותו, כלשהו

 תפעל והשותפות המשפט בית לאישור כפוף כאמור יאושר שלא ממנו חלק כל או
 .להשגתו

 תקופת השיפוי 3.10

 או/ו המשרה נושא של לזכותו יעמדו זה כתב לפי לשיפוי השותפות התחייבויות
 לניהול כאחראי תפקידו סיום לאחר גם וזאת זמן הגבלת ללא עזבונו לזכות

 בשותף משרה כנושא כהונתו או/ו הכללי בשותף העסקתו סיום או/ו השותפות
 או/ו בשותפות משרה כנושא כהונתו או/ו בשותפות תוהעסק סיום או/ו הכללי

 ניתנת בגינן שהפעולות ובלבד, המקרה לפי, בנות בחברות משרה כנושא כהונתו
 או/ו השותפות לניהול כאחראי תפקידו ביצוע בעת נעשו לשיפוי התחייבות

 כנושא כהונתו או/ו בשותפות העסקתו או/ו הכללי בשותף העסקתו תקופת
 הבנות בחברות או/ו הכללי בשותף משרה כנושא כהונתו או/ו בשותפות משרה

 המשרה נושא זכאי בגינו האירוע של הגילוי במועד תלות ללא וזאת השותפות של
 .זה שיפוי כתב לפי לשיפוי
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 החזרת סכומי שיפוי ששולמו 3.11

 כלשהם סכומים במקומו או המשרה לנושא תשלם שהשותפות במקרה 3.11.1
 העמדת של בדרך לרבות, כאמור שפטימ להליך בקשר זה כתב במסגרת

 מאת לשיפוי זכאי שאינו יתברר מכן ולאחר, כאמור משפטי ייצוג
 שניתנה כהלוואה אלה סכומים ייחשבו, סכומים אותם על השותפות

 כפי המזערי בשיעור הריבית בתוספת, השותפות ידי-על המשרה לנושא
 ההלוואה מקבל בידי תהווה שלא מנת על דין פי-על לעת מעת שיקבע
 המשרה נושא על ויהיה, הצמדה הפרשי ובתוספת במס חייבת הטבה

 פי-על הריבית בגין מע״מ בצירוף לשותפות הללו הסכומים את להחזיר
 תשלומים הסדר ולפי, כן לעשות ידה על בכתב לכשיידרש, הדין

 .תקבע שהשותפות

 שיפוי סכומי השותפות שילמה שבגינו החיוב בוטל כי שיתברר במקרה 3.11.2
 את להמחות המשרה נושא מתחייב, שהיא סיבה מכל פחת שסכומו או

 על הנחוצות הפעולות כל את ולבצע כאמור סכום להשבת זכויותיו מלוא
 להחזיר המשרה נושא חייב, כן עשה לא. תקפה תהא זו שהמחאה מנת
 בשיעור הצמדה והפרשי ריבית בצירוף לשותפות האמורים הסכומים את

 .התובע מאת זה סכום להחזר זכאי שהינו ולתקופה

 שונות .4

 לחול השיפוי עשוי בגינו אירוע כל על המשרה לנושא להודיע מתחייבת השותפות 4.1
 .האפשרי בהקדם

, לקיימן המיועד ובאופן בהרחבה יפורשו זה כתב פי-על השותפות התחייבויות 4.2
 מהוראות הוראה כי ויקבע היה. נועדו שלה התכלית לשם, דין פי-על המותר ככל
 או/ו כלשהו מטעם תוקף חסרת הינה או/ו לאכיפה ניתנת אינה זה שיפוי כתב

 ניתן שלא דין הוראות לבין זה בכתב כלשהי הוראה בין סתירה של במקרה
 לא אך, האמורה הדין הוראת תגבר, עליה להוסיף או לשנותה, עליה להתנות

 .זה בכתב ההוראות שאר של מתוקפן לגרוע או לפגוע בכך יהיה

 את לבטל, עת ובכל הבלעדי דעתה שיקול פי-על, רשאית תהא השותפות 4.3
 את להפחית לרבות מתנאיו תנאי לשנות או, זה כתב פי-על לשיפוי התחייבותה

 בנוגע בין, חל הוא עליהם האירועים את לצמצם או, פיו-על המירבי השיפוי סכום
 חולושי לאירועים מתייחס שהוא ככל מהם לחלק בנוגע ובין המשרה נושאי לכל

, זו כוונתה על מוקדמת הודעה המשרה לנושא נתנה כי ובלבד -השינוי מועד לאחר
, ספק כל הסר למען. לתוקף החלטתה תכנס בו המועד לפני יום 30ת לפחו, בכתב

 או זה כתב תנאי את להרע כדי בה יש אשר, כאמור החלטה כל כי בזאת מובהר
 טרם השיפוי וכתב שהוא סוג מכל רטרואקטיבית תחולה בעלת תהא לא, לבטלו
 לכל בנוגע ועניין דבר לכל תקף ולהיות לחול ימשיך, העניין לפי, ביטולו או שינויו
 נושא כנגד הוגש בגינו ההליך אם אף, הביטול או השינוי טרם אשר אירוע

 .השיפוי כתב של ביטולו או שינויו לאחר, המשרה

 ואין בדיעבד שיפוי בדבר השותפות הסכם מהוראות גורע אינו זה שיפוי כתב 4.4
, ניתן אם, לך שניתן מהפטור לגרוע בכדי זה לכתב בהתאם לשפותך בהתחייבות

 .ההתאגדות במסמכי

 ג׳ צד לטובת חוזה מהווה אינו זה שיפוי כתב כי בזאת נקבע ספקות למניעת 4.5
 פטירה של במקרה, ספק הסר למען. להמחאה ניתן ואינו מבטח לרבות כלשהו

 .עיזבונך על לרבות דין כל הוראות לפי חליפך על יחול זה שיפוי כתב(, חו״ח)

 ידי-על או השותפות ידי-על אורכה מתן או מפעולה הימנעות, שיהוי, ויתור שום 4.6
 והתחייבויות בזכויות יפגעו ולא כויתור נסיבות בשום יפורשו לא המשרה נושא

 מלנקוט רכאמו מצד ימנעו ולא, דין כל פי-על או/ו זה שיפוי כתב פי -על הצדדים
 .כאמור זכויותיו מימוש לשם הדרושים והאחרים המשפטיים הצעדים בכל

 .בישראל הדין הינו זה שיפוי כתב על החל הדין 4.7

 על החלים וההוראות התנאים של וממצה בלעדית הסכמה מהווה זה כתב 4.8
 מסמך. בו הנדונים לנושאים ביחס המשרה נושא לבין השותפות בין ההתקשרות
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 השותפות בין, נעשו אם, שנעשו והבנה הסכם, הצהרה, סכמהה כל על גובר זה
 בטרם, בכתב ובין פה בעל בין, זה בכתב האמורים בעניינים המשרה נושא לבין

 .זה כתב נחתם

 

 [.____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש

 

 

 

____________________________________ 
 שותפות מוגבלת - רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(

  

 

 .תנאיו לכל הסכמתי את ומאשר זה כתב קבלת מאשר אני

 

________________________ 
 חתימת נושא המשרה        

 

 תאריך: ____________
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 התוספת לכתב השיפוי

 של הפעילות לתחום הקשורה( החברות לחוק 1 בסעיף כמשמעותן) פעולהעסקה או  .1
, לקידוח הנוגעות פעולות זה ובכלל פצלי שמן של ופיתוח הפקה, בחיפושים השותפות

, ושיווקם חלוקתם, מכירתם, הולכתם, אחסונם, ת נפט ותוצרים נילווים מפצלי שמןהפק
 או/ו במישרין הכרוכה דעת שיקול הפעלת או פעולה וכל, עבודתם ואופן מתקנים הקמת

, חכירה, רכישה, מכירה, העברה, רק לא אך, לרבות הנ״ל לותהפעו בביצוע בעקיפין
 אשראי לקבלת בהסכמים התקשרויות, התחייבויות או נכסים של שעבוד או השכרה

 .מימון בהסכמי התקשרויות זה ובכלל

 הרגיל העסקים במהלך שהינה בין( החברות לחוק 1 בסעיף כמשמעותן) פעולה או עסקה .2
 של בנות חברות של או/ו השותפות של הרגיל העסקים ךבמהל שאינה ובין השותפות של

 נאותות בדיקת, בעסקה להתקשרות ומתן משא, עניין בעל עם עסקה זה ובכלל, השותפות
 עם התקשרויות, סיומם או/ו ביצועם לרבות בהסכמים התקשרויות(, קיומה אי לרבות)

 אחר שלישי צד לכ או שירותים נותני, זכיינים, ספקים, לקוחות, חיצוניים קבלנים
 או רכישה, השכרה, חכירה, מכירה, העברה וכן, השותפות עם עסקים של סוג כל המקיים

 אחד בכל זכות קבלת או מתן או(, ערך ניירות לרבות) התחייבויות או נכסים של שעבוד
 מימון בהסכמי התקשרויות לרבות, בטחונות קבלת או ומתן אשראי והענקת קבלת, מהם

 התקשרויות או עסקאות מימון לצורך אחרים פיננסיים גורמים או/ו בנקים עם
 יושלמו לא אם ובין כאמור הפעולות או/ו העסקאות יושלמו אם בין והכל, המבוצעות

 .שהיא סיבה מכל

 ומחוץ בישראל( הפועל אל יצאה שלא ערך ניירות הנפקת לרבות) ערך ניירות הנפקת .3
 לא או/ו לציבור ערך ניירות הצעת, לעיל ורהאמ מכלליות לגרוע מבלי אך, לרבות, לישראל
 .כלשהי אחרת בדרך ערך ניירות הצעת או פרטית הצעה, תשקיף פי-על לציבור

, הליך וכל כלשהו יחידות בעל או השותפות ידי-על מכר הצעת או/ו רכש הצעת ביצוע .4
 .אליהם הקשור דיווח או/ו מסמך, דעת חוות

 שלה הערך שניירות מכך הנובע או מדווח תאגיד השותפות של מהיותה הנובע אירוע .5
 .הציבור ידי-על מוחזקים

 שלו טיוטה בכל לרבות, בתשקיף גילוי הטעונים הנושאים עם בקשר דרישה או תביעה .6
 .דין כל פי-על כנדרש גילוי ניתן לא ואשר

 תקנות לרבות, ערך ניירות חוק או השותפויות פקודת פי-על המוגשים הודעה או דיווח .7
, לה מחוצה או בישראל בבורסה הנהוגים הנחיות או כללים פי-על או, כוחםמ שהותקנו

 הודעה או דווח מהגשת הימנעות או/ו דומים עניינים המסדיר אחרת מדינה של חוק או
 .כאמור

 לגבי הערכה מתן לרבות השותפות בדיווחי וגילוי דיווח ומתן החלטות וקבלת דיון .8
 השותף של הדירקטוריון בדוח הכלולים פיםנוס ונושאים הפנימית הבקרה אפקטיביות

 .הכספיים לדוחות והתייחסות הצהרות מתן וכן, הכללי

 השותף דירקטוריון בישיבות החלטות וקבלת והשתתפות, אישי עניין על הודעה מתן .9
 .וועדותיהן הכללי

 הכנה, החשבונאית התקינה יישום אופן לרבות הכספיים הדוחות עם בקשר פעולה כל .10
 לפי, נפרדים או מאוחדים, הבנות וחברות השותפות של הכספיים הדוחות על וחתימה

 .תחזיות או עסקיות תוכניות עם בקשר וכן, ולאישורם, העניין

 ובלבד, השותפות הסכם להוראות בהתאם רווחים חלוקת בדבר החלטה או/ו פעולה כל .11
 חלוקת עם בקשר דרישה או תביעה כל וכן דין עפ״י מותר כאמור פעולה בגין ששיפוי
 .בשותפות ההשתתפות יחידות לבעלי רווחים
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 מבלי אך, לרבות, אליהם בנוגע החלטה כל או מחדש ארגונה או השותפות מבנה שינוי .12
 בנות חברות הקמת, השותפות בהון שינוי, פיצול, מיזוג, לעיל האמור מכלליות לגרוע

 .חלוקה או הקצאה, מכירתן או פירוקן

 מחזיקי, השתתפות יחידות בעלי לבין השותפות בין הסדרים וגיבוש שינויים, תיקונים .13
 זה ובכלל, ידה-על המוחזקות חברות של או השותפות של נושים או/ו בנקים, חוב אגרות

 .בכללותם וההסדר המתווה ומסמכי החוב ובאגרות נאמנות בשטרי תיקונים

 .ערך ניירות חוק לפי לשפות ניתן בגינם פעולה או/ו אירוע כל .14

, שהוא וסוג מין מכל אישורים או בנייה היתרי, רישיונות בהוצאות הקשורות פעולות .15
 .בחברות והחזקות שליטה היתרי לרבות

 ובכללם עסקיים להגבלים, בעקיפין או במישרין, הקשורים בנושאים פעולה או עסקה כל .16
 .ומונופולין מיזוגים, כובלים הסדרים

 .עריכתם או/ו במכרזים השתתפות .17

 ומכוח במהלך לב בתום שנעשתה דעה או עמדה הבעת לרבות האמיר, התבטאות .18
 ישיבות במסגרת לרבות, לקוחות או ספקים עם והתקשרויות במו״מ לרבות, התפקיד

 .התקשורת באמצעי ולרבות, מועדותיו ועדה או דירקטוריון, הנהלה

 .הנאמנות להסכם או השותפות להסכם בניגוד פעולה .19

 הסכמי ויישום התקשרות, ומתן משא לרבות מעביד-דעוב ליחסי בקשר החלטה או פעולה .20
 בהסדרים טיפול לרבות, לעובדים הטבות, עובדים קידום, קיבוציים או אישיים עבודה

 ערך ניירות והקצאת לעובדים הלוואות, חיסכון או גמל, ביטוח קופות, פנסיונים
 .לעובדים

 ובין גוף לנזקי גרמו כי נטען אם בין, בעבודה וגהות לבטיחות הנוגעת החלטה או פעולה .21
 בנכסי העבודה תנאי כולל העבודה לתנאי הנוגעת החלטה או ופעולה רכוש לנזקי גרמו אם

 .השותפות

 או לעסק נזק או גופנית מחבלה הסובל שלישי צד בידי המוגשות דרישה או תביעה כל .22
 דלמח או פעולה כל במהלך עסקית הפרעה ולרבות בו השימוש אובדן לרבות אישי לנכס

 או הפועלים אחרים אנשים או סוכניה, לעובדיה בהתאמה או, לשותפות המיוחסים
 נובע הנזק אם בין או תאונתי מאירוע נובע הנזק אם בין, השותפות מטעם לפעול הטוענים
 .סביבתי זיהום עקב לרבות ומצטבר הדרגתי מתהליך

 מחזיקים או םשוכרי, משכירים, בעלים, רוכשים בידי המוגשת דרישה או תביעה כל .23
 .האמורים בנכסים לשימוש הקשורים הפסדים או נזקים בגין נכסים של אחרים

 או תביעה כל לרבות, סיכונים בניהול או/ו ביטוח סידורי בעריכת כשל או פעולה כל .24
 כל וכן נאותים ביטוח סידורי של עריכה לאי שגרם נטען מחדל או מעשה עם בקשר דרישה

 פוליסות תנאי, ביטוח בהסכמי התקשרות, ביטוח הסכמי ילגב ומתן למשא בקשר עניין
 .ביטוח פוליסות והפעלת הביטוח

 דרישה או תביעה וכן מסוכנים לחומרים זה ובכלל הסביבה לאיכות הנוגעות פעולות .25
, תקנות, הסביבה איכות חוקי של הפרה של סוג כל לכאורה היוצרות נסיבות עם בקשר

 הסביבה איכות חוקי פי-על הנדרשים נוספים אישורים או, היתרים, סביבתיים רישיונות
 .רעש לרבות סביבתיות להפרעות הגורמות או/ו לרבות

 כל וכן, מכוחו תקנות או/ו צווים או/ו 1981-התשמ״א, הצרכן הגנת לחוק הנוגעות פעולות .26
 .זה בתחום זר דין מכל או/ו מכוחו שתחול משנה וחקיקת, צרכני אופי בעל אחר חוק
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 מכתבי, דרישות, תביעות, דין פסקי, צווים, שיפוטית, ציבורית, מנהלתית פעולה כל .27
 הודעות או( מנהלית אכיפה הליכי לרבות) הליכים, חקירות, טענות, הנחיות, דרישות

 מחוץ או בישראל, אחר גוף או שלטונית רשות של פעולה של הפרה או ציות חוסר בדבר
, הנחיה, רישוי, הוראה, נוהג, כלל, פקודה, צו, תקנה, חוק הוראת מילוי לאי הטוענים, לה

 תפקידם במסגרת בשותפות המשרה נושאי של או/ו השותפות ידי-על פס״ד או/ו מדיניות
 .בשותפות

 ורשויות המדינה לרשויות בקשה והגשת הודעה, דיווח, דעת חוות, מצגים, מידע מתן .28
 אך לרבות, לישראל מחוץ או בישראל דין כל פי-על מוסמכת רשות לכל זה ובכלל, אחרות

 שהותקנו תקנות לרבות השותפויות פקודת החברות, האמור מכלליות לגרוע מבלי
 .דין כל פי-על הנדרש ותיעוד, השותפות על החלים המס דיני הוראות פי-על או, מכוחה

 הנדרש במועד מידע של סוג כל לספק כשל או גילוי לאי ביחס דרישה או/ו תביעה כל .29
 שלישיים לצדדים, כאמור מידע של לקוי או מטעה, חסר לגילוי בקשר וא/ו לדין בהתאם

 בכל לרבות, בכח ערך ניירות למחזיקי או/ו השותפות של ערך ניירות למחזיקי זה ובכלל
 של ערך לניירות זיקה או/ו החזקה, רכישה, חלוקה, רכש הצעת, הקצאה, להנפקה הנוגע

 של הערך מניירות המושפעת או/ו המערבת אחרת השקעה פעילות כל או/ו השותפות
, המס ולרשויות, אחרת משפטית יישות עם השותפות מיזוג של במקרה ולרבות השותפות

 גורם וכל מקומיות רשויות, הסביבה לאיכות משרד, השקעות מרכז, לאומי ביטוח
 .אחר או מקצועי איגוד או/ו מוסדי, ממשלתי

 של אכיפה או רישום לרבות, עליו גנהוה השותפות של הרוחני לקניין הקשורות פעולות .30
 או שבוצעה הנטענת או שבוצעה והפרה, אליהן בקשר בתביעות והגנה רוחני קניין זכויות
 סימני, מדגמים, פטנטים, רק לא אך, לרבות 'ג צד של רוחני קניין זכויות של לרעה שימוש
 .וכיוצ״ב יוצרים זכויות, מסחר

 השותפות פועלת שבהם הבנק חשבונות לוניהו השותפות של ההשקעות תיק ניהול .31
 כולל) במט״ח לעסקאות הנוגע בכל לרבות, שלהן נגזרות או פעולות וביצוע בבנקים

 ניירות של ושאילה והשאלה ערך בניירות חוזר מכר עסקת כולל) ני״ע(, במט״ח פיקדונות
 ,אשראי מכתבי, בנקאיות ערבויות, חיוב כרטיסי, אשראי ומסגרות הלוואות(, ערך

 חוזים, אופציות, גידור עסקות, תיקים מנהלי עם לרבות בהשקעות ייעוץ הסכמי
 .וכיו״ב( swap) החלף עסקאות, נגזרים, עתידיים

 נטען אם ובין בפועל בוצעה אם בין, לו צד שהשותפות כלשהו הסכם הוראות הפרת .32
 .שבוצעה

 המניות או/ו תהיחידו בעלי או/ו בת חברה או/ו השותפות של מס לחבות הנוגעת פעולה .33
 .מהן מי של

 במלואו למחדל או/ו לפעולה בקשר עקיף או ישיר באופן המוגשות דרישה או/ו תביעה כל .34
 של העובדים או/ו המנהלים, המשרה נושאי ידי-על או/ו השותפות בידי, בחלקו או

, המדינה מרשויות אחת של, מסמכים תיעוד או/ו דיווחו, לתשלום הנוגע בכל, השותפות
, ישראל מדינת חוקי פי-על הנדרש אחר תשלום כל או/ו מוניציפלית רשות, וץח רשות

 מס, מוסף ערך מס, בלו, העברה מסי, שבח מס, מכירה מס, הכנסה מס תשלומי לרבות
, אחרים עיכובים או/ו לעובדים שכר עיכוב או/ו משכורות, לאומי ביטוח, מכס, בולים
 .הצמדה בגין ותוספות ריבית של סוג כל לרבות

 רכושה או השותפות רווחיות על מהותי באופן להשפיע היו עשויים או שהשפיעו אירועים .35
 .התחייבויותיה או זכויותיה או

 .המוחזקות בחברות להצבעה בקשר פעולה כל .36

 או מלווה להיות שטוען מי או נושה או מלווה ידי-על המוגשות דרישה או/ו תביעה כל .37
 .כלפיהם השותפות של חובות או/ו ידיהם-על שהולוו לכספים בנוגע, נושה
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 המשרה מנושאי אחד כל של לכהונתו בקשר יחול לעיל המפורטים מהאירועים אחד כל .38
 הבנות בחברות או/ו בשותפות המשרה מנושאי אחד כל של לכהונתו ובקשר הכללי בשותף

 .בעולם מדינה לכל ביחס וכן

 

 או ביצועה לאי גם כמתייחסת תפורש, וימתמס פעולה ביצוע שעניינה לעיל זו בתוספת הוראה כל
 מחייב מסוימת בהוראה הדברים הקשר אם אלא והכול, פעולה אותה של מביצועה הימנעות

 .אחרת
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 'בנספח 
 

 נוסח כתב פטור
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 שותפות מוגבלת - רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(

 )"השותפות"( 

 תאריך _________      

 לכבוד

______________ 

 

 א.ג.נ.,

 

 פטור מאחריותכתב הנדון: 

 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

 כותרות והגדרות .1

 פירוש לצורך ישמשו ולא נוחות לצרכי נועדו זה מאחריות פטור בכתב הכותרות 1.1
 .מהוראותיו הוראה או זה מאחריות פטור כתב

, בצידם הרשומה המשמעות הבאים למונחים תהא זה מאחריות פטור בכתב 1.2
 בכתב אחר ביטוי או מונח לכל. הדברים מהקשר אחרת כוונה משתמעת אם אלא
 הגדרה ובאין, החברות בחוק לו שניתנה המשמעות תהא זה מאחריות פטור
 מצוין אם אלא, ערך ניירות בחוק לו שניתנה המשמעות תהיה החברות בחוק

 :המונחים ואלה. אחר פירוש הכתוב נוסח מצריך אם או, אחרת במפורש

 .ורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מנ "השותף הכללי"

, כפי שישונה מעת 1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"
 לעת.

, כפי שישונה 1968 -חוק ניירות ערך, התשכ״ח  "חוק ניירות ערך"
 מעת לעת.

כל תאגיד אשר השותפות הינה בעלת שליטה בו,  "חברה בת" או "חברות בנות"
 ת ערך.כמשמעות "שליטה" בחוק ניירו

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל. "פעולה"

לחוק ניירות  1או ט' 4, ח'3הליך לפי פרקים ח' "הליך אכיפה מנהלית"
 ערך.

כפי שתוקן  11.12.2016הסכם השותפות מיום  "מסמכי ההתאגדות"
כפי  9.5.2018מעת לעת, והסכם הנאמנות מיום 

 שתוקן מעת לעת.

 פטור מאחריותתוקפו של כתב ה .2

פטור מאחריות  כתב כי, בזאת מובהר, זה פטור מאחריות בכתב להלן האמור לכל בכפוף
 .זהפטור מאחריות  כתב בסוף המשרה נושא חתימת לאחר רק בתוקף יהא זה
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 פטור מאחריות .3

 בזאת פוטרת השותפות, דין כל ולהוראות ההתאגדות מסמכי להוראות בכפוף 3.1
ו/או בחברה בת ו/או  הכללי בשותף המשרה מנושאי אחד כלאת השותף הכללי ו
 כל, הנוחות למען) בשותפות המשרה מנושאי אחד כל ואת בחברה קשורה שלו

 בשל, מקצתה או כולה, מאחריותם"( נושא המשרה" :להלן ייקרא מהם אחד
 השותף או/ו השותפותהשותף הכללי ו/או  כלפי הזהירות חובת הפרת עקב נזק

 בה משרה נושא לפטור לחברה מתיר שהדין אחרת הפרה לכ בשל או, המוגבל
 .בגינה

 בשותף דירקטורמראש  פוטרת אינה השותפות, לעיל 3.1 בסעיף האמור אף על 3.2
 עקבהשותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל  כלפי מאחריותו הכללי
 ,כן כמו. השותפותהשותף הכללי ו/או  רווחי בחלוקת הזהירות חובת הפרת

 השותף כלפי או/ו השותפות כלפי מאחריותו משרה נושא פוטרת אינה תפותהשו
 :מאלה אחד כל בשל, מקצתה או כולה, המוגבל

 חברה כלפי או השותפותהשותף הכללי ו/או  כלפי אמונים חובתהפרת  3.2.1
 סביר יסוד לו היה כאשר לב בתום אמונים חובת הפרת למעט םשלה בת

 או/ו השותפותף הכללי ו/או השות בטובת תפגע לא שהפעולה להניח
 .םשלה הבת חברת

 או בכוונה השותפותהשותף הכללי ו/או  כלפי זהירות חובת הפרת 3.2.2
 .בלבד ברשלנות נעשתה אם למעט, בפזיזות

 .כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה 3.2.3

 .עליו שיוטל כופר או כספי עיצום, אזרחי קנס, קנס 3.2.4

 בסעיף כאמור הפרה פגעלנ תשלום למעט מנהלית אכיפה הליך 3.2.5
 המשרה נושא שהוציא הוצאות בשל או ערך ניירות לחוק( א()1()א)נד52

, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, מנהלית אכיפה הליך עם בקשר
 .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל

 החלטה על יחול לאהאמור  הפטור כי יובהר, לעיל 3.1 בסעיף האמור אף על 3.3
בשותף הכללי ו/או נושא משרה  משרה נושא השותף הכללי ו/או שקיבל

בשותף  משרה נושאי השותף הכללי ו/או יד על שאושרה עסקה על אובשותפות, 
 לנושא אובשותף הכללי  השליטה ושלבעלהכללי ו/או נושא משרה בשותפות 

 שעבורו אחר מזה משרה נושא )גםשותף הכללי ו/או בשותפות ב כלשהו משרה
 .באישורה אישי עניין( הפטור כתב מוענק

 תקופת הפטור .4

 עזבונו לזכות או/ו המשרה נושא לזכות תעמוד זה כתב לפי לפטור השותפות התחייבות
 סיום או/ו השותפות לניהול כאחראי תפקידו סיום לאחר גם וזאת זמן הגבלת ללא

 העסקתו סיום או/ו הכללי בשותף משרה כנושא כהונתו או/ו הכללי בשותף העסקתו
, בנות בחברות משרה כנושא כהונתו או/ו בשותפות משרה כנושא כהונתו או/ו בשותפות

 וזאת כאמור תפקידו ביצוע בעת נעשו הפטור ניתן בגינן שהפעולות ובלבד, המקרה לפי
 כתב לפי מאחריות לפטור המשרה נושא זכאי בגינו האירוע של הגילוי במועד תלות ללא

  .זה מאחריות פטור

 שונות .5

 או/ו לאכיפה ניתנת אינה זה מאחריות פטור כתב מהוראות ההורא כי ויקבע היה 5.1
 כלשהי הוראה בין סתירה של במקרה או/ו כלשהו מטעם תוקף חסרת הינה

, עליה להוסיף או לשנותה, עליה להתנות ניתן שלא דין הוראות לבין זה בכתב
 שאר של מתוקפן לגרוע או לפגוע בכך יהיה לא אך, האמורה הדין הוראת תגבר
 .זה בכתב אותההור
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 הפטור את לבטל, עת ובכל הבלעדי דעתה שיקול פי-על, רשאית תהא השותפות 5.2
 בנוגע ובין המשרה נושאי לכל בנוגע בין, מתנאיו תנאי לשנות או, זה כתב פי-על

 ובלבד -השינוי מועד לאחר שיחולו לאירועים מתייחס שהוא ככל מהם לחלק
 לפני יום 30 לפחות, בכתב, זו הכוונת על מוקדמת הודעה המשרה לנושא שנתנה
 כל כי בזאת מובהר, ספק כל הסר למען. לתוקף החלטתה תכנס בו המועד

 תהא לא, לבטלו או זה כתב תנאי את להרע כדי בה יש אשר, כאמור החלטה
 שינויו טרם מאחריות הפטור וכתב שהוא סוג מכל רטרואקטיבית תחולה בעלת

 אירוע לכל בנוגע ועניין דבר לכל תקף ולהיות לחול ימשיך, העניין לפי, ביטולו או
 .הביטול או השינוי טרם אשר

 לטובת חוזה מהווה אינו זה מאחריות פטור כתב כי בזאת נקבע ספקות למניעת 5.3
 של במקרה, ספק הסר למען. להמחאה ניתן ואינו מבטח לרבות כלשהו ג׳ צד

 על לרבות יןד כל הוראות לפי חליפך על יחול זה פטור כתב(, חו״ח) פטירה
 .עיזבונך

 ידי-על או השותפות ידי-על אורכה מתן או מפעולה הימנעות, שיהוי, ויתור שום 5.4
 והתחייבויות בזכויות יפגעו ולא כויתור נסיבות בשום יפורשו לא המשרה נושא

 .דין כל פי-על או/ו זה פטור כתב פי -על הצדדים

 .בישראל הדין הינו זה מאחריות פטור כתב על החל הדין 5.5

 על החלים וההוראות התנאים של וממצה בלעדית הסכמה מהווה זה כתב 5.6
 מסמך. בו הנדונים לנושאים ביחס המשרה נושא לבין השותפות בין ההתקשרות

 השותפות בין, נעשו אם, שנעשו והבנה הסכם, הצהרה, הסכמה כל על גובר זה
 בטרם, בבכת ובין פה בעל בין, זה בכתב האמורים בעניינים המשרה נושא לבין

 .זה כתב נחתם

 

 [.____י החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום ]ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורש

 

 

 

_____________________________________ 
 שותפות מוגבלת - רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(

 

 

 .תנאיו לכל הסכמתי את ומאשר זה כתב קבלת מאשר אני

 

________________________ 
 חתימת נושא המשרה        

 

 תאריך: ____________
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 'גנספח 
 

 מדיניות תגמול
 

 שותפות מוגבלת )"השותפות"( -רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( 
 בע"מ )"השותף הכללי"(נורת'ווד אקספלוריישן ישראל 

 מדיניות תגמול נושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי
 

ניות התגמול שנועדה לקבוע ולהתוות עקרונות וקווים מנחים לעניין קביעת תגמול להלן תובא מדי
לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, באופן ראוי וסביר, בגין העסקתם של נושאי המשרה 

 "(. מדיניות התגמולבשותפות ובשותף הכללי )להלן: "
 

שרה בשותף הכללי, אין מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי מ
במדיניות התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים 

פי הסכם השותפות בגין שירותיו. שינוי הסכם -שהשותפות נדרשת לשלם לשותף הכללי על
השותפות ו/או סכומים המשולמים לשותף הכללי דורש אישור האסיפה הכללית של בעלי 

בשכר אשר ישולם יישא יצוין, כי השותף הכללי ) ות ההשתתפות של השותפות.יחיד
, למעט יו"ר דירקטוריון פעיל, דירקטורים חיצוניים לדירקטורים של השותף הכללי

מעניקים הם , בגין שירותם כדירקטורים ובגין שירותים שוטפים שודירקטורים בלתי תלויים
ף, בתוקף תפקידם, וכי יתר הוצאות טהתפעול השו בתחומי)להבדיל מלשותפות( לשותף הכללי 

   .(על ידי השותפותישולמו השותפות 

 הגדרות .1

 במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות שלצדן:

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי; – "הדירקטוריון" .1.2

ידי הדירקטוריון )ככל שתמונה( -תמונה עלועדת התגמול, אשר  –"ועדת התגמול"  .1.3
 ;בהתאם להוראות הדין

 ;1975-]נוסח חדש[, התשל"ה פקודת השותפויות –"הפקודה"  .1.4

סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר,  –״ חבילת התגמול״ .1.5
 ;מענקים ושווי אופציות לשנת הבשלה ]בפריסה ליניארית[

 ;1999-התשנ"טחוק החברות,  –" חוק החברות" .1.6

כהגדרת המונח בחוק החברות ובפקודה. קרי, מנהל כללי, מנהל  –"נושא/י משרה"  .1.7
עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בשותפות 
ובשותף הכללי אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל 

 הכללי;

 משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;  -"נושאי משרה בכירים" .1.8

נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם  –"נושאי משרה נוספים"  .1.9
 נושאי משרה בכירים; 

שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות  –״"עלות שכר .1.10
 למעביד;

 .תגמול הוניאו /בונוס ו -"רכיב משתנה" .1.11
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 ברוטו חודשי; שכר –״משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.12

, במישרין או תאגיד )לרבות שותפות(, אשר השותפות מחזיקה –"תאגיד בת"  .1.13
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו; 50% -ב בעקיפין,

הפרשות סוציאליות והטבות נוספות במונחי עלות למעביד,  –"תנאים נלווים" .1.14
 למדיניות זו. 7כמפורט בסעיף 

 כללי .2

מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה  .2.1
בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של התאגיד לתגמל 
נושאי משרה העומדים ביעדים שנקבעו, לאפשר לתאגיד לגייס ולשמר נושאי משרה 
איכותיים לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ על הצלחתם בהשגת יעדי התאגיד לבין 
האינטרס של התאגיד לאמץ נורמות שכר המבטיחות שמבנה התגמול מתיישב עם 
האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן, ואינו 

מת את מטרות התאגיד חורג ממדיניות התגמול שהדירקטוריון סבור כי היא תוא
 ומאפשרת להשיגן;

 מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת. .2.2

לפקודת  1לדרישות סימן ט' שבפרק ו' מדיניות התגמול נכתבה כך שתתאים .2.3
"(, המסדיר, בין פקודת השותפויות)להלן: " 1975-השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה

 שרה בשותפות מוגבלת ציבורית.היתר, את מדיניות התגמול של נושאי המ

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים .3

 מדיניות התגמול נקבעה, בין השאר, לפי שיקולים אלו: .3.1

קידום מטרות השותפות, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת  .3.1.1
 טווח;

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב  .3.1.2
 רמי הסיכון הייחודיים של הענף בו פעילה השותפות;בגו

 גודלה של השותפות  ואופי פעילותה; .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי  -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
להשגת יעדי השותפות והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של 

 נושא המשרה.

משרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי ה .3.2
בעתיד בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות 

 התגמול, אך ורק כתוצאה מאימוץ מדיניות התגמול.

התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הספציפיים 
 מוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין.שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגנים ה

יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה  .3.3
פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר -שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

כסטייה או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את 
ורים הנדרשים במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה קבלת האיש

 ממדיניות תגמול.

אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של  .3.4
 מדיניות התגמול.
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למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין עלות השכר בתגמול מתייחסים לעובד  .3.5
שרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו שכיר המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המ

מועסק במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר 
השותפות ו/או השותף הכללי נושאים בחלק יחסי מעלות שכרו, יש לבצע את 
ההתאמות הנדרשות. כך למשל, במקרה שנושא המשרה מועסק כקבלן עצמאי 

ותף הכללי כנגד חשבונית, תיערכנה ההתאמות המעניק שירותים לשותפות ו/או לש
הנדרשות כך שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה 

 לה לו היה מדובר בשכיר.

התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו  .3.6
ובלבד והעסקתו, יכולה להיעשות עם חברה בשליטתו המלאה של נושא המשרה, 

 שנושא המשרה יבצע את עבודתו באופן אישי. 

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים  .3.7
 וגברים כאחד.

יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי,  .3.8
 .במועד אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים מהמדיניות

 
למעט חברי להלן מתייחסות לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי  14עד  4ים הוראות סעיפ

הדירקטוריון, אך לרבות יו"ר הדירקטוריון ודירקטורים אשר מכהנים גם כנושאי משרה 
. לעניין מדיניות תגמול לחברי הדירקטוריון )שאינם מכהנים הכלליבשותפות ו/או בשותף 

 להלן.  16כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי( ראו סעיף 

 מרכיבי חבילת התגמול .4

התגמול הכולל של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי יכול שיורכב ממספר  .4.1
 י תגמול  )כולם או חלק מהם(:  מרכיב

 להלן. 6ראו סעיף  – "(שכר הבסיסשכר בסיס או משכורת )להלן: " .4.1.1

 להלן. 7ראו סעיף  – תנאים נלווים .4.1.2

 להלן. 8 ראו סעיף –מענק חתימה/שימור  .4.1.3

 להלן. 10ראו סעיף  – מענק שנתי במזומן –תגמול משתנה במזומן  .4.1.4

 להלן. 11ראו סעיף  – פעמי-מענק חד .4.1.5

 להלן. 12ראו סעיף  – תגמול הוני .4.1.6

 להלן. 9ראו סעיף  - תנאי סיום כהונה .4.1.7

 אופן קביעת התגמול:  .5

 שיקולים לקביעת התגמול .5.1

ועדת התגמול והדירקטוריון בבואם לבחון ולאשר את תנאי הכהונה וההעסקה של 
 נים שלהלן:נושא המשרה, יתייחסו לעניי

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה; .5.1.1

תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו  .5.1.2
 עמו;

מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בשותפות ובשותף  .5.1.3
 הכללי, לפי העניין;
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ר את נושא המשרה לאור כישוריו, הצורך של השותפות והשותף הכללי לשמ .5.1.4
 הידע או המומחיות שלו.

היחס שבין תנאי כהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף  .5.1.5
הכללי לבין השכר של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, 
המועסקים אצלם )ככל שמועסקים כאלו( ו/או עובדי הקבלן הנותנים 

תוך י, לפי העניין, שירותים )ככל שקיימים כאלו(, לשותפות או לשותף הכלל
התחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מידת האחריות 

, ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור המוטלת עליו
 והשפעת הפערים על יחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי. 

החברות: "כל תשלום בעד ההעסקה,  כהגדרתו בחוק -" לצורך סעיף זהשכר"
 לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה וכל הטבה או תשלום אחר".

תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי  .5.2
התגמול הנהוגים בשותפות ובשותף הכללי במועד קביעת מדיניות התגמול ויכול 

המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים שייקבעו ביחס לתנאי התגמול 
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי.

 שכר הבסיס  .6

רכיב תגמול זה נועד לתת לנושא המשרה תגמול בסיסי עבור העבודה שהוא משקיע  .6.1
בביצוע התפקיד בשותפות או השותף הכללי, לפי העניין, וזאת בעיקר בגין ביצוע 

יומי. שכר הבסיס מביא לידי ביטוי מצד אחד -טפות באופן יוםמטלות התפקיד השו
את כישוריו של נושא המשרה )כגון: ניסיונו, הידע שהוא מביא לתפקיד, מומחיות 
שצבר בתחום העיסוק, השכלתו, הסמכות המקצועית וכו'( ומצד שני את תחומי 

 .האחריות וסמכותו של נושא המשרה

הלך המשא ומתן להעסקתו בשותפות או שכר הבסיס של נושא משרה ייקבע במ .6.2
 לעיל. 5.1פי הפרמטרים המפורטים בסעיף -בשותף הכללי, לפי העניין, על

עלות שכרם של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לא תעלה על הסכומים  .6.3
 שלהלן:

 

 דשית מירבית*עלות שכר חו עבור % משרה זהות נושא המשרה

)לרבות שמכהן גם כיו"ר מנכ"ל 
 הדירקטוריון(

 ש"ח 93,500 %100

)לרבות דירקטורים  נושאי משרה בכירים
אשר מכהנים גם כנושאי משרה 

 בשותפות ו/או בשותף הכללי(

100% 67,500 ₪ 

 ₪ 45,000 100% נושאי משרה נוספים

תחשב לחריגה או לסטייה מהוראות  מעל לתקרה המצוינת בטבלה דלעיל לא 5%* חריגה של עד 
 מדיניות התגמול.

השותפות והשותף הכללי רשאים לקבוע כי שכר הבסיס יהיה צמוד לעלייה במדד  .6.4
 המחירים לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

 

 תנאים נלווים לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי .7

וריון ובכפוף להמלצת ועדת השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, באישור הדירקט .7.1
התגמול, לאשר לנושא משרה בשותפות ובשותף הכללי תנאים נלווים לשכר הבסיס, 

בתוספת התנאים החודשית בין היתר כמפורט להלן, בלבד שעלות שכר הבסיס 
הנלווים לשותפות או לשותף הכללי לא תעלה על תקרת עלות השכר המפורטת 

לעיל: ביטוח בריאות, ימי חופשה, ימי מחלה ודמי הבראה על פי דין )או  6.3בסעיף 
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בתנאים עדיפים לאלו הקבועים על פי דין(, רכב )לרבות הוצאות רכב(, טלפון 
סלולארי, נסיעות, גילום מס בגין אחד או יותר ממרכיבי העסקה,  תנאים 

 ולא צוינו לעיל.  סוציאליים שיינתנו כמתחייב מהדין 

נושא משרה יהיה זכאי להחזר הוצאות שיוציא בפועל במסגרת תפקידו, והכל  .7.2
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים  .והשותף הכללי בהתאם לנוהלי השותפות

 לשלם מראש את הוצאות נושא המשרה. 

בכפוף לכל דין ולאישור האורגנים  –פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה  .7.3
, נושאי המשרה )לרבות דירקטורים( יהיו זכאים לקבל כתבי פטור המוסמכים

  ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, בכל עת במהלך 
תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

עלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי משרה ו/או דירקטורים/נושאי )לרבות ב
משרה שלבעלי השליטה עניין אישי(, כפי שיכהנו מעת לעת, הכוללת גם את נושאי 
המשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של השותפות, ו/או כיסוי לשותף 

ו/או  )ככל שתהיה( הכללי בגין אחריותו, להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת
להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו 
מבטח או מבטח אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה 
בתנאי שוק, לא תהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה 

קרי התנאים המפורטים להלן וועדת התגמול או התחייבויותיה ותהיינה על בסיס עי
 והדירקטוריון אישרו זאת:

גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על  .א
מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח בתוספת הוצאות הגנה  50

 משפטית סבירות בישראל מעבר לגבול האחריות, ולגבי תביעות המוגשות מחוץ
הוצאות הגנה משפטית סבירות מעבר לגבול האחריות, בהתאם  -לישראל 

 ;להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי

 100ההשתתפות העצמית לתביעה לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תעלה על  .ב
 ;אלפי דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה

 אלפי דולר ארה"ב; 95של  פרמיית הביטוח השנתית לא תעלה על סך .ג

פוליסת הביטוח תורחב לכסות תביעות שתוגשנה כנגד השותפות ו/או השותף  .ד
הכללי )להבדיל מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן 

בקשר עם   (entity coverage for securities claims) הפרת חוקי ניירות ערך
או כנגד השותף הכללי בגין תפקידו כשותף ניירות הערך הנסחרים בבורסה, ו/

כללי, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים 
ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות 

 השותפות ו/או השותף הכללי;

הפוליסה תכסה גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף תפקידיהם  .ה
דירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת, ובלבד כ

שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה 
 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין.

ידי תאגידים -ידי השותפות עצמה ו/או על-פוליסה כאמור יכול שתיערך על .ו
במסגרת (ידי בעלי השליטה בשותף הכללי -מוחזקים עלקשורים לשותפות, ה

 .פי דין-פוליסת קבוצתית(, והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי לשי לחג, השתתפות  -שונות  .7.4
בפעולות נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי, למנוי לעיתונים ולספרות 

לעיסוקו, לתשלום דמי חבר לאגודות מקצועיות ולכיסוי  מקצועית בהתאם
השתלמויות מקצועיות, וכן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בשותפות ובשותף 

 הכללי מעת לעת.
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במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי   .7.5
ת חשבוניות(, ואינו ו/או לשותפות )למשל באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאו

עובד השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר 
בסיס, יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוראות מדיניות התגמול 
יחולו ביחס לדמי הניהול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות 

בשל התקשרות עם נותן שירותים בהשוואה השותף הכללי ו/או השותפות 
להתקשרות עמו אילו היה במעמד של עובד. התשלום לנותן שירותים יבוצע 
בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט 

 החזר הוצאות(. תשלומים כאמור יהיו בתוספת  מע"מ.

 מענק חתימה/שימור .8

וריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור לנושא משרה לוועדת התגמול ולדירקט
 משכורות חודשיות ברוטו.  3בהיקף שלא יעלה על 

 6.3יובהר כי, מענקי החתימה/שימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצוינות בסעיף 
 לעיל, וכי מדובר במענק חד פעמי וחריג.

 סיום כהונה תנאי .9

 הודעה מוקדמת .9.1
נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי זכאי לתקופת הודעה מוקדמת בהתאם 
להוראות הדין. על אף האמור, השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים, במקרה של 

 3נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי, המכהן בתפקידו במשך תקופה העולה על 
 חודשים. 3דמת עד למקסימום של שנים להאריך את תקופת ההודעה המוק

 
תקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי תקבע על ידי 
מנכ״ל ויו״ר השותף הכללי טרם חתימת הסכם ההעסקה עם אותו נושא משרה 
בכפוף לאמור לעיל, ובמקרה של המנכ״ל או יו״ר הדירקטוריון ע״י דירקטוריון 

 השותף הכללי.
 

שותף הכללי יהיו רשאים לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו השותפות וה
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה 

יובהר כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא התשלום המגיע לו בגין תקופת  המוקדמת.
 ההודעה המוקדמת )שכר בסיס ותנאים נלווים(.

 תקופת הסתגלות .9.2
נכ״ל השותפות ו/או יו״ר הדירקטוריון, לוועדת התגמול בהתאם להמלצת מ

ולדירקטוריון )ולגבי מנכ״ל או יו״ר בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים( תהיה 
סמכות לאשר מענק הסתגלות לנושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי במועד סיום 

בשותף הכללי ו/או בשותפות במועד סיום  שנים 3הכהונה, בעל ותק של מעל 
אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם עם נושא  משכורות 6, בסכום של עד כהונהה

 . המשרה
 

  מענק פרישה 9.3
בהתאם להמלצת מנכ״ל השותפות ו/או יו״ר הדירקטוריון, לוועדת התגמול 
ולדירקטוריון )ולגבי מנכ״ל או יו״ר בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים( תהיה 

שנים בשותפות ו/או  3שרה בעל ותק של מעל סמכות לאשר מענק פרישה לנושא מ
אלא אם נקבע אחרת  משכורות 3בשותף הכללי במועד סיום הכהונה בסכום של עד 

 .במפורש בהסכם עם נושא המשרה
 

מענקי הפרישה יאושרו לנושא משרה, ככל שיוחלט להעניקם, בתנאי שעזיבתו של 
י פיטורין. כמו כן, נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצוי

דירקטוריון השותף הכללי, בכפוף להמלצת ועדת התגמול, רשאי לקבוע את סך 
מענק הפרישה עד לגבול המפורט דלעיל, והכל תוך התחשבות בפרמטרים המפורטים 

( תרומת נושא המשרה להשגת 2( ביצועי השותפות בתקופת סיום הכהונה; )1להלן: )
( משך 4)-( נסיבות הפרישה של נושא המשרה; ו3)יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; 

 תקופת ההעסקה.
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 פיצויי פיטורין .9.4
תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי )לפי 
העניין( לקרן הפנסיה/ ביטוח המנהלים/ קופת גמל בהתאם לבחירתם לעניין 

 פי חוק.-ההפרשות לביטוח פנסיוני על

  – מענק שנתי במזומן –במזומן  תגמול משתנה .10

מדיניות התגמול של השותפות והשותף הכללי מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה   .10.1
על התגמול הכולל של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, להיות מושפע, 
מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את העמידה ביעדים האסטרטגיים 

רומתו האישית של כל נושא משרה בשותפות ובשותף השונים של השותפות ומת
 הכללי להשגת יעדים אלו.

בהתאם לאמור לעיל, ככל ויוחלט כי נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי יהיו  .10.2
זכאים למענק שנתי )בונוס שנתי(, ייקבע המענק האמור על בסיס עמידתם ביעדי 

של השותפות והשותף ביצוע, כפי שהוצבו בפניהם. במסגרת זו, נושאי המשרה 
הכללי, לפי העניין, יהיו זכאים למענק שנתי )בונוס שנתי( בגין עמידה בבונוס מדיד 

 ובבונוס על בסיס שיקול דעת הדרג הממונה כמפורט להלן.

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי הדין, למרות האמור לעיל,  - שיקול דעת .10.3
אם סכומו אינו עולה על י למענק נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכא

על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה )קרי,  שלוש משכורות חודשיות בשנה,
על פי שיקול דעת הדרג הממונה(, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה 

ובלבד שסך המענק בשיקול דעת בתוספת הבונוס המדיד  לשותפות ולשותף הכללי,
. דוגמא לשיקולים שיובאו 10.4המפורטת בסעיף בפועל לא יעלה על תקרת המענק 

 קבלן, התקשרות עם פיננסית סגירהלהגעה ליכולה להיות תרומתו של נושא המשרה 
 של מוצרים למכירת מהותי בהסכם התקשרות, EPC)תכנון רכש וביצוע בינלאומי )

, מוצלח פיילוט ביצוע, אסטרטגיים ספקים עם בהסכמים התקשרות, השותפות
קידום החלטת קידוח אקספלורציה ברישיונות בהן שותפה )בהווה או בעתיד( 

 3.השותפות

תקרת המענק השנתי לכל נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי )במשכורות  .10.4
 חודשיות ברוטו(:

 

 דרגת נושא המשרה תקרת הבונוס מתוכו בונוס מדיד:

 
משכורות 3 ורותמשכ 3   

)לרבות שמכהן גם כיו"ר מנכ"ל 
 )*( )**(הדירקטוריון(

 
משכורות 3 משכורות 3   

)לרבות  נושאי משרה בכירים
אשר מכהנים גם כנושאי דירקטורים 

  משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי(

משכורות 3 משכורות 3   נושאי משרה נוספים 

ות בשותף הכללי או קרוב )*( אישור מענק בשיקול דעת למנכ"ל שהינו בין בעלי המני
 של אחד מהם יחייב אישור אסיפה כללית נפרדת.

)**( ככל שיוענק מענק במזומן למנכ"ל, תפרט השותפות במסגרת דוח הדירקטוריון, 
אשר יצורף לדוח הכספי העוקב למועד חלוקת המענק את היעדים שנקבעו, תוך 

 פירוט העמידה בכל אחד מן היעדים.

לחישוב המענק השנתי המבוסס על יעדים מדידים לכל נושא  הבסיס -  בונוס מדיד .10.5
משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבע בתחילת כל שנה על ידי הדירקטוריון בהמלצת 

                                                 
 להלן. 10.6או גם סעיף האמור בפסקה זו לא יחול ביחס לנושא משרה הכפוף למנהל הכללי. לעניין זה ר  3
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המפורטת  ועדת התגמול עבור שנת התקציב הבאה, זאת מתוך רשימת היעדים
 : 4להלן

ו : גיוס של חוב בנקאי או חוץ בנקאי של השותפות )אגיוס חוב או הון .10.5.1
באמצעות חברות בת של השותפות( או הנפקות הוניות לשותף המוגבל 

 . ש"חמ'  20 -בהיקף שלא יפחת מ

: ביצוע השקעות בנכס במהלך ביצוע השקעות/ קבלת החלטת השקעה .10.5.2
מיליוני דולר ארה"ב )במונחי  10השנה בגינה ישולם הבונוס בסך העולה על 

 (  במהלך השנה בגינה ישולם הבונוס.100%

: בתחילת כל שנה יקבע ה בתנאי תכניות העבודה בנכסי השותפותעמיד .10.5.3
את המשקל שיינתן לכל אבן דרך הדירקטוריון, בהמלצת ועדת התגמול, 

בתכניות העבודה שבנכסי השותפות השונים בהתחשב שנקבעו  בתכנית 
 . העבודה לאותה שנה

: חתימה על נכסי השותפותב Farm out / Farm inחתימה על הסכמי  .10.5.4
 10%)כניסה לרישיונות חדשים( בשיעור העולה על  Farm inמי הסכ

)כניסה לרישיונות חדשים( יחד  Farm inמהרישיון או חתימה על הסכמי 
מהרישיון או חתימה על  5%עם תאגיד זר אסטרטגי בשיעור העולה על 

)יציאה/ ירידה בשיעור אחזקה ברישיון( בשיעור העולה  Farm outהסכמי 
 Farm outהאחזקה ערב השינוי או חתימה על הסכמי משיעור  20%על 

)יציאה/ ירידה בשיעור אחזקה ברישיון(  עם תאגיד אסטרטגי בשיעור של 
 מהרישיון. 5%לפחות  

: ככל שבסוף שנה תשואת יחידת שינוי במחיר יחידת השתתפות .10.5.5
, מותנה באי קיומה של תוכנית 15%ההשתתפות השנתית אכן תעלה על 

לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים ישוב התשואה יותאם תגמול הונית. )ח
 (. במבנה השותפות כמקובל

 משקל המדדים מתוך הבונוס המדיד .10.5.6
משקל המדדים ייקבע מדי תחילת שנה, כאשר משקל כל מדד מסוים לא 

, למעט מדד השינוי במחיר יחידת ההשתתפות, לגביו משקלו 20% -יפחת מ
 . 20%לא יעלה על 

 המנכ"ל בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי הדין, - שיקול דעת .10.5.7
-בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי למענק על)לרבות שמכהן גם כיו"ר( 

פי שיקול דעת הדרג הממונה תוך פירוט השיקולים לוועדת התגמול 
מהתגמול השנתי  25%והדירקטוריון. מענק זה לא יעלה על הגבוה מבין 

)ככל שקיים(. בלבד שסך המענק בפועל יד מהבונוס המד 25%הקבוע או 
בשיקול דעת בתוספת הבונוס המדיד בפועל לא יעלה על תקרת המענק 

 .10.46.3המפורטת בסעיף 

סס על נסיבות לדירקטוריון יהיה שיקול דעת בהתב –הוראה כללית  .10.5.8
שיקבעו על ידי הדירקטוריון בהתבסס על תוצאות השותפות בראיה 
ארוכת טווח, להחליט להפחית ו/או לבטל ו/או לקזז ו/או להחזיר את 

 סכומי המענקים שנקבעו בשנה כלשהי.

החובה לבסס את המענק השנתי על  – מענק שנתי לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל .10.6
לא תחול על נושאי  10.5בונוס המדיד כאמור בסעיף פי רשימת היעדים לקביעת ה

המנכ"ל רשאי לפי שיקול דעתו, באישור ועדת התגמול  משרה הכפופים למנכ"ל.
ודירקטוריון השותף הכללי, לאשר מענק שנתי, עד לגובה תקרת הבונוס 

לעיל( לנושאי המשרה הכפופים לו שלא בהתאם ליעדים  10.4)כמפורט בסעיף 
וזאת על פי הערכתו את ביצועי נושא המשרה ואופן תפקודו בשנה  המדידים,

                                                 
זה לעניין התגמול המשתנה, בהתאם להוראות הדין, החובה לבסס את  10.5יובהר כי על אף האמור בסעיף    4

רה הכפופים למנכ"ל. במקרה כאמור יחולו ההוראות המענק על פי היעדים המדידים, לא תחול על נושאי מש
 להלן. 10.6לעניין זה ראו גם סעיף  .לעיל 10.4הנוגעות לתקרת המענק בלבד כמפורט בסעיף 
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שחלפה וכן את תרומתו של נושא המשרה לקידום התחומים עליהם הוא אמון 
נכ"ל ואשר בעלי ומופקד מתוקף תפקידו. לגבי נושאי משרה, הכפופים למ

השליטה בשותפות ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המענק השנתי כאמור 
 פי כל דין. -)ללא יעדים מדידים( כפוף לאישורים הנדרשים על

 מענק חד פעמי .11

מקרים מיוחדים ויוצאי  הדירקטוריון רשאי להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין 11.1
ישום פרויקט הנמצא יצא דופן בקידום והשקעת מאמץ חריג ויו( 1כדלקמן: ) דופן

ביצוע אירוע או מהלך בעלי תרומה יוצאת דופן להצלחת השותף (2)בתכנית העבודה; 
תגלית מסחרית בנכס של השותפות. ( 3)הכללי והשותפות ולקידום מטרותיהם; 

בהיקף שלא ו , באופן חד פעמי בתקופת המדיניותנושא המשרה יהיה זכאי למענק זה
 .  משכורות חודשיות ברוטו 3יעלה על 

 ככל שישולם מענק חד פעמי הוא יהיה נפרד ואינו קשור למענק השנתי. 11.2

 תגמול משתנה הוני .12

מטרת הענקת תגמול הוני לנושאי משרה הינה ליצור אינטרסים משותפים לשותפות  12.1
ולשותף הכללי מצד אחד ולנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי המחזיקים 

שותפות ו/או של השותף הכללי )לפי העניין( מצד שני. מתן תגמול בניירות ערך של ה
הוני מהווה תמריץ חיובי לטווח ארוך עבור נושאי המשרה ותומך ביכולת השותפות 

 והשותף הכללי לתמרץ את מנהליהם הבכירים בתפקידם, לתקופה ארוכה.

והשותף  מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמול הוני, יהיו רשאים, השותפות 12.2
הכללי, להעניק לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, כולל הדירקטורים, תגמול 
הוני, כגון אופציות ליחידות השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תאגיד בת 
וכל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי יחידות ההשתתפות של השותפות ו/או 

ריקורס -הוני שמסולק במזומן, הלוואות נון ניירות ערך של תאגיד בת )לרבות תגמול
ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת יחידות השתתפות של השותפות ו/או ניירות 
ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס 
יחידות השתתפות ו/או מניות, לפי העניין(, בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו 

לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות  מעת
לחלוקת רווחים ולזכויות הצבעה בגין יחידות השתתפות או ניירות ערך אחרים 
הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני בגין חלוקת רווחים, חלוקת ניירות 

בדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות; ערך בדרך של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות 
 רוב ראשון בהעברת ניירות ערך, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:יזכות ס

הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים תעשה בהתאם לתכנית  12.2.1
בעת הענקת תגמול הוני שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. 

יעור הדילול הנובע המסולק במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם ש
מהקצאתם, כך שסך כל המכשירים ההוניים  אשר יונפקו לנושאי משרה לא 

מהונה המונפק של השותפות )בהנחת מימוש מלא של  10%יעלה על 
 המכשירים ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד(.

תקופת ההבשלה של תגמול הוני )בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם  12.2.2
במזומן( )ככל שיוענק( לא תפחת משלוש שנים, ותתחיל בחלוף לפחות מסולק 

 שנה לאחר מועד ההענקה.

עם זאת, במקרה של עסקה, אשר תביא לשינוי בבעל השליטה בשותפות או  12.2.3
יבחן הדירקטוריון "(. עסקת שינוי שליטהבשותף הכללי )להלן בסעיף זה: "

וך בחינת שיעור האצה חלקית של תגמול הוני שהוענק לנושא המשרה, ת
ההאצה בהמשך העסקת נושא המשרה בשותפות או בשותף הכללי, והכול 

 .בכפוף לתוכנית תגמול הונית שתאומץ

)נא( 65לעניין זה, למונח "בעל שליטה" תהיה המשמעות הקבועה בסעיף  12.2.4
לפקודה; משמעות המונח  "עסקת שינוי שליטה" הינה התרחשות של כל הליך 

ליכים או אירועים קשורים שתוצאתם שינוי שליטה או אירוע או סדרה של ה
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( מכירה, 1בשותף הכללי )במישרין או בעקיפין(, לרבות האירועים שלהלן: )
( 2העברה או הקצאה של מניות השותף הכללי, שמהווה העברת שליטה; )

הליך של מיזוג או עסקה דומה של השותף הכללי עם או לתוך חברה או 
 שותפות אחרת. 

ים בעזיבת השותפות או השותף הכללי )עקב פיטורין, התפטרות, קביעת תנא 12.2.5
 עילה ומקרי מוות או נכות(.

הדירקטוריון  וועדת תגמול רשאים להחליט, על פי שיקול דעתם הבלעדי, כי  12.2.6
נסיבות מסוימות אשר יפורטו בהחלטה, מצדיקות האצה חלקית של תקופת 

 ההבשלה של אופציות אשר טרם הבשילו. 

ן המרבי )במועד ההענקה( לתגמול הוני המסולק במכשירים השווי ההוג 12.2.7
הוניים  אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי 

 המקובלות בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה על: 

 

)במונחי  התגמולתקרת 
 דרגת נושא המשרה משכורת חודשית ברוטו(

משכורות 51  
ן גם כיו"ר )לרבות מנכ"ל המכה מנכ"ל 

 )*(  הדירקטוריון

משכורות 15  

אשר )לרבות דירקטורים נושאי משרה בכירים  
מכהנים גם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף 

 הכללי(

משכורות 6  נושאי משרה נוספים  

בשותף הכללי או  עניןבין בעלי ה ו)*( אישור מענק הוני למנכ"ל שהינ
ככל הנדרש  כללית נפרדת קרובו של אחד מהם יחייב אישור אסיפה

 .על פי דין

יובהר, כי סכום זה אינו בהכרח עקבי לסכומי רישום ההוצאה בדוחות 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל.

במידה שיוענק לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן, ההטבה המירבית  12.2.8
 ( ממחיר2פי  )כלומר 100% שתנבע במועד המימוש מתגמול זה לא תעלה על

 יחידת השתתפות של השותפות בבורסה במועד ההענקה. 

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות, מחיר  12.2.9
המימוש יקבע לפי הגבוה בין )א( המחיר הממוצע של שער יחידת השותפות 

מעל מחיר  5%ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או )ב(  30בבורסה במהלך 
ת השותפות בתום יום המסחר שקדם למועד אישור ההקצאה על ידי יחיד

 (."Spot"הדירקטוריון )

מחיר המימוש ו/או כמות יחידות ההשתתפות שתנבענה מהמימוש  12.2.10
 יותאמו לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה השותפות כמקובל.

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה .13

שותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/או לשותף הכללי, נושא משרה בשותפות וב 13.1
לפי העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי 
העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו בדיעבד כמוטעים והוצגו מחדש 

ם בדוחות הכספיים של השותפות או של השותף הכללי במהלך תקופה של שלוש שני
 ממועד תשלום התשלומים העודפים. 
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מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ  13.2
לראשונה של מדיניות חשבונאית לא יהוו לכשעצמם עילה להשבת סכומים מנושא 

 המשרה כאמור לעיל.

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך  13.3
 ות בנסיבות המקרה הספציפי. התחשב

 שינוי לא מהותי בתנאי כהונת נושאי משרה הכפופים למנכ"ל .14

המנכ"ל יהיה רשאי לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונה של בכפוף להוראות הדין, 
נושא משרה הכפוף אליו, ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה 

 .תואמים את מדיניות התגמול

 כיב הקבוע לרכיבים המשתניםהיחס בין הר .15

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול, להלן היחס האפשרי בין מרכיבי חבילת 
התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, ביחס למרכיב 

 :שכר הבסיס

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי מנכ"ל  –ל מנכ" .15.1
)בשנה בה ישולם  1.5לא יעלה על בות מנכ"ל שמכהן גם כיו"ר הדירקטוריון( )לר

 (.1.95מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע  – נושאי משרה בכירים .15.2
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס  1.15לגבי נושאי משרה בכירים לא יעלה על 

 (.1.60יעמוד על  המירבי

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע  – נושאי משרה נוספים .15.3
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס  0.85לגבי נושאי משרה נוספים לא יעלה על 

 (.1.25המירבי יעמוד על 

יחידות אחוז )הפרש( מעל או מתחת לשיעורים הנקובים  5%יובהר כי חריגה של עד 
 וחים הנ"ל )לכל בעל תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.בטו

 גמול דירקטורים .16

לא יעלה על  הכללי )שאינם יו"ר הדירקטוריון( שכרם של חברי הדירקטוריון בשותף .16.1
 -הסכום הקבוע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול לדירקטור חיצוני(, תש״ס 

ם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי )שאינם "(. שכרתקנות הגמול)להלן: " 2000
ו/או בשל  יו"ר הדירקטוריון(, אשר הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית

ם השכלתם, ניסיונם וכישוריהם הם בעלי מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחו
לא יעלה על סכום הגמול המרבי לדירקטור חיצוני  ,ל השותפותשי העיקר עיסוקה

ע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול. הגמול שישולם יהיה בהתאם מומחה, הקבו
 לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת.

 הסכום הקבוע בתקנותכפל הדירקטוריון בשותף הכללי לא יעלה על יו"ר של  ושכר .16.2
שכרו של יו"ר הדירקטוריון בשותף הכללי, שהינו בעל מומחיות חשבונאית הגמול. 

בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה  ואה ווכישורי וניסיונ, וו/או בשל השכלת ופיננסית
, לא יעלה על כפל סכום הגמול המרבי שותפותהל שי העיקרה עיסוקם בתחו

לדירקטור חיצוני מומחה, הקבוע בתוספת הרביעית לתקנות הגמול. הגמול שישולם 
 בהתאם לדרגה בה תסווג השותפות מעת לעת. יהא

, אשר יועסקו גם כנושאי )לרבות יו"ר הדירקטוריון( דירקטוריםעל אף האמור לעיל,  .16.3
משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא יהיו זכאים לתשלום נוסף ו/או נפרד 

 לעיל.  14עד  4בגין כהונתם כדירקטורים ויחולו עליהם הוראות סעיפים 

 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים. 7.3הוראות סעיף  .16.4
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 תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי .17

ידי השותף הכללי למי -מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על
ירותי ייעוץ המוענקים על ידם לשותף הכללי שלא מבעלי השליטה בשותף הכללי עבור ש

 במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי. 

 מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה .18
 
 תהליך אישור מדיניות תגמול נושאי משרה על ידי הדירקטוריון ייעשה כמפורט להלן:  

אם למדיניות התגמול, כפי שתאושר אישור תגמול לנושאי המשרה כאמור, יהא בהת  .18.1
על ידי הדירקטוריון ולאחר המלצת ועדת התגמול; השותפות והשותף הכללי יפעלו 

 בכפוף לכל הוראת דין קיימת ועתידית שעניינה מדיניות התגמול.

ועדת התגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול תכנית התגמול ועל יישומה ועל כל   .18.2
לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל  הפעולות הדרושות לשם כך

 מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.

ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל   .18.3
 שיהא צורך בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על פי הוראות הדין.

יסתייעו ביועצים חיצוניים, לצורך ככל שימצא לנכון, הדירקטוריון וועדת התגמול   .18.4
 גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 ( שותפות מוגבלתמרותם אנרגיה מחצבים )רא"של שותפים ל
 

 
 -)להלן  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלתשל המצורפים על המצב הכספי  ותביקרנו את הדוח

באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  םהינ אלו יםכספי ותדוח .2016-ו 2017בדצמבר  31לימים השותפות המוגבלת( 
 בהתבסס על ביקורתנו.  אלו יםכספי ות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחהשותף הכללי של השותפות המוגבלת

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות המוגבלת וכן הערכת 

 תה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללו
 
 

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של השותפות  הנ"ל משקף יםהכספי ותלדעתנו, הדוח

( והוראות תקנות ניירות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,2016-ו 2017 בדצמבר 31מים ליהמוגבלת 
 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"עערך 

 
 

 ה' לדוחות הכספיים.1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 
. לצורך המשך וודאות-בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואיפעילותה של השותפות כרוכה 

והפקה של נפט מפצלי שמן פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות  פעילותה של השותפות בתחום חיפוש, פיתוח
שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות. הקמת הפרויקט מותנית בהשגת מקורות 
המימון הדרושים כאמור לעיל. להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, ביכולתה של השותפות לגייס מקורות 

 מון כאמור.מי
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 כללי - :1באור 

 
 בדצמבר 18ביום  הנוסדהשותפות(  –מוגבלת )להלן  שותפות רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( א.

 –ן מעת לעת )להלן כפי שתוק 2016בדצמבר  11 שנחתם ביום על פי הסכם השותפות 2016
השותף  –ישראל בע"מ כשותף הכללי )להלן יישן ראקספלוווד 'נורתבין  הסכם השותפות(

השותף  –בע"מ, כשותף מוגבל )להלן  נאמנויות)רא"מ( מחצבים  רותם אנרגיההכללי( לבין 
  המוגבל ו/או הנאמן(.

 
  והינה 2011תאגדה על פי דיני ישראל בחודש פברואר החברה פרטית אשר  והינ השותף הכללי

(, NORTHWOOD Pty –)להלן  NORTHWOOD EXPLORATION PTY חברת בבעלות
 ,אק סבג ויצחק גולדשטייןובבעלות ג' ,מהון המניות המונפק של השותף הכללי 90%-בהמחזיקה 
מהון  100%-השותף הכללי מחזיק ב .מניות של השותף הכלליהון מ 5%ב ל אחד כ יםהמחזיק

  השותף המוגבל. המניות המונפק של
 

כנאמן עבור בעלי יחידות , והוא ישמש 2016בנובמבר,  27השותף המוגבל התאגד ביום 
 להלן. 5ההשתתפות על פי הסכם הנאמנות המתואר בבאור 

 
ינו רחוב השותפות התאגדה בישראל והנה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של השותפות ה

)נוסח  לפי פקודת השותפויות 2016 בדצמבר 18השותפות נרשמה ביום  .אשדוד 19היהלומים 
)א(  61. בהתאם לסעיף (פקודת השותפויות ו/או הפקודה –להלן ) - 1975חדש(, התשל"ה 

 לפקודת השותפויות, מהווה הסכם השותפות את תקנות השותפות, כפי שיתוקן מפעם לפעם.
 

 מהון השותפות בהתאמה. 99.9%-ו 0.1%הכללי והשותף המוגבל מחזיקים ף השות ב.
 

 מטרת השותפות המוגבלת הינה: ג.
 

 919C5לעסוק בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן בשטח רישיון חיפוש מס'  .1
שמן באתר רותם מזרח ובשטח כל היתר חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון  לפצלי

ו/או זכות לכרייה ו/או כל זכות חיפוש או כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן על פי 
שיינתנו בשטחו, לרבות בשטחים סמוכים לשטח זכויות כאמור אשר  ,פקודת המכרות

זכויות, והכל  תקבל השותפות המוגבלת יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן או שלגביהן
 או הזכויות האמורות ינתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות. י הגבוליכאשר שינו

 
לעסוק בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם ו/או הפקתם בשטח נכסי נפט לרבות  .2

בשטחים סמוכים לשטח נכסי נפט כאמור אשר יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן או 
גביהן תקבל השותפות המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות של

 האמורות ינתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות.
 

תחום הפעילות היחיד של השותפות הינו חיפוש, פיתוח והפקה של  הדוחות הכספייםבמועד 
 נפט

 שמן בתוספת פסולת פלסטיק, לרבות הפקת חשמל מפצליפסולת בתוספת מפצלי שמן 
 פלסטיק.

 
  :השותף הכללי ד.
 

 :כדלקמן המכרות פקודת מכוח שמן פצלי לחיפוש ברישיון מחזיק הכללי השותף

  בתוקף עד רישיון  (בדונם) שטח  שם הזכות  סוג הזכות
חלקה של 

 חברהה
         

 100%  13.3.2019  3-כ  רותם מזרח   פצלי שמן
 

בין ל ( ברישיון רותם מזרח בין השותף הכללי, מצד אחד,100%זכויות )הסכם להעברת בדבר 
 .להלן ה'5 ראה באור, מצד שני השותפות
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 )המשך( כללי -: 1באור 

 
-פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי ה.

חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי השותפות בתחום של  הוודאות. לצורך המשך פעילות
השותפות לגייס מימון ממקורות שונים  פועלת, שמן ברישיון רותם מזרח )להלן: "הפרויקט"(

הדירקטוריון וההנהלה של הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות.  יכגון גיוס
מובילות  כנון, רכש והקמה()ת E.P.Cהתקשרות אל מול חברות , בין היתר, השותף הכללי בוחנים

אשר במסגרתה יספקו החברות כאמור את עיקר המימון  בעולםבתחום האנרגיה והתשתיות 
 EXPORT CREDIT (AGENCIES) לעידוד ייצוא תבאמצעות סוכנויו לפרויקט בדרך של הלוואה

 ואת שירותי הקמת הפרויקט. 
 כאמור לעיל.הקמת הפרויקט מותנית בהשגת מקורות המימון הדרושים  
לגייס מקורות מימון  של השותפות להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, ביכולתה 

יצוין                                                                                                              כאמור.
לצורך הנפקה לגיוס הון של יחידות  כי השותפות הגישה תשקיף לרשות לניירות ערך בישראל

 השתתפות לצורך המשך פעילותה.

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

 (. IFRS -ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן דוחות הכספיים ה
 ערך )דוחות כספיים שנתיים(ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות כמו כן הדוחות הכספיים 

 .2010התש"ע 
 .דוחות הכספיים של השותפות ערוכים על בסיס העלותה

 
 טבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץמ ב.

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר.הפעילות של השותפות ומטבע מטבע 
 

 חוץעסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע  .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 הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי 

רים או נזקפים להון בעסקאות גידור, נזקפים שער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשי
לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי 
עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים 

ער הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לש
  החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

 
 השקעות והוצאות חיפושי נפט  ג.

 
 בדבר חיפוש משאבים, מינרלים והערכתם )להלן: 6הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

את גישת קובעות את הטיפול החשבונאי בהוצאות חיפוש גז ונפט. השותפות מיישמת  "התקן"(
 שיטת העלות.
 :(Cost methodשיטת העלות )

 
סקרים גיאולוגיים, ביצוע פיילוט ואנליזות, כמו גם תכנון הוצאות השתתפות בביצוע  .1

שבעקבותיהן מגבשים מסקנה לגבי המשך תכנית הנדסי עקרוני ותכנון הנדסי ראשוני, 
החיפוש, מוגדרות כנכסי חיפוש והערכה ומוצגות בדוח על המצב הכספי לפי העלות 

 חיפוש והערכה".במסגרת "נכסי 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
לגביהן קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת בפצלי שמן השקעות  .2

על  נפט )אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות שעיקרן קבלת אישור הממונה
בשטח הרישיון(  ות כרייהזכו/או קבלת  לקבל תעודת תגלית המכרות )להלן: "הממונה"(

"נכסי חיפוש והערכה" לסעיף "נכסי נפט", ומוצגות בדוח על המצב הכספי -מועברות מ
לפי העלות. נכסי נפט כאמור מופחתים לרווח או הפסד על בסיס כמות ההפקה ביחס 

 ידי המומחה.-לסך הרזרבות המוכחות באותו נכס נפט, כפי שהוערך על
 

נים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות מצביעות על כך שיתכן נכסי חיפוש והערכה נבח .3
שהערך בספרים של נכס חיפוש והערכה עולה על הסכום בר השבה שלו. כאשר עובדות 
ונסיבות מצביעות על כך שהערך בספרים עולה על סכום בר ההשבה, השותפות מכירה 

 .36בהפסדים מירידת ערך בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

 הסכמי הצטרפות בשלבי החיפוש וההערכה .4
 

עסקאות הצטרפות מתרחשות בדרך כלל בשלב החיפוש או הפיתוח ומאופיינות בוויתור 
של המצרף על הטבות כלכליות עתידיות, בצורה של רזרבות, בתמורה להפחתת 
התחייבויות מימון עתידיות. בהסכמי הצטרפות המצרף מעביר את כל הסיכונים 

רף בגין החלק הנעבר בתמורה להתחייבות של המצטרף לממן עלויות והתשואות למצט
 מסוימות. 

 
 : outfarmהסכמי הצטרפות 

 
היא העברה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז בתמורה להסכמת  farm outהצטרפות 

( לשאת, באופן מוחלט, בחלק מההוצאות אשר במצב farmee -הנעבר )להלן: "המצטרף" 
 ( לשאת בהן.farmor -אחר היה על הבעלים )להלן: "המצרף" 

 
 :farm inהסכמי הצטרפות 

 
היא רכישה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז בתמורה להסכמת  farm inהצטרפות 

( למכירת חלק מהזכויות למצטרף )להלן: "המצטרף" farmor -"המצרף"  הבעלים )להלן:
-  (farmee. 

בהתאם, עם התהוות העלויות, המצטרף מכיר בהוצאה או בנכס, בהתאם לעניין, בגין 
חלקו בנכסי הגז והנפט ובגין הזכויות שנותרות בידי המצרף, וזאת באופן עקבי למדיניות 

 החשבונאית שלו לטיפול בנכסי חיפוש והערכה.
 

 :ון השותפיםה ד.
 

  יחידות השתתפות רגילות של השותפות תסווגנה כהון השותפים.
 חושב במטבע הפעילות שלתו אשר סכום תוספת המימוש שתתקבל כתבי אופציה שיונפק

, יסווגו ()וכמות היחידות ההשתתפות שתונפק בעת מימושם, קבועים וידועים השותפות
 ככתבי אופציה. השותפים במסגרת הון

 
עסקה תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת יחידות השתתפות או כתבי אופציה  עלויות
 .בהון השותפים כניכוי מתקבולי ההנפקה תוצגנה חדשים
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 התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 3באור 

 
רישיון רותם מזרח ממוקם בשטח המצוי במועצה האזורית תמר, במקרקעין הידועים גם כחלק  .א

)להלן:  10015בגוש  1וחלק מחלקה  10014בגוש  2, חלק מחלקה 10013בגוש  2מחלקה 
"המקרקעין"(. הואיל והמקרקעין הינם בבעלות של מדינת ישראל/רשות הפיתוח, נחתם ביום 

הסכם הרשאה בין השותף הכללי )להלן בסעיף זה גם:  2016רץ, במ 2וביום  2014במאי,  21
"המורשה"( לבין רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח 

 ."("ירמוקרן קיימת לישראל )להלן: "
למורשה רשות להיכנס למקרקעין, לשם שימוש בהם למטרת חיפוש עניקה ה"י רמ לפי הסכם זה, 

 22.3.2016ועד ליום  22.3.2014הלן: "מטרת ההרשאה"( במשך תקופה החל מיום פצלי שמן )ל
 הדוחות אישור( )להלן: "תקופת ההרשאה"(. נכון למועד 2.3.2016)בהתאם להסכם מיום 

 ההרשאה הגיעה לסיומה ותוקפו של הסכם ההרשאה טרם הוארך.  תקופת, הכספיים
תעניק הרשות ההרשאה לתכנון המכרה בכל שטח ההרשאה לחיפוש מיד  "ירמפי סיכום עם  על 

 )ולאחר מכן שותף הכללי פועל להארכת תוקף ההסכםה. הלכשתתקבל המלצת משרד הכלכל
"י בעניין זה, לרבות בשיתוף רמשוטפים עם  מגעים קיום( וזאת באמצעות לשותפות המחאתו –

אין ביכולתו של השותף  ות הכספייםהדוח אישורובידיעתו של משרד האנרגיה. נכון למועד 
 .ההסכם יוארךהכללי להעריך מתי 

 
 מקוונת ה, הגיש השותף הכללי בקש)לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי( 2018במרץ  27ביום  .ב

 התעשייה באזורהקמת מתקני ההפקה  לשםקצאת קרקע לה מלצהה שםלמשרד הכלכלה ל
ביום  .ישראל מקרקעי רשות לאישור תעבר שתתקבל ככל ההמלצה כי יודגש. רותם במישור

הודיע משרד הכלכלה לשותף הכללי כי הוועדה העוסקת במתן המלצות להקצאת  17.9.2018
קרקע בפטור ממכרז באיזורי תעשייה, דנה בבקשתו לקבל המלצה לרמ"י עבור הרשאה לתכנון 

מישור רותם, כי נמצא שהפעילות המבוקשת רצויה ובעלת פוטנציאל  של קרקע באיזור התעשיה
וכי הוועדה החליטה להמליץ לרמ"י מתן הרשאה לתכנון לתקופה של שנה וחצי על קרקע באיזור 

 1.3, של ערבות בנקאית בסך 30.10.2018 -התעשיה האמור, בכפוף, בין היתר, להמצאה, עד ל
( התקשרות עם מתכננים לצורך ביצוע התכנון 1הלן: )ועמידה באבני דרך כמפורט ל₪ מיליון 
חודשים מיום אישור רמ"י לבקשה וחתימת הסכם הרשאה לתכנון ברמ"י. אי עמידה  3בתוך 

( הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית 2מהערבות; )₪ אלפי  300באבן דרך זו תביא לחילוט סך של 
קדת התוכנית או הפקדתה בתנאים. חודשים מיום החלטת הוועדה להפ 18לתכנון ובניה בתוך 

אי עמידה באבן דרך זו תביא לחילוט יתרת הערבות. בהודעת משרד הכלכלה צוין כי אי עמידה 
במי מאבני הדרך עלולה להביא לביטול המלצת הוועדה או להמשך לאבן הדרך הבאה לאחר 

שנדרשו. חילוט הערבות וכי ההמלצה לרמ"י תצא לאחר קבלת הערבות והמסמכים הנוספים 
יום להעמדת הערבות עד ליום  45השותף הכללי פנה למשרד הכלכלה בבקשה לקבלת אורכה של 

  באוקטובר משרד הכלכלה אישר את בקשת האורכה 24-בתאריך ה. 15.12.2018
 
נחתם הסכם בין השותפות לבין  )לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי( 2018במרץ  19ביום  .ג

מ, אשר מתמחה ופועלת בתחומי תשתיות ובטיפול בפסולת, לרבות י.ש. אחים יעקובי בע"
בהתאמה(, במסגרתו סיכמו  ,"הסכם הפסולת""יעקובי" ופסולת אורגנית )להלן ובהתאמה: 

 הצדדים, בין היתר, כדלקמן:
 

השותפות הסכימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה הפיננסית והקמת המתקנים,  .1
ה לספק לשותפות פסולת יבשה בעלת מאפיינים טכניים להעניק ליעקובי זכות ראשונ

הדרושים לצורך הפקת נפט וייצור חשמל מפצלי שמן שייכרו משטח הרישיון )להלן: 
טון  150,000"הפסולת התפעולית"(, ככל וכל אימת שזו תידרש לשותפות, בכמות של 

ם בכל שנה החל ממועד תחילת האספקה בפועל והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכ
 אספקה מפורט )להלן: "הסכם האספקה המפורט"( אשר יוסכם וייחתם על ידי הצדדים.
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 )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 3באור 

 
לאחר שהשותפות תקבע את הפירוט המדויק של שירותים הדרושים לה במסגרת הקמת  .2

והמאפיינים האחרים המתקנים ובמסגרת התפעול והתחזוקה שלהם, ואת הסטנדרטים 
של שירותים אלה, השותפות תפעל כמיטב יכולתה לכך שיעקובי תמונה ביחס לשירותים 
שנקבעו )של עבודות תשתית, הנדסה אזרחית, מערכות אלקטרומכניות, מערכות בקרה 

( של EPCותפעול ותחזוקה( )להלן: "השירותים"(, בהסכמים שיכרתו עם קבלן ההקמה )
( של המתקנים ביחס לתשתיות שסופקו O&Mתפעול והתחזוקה )המתקנים ועם קבלן ה

והכל בכפוף לכך שיעקובי תעניק nominate subcontractor -כ והוקמו על ידי יעקובי
 שירותים אלה במחירי שוק וביכולות, כשירויות ואיכויות הנדרשות על פי סטנדרטים

 
סכם שירותים מפורט מקובלים לעבודות דומות, וזאת כפי שיוסכם בין הצדדים בה 

 )להלן: "הסכם השירותים המפורט"(. בניהםשייחתם 

 
השותפות הסכימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה הפיננסית והקמת המתקנים,  .3

 להעניק ליעקובי זכות ראשונה לרכוש ממנה אפר פצלי שמן )להלן: "האפר"(, בכמות 
שתידרש ליעקובי ואשר תהיה זמינה לשותפות בהתאם לתנאי הסכם אספקת אפר אשר  

 יוסכם וייחתם על ידי הצדדים )"הסכם אספקת האפר"(. 
 

בסמוך לאחר השלמת ההנפקה הצדדים ינהלו משא ומתן על התנאים המפורטים של  .4
הסכם האספקה המפורט, הסכם השירותים המפורט והסכם אספקת האפר המפורט 

 יום ממועד ההנפקה. 180במטרה לחתום עליהם בתוך 

 
בהסכם הפסולת נקבעה התמורה שתשולם בגין הפסולת התפעולית, בגין השירותים  .5

 ובגין האפר ומנגנוני התאמה.

 
ימים ממועד החתימה  180בהסכם הפסולת הובהר כי ככל שלא תושלם ההנפקה בתוך  .6

 ם. על הסכם הפסולת, אזי הסכם הפסולת יסתיי

 
חודשים  18במקביל להסכם הפסולת, העניק השותף הכללי ליעקובי אופציה, בתוקף עד  

בדרך של הקצאת מניות ממועד השלמת ההנפקה, להצטרף כבעלת מניות בשותף הכללי, 
מהון המניות המונפק של השותף הכללי על  4.99%בכמות אשר תהווה במועד הקצאתן 

 בסיס "דילול מלא". 

 
יס שירותי איכות וריד לחברת הכללי השותף בין הבנות מזכר, נחתם 2017בינואר,  17ביום  . ד

"( אשר מתמחה בעצמה ו/או באמצעות חברות בנות )להלן: VESIהסביבה בישראל בע"מ )להלן: "
"( בטיפול בפסולת, לרבות פסולת אורגנית והינה בעלת ידע וניסיון בתחום האמור. מזכר ואוליה"

עד להסדיר אפשרות לשיתוף פעולה בין הצדדים בנושא אספקת פסולת אורגנית ההבנות נו
לשותף הכללי על ידי ואוליה, כתוספת לתהליך ניצול פצלי השמן במתקני ההפקה. במזכר 

 ההבנות נקבע, בין היתר, כדלקמן:

 

, שייחתם וככל אם, הצדדים בין שייחתם אחר הסכם בכל או ההבנות במזכר ההתקשרות .1
 הסביבה להגנת המשרד אישור לרבות, דיןפי -על הנדרש אישור כל בקבלת ומותנית כפופה

 .שיידרשו וככל אם, במתקנים האורגנית הפסולת לקליטת
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 )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות -: 3באור 

 

יבחנו במשותף אפשרות לפרויקט משותף, על פיו, עם ובכפוף להשלמת מתקני הצדדים  .2
 אורגנית פסולת ירכוש הכללי והשותףלשותף הכללי תספק פסולת אורגנית   VESIההפקה, 

פי מפרט שיוסכם בין הצדדים, על בסיס צרכי מתקני ההפקה ויכולת אספקה -, עלVESI -מ
, ובכפוף לתמורה שתוסכם בין הצדדים, להוראות מזכר ההבנות ו/או לכל הסכם  VESIמצד 

כל דין. במזכר ההבנות נקבע בסיס ראשוני בלבד אחר שייחתם בין הצדדים ולהוראות 
 למפרט הפסולת האורגנית, אשר קביעתו הסופית כפופה להסכמת שני הצדדים.

 
 מאפייניו המפורטים והמדויקים של שיתוף הפעולה בין הצדדים, ככל שיוסכם בין הצדדים, .3

 "(.המפורט ההסכםיקבעו בהסכם נפרד )להלן: "
 

חודשים, אלא אם יוחלף קודם  24של מזכר ההבנות הינו ממועד חתימתו ולמשך  תוקפו .4
לכן בהסכם מפורט ו/או יוארך בהסכמה בין הצדדים ו/או יבוטל על ידי הודעה של אחד 

  ימים מראש ובכתב. 60הצדדים, 
 

הצדדים לא יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיהם על פי מזכר  .5
בכפוף  כי לצדדים שלישיים, למעט לגוף קשור של אותו צד. לענין זה יצוין,ההבנות 
פי תשקיף זה, השותף הכללי ימחה לשותפות את מזכר ההבנות ו/או -על ההנפקהלהשלמת 

 כל הסכם אחר שייחתם על פיו.
 

 
 פקודת המיכרות .ה

 
מחצבים, ובכלל זה פצלי תנאים למתן היתר ו/או רישיון לחיפוש ו/או חקירה ו/או כריה של 

שמן, מוסדרים בעיקר בפקודת המכרות )בס"ק זה גם: "הפקודה"( ובהוראות דין אחרות כמפורט 
 להלן.

 

הפקודה קובעת, בין היתר, כי לא יחקור, לא יחפש, ולא יכרה אדם מחצב )כהגדרתם  .1
 בפקודה(, אלא על פי היתר או רישיון או זכות כרייה או חוזה חכירה לכרייה.

 
בשלב הראשון, המבקש לחקור ולחפש מחצבים, נדרש לפנות בבקשה לקבלת היתר   .2

חיפוש. המחזיק בהיתר לחיפוש רשאי, לטובת חיפוש המחצב, לעלות על כל קרקע 
 10מטרים )או עד לעומק של  2הכלולה בשטח ההיתר, לחפור בורות, עד לעומק של 

המכרות(, לשם בדיקת קיומם מטרים, אם ניתנה לכך רשות מיוחדת מטעם המפקח על 
המחזיק בהיתר חיפוש אינו רשאי לבצע קידוחים או לנקוט צעדים  של מחצבים כאמור.

אחרים כלשהם שיש להם מטרה או תוצאה ישירה של הוצאת מחצבים. היתר חיפוש 
עשוי להיות מוגבל גם ביחס לשטח שאותו רשאי מחזיק ההיתר לחקור וגם ביחס 

והוא היתר חיפוש אינו מעניק זכות בלעדית למחזיקו,  ש.למחצבים שאותם הוא מחפ
חודשים ויהיה ניתן לחידוש ללא הגבלה במספר החידושים, בהתאם  12ניתן לתקופה של 
 לתנאים שייקבעו. 
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בשלב השני, המפקח על המכרות רשאי להעניק היתר לחקירה למי שיביא הוכחות  . 3

המניחות את דעתו של המפקח על המכרות כי יש ברשותו הון חוזר וכי יש לו השכלה 
טכנית או עזרה טכנית לניהול חקירה נאותה ומספקת, ימדוד את האזור נשוא ההיתר 

למחזיק בתעודת היתר לחקירה תהא הזכות במדידה גיאולוגית ויחקור אותו. כן נקבע כי, 
הבלעדית לחקור את האזור וכן זכות בכורה וזכות יחיד להשיג רישיון לחיפוש בחלק או 
בחלקים מן האזור שיבחר בהם מחזיק התעודה, ובמכסות הקבועות בפקודה. כמו כן, 

של יידרש המחזיק בהיתר לחקירה, להעסיק מודדים גיאולוגים, ומומחים להנחת דעתו 
המפקח על המכרות, לטובת ביצוע עבודות המדידה אשר יפרטו בדוחות, ידיעות, מפות, 

 סיונות של בדיקות ככל אשר ימצאיתרשימים, דיאגרמות, פרטים, דוגמאות, אנליזות ונ
לדרוש. מבלי שיעמוד המחזיק בהיתר החקירה בהוראות הפקודה ביחס להיתר החקירה, 

 לא יוכל לקבל מהמפקח על המכרות רישיון לחיפוש. 
 

לפנות למפקח על המכרות,  רשאיבשלב השלישי, המחזיק בהיתר חיפוש או היתר חקירה,  .4
ש באזור נשוא הרישיון, בתנאי הפקודה, בבקשה לרישיון חיפוש לפיו יקבל זכות יחיד לחפ

לתקופה שתיקבע ביחס לאותו המחצב, ובלבד שהתקבלו הוכחות המניחות את דעת 
המפקח על המכרות שהמחצב נשוא הבקשה לרישיון חיפוש, קיים באזור הבקשה, כי 
גבולות האזור מסומנים, כי לבעל הרישיון די הון חוזר, השכלה טכנית או עזרה טכנית 

בעל רישיון החיפוש יבצע עבודתו בזריזות ובמומחיות, כאמור להבטחת חקירתו, וכי 
בתנאי הרישיון המבוקש. בעל רישיון לחיפוש רשאי לעלות על המקרקעין נשוא הרישיון, 

שם בזכויות הנתונות לבעל תעודת היתר לחיפוש )כולן או מקצתן( לקדוח  להשתמש
 הרישיון בשטחברר אם יש הדרושות או רצויות כדי ל אחרותולבצע חפירות וכן עבודות 

רשאי בעל רישיון החיפוש  כןברישיון החיפוש בכמויות כדאיות.  המפורשיםמחצבים 
להעסיק עובדים לצורך עבודות חיפוש ולהקים ולסלול דרכים בקרקע הפנויה שבשטח 
 הרישיון ככל שידרשו לצורך ביצוע החיפוש. בעל רישיון החיפוש מחויב בביצוע פעולות 

 הדבר יכול כן עשה לא ואם, הראויים ובזריזות במומחיות ברישיונו הנזכר זורבא חיפוש 
 .הרישיון לביטול עילה לשמש

העברת רישיון החיפוש או כל זכות אחרת על פיו לצד שלישי, כפופה לקבלת הסכמתו 
 בכתב של המפקח. 

חיפוש מחצבים שהוצאו מן השטח שלגביו הוענקו היתר חיפוש, היתר חקירה או רישיון 
הם קניינה של ממשלת ישראל, והמחזיק בהיתר או ברישיון הנ"ל מנוע מלהעביר מחצבים 
אלה ללא הסכמתו של המפקח על המכרות, למעט הוצאתן של דגימות לצורך בחינת 
האיכות והערך המסחרי שלהם. המחזיק ברישיון חיפוש יוכל, בכפוף להסכמת המפקח, 

' את הדגימות שברשותו לצורך בחינת התכונות לשמור אצלו או להעביר לבחינת צד ג
והתכולה של המחצבים. כמו כן, המחזיק בהיתר חיפוש או היתר חקירה או רישיון חיפוש 
חייב בהגשת דוח בנוגע למחצבים שהוצאו מן האדמה והפעולות שבוצעו על ידי בעל 

 ההיתר או הרישיון כאמור.
 

כל שגילה מחצבים בכמויות כדאיות, להקים בשלב הרביעי, רשאי בעל רישיון החיפוש, כ .5
ציון על מקום התגלית ולפנות למפקח על המכרות בבקשה לקבלת תעודת תגלית. לאחר 
קבלת תעודת תגלית יהא זכאי המחזיק בתעודה, באופן בלעדי במסגרת שנה מיום קבלת 
תעודת התגלית, לפנות בבקשה לקבלת זכות כריה או הזכות לחתום על חוזה חכירה 
לכריה בקשר עם האזור הגיאוגרפי התחום שבו המחצב, נשוא תעודת התגלית, ובלבד 
שהונחה דעת המפקח על המכרות כי למחזיק תעודת התגלית, די הון חוזר, הידע והכלים 

 לפיתוח נאות של מקורות המחצבים אשר באזור הנידון.
 

זכות לכרייה או  בשלב החמישי, המחזיק בתעודת תגלית רשאי לפנות בבקשה לקבלת . 6
לחוזה חכירה לכריה לכרית פצלי שמן. הקביעה בדבר ביצוע הכריה מתוקף מתן זכות 
 לכריה או מכח חוזה חכירה לכריה, תעשה על ידי המפקח על המכרות. הסמכות להציע 
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או לתת למחזיק תעודה לתגלית את זכויות הכרייה או חוזה החכירה בנוגע לאזור  

. בסמכות השר תוקפה של מתן זכות כריה הינה לשנההתגלית שמורה גם לשר הממונה. 
הממונה לחדשה לתקופות נוספות בנות שנה אחת, ולאפשר למחזיק בזכות, לעשות 

מי זכות הכרייה(. לחילופין, ייתכן שימוש במחצבים )ובתנאי ששולמו דמי השכירות וד
ומחזיק בתעודת התגלית יחתום על הסכם חכירה לכריה )להלן: "החוכר"(. משך הסכם 

 שנה אבל לחוכר תהא זכות ראשונים לחדש את חוזה החכירה, 30-החכירה מוגבל ל
ובלבד שהמחצבים המופקים יהיו בכמויות כדאיות. במסגרת חכירת המקרקעין, החוכר 

אי לעלות על המקרקעין, לכרות, לפנות ולהעביר את המחצבים, לחפור תעלות יהא רש
 נחוצות, להקים מבנים, להקים לבנות ולהחזיק מכונות, בניינים ובתי מלאכה, לצבור
אשפה שהופקה מן הכריה, לבנות ולהחזיק חשמליות משא. עבודת הכרייה כפופה 

 קח על המכרות להורות לחוכרלביקורת של המפקח על המכרות. כמו כן, בסמכות המפ
 הכספיים הדוחות אישורו/או לבעל זכויות הכרייה לטפל ולשקם את המכרה. נכון למועד 

 אין הוראות סדורות בקשר עם חובת שיקום מכרה של פצלי שמן. 
הליך שיקום מכרה פצלי השמן צפוי להיות מאושר שותף הכללי, ה עם זאת, למיטב ידיעת 

בקרוב, בדומה להליך שיקום שקיים בנוגע למכרות פוספטים, כאשר השיקום הנ"ל יבוצע 
ע"י השותפות בעקבות החלטתם של משרד האנרגיה ורשות הטבע והגנים אשר תתקבל 

 ביחד עם השותפות, בפיקוחו של המפקח על המכרות. 
 
סגרת הזכות לכריית מחצב, ישלם בעל הזכות למדינה "דמי זכות" בפקודה נקבע כי במ .7

משווי המחצב שנקבע  5%)תמלוגים(, כאמור בתוספת השלישית א' לפקודה, בגובה של 
לפי מחיר המוצר הסחיר הראשון שניתן להפיק מהמחצב הגולמי בניכוי הוצאות 

-י סכום נוסף השווה לנורמטיביות )הוצאות זיקוק, עיבוד והובלה, ככל שישנן(, ובניכו
מהסכום המתקבל לאחר ניכוי ההוצאות הנורמטיביות ממחיר המוצר הסחיר  10%

הראשון. לא ידוע מחיר המוצר הסחיר הראשון או שנמכר המחצב הגולמי טרם הפיכתו 
למוצר הסחיר הראשון, יחושב שוויו של המחצב בהתאם להוראות שיקבע לעניין זה שר 

עוד נקבע, כי כל היתר לחיפוש ו/או לחקירה ו/או  יה והמים.התשתיות הלאומיות האנרג
 רישיון לחיפוש ו/או זכות כרייה ו/או חוזה חכירה לכריה, וכן כל זכות שהוענקה על פי
פקודה זו, טעונה רישום בפנקסים של המפקח על המכרות, אשר יהיה פתוח לעיון 

המכרות, יש חובה לקבלת הציבור. במסגרת עסק שתכליתו כרייה, כהגדרתה בפקודת 
ראה  .2013-רישיון עסק בהתאם לקבוע בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג

 לעניין היטל משאבי טבע. 2'ג6גם באור 
 

 הון השותפים - :4 באור
 

ש״ח על ידי השותף  999ש״ח, כשמתוך סכום זה הוכנסו  1,000הון השותפות מורכב מסכום של  א.
 על ידי השותף הכללי. ש״ח 1-המוגבל ו

 
יישאו כן ו ,, בהתאמה, מההכנסות99.9%-ו 0.1% -השותף הכללי והשותף המוגבל יהיו זכאים ל ב.

 , בהתאמה, מההוצאות של השותפות.99.9%-ו 0.1%ב 
שיכניס להון השותפות סכומים ל מעברהשותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות 

 כאמור לעיל.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת
 באורים לדוחות הכספיים

12 

 
 )המשך( הון השותפים -: 4 באור

 
 :חלוקת רווחים בהתאם להסכם השותפות ג.

 
רווחים של השותפות, הראויים לחלוקה על ידי השותפות על פי דין, כרווחים, בניכוי כל ה .1

סכומים )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( הדרושים לשותפות לפי שיקול 
עם התחייבויות קיימות או עתידיות צפויות  דעתו של השותף הכללי לצורך או בקשר

של השותפות, ידועות או משוערות ובכלל זה גם החזר הלוואות )אם תהיינה( ולרבות 
הסכומים הדרושים לדעת השותף הכללי לעמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש 

 יחולקו לשותפים,  ,״הרווחים״( )להלן: בדולר ארה״ 500,000)שסכומם לא יעלה על 
  
להלן, באופן הבא: אחת )ט( 4בהתאם לזכויותיהם, כאמור לעיל ובכפוף להוראות סעיף  

לשנה, בסמוך לפני תום השנה יערוך השותף הכללי, בהתייעצות עם רואי חשבון של 
השותפות, הערכה של ההכנסה השנתית החייבת לצרכי מס של השותפות. בהתבסס על 
הערכה זו יקבע השותף הכללי את הסכום לחלוקה ראשונה, בהתחשב, בין היתר, בנדרש, 

 מידה בהתחייבות השותפות על פי הסכם לגביית מס שיחתם )אם לפי ההערכה לצורך ע
ייחתם( בין השותפות מצד אחד ובין שלטונות המס מצד שני או לעמידה בתנאים שיקבעו 
על ידי שלטונות המס באישורים שיינתנו על ידם לשותפות המוגבלת להנפקות של 

 ם לחלוקה ראשונה״(. יחידות או של ניירות ערך אחרים או באופן אחר )להלן: ״הסכו
 

הסכום לחלוקה ראשונה יפורסם על ידי השותף הכללי לפני תום השנה ויחולק לאחר 
 מכן לשותפים בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל.

 
יתרת הרווחים שיוותרו לחלוקה )אם בכלל( בגין אותה שנה, תיקבע על ידי השותף הכללי  .2

ותפורסם בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים המבוקרים של השותפות בגין אותה 
שנה ותחולק לאחר מכן לשותפים בהתאם לזכויותיהם כאמור לעיל )להלן: ״יתרת 

 החלוקה השניה״(.
 
אחר ביצוע החלוקה השניה יתברר, בעקבות שינוי בנסיבות, כי ניתן מובהר בזה כי היה ול .3

לחלק סכומים נוספים בגין אותה שנה, יהיה השותף הכללי רשאי לבצע חלוקות נוספות 
בגין אותה שנה )להלן: ״חלוקות נוספות״(, והשותף הכללי יהא חייב לעשות כן אם 

 מיליון דולר ארה״ב. 3 הסכומים הנוספים הניתנים לחלוקה יהיו בסך העולה על
 

 בדצמבר.  31חישוב הרווחים יעשה תמיד לשנה המסתיימת ביום  .4
 
על פי דין מובהר בזאת כי לא יחולקו רווחים אם קבלתם על ידי השותף המוגבל תחשב  .5

 )ב( לפקודה.63למשיכה של השקעות או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 
 
ואשר לא יחולקו לשותפים בהתאם לאמור לעיל סכומים אשר יהיו בידי השותפות  .6

)לרבות אלו הנובעים מהון השותפות ומרווחיה שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי, 
אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, להשקיעם, עד למימוש בהם למטרות 
שלשמן נועדו באופן שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת 

רה, ככל האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך שמי
 ביצוע מטרות השותפות.
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 )המשך( הון השותפים -: 4 באור

 
למרות האמור לעיל השותף הכללי יהיה רשאי להימנע מחלוקת רווחים או לעכב חלוקת  .7

 רווחים לצורך השתתפות בפעולות חיפוש, פיתוח והפקה בתחומי נכסי נפט 
או לצורך מימון פעולות שתכניות לגביהן נכללו בתשקיף  זכויותאשר בהם לשותפות 

הם יונפקו יחידות או ניירות ערך כלשהו או בתשקיף מדף או בדו״ח הצעת מדף שעל פי
אחרים, לרבות ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות או לצורך פעולות אחרות 

 שאושרו על ידי המפקח. 
 
מובהר בזה, כי במקרה של הערכה לא נכונה של הרווחים או במקרה שבעקבות הוראת  .8

או יתברר שנוצרה,  )ב( לפקודה וההוראות שפורטו לעיל ביחס אליה תיווצר63סעיף 
מניעה, לבצע חלוקה כלשהי, כולה או חלקה, אף לאחר שסכום החלוקה פורסם, אזי 
יהיה השותף הכללי פטור מכל אחריות, אלא אם פעל תוך הפרת חובת האמונים כלפי 

 השותפות ו/או תוך הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
 

לי רשאי, על פי שיקול דעתו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי השותף הכל .9
ליטול בשם השותפות, לצורך קבלת אשראי, התחייבויות בדבר הגבלות על חלוקת 
רווחים וכן שעבודים על נכסי השותפות הכוללים התחייבויות כאמור והכל לצורכי מימון 

רכי )בין צרכי מימון מיידיים ובין צרכי מימון עתידיים, וכן בין צרכי מימון ידועים ובין צו
מימון אפשריים( של פעולות והוצאות אשר השותף הכללי יחליט עליהן בכל שטח של 
השותפות, לצורך מימון פעולות אשר תכניות לגביהן נכללו בתשקיף או בתשקיף מדף או 
בדו״ח הצעת מדף כאמור או לצורך מימון פעולות אחרות שניתן להן אישור המפקח 

 זה. ןלעניי
 

ר בזאת, כי לא תבוצע חלוקה מכל סוג שהוא, לרבות כאמור על אף האמור לעיל מובה
לעיל, אלא לאחר שניתנה לדירקטוריון השותף הכללי הזדמנות נאותה  )א(4בסעיף 

 301לקבוע, טרם ביצועה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה כמשמעות מונח זה בסעיף 
 לחוק החברות.

 
ווחים או במקרה שבעקבות הוראת מובהר בזה, כי במקרה של הערכה לא נכונה של הר .10

)ב( לפקודה וההוראות שפורטו לעיל ביחס אליה תיווצר או יתברר שנוצרה, 63סעיף 
מניעה, לבצע חלוקה כלשהי, כולה או חלקה, אף לאחר שסכום החלוקה פורסם, אזי 
יהיה השותף הכללי פטור מכל אחריות, אלא אם פעל תוך הפרת חובת האמונים כלפי 

 ו תוך הפרת חובת הזהירות בחלוקה.השותפות ו/א
 

בכל מקרה שקיים ספק כאמור, לא תעשה החלוקה אלא בהסכמת המפקח או באישור 
בית המשפט. ניתן אישור בית המשפט, כי אין בחלוקה כדי להטיל חיוב על מחזיקי 

 .היחידות, יחולקו הרווחים על פי תנאי האישור
 

מובהר בזה, כי השותף הכללי רשאי, על פי שיקול דעתו, לעשות שימוש בכספי רווחים 
ולצורך זה להימנע מחלוקתם וכן ליטול בשם השותפות, לצורך קבלת אשראי, 
התחייבויות בדבר הגבלות על חלוקת רווחים וכן שעבודים על נכסי השותפות הכוללים 

צרכי מימון מיידיים ובין צרכי מימון התחייבויות כאמור והכל לצורכי מימון )בין 
עתידיים, וכן בין צרכי מימון ידועים ובין צורכי מימון אפשריים( של פעולות והוצאות 

  לדעתו תגלית או ההייתאשר השותף הכללי יחליט עליהן בכל שטח של השותפות שבו 
קיף בכל שטח אחר, לצורך מימון פעולות אשר תכניות לגביהן נכללו בתשקיף או בתש

מדף או בדו״ח הצעת מדף כאמור או לצורך מימון פעולות אחרות שניתן להן אישור 
 המפקח לענין זה.

 
חוות דעתו של רואה החשבון של השותפות )או רואה חשבון שיבוא במקומו( בכל הקשור  .11

בקביעת סכום הרווחים הראויים לחלוקה כרווחים ובחישוב חלקם של השותפים על פי 
 ת בהכנסות, הוצאות והפסדי השותפות, תהיה סופית ומכרעת.הסכם השותפו
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 עסקאות עם בעלי עניין -: 5אור ב
 

 התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות: א.
 

 ניהול השותפות ודמי מפעיל )תפעול וניהול(: .1
 

השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת וכן הוא או מי מטעמו יהיה האחראי  א(
המופקד על ניהול וביצוע כל פעולות חיפושי הנפט לרבות פיתוח ו/או הפקה 

בהם  זכויותושיהיה להם  זכויותבמסגרת נכסי הנפט שבהם יש לשותפות מוגבלת 
 בעתיד.

 
בתמורה לשירותים כאמור, השותף הכללי או מי מטעמו יהיה זכאי, לגבי כל נכסי  ב(

, גם אם קיים מפעיל נוסף, לדמי מפעיל זכויותהנפט שבהם יש לשותפות 
בשיעורים כדלקמן )בתוספת מע"מ( וזאת ממועד רישום ניירות הערך של 

 השותפות למסחר לראשונה:
 

פענוח וניתוח הממצאים, הכנת דוחות  בתקופת החיפוש )הכוללת ביצוע קידוחים,
גיאולוגיים, בחירת הטכנולוגיה המתאימה להפקת האנרגיה מפצלי השמן, ביצוע 

Pilot  מתקדםותכנון עקרוני מחברת ידע וכן תכנון הנדסי (FEED להתאמת )
הטכנולוגיה לתנאי הארץ ולהתאמת התהליך לעמידה בתקני איכות הסביבה( ועד 

מסך כל ההוצאות של השותפות והסכומים  7.5% –תחילת עבודות הפיתוח
 המיוחסים לחלקה היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות משותפות. 

 
בתקופת עבודות הפיתוח )הכוללת בחירת קבלן תכנון רכש וביצוע בינלאומי 

(EPC )מסך כל ההוצאות של  5% -(, סגירה פיננסית, הקמת מתקן הפקה והפעלתו
השותפות והסכומים המיוחסים לחלקה היחסי בהוצאות הפעולות בעסקאות 

 משותפות. 
 

דולר ארה"ב לחודש בתקופת החיפוש  21,000מסך של  דמי המפעיל לא יפחתו
 ובתקופת עבודות הפיתוח.

 
 בסיס דולרי והם ישולמו אחת לרבעון.חישוב דמי המפעיל יעשה על  ג(

 
השותף הכללי יהיה זכאי לקבל דמי מפעיל בשיעורים האמורים גם ממשתתפים  ד(

 אחרים, אם יהיו.
 
ישא בשכר אשר ישולם לדירקטורים של השותף הכללי, למעט יו"ר השותף הכללי  ד(

שירותם  דירקטוריון פעיל, דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים, בגין
כדירקטורים ובגין שירותים שוטפים שהם מעניקים לשותף הכללי בתחומי 
התפעול השותף, בתוקף תפקידם. יתר הוצאות השותפות ישולמו על ידי 

 השותפות.
 
השותפות רשאית להעסיק במישרין עובדים ו/או נושאי משרה אשר יתנו  ה(

 ות שכרם.לשותפות שירותים ובמקרה כאמור תישא השותפות במלוא על
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 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין -: 5אור ב
 

 התחייבות לתשלום תמלוג על: ב.
 

שותפות התחייבה בהתחייבות בלתי חוזרת לגרום לכך שהיא וכל תאגיד המוחזק ו/או ה .1
ין, יעניק, במועד קבלת זכות הנפט, ישיוחזק על ידה שהוא בעל זכויות הנפט, לפי הענ

, לאנשים ו/או הגופים המפורטים להלן שווי התוצרים* תמלוג עלזכות לקבלת 
 תמלוג העל(. –ובשיעורים המפורטים להלן )להלן 

 
 הערות  שיעור תמלוג העל  הזכאי לתמלוג העל 

ווד אקספלוריישן ישראל 'נורת
 הכללי( ףבע"מ )השות

 

 **עד החזר השקעה 6%
 

 **לאחר החזר השקעה 8%
 

 
שניתן  )ראה הגדרה לעיל( ייקבע לפי מחיר המוצר הסחיר הראשון"שווי התוצרים"  (*

להפיק מפצלי השמן שתפיק השותפות בניכוי הוצאות בעד זיקוק, עיבוד והובלה, 
ככל שישנן, כפי שיקבע שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן: "הוצאות 

אחר ניכוי מהסכום המתקבל ל 10%-נורמטיביות"(, ובניכוי סכום נוסף השווה ל
ההוצאות הנורמטיביות ממחיר המוצר הסחיר הראשון. לא ידוע מחיר המוצר 
הסחיר הראשון או שנמכרו פצלי השמן טרם הפיכתם למוצר הסחיר הראשון, 
יחושב השווי של פצלי השמן בהתאם להוראות שיקבע לעניין זה שר התשתיות 

 הלאומיות האנרגיה והמים.
 
 הינו הגבוה מבין אלה: –" מחיר המוצר הסחיר הראשון"

ממוצע המחירים החודשיים של המוצר הסחיר הראשון, המפורסמים בדרך  (1)
 המקובלת באותו ענף, בתקופה שבעדה משולם התמלוג;

 המחיר שבו נמכר המוצר הסחיר הראשון בידי השותפות, אם נמכר; (2)
 

משמעם הנפט ו/או חומרים בעלי ערך אחרים )לרבות אפר  –" התוצרים"
וכימיקלים( שיופקו וינוצלו מנכס נפט ו/או מנכסי הנפט בהם יש או יהיה 
לשותפות בעתיד זכויות, לרבות מהשווי של האנרגיה והחשמל שיופקו ממתקני 
 ההפקה במהלך תהליך הפקת הנפט מפצלי השמן, לפני ניכוי תמלוגים ו/או היטלים

 ו/או כל התחייבות אחרת לתשלום מכל סוג.
 

משמעו נקודת הזמן הראשונה שבה חלקה של השותפות -"החזר השקעה"  (**
בתוצרים )לאחר ניכוי התמלוגים למדינה והתמלוגים לשותף הכללי על פי הסכם 
זה( כשהוא מחושב, לגבי כל כמות, בדולרים של ארה"ב לפי שווי התוצרים )או 

י חישוב ממוצע, כפי שיקבע על ידי השותף הכללי באישור במועד אחר או לפ
המפקח(, יגיע לסכום השווה לסך כל הכספים שהוכנסו להון השותפות מוגבלת 
על ידי השותפים מעת לעת, עד לאותה נקודת זמן, כשהם מחושבים בדולרים של 
ארה"ב לפי השער היציג שהתפרסם על ידי בנק ישראל לתאריכים השונים בהם 

 סו הסכומים להון השותפות.הוכנ

 
 שנכרתה. שמןהתמלוג העל יחושב בהתאם למועד הכרייה בעד כמות פצלי  .2
 
למען הסר ספק, מובהר כי השותף הכללי יהיה רשאי, בכפוף לקבלת האישורים הדרושים  .3

ולהעביר את זכויותיו לתמלוג העל, כולן, או מקצתן, ולעשות בזכויות  על פי דין, להמחות
 כאמור עסקאות ללא הגבלה, ללא צורך בקבלת הסכמת השותפות. 

 
השותף הכללי לרבות מי שתומחה ו/או תועבר אליו, ככל שתומחה ו/או תועבר, הזכות  .4

 לתמלוג על יקראו להלן: "הזכאים לתמלוג".
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 )המשך( ם בעלי ענייןעסקאות ע -: 5אור ב

 
הזכות לתמלוג על כאמור תהא בתוקף כל עוד נכס הנפט, לרבות כל נכס נפט שיינתן  .5

 מכוחו, בתוקף.
 

הזכות לתמלוג על כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל אחד מנכסי הנפט בהם  .6
לתמלוג . אם תעביר השותפות את זכויותיה בנכס נפט בו יש לזכאים זכויותיש להם 

זכות לתמלוג על, הם יועברו בתנאי שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות 
 לתשלום תמלוג העל כאמור לעיל.

 
הזכאים לתמלוג יהיו רשאים לקבל את תמלוג העל הנ״ל או מקצתו בעין, דהיינו, לקבל  .7

ג לקבל את בעין חלק מהתוצרים )עד גובה השיעור הנזכר לעיל(. בחרו הזכאים לתמלו
תמלוג העל הנ״ל או מקצתו בעין, יוסדרו האופנים והמועדים בהם יקבלו את תמלוג העל 

 בעין כאמור, כך שהתוצרים שייכללו בתמלוג ימסרו לזכאים לתמלוג במתקן ההפקה.
 

אם הזכאים לתמלוג לא יבחרו לקבל את תמלוג העל בעין, ישולם לזכאים לתמלוג שווי  .8
 התוצרים כאמור.

 
של כל חודש בגין הנפט שנמכר בחודש  5-התשלום כאמור יעשה, אחת לכל חודש )ביום ה .9

 הקודם( בדולרים של ארה״ב.
 
מדידת הכמויות של התוצרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב תמלוג העל  .10

מדינת ללמדידת תמלוג  המקובליםהמגיע לזכאים לתמלוג ייעשו בהתאם לעקרונות 
 ישראל.

 
השותפות תנהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי התוצרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט  .11

. הזכאים לתמלוג יהיו זכאים למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי זכויותבהם יש לה 
לעיין, לבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי השותפות ויתר המסמכים 

 לתמלוג העל כאמור לעיל. והרישומים הנוגעים לזכות הזכאים
 
השותפות תנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך רישום זכות הזכאים לתמלוג העל  .12

בפנקס בו רשומים נכסי הנפט, כמפורט בסעיף זה לעיל, וזאת, ככל הניתן, בד בבד עם 
 רישומה בפנקס כאמור כבעלת זכויות נפט או כבעלת זכויות בנכס נפט.

 
זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות של השותפות מלשלם תמלוגי על  אין באמור בסעיף .13

 לצדדים שלישיים ו/או להטיל כל מגבלה על הענקת תמלוג על כאמור.
 

 :התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הנובעים מהסכם הנאמנות ג.
 

וכל הנאמן ישלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהכנת ההצעה הראשונה לציבור  .1
תשקיף והנפקה נוספת, על פי תשקיף, של יחידות או של ניירות ערך אחרים, לרבות 

אלפי דולר ארה״ב  10-ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות, שכר בסכום השווה ל
אלפי דולר ארה״ב )בתוספת מע״מ, אם יחול(  5-)בתוספת מע״מ, אם יחול( בגין תשקיף ו

 גבוה יותר שיאושר בהתאם להוראות הפקודה.בגין דוח הצעת מדף, או סכום 

 

 כל ההוצאות הכרוכות בטיפול בהנפקה ובפרסום התשקיף תעשינה על חשבון השותפות. .2
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  :שכר המפקח והוצאותיו .3

 
ניירות שכרו של המפקח, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה לציבור של 

ערך על פי תשקיף וכן החזר הוצאות שהוציא למטרות ביצוע תפקידו, ייקבעו בהתאם 
 להוראות הפקודה.

עד לקביעת שכרו של המפקח בהתאם להוראות הפקודה, המפקח יהיה זכאי לקבל מאת 
דולר לחודש )בתוספת מע"מ(  2,500 -הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל

דולר בגין  15,000ם ניירות הערך של השותפות למסחר וכן לשכר בסך החל ממועד רישו
יהיה המפקח  ניירות ערך נוספים,מקרה של הנפקה ב תשקיף ההצעה הראשונה לציבור.

זכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה. השכר הנוסף ישולם עבור 
 -עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל המפקח ועד לסכום השווה ל

דולר ארה"ב )בתוספת מע"מ( ובתוספת החזר הוצאות לפי תעריף "חשב", עבור  15,000
 .גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידותהטיפול בהנפקה אחת או סכום 

 
 :שכר הנאמן והוצאותיו .4
 

דולר לשנה )בתוספת  1,000 -הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל
מע"מ( לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות )או חלק יחסי מסכום זה 

ביום האחרון של השנה שבגינה הוא משולם. בגין חלק משנה(. סכום זה ישולם לנאמן 
כמו כן יהא הנאמן זכאי לקבל תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או 
שאושרו בכתב על ידי המפקח. מקום בו הנאמן והמפקח הוא אותו אדם יידרש אישור 

רט לאמור לעיל לא ישולמו שכר פ האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.
 -ענין בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות-ת מנכסי הנאמנות לנאמן או לבעליוהוצאו

 ערך.
 

הוצאות ההנפקה וההצעה על פי התשקיף, לרבות כל עמלות הריכוז וההפצה, יחולו על  כל ד.
השותפות וישולמו על ידה מתוך כספי תמורת ההנפקה. השותפות תחזיר לנאמן ולמציע מתוך 
 כספי תמורת ההנפקה את כל הוצאות ההנפקה שנשאו בהן, אם וככל שנשאו, כפי שיפורט

ע ויאושר על ידי המפקח, במועד שבו יתקבלו כספי תמורת בדו"ח אשר ייערך על ידי המצי
 ההנפקה בידיו. במקרה של ביטול ההנפקה, השותף הכללי יישא בכל הוצאות ההנפקה.

 
 :החזר הוצאות עבר ה.
 

בין השותף הכללי, מצד אחד, לבין )לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי( נחתם  2018במאי,  9-ב
ישיון רותם מזרח בר (100%)השותף הכללי  רת זכויותלהעבהסכם השותפות, מצד שני, 

להלן מובא תיאור של עיקר הוראות הסכם העברת לשותפות )להלן: "הסכם העברת הזכויות"(. 
 הזכויות:

 
 לשותפות והשותפות המוגבלתעביר יהשותף הכללי בהתאם להסכם העברת הזכויות,  .1

ישיון של השותף הכללי ברוההתחייבויות החובות  ,מהשותף הכללי את כל הזכויות תקבל
הועברו לשותפות כשהן ישיון רותם מזרח הזכויות כאמור בר .רותם מזרח ובקשר עמו

 נקיות מכל שעבוד, עיקול או זכות צד ג' שיש בה כדי לפגוע בזכויות השותפות, אך למעט
 .פקודת המכרות, כקבוע בלדמי זכותזכות מדינת ישראל 

 

השותף עביר ירי העברת זכויות בקשר עם ההעברה כאמור, לפיהם חתמו על שטיהצדדים  .3
הכללי לשותפות, ללא תמורה, למעט החזר הוצאות עבר כהגדרתן להלן, את זכויותיו 

 .ישיון רותם מזרחוחובותיו בר
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במקום השותף הכללי בכפוף להשלמת ההנפקה ובסמוך לאחריה, תעמיד השותפות  .3

אלפי דולר, לרשות  125-ערבויות למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בסך של כ
ן ביניה נחתם כחלק מהסכם ההרשאה אשר אלפי דולר 13-בסך של כ מקרקעי ישראל

אלפי דולר בקשר עם הסכם שכירות משרדי השותפות )בכפוף  16-וכ בעבר אך אינו בתוקף
 השכירות של משרדי השותף הכללי לשותפות(.להמחאת הסכם 

 
שותף הכללי התחייבות השותפות להשיב ל כנגדלשותפות ועבר י רישיון רותם מזרח . 4

השותף  שהוציא אלפי דולר 3,196-כשל כולל הוצאות עבר )להלן: "הוצאות עבר"( בסך 
, ובקשר רישיון רותם מזרחבקשר עם  העברת הזכויות עד למועד חתימת הסכם הכללי

 אמור.הרישיון העם פעולות אשר נעשו על מנת לעמוד בתנאי 
 
אלפי דולר ישולמו לשותף הכללי בתנאי  3,196סך הוצאות העבר בסך כולל של  .5

שהשותפות תחתום על הסכם מימון להקמת מתקן ההפקה הראשון של נפט מפצלי שמן 
ל יחידות השתתפות של )להלן: "מועד הסגירה הפיננסית"(, באמצעות הקצאה פרטית ש

השותפות, כאשר מחיר יחידת ההשתתפות יחושב לפי הגבוה מבין: )א( מחיר יחידת 
)ב( השער הממוצע בבורסה של יחידות -השתתפות בהנפקה על פי תשקיף זה; ו

ימי המסחר האחרונים הקודמים למועד הסגירה  30 -ההשתתפות של השותפות ב
ון והנחיות הבורסה כפי שהיו במועד ההקצאה, הפיננסית כאמור והכפוף להוראות תקנ

לרבות לעניין מחיר מינימאלי של יחידות השתתפות. למען הסר ספק, לא יידרש כל 
אישור נוסף לביצוע ההקצאה הפרטית )מלבד אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות 

  ההשתתפות האמורות(.
 

קצות את יחידות ההשתתפות כאמור מובהר כי במידה ומכל סיבה שהיא לא ניתן יהיה לה .6
בתוך זמן סביר לאחר מועד הסגירה הפיננסית, ישולם הסכום האמור לשותף הכללי 

 במקום ההקצאה הפרטית.
 
הסכם העברת הזכויות מותנה בהשלמת ההנפקה. הוסכם כי ככל שההנפקה לא תושלם,  .7

לא תצמחנה זכויות מכל סיבה שהיא, יהיה הסכם העברת הזכויות בטל ולשום צד להסכם 
 פי ההסכם.-כלשהן ולא תהיינה תביעות כלשהן כלפי משנהו, על

 
עד לרישום הזכויות ברישיון רותם מזרח על שם השותפות, השותפות לא תעשה שימוש  .8 

 בתמורת ההנפקה.
 
מכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה,  .9

אלפי דולר )שאינו נושא הפרשי הצמדה וריבית( בגין החזר 1,250ישולם לשותף הכללי
ועד מועד התשקיף. בנוסף  2016הוצאות שהוציא השותף הכללי החל מחודש אוקטובר 

 תוחזרנה לשותף הכללי הוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 
 נושאים ואינם צמודים םאינ האמורים הסכומיםאלפי דולר.  150-זה בהם נשא, בסך כ

 .ריבית
 

הממונה על ענייני הנפט הודיע לשותף הכללי כי הוא קיבל את המלצת המועצה המייעצת  .10
לענייני הנפט לאשר בקשה להעברת זכויות מותנות ברישיון רותם מזרח מהשותף הכללי 

שור לשותפות וכי ההעברה מותנית בהשלמת גיוס ההון מהציבור על פי התשקיף וכי האי
 יינתן בכפוף להתייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים בהיבטים של תחרות ענפית.
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, החל מהיום הראשון של החודש בו תושלם ההנפקה לגיוס 2018במאי,  9פי הסכם מיום -על ו.
הון ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תעסיק השותפות את מר ג'אק סבג )להלן: 
"בעל התפקיד"( לתפקיד מנכ"ל השותף הכללי ומנכ"ל השותפות )להלן: "התפקיד"(. להלן 

 ם מר סבג:תמצית עיקרי ההסכם ע
 

על פי ההסכם, בעל התפקיד יועסק כמנהל הכללי של השותף הכללי וכמנהלה הכללי של  . 1
השותפות ויבצע את כל הפעולות הנחוצות לביצוע תפקידו, במסגרת ניהולן היום יומי 
של השותפות ושל השותף הכללי. כמו כן, יידרש לביצוע התפקידים שיוסמך לעשותם, 

החלטות של הדירקטוריון של השותף הכללי, ובכפיפות לדירקטוריון מעת לעת, על פי 
 השותף הכללי )להלן: "השירותים"(.

 
  ממשרה מלאה. 85%המשרה הינה משרת אמון, ובהיקף משרה של  .2
 
בעל התפקיד מתחייב במסגרת ההסכם כי הוא בעל היכולת והכישורים המתאימים  . 3

מירב זמנו, מאמציו וכישוריו לביצוע התפקיד, והכל לביצוע התפקיד וכי הוא יקדיש את 
פי ההסכם. מתוקף תפקידו יפעל בעל התפקיד, כמיטב יכולתו -בהתאם להתחייבויותיו על

להצלחת השותפות ויסייע לה להגשמת מטרותיה, ובכלל זה מתחייב כלפי השותפות 
 .בשמירה על סודיות והימנעות מתחרות

 
להלן, רשאי בעל התפקיד  8התפקיד, כמפורט בס"ק  במהלך תקופת ההעסקה של בעל .4

( העיסוק אינו בתחום 1לעסוק בתחומים נוספים )להלן: "הפעילות הנוספת"(, ובלבד ש: )
( הפעילות הנוספת תבוצע בזמנו החופשי ובשעות שאינן שעות 2הפעילות של השותפות )

( 4)-דרתו בהסכם, ו( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי לנצל כל מידע חסוי כהג3עבודתו )
 אין בביצוע הפעילות הנוספת כדי לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם השותפות.

 
בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבויותיו, תשלם השותפות לבעל התפקיד שכר חודשי  .5

מתוך השכר האמור ישולם לבעל התפקיד בגין  10%כאשר  "ח )ברוטו(ש 45,000 של בסך
כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לזכויות סוציאליות, קרן  .תחרות"-התחייבותו ל"אי

משכורות במקרה של רישום למסחר  3בונוס בגובה  השתלמות, רכב, החזר הוצאות,
ן, על פי שיקול בונוס שנתי שיינתן, ככל שיינת בבורסה של ניירות הערך של השותפות,

דעת האורגנים בשותפות וכן לתכנית אופציות כמפורט בהסכם, והכל בהתאם לדין 
אלפי  815-"כ עלות שנתית מוערכת לשותפות כסהוהוראות ההסכם )להלן: "התמורה"(. 

 ."חש
 

 ראשוניםוהשותפות תחתום על הסכם מימון להקמת מתקן או שני מתקני הפקה  מידהב .6
 יוקצו כיבעל התפקיד זכאי  יהיהנפט )להלן בסעיף זה: "סגירה פיננסית"(  של נפט מפצלי

 במועד שוייה אשר כזו בכמות השותפות של השתתפות יחידות, פרטית בהקצאה, לו
 מחיר. השותפות של התגמול למדיניות בכפוף והכל דולר אלפי 280-ל שווה יהיה ההקצאה

השתתפות חושב לפי הגבוה מבין: )א( מחיר יחידת י כאמור הקצאה לצורך השתתפות יחידת
של ההשתתפות )ב( השער הממוצע בבורסה של יחידות -בהנפקה על פי תשקיף זה; ו

)ובכפוף  הפיננסית הסגירהימי המסחר האחרונים הקודמים למועד  30 -השותפות ב
ינימאלי שיהיו במועד ההקצאה, לרבות לענין מחיר מ כפילהוראות תקנון והנחיות הבורסה 

לביצוע ההקצאה של יחידות השתתפות(. למען הסר ספק, לא יידרש כל אישור נוסף 
הפרטית )מלבד אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות ההשתתפות האמורות( )להלן: 

 את להקצות יהיה ניתן לא שהיא סיבה ומכל במידה כי מובהר"(. ההוני המשתנה התגמול"
 הסכום ישולם, הפיננסית הסגירה מועד לאחר חודשים 6 תוך כאמור ההשתתפות יחידות
(. במידה והשותפות תסיים את הפרטית ההקצאה)במקום  במזומן התפקיד לבעל האמור

 6העסקתו של בעל התפקיד )למעט בשל "סיבה" כהגדרתה בהסכם( במהלך התקופה של 
המשתנה ההוני  חודשים לפני הסגירה הפיננסית, יהיה בעל התפקיד זכאי לקבל את התגמול

 מעביד. -למרות הפסקת יחסי העובד
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עם סיום העסקתו של בעל התפקיד על ידי השותפות, למעט סיום העסקה בגין איזה  .7

להלן, בעל התפקיד יהיה זכאי למענק הסתגלות בסך  8מהאירועים המפורטים בסעיף 
החודשי, כפי שיהיה במועד סיום ההעסקה, וזאת בנוסף  משכרו 6המשקף שווי של פי 

לכל תשלום אחר שבעל התפקיד זכאי לו על פי ההסכם כפי שמפורט לעיל ולהלן. יצוין 
כי תנאי העסקתו של בעל התפקיד עומדים במסגרת מדיניות התגמול של נושאי המשרה 

 בשותפות ובשותף הכללי.
 

הראשון של החודש לאחר שתושלם ההנפקה )להלן: החל מיום  תהיהתקופת ההעסקה  .8
ואינה מוגבלת בזמן. עם זאת, לכל אחד מהצדדים הזכות להביא את "המועד הקובע"( 

 רשתימסההסכם לכדי סיום, וזאת בתנאים המפורטים בהסכם, ובהודעה מוקדמת בכתב 
 ימים מראש )להלן: "תקופת ההודעה המקודמת"(.  90לצד השני, 

 
ופת ההודעה המוקדמת, יבצע בעל התפקיד את תפקידו, ואולם, ככל במסגרת תק .9

תקופת  שהשותפות, ועל פי שיקול דעתה, תבקש להפסיק לקבל ממנו את שירותיו בתוך
ההודעה המוקדמת, אזי בעל התפקיד יהיה זכאי להמשיך ולקבל מהשותפות את התמורה, 

תפקידו ובין אם לאו. עם עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם המשיך לבצע את 
סיום העסקתו, מתחייב בעל התפקיד להעביר בצורה מסודרת, את המידע הרלוונטי וכן 

ויות שהוענקו לו במסגרת סמכאת החומרים אשר היו ברשותו למי שיקבל לידיו את ה
 מילוי תפקידו.

 
ד, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות רשאית להביא את ההתקשרות עם בעל התפקי .10

 באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת בקרות אחד מהאירועים הבאים:
 

בעל התפקיד הורשע בביצוע אחת מהעבירות הנ"ל כלפי השותפות: )א( מעילה,  (א
 )ב( גניבה, או )ג( עבריה פלילית שיש עמה קלון.

 
בעל התפקיד הפר באופן מהותי את התחייבויותיו וחובותיו כלפי השותפות,  ב(

לת הודעה כתובת מאת השותפות על בימים מק 28א תוקנה בתוך והפרה זו ל
 ביצוע ההפרה כאמור.

 
ימים  14בעל התפקיד הפר את חובת האמונים כלפי השותפות וזו לא תוקנה בתוך  ג(

 מקבלת הודעה כתובה מאת השותפות על ביצוע הפרה כאמור.
 
ד"ר התקשרה השותפות בהסכם עם  )לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי( 2018במאי,  9-ב ז.

, כמנהל רגולציה של השותפותלפיו הוא ישמש יעקב מימרן, שהינו דירקטור בשותף הכללי, 
אלפי ש"ח,  67.5אלפי ש"ח ובתוספת מענק חתימה חד פעמי בסך  15בתמורה לסכום חודשי של 

 .לגיוס הון בבורסה לניירות ערך בתל אביב בכפוף להשלמת הנפקה
אישר  2018באוקטובר,  29-בביום  - ציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותיםאופח.     

של רותם אנרגיה מחצבים  2018דירקטוריון השותף הכללי ״תוכנית להקצאת אופציות לשנת 
״(. בתוכנית נקבע כי היא כפופה 2018שותפות מוגבלת״ )להלן: ״התוכנית״ או ״תוכנית  -)רא"מ( 

מטרת התוכנית הינה לתגמל ולתמרץ . מול של השותפות כפי שתהיה מעת לעתלמדיניות התג
פות ו/או של השותף הכללי נושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השות

ו/או של תאגידים קשורים של השותפות, על מנת לתמרץ, לשמר ולהגביר את מאמציהם 
 הזדהותם עם השותפות ותאגידים קשורים שלה.לפיתוח עסקי השותפות, ולהגביר את 
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 אישר דירקטוריון השותף הכללי: לאחר תאריך המאזןבאוקטובר,  29, ביום 2018בהתאם לתוכנית  

 

כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל השותפות והשותף הכללי, מר ג'אק  2,736,000הקצאת  .1
ן בסעיף זה: "הניצע"(, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת סבג )להל

בי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים כת ש"ח ע.נ., 1השתתפות בת 
הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר 

הקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף הר כי של יחידות המימוש. למען הסר ספק מוב
. יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה של האסיפה הכללית

למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין 
כתבי הקצאת  .הקיימות בהון השותפות ש"ח ע.נ. 1ליחידות ההשתתפות הרגילות בנות 

לפקודת מס הכנסה ]נוסח  102לעיל תיעשה בהתאם לסעיף  האופציה הלא סחירים כאמור
)להלן: "פקודת מס הכנסה"( במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו   1961 –חדש[, התשכ"א 

 וכן תנאים נוספים המפורטים בהסכם ההקצאה עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה
ה, מועדי ההבשלה, המימוש והפקיעה של כתבי האופציה לרבות בגין מחיר מימוש האופצי

 .והתאמות שונות נוספות המפורטות בתוכנית

 

  

הקצאת  -הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה )לרבות דירקטורים( ועובדים אחרים  .2
שהינם נושאי משרה )לרבות דירקטורים(  ניצעים 9כתבי אופציה לא סחירים ל 33,841,000

אחרים של השותפות והשותף הכללי )שאינם המנכ"ל ודירקטורים(, באופן שכל  ועובדים
בי האופציה כת ש"ח ע.נ. 1כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 

יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית 
של יחידות המימוש. למען הסר ספק  ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר

. יחידות המימוש הקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכלליתמובהר כי 
יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד 

 ש"ח ע.נ. 1הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הרגילות בנות 

. כתבי האופציה יוקצו בהתאם לתוכנית ובהתאם להסכם הקיימות בהון השותפות
 102מהניצעים, במסלול רווח הון )עם נאמן( לפי סעיף  אופציות שייחתם עם כל אחד

וכן תנאים נוספים המפורטים  )להלן בסעיף זה: "כתבי האופציה"(לפקודת מס הכנסה 
מימוש והפקיעה הציה, מועדי ההבשלה, מימוש האופההקצאה לרבות בגין מחיר בהסכם 

הניצעים, כל אחד לחוד,  .של כתבי האופציה והתאמות שונות נוספות המפורטות בתוכנית
אינם בעל עניין, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, מכוח אחזקותיהם בניירות ערך של 

בדילול השותפות, ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר הקצאת יחידות המימוש )לרבות 
 מלא(.

 
 מסים על ההכנסה -: 6באור 

 
"( קובע, כי שר הפקודה)להלן: " 1961-)ד( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א63סעיף  .א

האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה כחברה, ואם שר האוצר 
וסכומים שהשותפות חילקה עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין הפקודה, 

 לשותפים יראו אותם כדיבידנד.
 

פורסם ברשומות צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(,  2017בינואר,  1ביום 
"(, בו נקבעו התנאים שעל שותפות לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה הצו)להלן: " 2017-התשע"ז

ה של השותפות, חלקו או כולו, הוא חיפוש, לצרכי מס. שני התנאים העיקריים הינם כי עיסוק
פיתוח או הפקה של נפט, הן במישרין והן בעקיפין, בארץ או בחו"ל )כאשר "נפט" לענין זה כולל 
נפט המופק מפצלי שמן לאחר שנכרו מהאדמה(, וכן כי השותפות אינה שותפות כהגדרתה 

ידות השתתפות בשותפות תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחב
. השותפות עומדת בתנאים הנ"ל. לפיכך, "(התקנות)להלן: " 1988-לחיפושי נפט(, התשמ"ט

 הוראות הצו יחולו על השותפות.
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 בהתאם להוראות הצו, משטר המס שיחול על השותפות יהא כאילו היא חברה לכל דבר ועניין.

 
-משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתללהבדיל 

אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה )למעט חלקו של השותף הכללי( מיוחסות לשותף  אביב,
ההוצאות וההכנסות  שבעקבות הצו האמורודרכו למחזיקי יחידות ההשתתפות, הרי  המוגבל,

היחידות והשותפות היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת השותפות לא ייוחסו למחזיקי  של
במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה, לפי שיעורי המס  שלה ותישא

 כמפורט להלן: החלים על חברות
 

בדצמבר,  29. ביום 24%הכספי, שיעור מס החברות בישראל הינו  המצב על ותנכון למועד הדוח
ייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות פורסם חוק ההת 2016

 1בתוקף מיום  1% -ב ירד שיעור מס החברות , אשר לפיו2016"ז התשע(, 2018-ו 2017התקציב 
במידה  .23%לשיעור של  2018בינואר,  1 בתוקף מיום 1% -וב 24%לשיעור של  2017, בינואר

לעיל, היא תהא כפופה למס חברות בשיעור  כחברה על פי צו כאמור והשותפות תהיה נישומה
 הנ"ל.
אושר הרי שהשותפות תמוסה כחברה לצרכי מס, ואז הוראות תקנות מס האמור והצו  היות

הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי 
מסדירות את אופן ייחוס ההכנסות וההוצאות )להלן: "התקנות"(, אשר  -1988נפט( התשמ"ט 

סחרת למחזיקי יחידות ההשתתפות שהינם "מחזיקים זכאים", לא תחולנה על ת נשל שותפו
 השותפות.

 

חוק עידוד השקעות הון תוקן כך שהוחרגה ממסלול הטבות מס החברות כל הפעילות של כריה  .ב
ת תבחן קבלת מעמד מפעל השותפווהפקת מחצבים עד לשלב הפקת המוצר הסחיר הראשון. 

. למועד מאושר למתקן ההפקה, בכפוף לעמידתה בתנאים הקבועים בחוק לעידוד השקעות הון
אישור הדוחות הכספיים, השותפות אינה יכולה לאמוד את סיכויי קבלת מעמד מפעל מאושר, 
כמו כן את השפעת ההטבות הכלכליות הנובעות ממעמד זה, ככל שיתקבל, על הכדאיות 

  לית של הפרויקט.הכלכ
 
הוקמה על ידי שר האוצר, הוועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה  2013בחודש יוני  .ג

"(, 2 המתקבל בעד השימוש של גורמים פרטיים במשאבי טבע לאומיים )להלן: "ועדת שישינסקי
במטרה לבחון את מדיניות הממשלה בנושא תמלוגים ומיסוי משאבי טבע. הוועדה בדקה את 
חלקה של המדינה תמורת שימוש במשאבי טבע לאומיים על ידי גורמים פרטיים, וכן את רמת 

 המיסוי המושתת על משאבי הטבע בישראל )מלבד נפט וגז טבעי( בדגש על כריית מחצבים.
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, פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2015בנובמבר  30ביום  .ד
)להלן: "החוק"(, שעניינו, בין היתר, מיסוי  2015-(, התשע"ו2016-ו 2015התקציב לשנות התקציב 

  ריו כדלקמן:, ועיק2רווחים ממשאבי טבע. החוק הינו יישום של המלצות ועדת שישינסקי 
תמהיל המיסוי על משאבי טבע בישראל יכלול שלושה כלי מיסוי: תמלוג, היטל משאבי טבע ומס 

 חברות.
 

 תמלוגים: .1
 

משווי המחצב שנקבע בניכוי הוצאות  5%שיעור התמלוגים בגין המחצב יהיה 
 לעיל(. 7'ח3נורמטיביות )ראה באור 

 

 היטל משאבי טבע: .2
 

התפעולי, באופן הבא: בסיס המס, אשר יחושב לכל משאב טבע יחושב על בסיס הרווח 
בנפרד, יהיה הרווח התפעולי לפי כללי חשבונאות מקובלים, עליו יבוצעו התאמות 

על ההון החוזר הממוצע. על בסיס המס, כאמור, יוטל מס פרוגרסיבי  5%מסוימות, בניכוי 
בוע המשמש להפקת כדלקמן: בגין תשואה על יתרת העלות המופחתת של הרכוש הק

לא יוטל היטל משאבי טבע. על תשואה כאמור  14%המחצב ומכירתו עד לשיעור של 
 20%-ועל תשואה הגבוהה מ 25%יוטל היטל משאבי טבע בשיעור של  20%-ל 14%שבין 

 .42%יוטל היטל בשיעור של 
תשואה על הנכסים יהיה שלילי,  14%בשנים שבהם בסיס היטל משאבי הטבע בניכוי 

 בור הסכום השלילי משנה לשנה ויהווה מגן בשנה העוקבת. יע

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 סקירה של רואה החשבון המבקרדוח 
 

 ( שותפות מוגבלתמרותם אנרגיה מחצבים )רא"של שותפים ל
 

 מבוא

 
השותפות  -)להלן  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלתשל  סקרנו את המידע הכספי המצורף

. הדירקטוריון וההנהלה של השותף 2018 ביוני 30הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום הכולל את המוגבלת( 
ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה 

יניים "דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ב IAS 34חשבונאות בינלאומי 
 על מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970-"להתש(, ומיידייםזו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

  .סקירתנו על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע
 

 הסקירה היקף
 

ת של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופו 1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". היישותביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של 

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

 

 מסקנה
 

"ל אינו ערוך, מכל לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנבהתבסס על סקירתנו 
 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 

לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע בנוסף 

רך )דוחות הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ע
 .1970-"להתש(, ומיידייםתקופתיים 

 
 ה' לדוחות הכספיים.1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

. לצורך המשך וודאות-בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואיפעילותה של השותפות כרוכה 
פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן פועלת השותפות לגייס מימון  פעילותה של השותפות בתחום חיפוש,

ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות. הקמת הפרויקט מותנית 
בהשגת מקורות המימון הדרושים כאמור לעיל. להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, ביכולתה של 

 רות מימון כאמור.השותפות לגייס מקו
 

 
 

 את קסירר קוסט פורר גבאי  אביב,-תל
 רואי חשבון  2018 ,בנובמבר 4

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס
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 על המצב הכספי ביניים ותדוח

 
 
       

    
ביוני  30ליום 

2018 

 
 30ליום 
  2017ביוני 

 31ליום 
בדצמבר 

2016 
 דולראלפי      
         

         נכסים שוטפים
         

 -השותף הכללי -קספלוריישן ישראל בע"מנורת'ווד א
    חשבון שוטף

*  * 
 
* 

         
חשבון  -רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ 

    שוטף
*  * 
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    *  *  * 
         

         הון
         

 *  *  *    הון השותפות
         
    *  *  * 

 

 .דולר 1,000 -מוך מייצג סכום הנמ *ׂ ׂ (
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 יעקב מימרן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

דירקטור בשותף 
 הכללי

 ג'אק סבג 
 מנכ"ל ודירקטור
 בשותף הכללי

 רפי דיין 
 סמנכ"ל כספים
 בשותף הכללי
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 כללי - :1באור 

 

בדצמבר  18ביום  ההשותפות( נוסד –ן למוגבלת )לה שותפות רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( .א
 –ן מעת לעת )להלן כפי שתוק 2016בדצמבר  11 שנחתם ביום על פי הסכם השותפות 2016

השותף  –ישראל בע"מ כשותף הכללי )להלן יישן ראקספלוווד 'נורתבין  הסכם השותפות(
השותף  – בע"מ, כשותף מוגבל )להלן נאמנויות)רא"מ( מחצבים  רותם אנרגיההכללי( לבין 

 המוגבל ו/או הנאמן(.
 

  .2011חברה פרטית אשר נתאגדה על פי דיני ישראל בחודש פברואר  והינ השותף הכללי
(, NORTHWOOD Pty –)להלן  NORTHWOOD EXPLORATION PTY חברת בבעלותוהינה 

אק סבג ויצחק מהון המניות המונפק של השותף הכללי ובבעלות ג' 90%-בהמחזיקה 
 -השותף הכללי מחזיק ב .מניות של השותף הכלליהון מ 5%ב ל אחד כ יםמחזיקגולדשטיין ה

  השותף המוגבל. מהון המניות המונפק של 100%
 

כנאמן עבור בעלי יחידות , והוא ישמש 2016בנובמבר,  27השותף המוגבל התאגד ביום 
בדוחות הכספיים השנתיים של  5ההשתתפות על פי הסכם הנאמנות המתואר בביאור 

 .2016בדצמבר  31השותפות ליום 
 

השותפות התאגדה בישראל והנה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של השותפות הינו 
 לפי פקודת השותפויות 2016 בדצמבר 18השותפות נרשמה ביום  .אשדוד 19רחוב היהלומים 

 61. בהתאם לסעיף (פקודת השותפויות ו/או הפקודה –להלן ) - 1975)נוסח חדש(, התשל"ה 
)א( לפקודת השותפויות, מהווה הסכם השותפות את תקנות השותפות, כפי שיתוקן מפעם 

 לפעם.
 

 מהון השותפות בהתאמה. 99.9% -ו 0.1%ף הכללי והשותף המוגבל מחזיקים השות ב.
 

 מטרת השותפות המוגבלת הינה: ג.
 

 919C5לעסוק בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן בשטח רישיון חיפוש מס'  .1
לפצלי שמן באתר רותם מזרח ובשטח כל היתר חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון 
ו/או זכות לכרייה ו/או כל זכות חיפוש או כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן, על פי 
פקודת המכרות שיינתנו בשטחו, לרבות בשטחים סמוכים לשטח זכויות כאמור אשר 

זכויות, והכל  או שלגביהן תקבל השותפות המוגבלת יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן
 או הזכויות האמורות ינתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות. כאשר שינוי הגבול

 
לעסוק בחיפושי הידרוקרבונים ו/או פיתוחם ו/או הפקתם בשטח נכסי נפט לרבות  .2

בהן או  בשטחים סמוכים לשטח נכסי נפט כאמור אשר יכללו בהן עקב שינויי הגבול
שלגביהן תקבל השותפות המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינוי הגבול או הזכויות 

 האמורות ינתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות.
 

תחום הפעילות היחיד של השותפות הינו חיפוש, פיתוח  דוחות הכספייםמועד הל 
לי שמן לרבות הפקת חשמל מפצ ,פלסטיקפסולת בתוספת והפקה של נפט מפצלי שמן 

  פסולת פלסטיק.בתוספת 
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 )המשך( כללי -: 1באור 

 
-פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי .ד

חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי השותפות בתחום של  הוודאות. לצורך המשך פעילות
השותפות לגייס מימון ממקורות שונים  פועלת, ט"(שמן ברישיון רותם מזרח )להלן: "הפרויק

הדירקטוריון וההנהלה של הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות.  יכגון גיוס
 )תכנון, רכש והקמה( E.P.Cהתקשרות אל מול חברות , בין היתר, השותף הכללי בוחנים

פקו החברות כאמור את עיקר אשר במסגרתה יס בעולםמובילות בתחום האנרגיה והתשתיות 
 EXPORT CREDIT) לעידוד ייצוא תבאמצעות סוכנויו המימון לפרויקט בדרך של הלוואה

(AGENCIES  .ואת שירותי הקמת הפרויקט 
 הקמת הפרויקט מותנית בהשגת מקורות המימון הדרושים כאמור לעיל. 

 
גייס מקורות מימון ל של השותפות להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, ביכולתה 

                                                                                                               כאמור.
יצוין כי השותפות הגישה תשקיף לרשות לניירות ערך בישראל לצורך הנפקה לגיוס הון של 

 יחידות השתתפות לצורך המשך פעילותה.
 

דוחות כספיים  -)להלן 2018ביוני  30ות כספיים אלה נערכים במתכונת מתומצתת ליום דוח .ה
 31ליום  שותפותביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של ה

 הדוחות הכספיים השנתיים(. –ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן  2017בדצמבר 

 
 ית:עיקרי המדיניות החשבונא -: 2באור 

 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים 
 לתקופות כספי דיווח - 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, ביניים
שמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו המדיניות החשבונאית אשר יו .1970-התש"ל

 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
 

 מידע נוסף: -: 3באור 
 

נחתם הסכם בין השותפות לבין י.ש. אחים יעקובי בע"מ, אשר מתמחה  2018במרץ  19ביום  א. 
: ופועלת בתחומי תשתיות ובטיפול בפסולת, לרבות פסולת אורגנית )להלן ובהתאמה

 "יעקובי" ו"הסכם הפסולת", בהתאמה(, במסגרתו סיכמו הצדדים, בין היתר, כדלקמן:
 

השותפות הסכימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה הפיננסית והקמת המתקנים,  .1
להעניק ליעקובי זכות ראשונה לספק לשותפות פסולת יבשה בעלת מאפיינים טכניים 

פצלי שמן שייכרו משטח הרישיון )להלן: הדרושים לצורך הפקת נפט וייצור חשמל מ
טון  150,000"הפסולת התפעולית"(, ככל וכל אימת שזו תידרש לשותפות, בכמות של 

בכל שנה החל ממועד תחילת האספקה בפועל והכל בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם 
 אספקה מפורט )להלן: "הסכם האספקה המפורט"( אשר יוסכם וייחתם על ידי הצדדים.

 
שהשותפות תקבע את הפירוט המדויק של שירותים הדרושים לה במסגרת  לאחר .2

הקמת המתקנים ובמסגרת התפעול והתחזוקה שלהם, ואת הסטנדרטים והמאפיינים 
האחרים של שירותים אלה, השותפות תפעל כמיטב יכולתה לכך שיעקובי תמונה ביחס 

אלקטרומכניות, לשירותים שנקבעו )של עבודות תשתית, הנדסה אזרחית, מערכות 
מערכות בקרה ותפעול ותחזוקה( )להלן: "השירותים"(, בהסכמים שיכרתו עם קבלן 

( של המתקנים O&M( של המתקנים ועם קבלן התפעול והתחזוקה )EPCההקמה )

 NOMINATE -ביחס לתשתיות שסופקו והוקמו על ידי יעקובי כ

SUBCONTRACTOR ה במחירי שוק והכל בכפוף לכך שיעקובי תעניק שירותים אל
מקובלים לעבודות דומות,  וביכולות, כשירויות ואיכויות הנדרשות על פי סטנדרטים

וזאת כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם שירותים מפורט שייחתם בניהם )להלן: "הסכם 
 השירותים המפורט"(.
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 )המשך(: מידע נוסף -: 3אור ב

 
הפיננסית והקמת המתקנים, השותפות הסכימה, בכפוף להשלמת ההנפקה, הסגירה  .3

להעניק ליעקובי זכות ראשונה לרכוש ממנה אפר פצלי שמן )להלן: "האפר"(, בכמות 
שתידרש ליעקובי ואשר תהיה זמינה לשותפות בהתאם לתנאי הסכם אספקת אפר 

 אשר יוסכם וייחתם על ידי הצדדים )"הסכם אספקת האפר"(. 
 
משא ומתן על התנאים המפורטים של  בסמוך לאחר השלמת ההנפקה הצדדים ינהלו .4

הסכם האספקה המפורט, הסכם השירותים המפורט והסכם אספקת האפר המפורט 
 יום ממועד ההנפקה. 180במטרה לחתום עליהם בתוך 

 
בהסכם הפסולת נקבעה התמורה שתשולם בגין הפסולת התפעולית, בגין השירותים  .5

 ובגין האפר ומנגנוני התאמה.
 
ימים ממועד החתימה  180לת הובהר כי ככל שלא תושלם ההנפקה בתוך בהסכם הפסו .6

 על הסכם הפסולת, אזי הסכם הפסולת יסתיים. 
 

חודשים  18במקביל להסכם הפסולת, העניק השותף הכללי ליעקובי אופציה, בתוקף עד 
ממועד השלמת ההנפקה, להצטרף כבעלת מניות בשותף הכללי, בדרך של הקצאת מניות 

מהון המניות המונפק של השותף הכללי על בסיס  4.99%ר תהווה במועד הקצאתן בכמות אש
   -"דילול מלא".

 

 מזכרנחתם  2017בינואר  17ביום לדוחות הכספיים השנתיים, ו' 3בהמשך לאמור בביאור  .ב
יס שירותי איכות הסביבה בישראל בע"מ )להלן: וריד לחברת הכללי השותף בין הבנות

"VESI( בטיפול בפסולת, ואוליהעצמה ו/או באמצעות חברות בנות )להלן: ""( אשר מתמחה ב"
לרבות פסולת אורגנית והינה בעלת ידע וניסיון בתחום האמור. מזכר ההבנות נועד להסדיר 
אפשרות לשיתוף פעולה בין הצדדים בנושא אספקת פסולת אורגנית לשותף הכללי על ידי 

מתקני ההפקה. במזכר ההבנות נקבע, בין היתר, ואוליה, כתוספת לתהליך ניצול פצלי השמן ב
 כדלקמן:

 
ההתקשרות במזכר ההבנות או בכל הסכם אחר שייחתם בין הצדדים, אם וככל  .1

פי דין, לרבות אישור המשרד -שייחתם, כפופה ומותנית בקבלת כל אישור הנדרש על
 להגנת הסביבה לקליטת הפסולת האורגנית במתקנים, אם וככל שיידרשו.  

 
יבחנו במשותף אפשרות לפרויקט משותף, על פיו, עם ובכפוף להשלמת דדים הצ  .2

 ירכוש הכללי והשותףלשותף הכללי תספק פסולת אורגנית  Vesiמתקני ההפקה, 
פי מפרט שיוסכם בין הצדדים, על בסיס צרכי מתקני -, עלVESI -מ אורגנית פסולת

ין הצדדים, להוראות , ובכפוף לתמורה שתוסכם בVESIההפקה ויכולת אספקה מצד 
במזכר מזכר ההבנות ו/או לכל הסכם אחר שייחתם בין הצדדים ולהוראות כל דין. 

הסופית  ההבנות נקבע בסיס ראשוני בלבד למפרט הפסולת האורגנית, אשר קביעתו
 כפופה להסכמת שני הצדדים. 

 
ן מאפייניו המפורטים והמדויקים של שיתוף הפעולה בין הצדדים, ככל שיוסכם בי .3

 "(.המפורט ההסכםהצדדים, יקבעו בהסכם נפרד )להלן: "

 
חודשים, אלא אם יוחלף  24של מזכר ההבנות הינו ממועד חתימתו ולמשך תוקפו  .4

קודם לכן בהסכם מפורט ו/או יוארך בהסכמה בין הצדדים ו/או יבוטל על ידי הודעה 
 ימים מראש ובכתב.    60של אחד הצדדים, 
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הצדדים לא יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיהם על פי מזכר  .5

בכפוף  כי ההבנות לצדדים שלישיים, למעט לגוף קשור של אותו צד. לענין זה יצוין,
פי תשקיף זה, השותף הכללי ימחה לשותפות את מזכר ההבנות -להשלמת ההנפקה על
 ייחתם על פיו.ו/או כל הסכם אחר ש

 

לגיוס  החל מהיום הראשון של החודש בו תושלם ההנפקה, 2018במאי,  9פי הסכם מיום -על .ג
תעסיק השותפות את על פי תשקיף זה,  הון ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

ומנכ"ל השותפות )להלן:  מר ג'אק סבג )להלן: "בעל התפקיד"( לתפקיד מנכ"ל השותף הכללי
 קיד"(. להלן תמצית עיקרי ההסכם עם מר סבג:"התפ

 
על פי ההסכם, בעל התפקיד יועסק כמנהל הכללי של השותף הכללי וכמנהלה הכללי  . 1

של השותפות ויבצע את כל הפעולות הנחוצות לביצוע תפקידו, במסגרת ניהולן היום 
סמך יומי של השותפות ושל השותף הכללי. כמו כן, יידרש לביצוע התפקידים שיו

לעשותם, מעת לעת, על פי החלטות של הדירקטוריון של השותף הכללי, ובכפיפות 
 לדירקטוריון השותף הכללי )להלן: "השירותים"(.

 
 ממשרה מלאה.  85%המשרה הינה משרת אמון, ובהיקף משרה של  .2
 
בעל התפקיד מתחייב במסגרת ההסכם כי הוא בעל היכולת והכישורים המתאימים  . 3

התפקיד וכי הוא יקדיש את מירב זמנו, מאמציו וכישוריו לביצוע התפקיד, לביצוע 
פי ההסכם. מתוקף תפקידו יפעל בעל התפקיד, כמיטב -והכל בהתאם להתחייבויותיו על

יכולתו להצלחת השותפות ויסייע לה להגשמת מטרותיה, ובכלל זה מתחייב כלפי 
הפקת נפט מפצלי שמן,  בתחום השותפות בשמירה על סודיות והימנעות מתחרות.

  .כמפורט בהרחבה בנספח להסכם
 
להלן, רשאי בעל התפקיד  8במהלך תקופת ההעסקה של בעל התפקיד, כמפורט בס"ק  .4

( העיסוק אינו 1לעסוק בתחומים נוספים )להלן: "הפעילות הנוספת"(, ובלבד ש: )
י ובשעות ( הפעילות הנוספת תבוצע בזמנו החופש2בתחום הפעילות של השותפות )

( הפעילות הנוספת תבוצע מבלי לנצל כל מידע חסוי כהגדרתו 3שאינן שעות עבודתו )
( אין בביצוע הפעילות הנוספת כדי לגרום לניגוד עניינים כלשהו עם 4)-בהסכם, ו
 השותפות.

 
בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבויותיו, תשלם השותפות לבעל התפקיד שכר  .5

מתוך השכר האמור ישולם לבעל  10%ש"ח )ברוטו( כאשר  45,000חודשי בסך של 
תחרות". כמו כן, בעל התפקיד יהיה זכאי לזכויות -התפקיד בגין התחייבותו ל"אי

משכורות במקרה של  3סוציאליות, קרן השתלמות, רכב, החזר הוצאות, בונוס בגובה 
ינתן, ככל רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות, בונוס שנתי שי

שיינתן, על פי שיקול דעת האורגנים בשותפות וכן לתכנית אופציות כמפורט בהסכם, 
והכל בהתאם לדין והוראות ההסכם )להלן: "התמורה"(. סה"כ עלות שנתית מוערכת 

 אלפי ש"ח. 815-לשותפות כ
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ון להקמת מתקן או שני מתקני הפקה במידה והשותפות תחתום על הסכם מימ . 6

 ראשונים של נפט מפצלי נפט )להלן בסעיף זה: "סגירה פיננסית"( יהיה בעל התפקיד
זכאי כי יוקצו לו, בהקצאה פרטית, יחידות השתתפות של השותפות בכמות כזו אשר 

אלפי דולר והכל בכפוף למדיניות התגמול של  280-שוייה במועד ההקצאה יהיה שווה ל
תפות. מחיר יחידת השתתפות לצורך הקצאה כאמור יחושב לפי הגבוה מבין: )א( השו

אלפי דולר והכל בכפוף למדיניות התגמול של  280-ההקצאה יהיה שווה ל מחיר יחידת 
השותפות. מחיר יחידת השתתפות לצורך הקצאה כאמור יחושב לפי הגבוה מבין: )א( 

)ב( השער הממוצע בבורסה של -; ומחיר יחידת השתתפות בהנפקה על פי תשקיף זה
ימי המסחר האחרונים הקודמים למועד  30 -יחידות ההשתתפות של השותפות ב

הסגירה הפיננסית )ובכפוף להוראות תקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו במועד 
ההקצאה, לרבות לענין מחיר מינימאלי של יחידות השתתפות(. למען הסר ספק, לא 

לביצוע ההקצאה הפרטית )מלבד אישור הבורסה לרישום יידרש כל אישור נוסף 
למסחר של יחידות ההשתתפות האמורות( )להלן: "התגמול המשתנה ההוני"(. מובהר 
כי במידה ומכל סיבה שהיא לא ניתן יהיה להקצות את יחידות ההשתתפות כאמור תוך 

במזומן  חודשים לאחר מועד הסגירה הפיננסית, ישולם הסכום האמור לבעל התפקיד 6
)במקום ההקצאה הפרטית(. במידה והשותפות תסיים את העסקתו של בעל התפקיד 

חודשים לפני הסגירה  6)למעט בשל "סיבה" כהגדרתה בהסכם( במהלך התקופה של 
הפיננסית, יהיה בעל התפקיד זכאי לקבל את התגמול המשתנה ההוני למרות הפסקת 

 מעביד. -יחסי העובד
  

ל בעל התפקיד על ידי השותפות, למעט סיום העסקה בגין איזה עם סיום העסקתו ש .7
להלן, בעל התפקיד יהיה זכאי למענק הסתגלות בסך  8מהאירועים המפורטים בסעיף 

משכרו החודשי, כפי שיהיה במועד סיום ההעסקה, וזאת בנוסף  6המשקף שווי של פי 
לעיל ולהלן. יצוין  לכל תשלום אחר שבעל התפקיד זכאי לו על פי ההסכם כפי שמפורט

כי תנאי העסקתו של בעל התפקיד עומדים במסגרת מדיניות התגמול של נושאי 
 המשרה בשותפות ובשותף הכללי.

 
תקופת ההעסקה תהיה החל מיום הראשון של החודש לאחר שתושלם ההנפקה )להלן:  .8

את  "המועד הקובע"( ואינה מוגבלת בזמן. עם זאת, לכל אחד מהצדדים הזכות להביא
ההסכם לכדי סיום, וזאת בתנאים המפורטים בהסכם, ובהודעה מוקדמת בכתב 

 ימים מראש )להלן: "תקופת ההודעה המקודמת"(.  90שתימסר לצד השני, 
 
במסגרת תקופת ההודעה המוקדמת, יבצע בעל התפקיד את תפקידו, ואולם, ככל  .9

שירותיו בתוך  שהשותפות, ועל פי שיקול דעתה, תבקש להפסיק לקבל ממנו את
תקופת ההודעה המוקדמת, אזי בעל התפקיד יהיה זכאי להמשיך ולקבל מהשותפות 
את התמורה, עד תום תקופת ההודעה המוקדמת, בין אם המשיך לבצע את תפקידו 
ובין אם לאו. עם סיום העסקתו, מתחייב בעל התפקיד להעביר בצורה מסודרת, את 

היו ברשותו למי שיקבל לידיו את הסמכויות המידע הרלוונטי וכן את החומרים אשר 
 שהוענקו לו במסגרת מילוי תפקידו.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות רשאית להביא את ההתקשרות עם בעל התפקיד,  .10

 באופן מיידי וללא כל הודעה מוקדמת בקרות אחד מהאירועים הבאים:
 

י השותפות: )א( מעילה, בעל התפקיד הורשע בביצוע אחת מהעבירות הנ"ל כלפ א(
 )ב( גניבה, או )ג( עבריה פלילית שיש עמה קלון.

 
בעל התפקיד הפר באופן מהותי את התחייבויותיו וחובותיו כלפי השותפות,  ב(

ימים מקבלת הודעה כתובת מאת השותפות על  28והפרה זו לא תוקנה בתוך 
 ביצוע ההפרה כאמור.
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 14על התפקיד הפר את חובת האמונים כלפי השותפות וזו לא תוקנה בתוך ב ג(

 ימים מקבלת הודעה כתובה מאת השותפות על ביצוע הפרה כאמור.
 

התקשרה השותפות בהסכם עם ד"ר יעקב מימרן, שהינו דירקטור בשותף  2018במאי,  9-ב .ד
אלפי  15חודשי של לפיו הוא ישמש כמנהל רגולציה של השותפות, בתמורה לסכום הכללי, 

לגיוס הון  אלפי ש"ח, בכפוף להשלמת הנפקה 67.5ש"ח ובתוספת מענק חתימה חד פעמי בסך 
 .בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 

מקוונת למשרד הבקשה בדבר הלדוחות הכספיים השנתיים,  ד'3בהמשך לאמור בביאור  .ה
עשייה במישור הכלכלה לשם המלצה להקצאת קרקע לשם הקמת מתקני ההפקה באזור הת

הודיע משרד הכלכלה לשותף הכללי כי  17.9.2018, ביום אותה הגיש השותף הכללי רותם
הוועדה העוסקת במתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באיזורי תעשייה, דנה 
בבקשתו לקבל המלצה לרמ"י עבור הרשאה לתכנון של קרקע באיזור התעשיה מישור רותם, 

קשת רצויה ובעלת פוטנציאל וכי הוועדה החליטה להמליץ לרמ"י כי נמצא שהפעילות המבו
מתן הרשאה לתכנון לתקופה של שנה וחצי על קרקע באיזור התעשיה האמור, בכפוף, בין 

ועמידה באבני דרך ₪  מיליון  1.3, של ערבות בנקאית בסך 30.10.2018 -היתר, להמצאה, עד ל
חודשים מיום אישור  3ביצוע התכנון בתוך  ( התקשרות עם מתכננים לצורך1כמפורט להלן: )

רמ"י לבקשה וחתימת הסכם הרשאה לתכנון ברמ"י. אי עמידה באבן דרך זו תביא לחילוט סך 
 18( הפקדת התוכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובניה בתוך 2מהערבות; )₪ אלפי  300של 

עמידה באבן דרך חודשים מיום החלטת הוועדה להפקדת התוכנית או הפקדתה בתנאים. אי 
זו תביא לחילוט יתרת הערבות. בהודעת משרד הכלכלה צוין כי אי עמידה במי מאבני הדרך 
עלולה להביא לביטול המלצת הוועדה או להמשך לאבן הדרך הבאה לאחר חילוט הערבות וכי 

השותף הכללי פנה  ההמלצה לרמ"י תצא לאחר קבלת הערבות והמסמכים הנוספים שנדרשו.
. 15.12.2018יום להעמדת הערבות עד ליום  45כלה בבקשה לקבלת אורכה של למשרד הכל
   באוקטובר משרד הכלכלה אישר את בקשת האורכה. 24-בתאריך ה

 

לגיוס הון מכספי תמורת ההנפקה המיידית )נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף  .ו
דולר )שאינו נושא הפרשי  אלפי 1,250, ישולם לשותף הכללי בבורסה לניירות ערך בתל אביב

ועד  2016הצמדה וריבית( בגין החזר הוצאות שהוציא השותף הכללי החל מחודש אוקטובר 
מועד התשקיף. בנוסף תוחזרנה לשותף הכללי הוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך 

 אינם האמורים הסכומיםאלפי דולר.  150-המוצעים על פי תשקיף זה בהם נשא, בסך כ
 .ריבית נושאים אינםו צמודים

 

מזרח על שם השותפות, השותפות לא תעשה שימוש  עד לרישום הזכויות ברישיון רותם .ז
 ההנפקה.בתמורת 

 

אישר  2018באוקטובר,  29-ב - אופציות לנושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים .ח
ה מחצבים של רותם אנרגי 2018דירקטוריון השותף הכללי ״תוכנית להקצאת אופציות לשנת 

״(. בתוכנית נקבע כי היא 2018שותפות מוגבלת״ )להלן: ״התוכנית״ או ״תוכנית  -)רא"מ( 
מטרת התוכנית הינה לתגמל . כפופה למדיניות התגמול של השותפות כפי שתהיה מעת לעת

פות ו/או של ולתמרץ נושאי משרה, עובדים, יועצים ונותני שירותים נוספים של השות
של תאגידים קשורים של השותפות, על מנת לתמרץ, לשמר ולהגביר את  השותף הכללי ו/או

מאמציהם לפיתוח עסקי השותפות, ולהגביר את הזדהותם עם השותפות ותאגידים קשורים 
 שלה.

 
 
 
 
 
 



  מוגבלת רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות
 ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך(: מידע נוסף -: 3אור ב

 
 דירקטוריון השותף הכללי: אישר 2018באוקטובר, 29 -ב, 2018בהתאם לתוכנית 

 

כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל השותפות והשותף הכללי, מר ג'אק  2,736,000הקצאת   .1
סבג )להלן בסעיף זה: "הניצע"(, באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש 

בי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל כת ש"ח ע.נ., 1ליחידת השתתפות בת 
ובכלל זה קבלת אישור הבורסה  האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית

הקצאתם בפועל לא לרישום למסחר של יחידות המימוש. למען הסר ספק מובהר כי 
. יחידות המימוש יירשמו על שם החברה תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית

לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות 
הקיימות בהון  ש"ח ע.נ. 1ליחידות ההשתתפות הרגילות בנות בזכויותיהן לכל דבר ועניין 

 102לעיל תיעשה בהתאם לסעיף  כתבי האופציה הלא סחירים כאמורהקצאת  .השותפות
)להלן: "פקודת מס הכנסה"( במסלול   1961 –לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 

וכן תנאים נוספים  יין זהרווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לענ
לרבות בגין מחיר מימוש האופציה, מועדי ההבשלה,  המפורטים בהסכם ההקצאה

 .המימוש והפקיעה של כתבי האופציה והתאמות שונות נוספות המפורטות בתוכנית
 

צאת הק - הקצאת כתבי אופציה לנושאי משרה )לרבות דירקטורים( ועובדים אחרים .2
ניצעים שהינם נושאי משרה )לרבות דירקטורים(  9לסחירים  כתבי אופציה לא 3,841,000

באופן שכל  ועובדים אחרים של השותפות והשותף הכללי )שאינם המנכ"ל ודירקטורים(,
בי כת ש"ח ע.נ. 1כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות בת 

כל דין להצעה  האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי
הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש. למען 

. הקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכלליתהסר ספק מובהר כי 
יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, והן 

תיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויו
. כתבי האופציה יוקצו בהתאם הקיימות בהון השותפות ש"ח ע.נ. 1הרגילות בנות 

מהניצעים, במסלול רווח הון  לתוכנית ובהתאם להסכם אופציות שייחתם עם כל אחד
וכן  )להלן בסעיף זה: "כתבי האופציה"(לפקודת מס הכנסה  102)עם נאמן( לפי סעיף 

מימוש האופציה, מועדי ההקצאה לרבות בגין מחיר נאים נוספים המפורטים בהסכם ת
מימוש והפקיעה של כתבי האופציה והתאמות שונות נוספות המפורטות הההבשלה, 

הניצעים, כל אחד לחוד, אינם בעל עניין, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך,  .בתוכנית
ולא יהפכו לבעלי עניין כאמור לאחר מכוח אחזקותיהם בניירות ערך של השותפות, 

 הקצאת יחידות המימוש )לרבות בדילול מלא(.
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 2018, נובמברב 4

 
 

 לכבוד

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת של השותף הכללי דירקטוריון

 

 א.ג.נ,

 
 

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת תשקיף הנפקה של        הנדון: 
 2018 נובמברהשותפות( העתיד להתפרסם בחודש  -)להלן 

 
 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה של הדוחות שלנו )לרבות בדרך של הפניה(, המפורטים 
 שבנידון:   השותפות של ההנפקה להלן, בתשקיף

 

על הדוחות על המצב הכספי של  2018 נובמברב 4המבקר מיום דוח רואה החשבון  •

 .2017בדצמבר  31השותפות לימים 

על הדוחות על המצב הכספי של  2018 נובמברב 4דוח רואה החשבון המבקר מיום  •

 .2017 -ו 2018ביוני  30השותפות לימים 

 

 יוניב 30יום ל השותפותשל  ' לדוחות הכספייםה1בבאור  אנו מפנים את תשומת הלב לאמור

-ה גבוהה של סיכון כספי ואיהשותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרג. פעילותה של 2018

וודאות. לצורך המשך פעילותה של השותפות בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן 

פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים 

 אמור לעיל. נוספים לשותפות. הקמת הפרויקט מותנית בהשגת מקורות המימון הדרושים כ

 

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון         

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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 דוח אירועים

 
 

מבנה -א לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף56דוח אירועים )כמשמעו בתקנה 
( בדבר אירועים )כמשמעותם בתקנה האמורה( מהותיים ביחס 1969-וצורה(, תשכ"ט

 החתימה על הדוחות הכספיים ליום לשותפות שאירעו בתקופה שלאחר מועד
 התשקיףועד למועד ( 20184.11.)ביום  30.6.2018

 
, לא התשקיףועד למועד  30.6.2018בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 

 .חלו אירועים מהותיים
 

 
 

 

 
 

 4.11.2018תאריך: 
 
 

 

 

 

____________________   _________________________  
     רפי דיין      קב מימרןד"ר יע

 כספים של השותף הכללי ל"מנכס   השותף הכללי דירקטוריון ר"יו
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 פרטים נוספים: 12פרק 
 

 חוות דעת עורך דין 121.
 המציע והנאמן קיבלו את חוות הדעת המשפטית הבאה:השותפות, 

 

 2018, נובמברב 4תל אביב, 
 
 

 לכבוד      לכבוד     לכבוד
 רותם אנרגיה מחצבים  נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ  –רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( 

 )רא"מ( נאמנויות בע"מ    94יגאל אלון חוב ר     מוגבלת שותפות
 94יגאל אלון רחוב       תל אביב   94יגאל אלון רחוב 

 תל אביב           תל אביב
 

 א.נ.,
 

 התשקיף"(")להלן:  שותפות מוגבלת –רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( של ותשקיף מדף להשלמה תשקיף הנדון: 
 

לציבור יחידות השתתפות המקנות יוצעו  , בין היתר,תפרסם על ידכם, על פיושבנדון העומד להתשקיף להננו מתייחסים 
רותם אנרגיה )הנאמן( בשותפות המוגבלת  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מזכות השתתפות בזכויות 

, ות השתתפות( הניתנים למימוש ליחיד1-3"( ביחד עם כתבי אופציה )סדרות יחידות השתתפות)להלן: " מחצבים )רא"מ(
 דעתנו כדלקמן: לפי בקשתכם, הננו נותנים לכם בזה את חוות .אשר יונפקו על ידי הנאמן

 
ניירות הערך שיוקצו לפני הרישום למסחר לשותף הכללי כאמור הערך המוצעים ול לניירות הנלוותהזכויות לדעתנו,  .1

 , מתוארות נכונה בתשקיף.בתשקיף
הסמכות להנפיק את ניירות הערך האמורים בצורה )רא"מ( נאמנויות בע"מ רותם אנרגיה מחצבים ללדעתנו  .2

 הסמכות להציעם בצורה המתוארת בתשקיף.נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ ולבתשקיף המתוארת 
נורת'ווד אקספלוריישן של  יםוהדירקטור רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מלדעתנו הדירקטור של  .3

 נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף. מישראל בע"
 

ובהודעה המשלימה שתוצא מכוחו, ככל  2018 נובמברפורסם בחודש יתשקיף שבאנו מסכימים שחוות דעתנו תיכלל 
 .שתהיה

      
 בכבוד רב,       
      איתי ברפמן, עו"ד       

 ונוטריון ד"ר זאב הולנדר, משרד עורכי דין      
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 חוות דעת רואה חשבון 221.
 לעיל. 11ראה פרק  -לחוות דעת רואה חשבון  

 
 הוצאות 321.

 הודעה משלימה בהתאם לסעיףהמציע פרסם ילאחר פרסומו של תשקיף זה,  12.3.1 
במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו . 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16

 .להשלמהתשקיף ההקשורות בפרסום  ההוצאות
 

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 4בהתאם להוראות סעיף  12.3.2 
, השותפות שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן 1995-תשקיף(, התשנ"ה

בגין ניירות ערך שיוצעו על פי תשקיף ואולם תוספת האגרה זה היתר לפרסום תשקיף 
סום דו"חות הצעת מדף בסכומים תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרהמדף, 

 ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.
 

 שעבודים וערבויות 421.
התחייבות לתאריך התשקיף לא רשומים שעבודים על נכסי השותפות. לשותפות המוגבלת  

 לשלם תמלוגים כמתואר בתשקיף.
 

 עיון במסמכים 521.
וכן העתק מכל שותפות מהסכם הנאמנות ומהסכם ההעתקים מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, 

דוח, אישור או חוות דעת הכלולים או הנזכרים בתשקיף זה עומדים לעיון במשרד רשם 
החברות ובמשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מהתשקיף 

 .www.magna.isa.gov.ilמפורסם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו 
 

 
 
 
 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 : חתימות13פרק 
 

 
 
   :שותפותה

___________________________________   
 שותפות מוגבלת – רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(

 
 

   :)השותף הכללי( המציע
___________________________________   

 נורת'ווד אקספלוריישן ישראל בע"מ     
 
 

 המציע:הדירקטורים של 
___________________________________   

 ג'אק סבג     
 
 
 

___________________________________   
 ד"ר יעקב מימרן     

 
 
 

___________________________________   
 פרדי זך     

 
 
 

___________________________________   
     Andrew Fraser Rowe 

 
 
 

___________________________________   
 עירית שדר טוביאס     

 
 

  :)השותף המוגבל( והמנפיק הנאמן
_________  __________________________ 

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( נאמנויות בע"מ     
 
 
  נאמן והמנפיק:דירקטור של הה

_________  __________________________ 
 ( בע"מ1995פ.ק. נאמנות נפט )     
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