






 

 
 

 עדכון לתיאור עסקי השותפות

  2018בדוח התקופתי לשנת    

 1)להלן: "השותפות"( מוגבלת שותפות – קידוחים דלק של

  תכנית לפיתוח מאגר לוויתן –( לדוח התקופתי א)7.4.5 ףסעי .1

עם קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, החלה ביום  .א

, בהתאםתקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות לה.  19.11.2019

 צפויה ולייצוא המקומי למשק לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת תחילת, השותפות להערכת

 .2019 דצמבר חודש במהלך

 טבעי גז הזרמת תחילת מועדדלעיל ביחס ל הההערכ – מידע צופה פני עתידאזהרה בגין 

 לחוקא 32 בסעיף כמשמעותומידע צופה פני עתיד  ה, מהוולעיל כאמור, לוויתן ממאגר

, המבוסס על הערכות השותפות "(ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-, התשכ"חערך ניירות

 ההרצה פעולות תוצאותוהמפעילה במאגר לוויתן, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, 

שלא להתממש או  העשוי וז ה. הערכועוד, קבלת אישורים רגולטוריים, לוויתן לאסדת

להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי 

שינויים גיאופוליטיים ו/או רגולטוריים ו/או מתנאים תפעוליים  לרבותורטו לעיל, שפ

הפקה ושיווק של נפט וגז בוטכניים במאגר לוויתן ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים 

  טבעי.

 אודות, 2019 שני רבעון דוחל)ב( 7 ולסעיף)ג( לדוח התקופתי 7.4.5לאמור בסעיף  בהמשך .ב

, כפי שהוערך בעת "(הפיתוח תקציב" )להלן: לוויתן מאגר לפיתוחא' 1 שלבבתקציב קיטון 

 15.10.2019, ביום (100%מיליון דולר ) 95-כ שלמצטבר אישור תקציב הפיתוח, בסך 

הפיתוח נוסף בתקציב  קיטוןעל  "(נובל" )להלן: .Noble Energy Mediterranean Ltd הודיעה

(, כך שנכון למועד דוח זה, סך הצמצום בתקציב הפיתוח 100%)מיליון דולר  57-בסך של כ

  (.100%מיליון דולר ) 152-הסתכם לכ

 )להלן: "רישיון רועי"(  "רועי"/399 ןרישיו –לדוח התקופתי  7.27.14 -ו 7.5סעיפים  .2

כי לאור  "(רציושותפות מוגבלת )להלן: " -( 1992חיפושי נפט )הודיעה רציו  29.8.2019ביום 

 בשל, מזכויות ההשתתפות של רציו לשותפות 24.99%העובדה שלא ניתן להשלים את העברת 

מיום רועי החלטת הממונה על התחרות בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל ברישיון 

-2019-01מס' אסמכתא: ) 28.7.2019לפרטים ראו הדוח המיידי של השותפות מיום ) 28.7.2019

 ,Edison International SpA, רועי הודעת הפרישה של המפעילה ברישיוןלאור וכן  ((064914

, אין באפשרותה לקבל החלטת קידוח סופית והיא פועלת לחיפוש שותפים 30.7.2019מיום 

  , ביניהם מפעיל בינלאומי.רועי נוספים לרישיון

                                                 
ועד  2019חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות במהלך הרבעון השלישי של שנת העדכון כולל שינויים או   1

בסמוך לפני מועד דוח זה בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי למעט עדכונים שנכללו בדוח רבעון ראשון מיום 
, כפי 30.6.2019ליום ובדוח רבעון שני  (2019-01-041607)מס' אסמכתא:  15.5.2019, כפי שפורסם ביום 31.3.2019

"(. העדכון מתייחס למספרי 2019דוח רבעון שני )להלן: " (2019-01-075699)מס' אסמכתא: 29.8.2019שפורסם ביום 
)מס' אסמכתא:  24.3.2019, כפי שפורסם ביום 2018הסעיפים בפרק א' )תיאור עסקי השותפות( בדוח התקופתי לשנת 

 "(, אלא אם צוין אחרת. יהדוח התקופת( )להלן: "2019-01-023982
 



 

 
 

"יהל חדש" /406 -"אופק חדש" ו/405רישיונות  –לדוח התקופתי  7.27.15 -ו 7.7, 7.6סעיפים  .3

 )להלן יחד: "הרישיונות"( 

 אחד בכל( 100%)מתוך  25% בשיעור השתתפותלרכישת זכויות  עסקה השלמת לעניין

 המידע אשר(, 2019-01-103372)מס' אסמכתא:  15.10.2019מיום  מיידי דוח, ראו מהרישיונות

כי  הודיע הממונה על הנפט 5.11.2019ביום , כי יצוין .ההפניה דרך על בזאת נכלל בו המופיע

  בספר הנפט העברת הזכויות כאמור.  נרשמה

 בקפריסין  זכויות – התקופתי לדוח 7.8 סעיף .4

 ה"אפרודיט"הגז הטבעי  במאגר השותפים ביןשנחתם חתימת תיקון להסכם הזיכיון  לעניין

"( לבין ממשלת קפריסין ולעניין הענקת אפרודיטה מאגר)להלן: " קפריסיןב 12 בלוק בשטחש

, אפרודיטה ר תוכנית פיתוח והפקה למאגרושיוא Exploitation License)) וניצול שיון הפקהיר

נכלל  ואשר המידע המופיע ב(, 2019-01-095574)מס' אסמכתא: 7.9.2019או דוח מיידי מיום ר

 בזאת על דרך ההפניה.

 "(D )להלן: "רישיון אלון D-אלון/367רישיון  –לדוח התקופתי  7.9סעיף  .5

אלון  ברישיון העבודה תוכנית בתנאי העמידלדוח התקופתי אודות  7.9.3 בסעיף לאמור בהמשך

D המפעילה ברישיון אלון  פניית אודות, לרבותD  הסקר לביצועלממונה על הנפט בקשר 

 לביצועהנפט  על הממונהשל  העקרוני ורואיש התקבל 19.11.2019 ביוםכי  יצוין, הסביבתי

 .D אלון ברישיון הסביבתי הסקר

הסכם ו "כריש" I/17 -"תנין" ו I/16חזקות  –לדוח התקופתי  7.27.16 -ו 7.10סעיפים  .6

 למכירת זכויות השותפות בחזקות 

)שהינה למיטב ידיעת השותפות בעלת  Energean Oil & Gas plc 2פרסמה 4.11.2019 ביום

 פעולותאודות  הודעה "(אנרג'יאן נפט וגז)להלן: "( Energean Israel Limitedבחברת  השליטה

 כוללת דיווח אודות אישושה"כריש",  I/17שבשטח חזקת  "כריש צפון"קידוח ב הערכהה

 34קל/קונדנסט בהיקף של ושל נפט  TCF 0.9 (25 BCM) -כ של בהיקףגז טבעי משאבים של 

ם ף לדיווחימצטרדיווח זה  .(Best Estimateאומדן הטוב ביותר )מיליון חביות, וכל זאת ב

אנרג'יאן נפט וגז אודות משאבים של גז טבעי ושל נפט קל/קונדנסט במאגרי כריש  קודמים של

ות נפט מיליון חבי 31.8 -גז טבעי ו TCF 2.2( בהיקף של 2Pותנין, כדלקמן: עתודות )

מיליון חביות נפט קל/קונדנסט;  1 -ו TCF 0.2( בהיקף של 2C; משאבים מותנים )קל/קונדנסט

 . וכן כמויות נוספות של משאבים מנובאים

בקידוח כריש צפון,  ולות ההערכה שבוצעוהמידע האמור לעיל בעניין תוצאות פעכי,  יובהר

, לא נכלל בו דוח מעריך משאבים בלתי תלוי של אנרג'יאן נפט וגז אשרפומבי  םעל פרסו מבוסס

לתקנות  השלישיתתוספת וה PRMS-כללי הבהתאם ל ךערו ואינ אשר למיטב ידיעת השותפות,ו

אשר אין ביכולת , ו1969-התשכ"ט( מבנה וצורה –פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף ניירות ערך )

  מאי.באופן עצ ונכונותהשותפות לאמת את 

 כריש חזקותמהשותפות  שלתמלוגים זכות הבדבר  מאודלפרטים אודות הערכת שווי מהותית 

לדוח  'ב נספחוכן  המצורפים בהמשך 30.9.2019לדוחות הכספיים ליום  'ידראו ביאור , ותנין

                                                 
  https://maya.tase.co.il/reports/details/1260983/2/0'יאן נפט וגז:אנרגקישור להודעת  להלן 2

https://maya.tase.co.il/reports/details/1260983/2/0
https://maya.tase.co.il/reports/details/1260983/2/0


 

 
 

  .30.9.2019 ליום הדירקטוריון

לישראל בע"מ  החשמלהסכם בין שותפי תמר לבין חברת  –( לדוח התקופתי 4)א()7.13.4סעיף  .7

  )להלן: "חברת החשמל"(

)תמר חלק משותפי תמר ידי -עלמו שפורס םהמיידי ותלדוחהשותפות  ותהתייחסלעניין 

שותפות מוגבלת, דוח חיפושי גז  - 2, ישראמקו נגב "(תמר פטרוליום)להלן: " פטרוליום בע"מ

בדבר "( חלק משותפי תמריחד: "שותפות מוגבלת; להלן  -שותפות מוגבלת ואוורסט תשתיות  -

תיקון אפשרי להסכם אספקת הגז בקשר עם  לבין חברת החשמלנם מגעים המתנהלים בי

ראו דוח מיידי מיום , "(להסכם התיקון)להלן: " הטבעי בין שותפי תמר לבין חברת החשמל

נכלל בזאת על דרך  ואשר המידע המופיע ב(, 2019-01-082437)מס' אסמכתא:  24.9.2019

  ההפניה.

יצוין כי, נכון למועד דוח זה, קיימת מחלוקת בין השותפות ונובל לבין חלק משותפי תמר לגבי 

ן להסכם וכי יכולתם של חלק משותפי תמר לחייב את השותפות ונובל להסכים לתנאי התיקו

פנו חלק משותפי תמר לממונה על התחרות בבקשה, בין היתר,  20.11.2019בהמשך לכך, ביום 

במטרה להבהיר כי השותפות ונובל מחויבות להסכים לשיווק משותף של גז מחזקת תמר 

 חברתהתיקון להסכם תיקון להסכם גז מחזקת תמר ללקוח קיים, לרבות לללקוח חדש או 

יובהר כי, . ללא מעורבות השותפות ונובל ידי חלק משותפי תמר-סוכמו על, בתנאים שהחשמל

ההסכם עם חברת החשמל בגין  לעמדת השותפות, חלק משותפי תמר אינם מנועים מלתקן את

 מלתקן השותפות את יבלחי ביכולתם אין אךכמויות הגז שבבעלותן המסופקת לחברת החשמל 

וכי כל תכלית פנייתם של חלק משותפי תמר כאמור  השבבעלות הגז כמויות בגיןההסכם  את

וצאות ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי לחברת החשמל בו זכו שותפי לוויתן הינה לסכל את ת

 להלן(. (ד)13)ראו סעיף בנושא להלן(, ולאיין את החלטת בית המשפט המחוזי  )א(8)ראו סעיף 

הליך תחרותי לאספקת גז טבעי לחברת  –)ב( לדוח התקופתי 7.13.4 -( ו4)א()7.13.4סעיפים  .8

 לוויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים ;החשמל

הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לתוקף של  כניסתולהתנאים המתלים  התקיימות לעניין .א

)מס'  29.10.2019 מיום מיידילוויתן בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל, ראו דוח 

 בזאת על דרך ההפניה.  נכלל ובאשר המידע המופיע  ,(2019-01-091575: אתמכסא

השותפות, ביחד עם יתר שותפיה במאגר לוויתן, התקשרה במהלך הרבעון השלישי לשנת  .ב

להלן( והן  9במספר הסכמים למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן, הן לייצוא )ראו סעיף  2019

 דלקאי.פי.פי ליצרני חשמל פרטים וללקוחות תעשייתיים בשוק המקומי, וביניהם עם 

"מ בע אנרגיה אשדוד, "מבע זכוכית מפעלי פניציהלהלן(,  14)כאמור בסעיף בע"מ  שורק

כירת הגז ממאגר לוויתן , כך שהיקפם הכולל של כלל הסכמי מ"מבע אנרגיה נגב רמתו

 BCM -ובכלל זה הסכמי מכירת הגז שנחתמו ברבעון זה, הינו כשנחתמו עד למועד דוח זה, 

143. 

הסכמים לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר  – לדוח התקופתי 2)ב(7.13.5 -ו 2)א(7.13.5סעיפים   .9

 )להלן: Dolphinus Holdings Limitedומפרויקט לוויתן למצרים בין השותפות ונובל לבין 

 "דולפינוס"(

בין מפרויקט תמר ומפרויקט לוויתן שנחתמו גז טבעי  לייצוא בהמשך לאמור אודות הסכמים

הושלמו  26.9.2019ביום , "(המקוריים דולפינוס הסכמילבין דולפינוס )להלן: "ונובל  השותפות



 

 
 

חתימות על שני הסכמים לתיקון הסכמי דולפינוס המקוריים. הסכם אחד נחתם בין שותפי 

 הסכמיתמר לדולפינוס והסכם שני נחתם בין שותפי לוויתן לבין דולפינוס )להלן ביחד: "

)מס'  2.10.2019מיום  דוח מיידי של השותפות ראו פרטים נוספיםל ."(המעודכנים דולפינוס

בד בבד עם  .ההפניה דרך על בזאת נכלל ובהמידע המופיע  אשר(, 2019-01-100243אסמכתא: 

נובל לבין שותפי תמר ושותפי וחתימת הסכמי דולפינוס המעודכנים נחתם הסכם בין השותפות 

דוח מיידי לוויתן בקשר עם הקצאת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים )לפרטים ראו 

, 6.11.2019ביום יצוין כי,  .((2019-01-100249)מס' אסמכתא:  2.10.2019של השותפות מיום 

)לפרטים ראו  EMGבדבר השלמת עסקת  המעודכנים בהסכמי דולפינוסהתנאי המתלה  הושלם

  להלן(. 12סעיף 

 מימון –לדוח התקופתי  .227סעיף  .10

, 2019רבעון שני  דוחעדכון תיאור עסקי השותפות שנכלל בל)א( 16לאמור בסעיף  בהמשך .א

 ההלוואות במסגרת התחייבה להן הפיננסיות המידה באמות עמדה השותפותכי,  יצוין

  :להלן כמפורט, (האמור בסעיף ן)כהגדרת

היחס הנבדק ליום  אמת מידה פיננסית
30.9.2019  

היחס הנבדק נכון למועד 
 פרסום הדוח 

יחס פיננסי שלא 
 1 -ל 3.5 -יפחת מ

( בין שווי נכסי 3.5:1)
השותפות לבין 
היתרה לסילוק 

 החוב*

 
 
5.3 
 

 
 
5.2 

 המשאבים של המהוון התזרים נתוני בסיס על יחושב"נכסי השותפות"  שווי, זהלעניין  *

 כולל" החוב לסילוק"היתרה  וסכום, הלוואותב שפורטו להתאמות בכפוף, השותפות של

 . השותפות של'( א)סדרה  החוב ואגרות ההלוואות בגין לסילוק נטו היתרה את

 אגרות חוב )סדרה א'( של השותפות .ב

)א( לדוח התקופתי, יצוין כי, השותפות עמדה באמות 7.22.2לאמור בסעיף  בהמשך (1)

המידה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של השותפות 

 )ה( לדוח התקופתי, כמפורט להלן: 7.22.1לציבור כאמור בסעיף 

היחס הנבדק ליום  אמת מידה פיננסית
30.9.2019  

 ולמועד הדוח

ההון הכלכלי של 
 השותפות 

 4,037-כ

יחס ההון הכלכלי 
 לחוב

 7 -כ

 - חלוקה

אגרות החוב )סדרה א'( של השותפות, ראו דוח מיידי של ללעניין דוח דירוג עדכני  (2)

(, אשר הפרטים 2019-01-087210)מס' אסמכתא:  7.10.2019השותפות מיום 

 המופיעים בו נכללים בזאת על דרך של הפנייה.

 

 

 

 



 

 
 

 

)ב( לדוח התקופתי, יצוין כי, השותפות עמדה באמות המידה 7.22.2בהמשך לאמור בסעיף  .ג

במסגרת ההסכם למימון חלקה של השותפות ביתרת ההשקעה הפיננסיות להן התחייבה 

 )א( לדוח התקופתי, כמפורט להלן:7.22.1ור בסעיף בפיתוח פרויקט לוויתן, כאמ

היחס הנבדק  אמת מידה פיננסית
 30.9.2019ליום 

היחס הנבדק 
 ליום

23.10.2019 –  
מועד משיכת 

ונכון  הכספים
למועד פרסום 

 3הדוח

סוי יהיחס הנדרש לכ
 החוב

2.8 2.8 

  מדיניות ניהול סיכונים סביבתיים –לדוח התקופתי  7.24.4 סעיף .11

 פליטה היתר, לפיו היא הגישה בקשה חדשה לצורך קבלת נובל עדכוןאודות  לאמור בהמשך .א

בקשת היתר )להלן: " 2008-"חהתשס, נקי אווירחוק  מכוחלאסדת לוויתן  לאוויר

קיבלה נובל היתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן, אשר  6.11.2019ביום "(, יצוין כי, הפליטה

"(. היתר הפליטה כולל, הפליטההיתר )להלן: " 2026שנים, עד לשנת  7יחול לתקופה של 

בין היתר, הוראות בדבר פליטה מירבית מכל מקור פליטה באסדת לוויתן, יישום 

הטכנולוגיה המיטבית הזמינה וכן הוראות בדבר ניטור, דיגום, בקרה ודיווח למשרד להגנת 

 הסביבה. 

לות כלולהערכת נובל, היקף ההשקעות הנדרשות לצורך עמידה בדרישות היתר הפליטה 

  .בתוך תקציב הפיתוח

על מנת  ה דלעיל אודות היקף ההשקעות הנדרשותערכהה: צופה פני עתיד מידע בגין אזהרה

 אפשרות לעמוד בהוראות במועדים הקבועים בהיתרהלעמוד בהוראות היתר הפליטה ו

מידע . הא לחוק ניירות ערך32, כמשמעותו בסעיף בגדר מידע צופה פני עתיד ן, הינהפליטה

, הערכת סוג נובל, וזאת בהתבסס על מגוון גורמים ובהםערכת האמור מבוסס על ה

ההשקעות הנדרשות על מנת לעמוד בדרישות ההיתר ועלות ביצוען, המושפעת מגורמים 

לא תתממש, בין היתר,  ה הנ"להערכהחיצוניים, לרבות ספקי ידע, ציוד ושירותים. ייתכן ש

 ו אם תשתנה הערכת עלות ביצוען.אם סוג ההשקעות הנדרשות ישתנה ו/א

 המחוזי המשפט לבית"( העותרת)להלן: " הבית שומרי עמותתעתרה  28.8.2019 ביום .ב

האנרגיה, בה  ומשרד נובל ונגד בו תפקידים ובעלי הסביבה להגנת המשרד נגד בירושלים

למשרד להגנת הסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את נובל או את משרד  להורותביקשה 

 החלטה קבלת לצורך ,העותרת לטענת ,הדרושיםהאנרגיה להמציא פרטי מידע שונים 

 ימים 45 של זמן פרק ולהקצות לציבור המידע מלוא את לפרסם; הפליטה היתר בבקשת

 עם בבד בד. העתירה לבירור דע לאסדה פליטה היתר ממתן ולהימנע; הערות הגשת לצורך

 הפליטה היתר מתן את למנוע המכוונים ביניים וצו ארעי צו למתן בקשה הוגשה העתירה

 בית דחה, המשיבים מטעם תגובות הגשת לאחר ,5.9.2019 ביום .העתירה לבירור עד

                                                 
לכיסוי החוב תימדד, בין היתר, בעת כל )א( לדוח התקופתי, עמידה ביחס הנדרש 7.22.1בהתאם לאמור בסעיף   3 

משיכה ועד למועד פרסום דוח זה ביצעה השותפות  (2019)מועד פרסום דוח רבעון שני  29.8.2019משיכה. מיום 
 עמדה השותפות ביחס הנדרש.האמורה משיכה . ב23.10.2019 בוצעה ביוםאשר , אחת



 

 
 

 בבקשת שניתנה) 25.9.2019 מיום נוספת בהחלטה .ביניים לצו הבקשה את המשפט

, מוקדמת העתירה כי נובל של טענתה את המשפט בית קיבל( דחוף דיון לקביעת תהעותר

 בית התיר, העתירה סילוק בטרם, זאת עם. הסף על מסולקת להיות דינה כך בשל כי וקבע

 מוקדמת הייתה העתירה האם בשאלה טיעון 11.11.2019 יוםל עד להגיש לעותרת המשפט

 .עדכנה, בין היתר, על מתן היתר הפליטה ןבה ,הודעות עדכון העותרת הגישה  .הגשתה בעת

 בתקופת פעולות ימנע אשרביניים -צו למתן נוספת בקשה העותרתהגישה  19.11.2019 ביום

 לבקשה תגובות הוגשו 21.11.2019 ביום. העתירה לבירור עד לוויתן אסדת של ההרצה

 המועד המשפט את הבקשה למתן צו ביניים.דחה בית  24.11.2019ביום ביניים. -צו למתן

 ליום קבוע בעתירה דיון. 10.12.2019 ליום נקבע לעתירה מקדמיות תגובות להגשת

19.12.2019. 

ידי מועצה מקומית זכרון יעקב, צלול -הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 21.11.2019 ביום .ג

זורית מגידו, מועצה זרקא, מועצה א-עמותה לאיכות הסביבה, מועצה מקומית ג'סר א –

כרכור ומועצה אזורית עמק חפר נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד -מקומית פרדס חנה

. בעתירה מבוקש להורות על לבית המשפט המחוזי בירושלים להגנת הסביבה ונגד נובל

פעילות הכרוכה בפליטת גזים.  לוויתן תבטלות היתר הפליטה ולקבוע כי לא תתקיים באסד

טל. כן ובתאישור תכנית ההרצה של האסדה כי לקבוע בית המשפט לחלופין, התבקש 

  ביניים למניעת פעילות באסדה הדורשת היתר פליטה.-התבקש צו

 East Mediterranean Gas ברתהסכמים לרכישת מניות ח – התקופתי לדוח 7.27.7 סעיף .12

Limited :להלן( "EMG)"  ולרכישת זכויות בצינורEMG  

, לרבות לדוח התקופתי( 7.27.7)כהגדרתה בסעיף  EMGעדכוני השותפות אודות עסקת  לעניין

, 28.8.2019 הימיםמראו דוחות מיידים , EMGהודעתה כי לא נותרו תנאים מתלים לעסקת 

-2019-01, ו2019-01-100249 ,2019-01-074862: ותאסמכתא)מס'  3.11.2019 -ו 2.10.2019

עם העברת יצוין כי,  .ההפניה דרך על בזאת נכלל בהם המופיע המידע אשר(, בהתאמה, 093438

ביום  לדוח התקופתי( 7.27.7)כהגדרתן בסעיף  מלוא סכום התמורה מידי הנאמנים למוכרות

 .EMGעסקת  הושלמה ,6.11.2019

  הליכים משפטיים – התקופתילדוח  7.28סעיף  .13

אודות בקשה לאישור תובענה ייצוגית , לדוח התקופתי 7.28.1בהמשך לאמור בסעיף  .א

נגד שותפי תמר "( האישורבקשת  מבקש)להלן: "ידי צרכן של חברת החשמל -שהוגשה על

 סיכומים הוגשו 20.8.2019 ביוםלבית המשפט המחוזי בתל אביב, יצוין כי,  18.6.2014ביום 

 .היועץ המשפטי לממשלהמטעם  סיכומים הוגשו 5.9.2019 ביוםו ,םפטרוליו תמר מטעם

  .15.12.2019 יוםעד ל מטעמו תשובה סיכומימבקש בקשת האישור צפוי להגיש 

בקשה לאישור הגשת תביעה נגזרת שהגיש מחזיק יחידות לעניין סילוק על הסף של  .ב

השתתפות של השותפות כנגד השותפות, השותף הכללי בשותפות ובעלות התמלוג, 

הדירקטורים בשותף הכללי בשותפות, מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ורואי החשבון 

ראו דוח מיידי מיום ת התמלוג, המבקרים של השותפות בקשר עם תשלום תמלוגים לבעלו



 

 
 

נכלל בזאת על דרך  ואשר המידע המופיע ב(, 2019-01-099031)מס' אסמכתא:  25.9.2019

 ההפניה.

כתב תביעה ובקשה לצו זמני  אודות, )ב( לדוח התקופתי7.28.6לאמור בסעיף  בהמשך .ג

שהגיש המפקח כנגד השותפות, השותף הכללי בשותפות ובעלות התמלוג בקשר עם מועד 

הוגשו  2.10.2019 ביום"(, יצוין כי, תביעת המפקח" החזר ההשקעה בפרויקט תמר )להלן:

הן כתב הגנה ביחס לתביעת המפקח והן  –ההגנה מטעם השותפות והשותף הכללי  כתבי

ובהם נטען כי  –ידי בעלות התמלוג -אשר הוגשה על נה שכנגד ביחס לתביעה שכנגדכתב הג

משפט, בה -התקיימה ישיבת קדם 6.10.2019יש לדחות את שתי התביעות גם יחד. ביום 

, וכי 15.11.2019יוגשו עד ליום , התמלוג ובעלות מפקחה מטעםתשובה  כתביהוחלט כי 

ביום . כאמור יום ממועד הגשת כתבי התשובה 30מסמכים תוך יבוצע הליך גילוי הדדי של 

כי המועד להגשת כתבי לבקשת המפקחים ובעלות התמלוג, בית המשפט,  הורה 7.11.2019

 .15.12.2019עד ליום יום,  30-ידן יידחה ב-עלתשובה ה

, 2019שני  רבעון בדוח לעדכון תיאור עסקי השותפות שנכלל )ב(13לאמור בסעיף  בהמשך .ד

לבית  ערעור"( המערערים)להלן: " הגישו חלק משותפי תמר 19.8.2019יצוין כי ביום 

אביב הדוחה את העתירה -דינו של בית המשפט המחוזי בתל פסק עלהמשפט העליון 

 שותפי בהצעת בחירה עם בקשר לוויתן ושותפי החשמל חברת כנגדהמנהלית שהגישו 

 )להלן בסעיף זה: לאספקת גז טבעי לחברת החשמל התחרותי בהליך כזוכה לוויתן

 אשר(, 2019-01-072006מכתא: ס)מס' א 20.8.2019מיידי  דוח ראו"(. לפרטים הערעור"

את סיכום צפויים להגיש  מערעריםה .ההפניה דרך על בזאת נכלל בוהמידע המופיע 

את סיכום צפויות להגיש לוויתן(  פי, המשיבות )ובהן שות1.12.2019 עד ליום םטענותיה

עד  םמטעמלהגיש סיכומי תשובה  םזכאייהיו  יםהמערערו 2.2.2020 טענותיהן עד ליום

 .4.5.2020דיון בערעור נקבע ליום . 27.2.2020 ליום

, 2019לעדכון תיאור עסקי השותפות שנכלל בדוח רבעון שני )ב( 18לאמור בסעיף  בהמשך .ה

)ב( לחוק 20בהתאם לסעיף "(, הממונה)להלן: "החלטת הממונה על התחרות  אודות

יצוין כי , EMG, המתירה את רכישת הזכויות בצינור 1988 -הכלכלית, התשמ"ח  התחרות

 "99לובי בע"מ )חל"צ( ועמותת הצלחה )ע"ר( )להלן: " 99הגישו לובי  8.9.2019ביום 

 Pipeline B.Vנגד כ)כמשיבה( ו הממונה נגד( ערר העוררות"" – דבהתאמה ויח הצלחה"ו"

EMED  להלן(":EMED"ו )- EMG  בבית  לתחרות הדין לבית( פורמליות)כמשיבות

, במסגרתו התבקש בית הדין לבטל כאמורעל אישור הממונה המשפט המחוזי בירושלים 

תשובותיהן  EMG -ו EMED הגישו 13.11.2019ביום  את החלטת הממונה או לשנותה.

  .לערר

התקשרויות בהסכמים לאספקת גז טבעי עם   –( לפרק ד' לדוח התקופתי 3)ד()22 תקנה .14

 צדדים קשורים

 לבין"( המוכרים)להלן: " לוויתן שותפי בין טבעי גז לאספקת הסכםנחתם  19.9.2019 ביום

 דלק קבוצת ידי על)בעקיפין(  הנשלטת חברה"(, הרוכשתבע"מ )להלן: " שורק דלקאי.פי.פי 

במסגרת "(. הסכם דלק שורק" )להלן: בשותפות הכללי בשותף)בשרשור(  השליטה בעלת"מ, בע

 BCM 0.24  -ייבו המוכרים לספק לרוכשת גז טבעי בהיקף כולל של עד כהסכם דלק שורק התח

תקופת האספקה על פי הסכם דלק לשנה וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם דלק שורק. 

שנים  9יתן ותסתיים בתום ולו פרויקטשורק צפויה להתחיל עם מועד תחילת הזרמת הגז מ

, כאשר ("האספקה הסכם תקופת)להלן: "של פרויקט לוויתן  המסחרית הפעלהממועד ה



 

 
 

בחמש שנים נוספות, במשלוח הודעה  דלק שורק לרוכשת נתונה הזכות להאריך את הסכם

 ההפעלה ממועדמתום השנה השביעית  יאוחר לא וזאתלמוכרים על רצונה לעשות כן, 

( בעבור כמות Take or Payהתחייבה לרכוש או לשלם ) הרוכשתשל פרויקט לוויתן.  המסחרית

הכמות : "להלן) דלק שורק שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם

יוצמד לתעריף יצור החשמל, כפי  דלק שורק "(. מחיר הגז שנקבע בהסכםהמינימלית לחיוב

ידי רשות החשמל, וכולל "מחיר רצפה". להערכת השותפות, היקף -שיקבע מעת לעת על

מהזכויות בפרויקט לוויתן(  100%-)ביחס ל לרוכשתההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי 

)וזאת בהתבסס על הערכה לגבי מחיר וכמות הגז הטבעי שתירכש  הסכם דלק שורקבתקופת 

מיליון דולר ארה"ב בתקופת הסכם  600-כללהסתכם  עשויהאספקה( הסכם הלך תקופת במ

האספקה. יובהר כי ההכנסות בפועל יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה 

ההתקשרות האמורה דולר. -שקל, תעריף ייצור החשמל ושער החליפין הרוכשתבפועל על ידי 

דירקטוריון השותף הכללי בשותפות, לאחר שוועדת הביקורת ידי -על 19.9.2019אושרה ביום 

סיווגה את ההתקשרות בהסכם דלק שורק כעסקה שאינה חריגה, כהגדרת מונח זה בחוק 

 .1999-החברות, התשנ"ט

 הסכם של הכולל הכספי להיקף ביחס דלעיל ההערכות: צופה פני עתיד מידע בגין אזהרה

, ערך ניירות בחוק כמשמעותו עתיד פני צופה מידע מהוות שתירכש הטבעי הגז וכמות האספקה

 וזאת, מהותית שונה באופן להתממש והעשוי, חלקו או כולו, יתממש כי וודאות כל אין אשר

 . הרוכשת ידי -על הטבעי הגז צריכת ועיתוי קצב, בהיקף שינויים עקב לרבות שונים גורמים עקב

  



 

 
 

של נים רבעונים הראשושלושת ההפקה של גז טבעי וקונדנסט בלהלן טבלה הכוללת נתוני  .15

  5 4בפרויקט תמר: 9201שנת 

 3רבעון  2רבעון  1רבעון  

 קונדנסט גז טבעי קונדנסט גז טבעי קונדנסט גז טבעי

סה"כ תפוקה )המשויכת למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות( 

לגז טבעי  MMCF  -בתקופה )ב
 ובאלפי חביות לקונדנסט( 

20,500 26.43 18,860 24.6 21,461 28 

מחיר ממוצע ליחידת תפוקה 
)המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות 

 MCF -של השותפות( )דולר ל
 ולחבית(

5.53 58.25 5.29 58.59 5.52 52.1 

תמלוגים )כל תשלום 
שנגזר מתפוקת הנכס 
המפיק לרבות 
מההכנסה ברוטו 
מנכס הנפט( ממוצעים 
ששולמו ליחידת 
תפוקה )המשויכים 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות( 

 MCF -)דולר ל
 ולחבית(

 5.85 0.62 6.41 0.58 6.43 0.61 המדינה

צדדים 
 0.91 0.09 1 0.1 1 0.1 שלישיים

 ענייןבעלי 
0.39 4.08 0.39 4.07 0.39 3.7 

עלויות הפקה ממוצעות ליחידת 
תפוקה )המשויכות למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות( 

 6ולחבית( MCF -)דולר ל

0.47 2.58 0.57 3.1 0.40 2.17 

תקבולים נטו ממוצעים ליחידת 
תפוקה )המשויכים למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות( 

 ולחבית( MCF -)דולר ל

3.96 44.16 3.65 44.01 4.02 39.47 

 

 

                    2019, נובמברב 24תאריך: 

 

                 _________________________ 

 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 ( בע"מ, השותף הכללי1993באמצעות דלק ניהול קידוחים )      

 ידי: אסי ברטפלד, יו"ר הדירקטוריון-נחתם על 

 ויוסי אבו, מנכ"ל                   

                                                 
לי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר ממוצע ליחידת הנתונים המובאים בטבלה לעיל ביחס לשיעור המשויך לבע  4

 תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
. לפרטים בדבר השינוי 22%נתוני ההפקה כוללים את החזקתה הישירה של השותפות בפרויקט תמר בשיעור של   5

 30.9.2019לדוחות הכספיים ליום  טו4ביאור בטיפול החשבונאי בהשקעת השותפות במניות תמר פטרוליום, ראו 
  המצורפים בהמשך.

ללות עלויות הפקה שוטפות בלבד ואינן כוללות את עלויות יודגש כי, עלויות ההפקה הממוצעות ליחידת תפוקה כו  6
 ידי השותפות.-החיפוש והפיתוח של המאגר ותשלומי מס אשר ישולמו בעתיד על





 

1 

 

 

 2019, בנובמבר 24                 
 

 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי
 2019 בספטמבר 30לתקופה שהסתיימה ביום 

 

ד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון "( מתכבהשותף הכללי( בע"מ )להלן: "1993דירקטוריון דלק ניהול קידוחים )
 "(.תקופת הדוח"להלן: ) 2019 בספטמבר 30ביום  ושהסתיימשים חודה שלושתשעה ושל  ותלתקופ

 

 

 השותפותהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  -חלק ראשון 
 

 
 

 שותפותהנתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי  .1
 

פי -על 1993ביולי  1נוסדה ביום  ,"(דלק קידוחים" או "השותפות)להלן: "מוגבלת שותפות  -דלק קידוחים 
 בין דלק ניהול קידוחיםו כשותף מוגבל מצד אחד ,ין הנאמן דלק נאמנויות קידוחים בע"מבת פוהסכם שות

  .כשותף כללי מצד שני ,בע"מ (1993)

 
 

 שינויים עיקריים שחלו בתקופת הדוח:

פרק א' )תיאור עסקי  ניעדכוראה  ,בתקופת הדוח בעסקי השותפות לתיאור מקיף של השינויים העיקריים

לדוחות , 2019במרץ  31ליום ביניים הכספיים התמציתיים דוחות ל ,2018פתי לשנת ותקהח ( לדושותפותה
 בספטמבר 30ליום ביניים הכספיים התמציתיים דוחות לוכן  2019ביוני  30הכספיים התמציתיים ביניים ליום 

 )המצורפים בהמשך(. 2019
 
 תוצאות הפעילות .2

 
 כללי .א

יתוח פוש, פנו בחיהי ביניים, עיקר עיסוקה של השותפות יםייתנכון למועד אישור הדוחות הכספיים התמצ
הגדיל את היקף והפקה של גז טבעי, קונדנסט ונפט, ובקידום שימוש בתשתיות לצורך ייצוא גז טבעי, במטרה ל

 I/12הישירות בחזקות תמר מכירות הגז הטבעי. כן מקדמת השותפות מספר חלופות למכירת יתרת החזקותיה 
לדוחות  1י12ז וביאור 1ה ביאור גז )ראתווה הבמ "(, בהתאם לקבועתמר ודליתיחד: "בן ללה) I/13ודלית 

הכספיים השנתיים(, ובהן הקמת תאגיד ייעודי אשר ינפיק חוב והון, אשר יירשמו למסחר בבורסה זרה ו/או 
ן בו כלל פאוב, לישי ו/או באמצעות פיצול נכסי השותפותבבורסה לניירות ערך בתל אביב, ו/או מכירה לצד ש

סים וההתחייבויות המיוחסים לחזקות תמר ודלית, יועברו לתאגיד עט הנכיה, למיותנכסי השותפות והתחייבו
ידי השותפות כחלוקה בעין לבעלי יחידות ההשתתפות של השותפות. לפרטים  ייעודי זר, שמניותיו יחולקו על

 א לדוחות הכספיים השנתיים.23 נוספים ראה ביאור
 

מיליון  225.9 -ולר, לעומת סך של כון דלימי 145.3 -כ לשך לסהסתכם השותפות בתקופת הדוח ל שי קהנהרווח 
 אשתקד.  המקבילה דולר בתקופה

השקעה מהתאמת שווי הבעיקר  תברווח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע הירידה
 אור, ל2019הראשון של שנת  רבעוןב העצשבו ולרדן מיליו 36.6 -בסך של כ שלה,שווי השוק לבחברה כלולה 

לדוחות הכספיים  טו4ראה ביאור ) חברה הכלולהן הרקטוריות מדישותפוהשותף הכללי ב ת מנכ"להתפטרו
בקשר עם בדבר מחלוקת וררות בפסק  בגין שנרשמו מיליון דולר 6.9 -בסך של כמהוצאות  ,(ים בהמשךהמצורפ

או.פי.סי ין חברת י תמר לבפתשומק לחעם  תפות ביחדהשובין י עבהגז הטחיר מלהחשמל ר צותעריף יית הצמד
 -בסך של כייה בהוצאות הפחת לעמ ,(הכספיים המצורפים בהמשך תלדוחו יט4ור ראה ביא)"מ עבשור רותם מי

 דלק קידוחים שותפות מוגבלת 



 

2 

 

ידה רימוז הגהפקת ת ולעבה מעליי ,ים תטיס פרויקטון דולר שנבעו בעיקר מעדכון עלות סילוק נכסי מילי 15.6
 סבר להלן.כמו ,ימון נטוהמת בהכנסו

 
מיליון דולר  74.1 -ת כעומדולר ל מיליון 60.5 -סך של כלהסתכם  2019של שנת  השלישיהרווח הנקי ברבעון 

השותפות  בחלקמקיטון , חתהוצאות הפה בייעלמ יקרקי נובע בען ברווח הנטוהקי .בתקופה המקבילה אשתקד
  .כאמור ידי עלייה בהכנסות המימון על בחלקה קוזזהאשר  ההפקהעלייה בעלות מולולה רווח מחברה כב
 

נפט וגז  עדכון התחייבות לסילוק נכסיו תניןובגין כריש  סכומים לקבל בנטרול שערוך ישיבעון השלברהרווח 
, מיליון דולר 65.2 -כומיליון דולר  60 -ו כהינ, אשתקד להביה המקבתקופובתקופת הדוח  ,ים תטיס ויקטבפר

 .מההתאב
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

3 

 

 כוללעל הרווח הניתוח דוחות  .ב

 ותפות באלפי דולר:של הש על הרווח הכוללת חודו ם לגביעיקריילהלן נתונים 
 

 

                                                 
  .BCM, מעוגלים לעשירית סטיתובפרויקט ים  ( בפרויקט תמר100%טבעי )ם למכירות גז מתייחסיהנתונים  1

  .קט תמר מעוגלים לאלפי חביותיבפרו (100%) קונדנסטירות ייחסים למכמתהנתונים  2

 1-3/2019  4-6/2019 7-9/2019 1-9/2019 1-9/2018 7-9/2018 2018 

        הכנסות:

 457,982 124,579 344,648 339,936 119,837 102,360 117,739 ממכירת גז טבעי וקונדנסט

 91,333 25,087 67,154 67,730 24,295 20,055 23,380 בניכוי תמלוגים 

 94,359 82,305 95,542 272,206 277,494 99,492 366,649 

        הוצאות ועלויות:

 32,720 6,745 22,653 31,930 8,534 13,416 9,980 והקונדנסטעלות הפקת הגז 

 45,058 12,955 34,526 50,106 22,504 16,649 10,953 ילה והפחתות פחת, אזהוצאות 
 ת הוצאוו גזהוצאות חיפושי נפט ו

 9,720 2,684 6,269 9,673 3,217 3,112 3,344 אחרות רותישי 

 9,811 2,348 7,631 8,166 2,441 3,208 2,517 הוצאות הנהלה וכלליות

 97,309 24,732 71,079 99,875 36,696 36,385 26,794 ת ועלויותהוצאו סך הכל

 (561) - (514) (474) - - (474) אחרות הוצאות

י )הפסדי( חברה פות ברווחהשותק לח

 10,542 6,352 5,380 (36,640) - - (36,640) ולה, נטוכל

 279,321 81,112 211,281 135,217 58,846 45,920 30,451  תפעולירווח 

        

 (57,432) (13,905) (45,005) (36,275) (14,095) (11,143) (11,037) ןמימו הוצאות

 59,149 7,577 62,239 47,677 15,482 10,695 21,500 וןמימות הכנס

 1,717 (6,328) 17,234 11,402 1,387 (448) 10,463 הוצאות מימון, נטו

 281,038 74,784 228,515 146,619 60,233 45,472 40,914 היטלרווח לפני 

 (4,205) (641) (2,622) (1,314) 304 (696) (922) וגז חי נפטהיטל רוו

 276,833 74,143 225,893 145,305 60,537 44,776 39,992 רווח נקי

        :אחר כולל (הפסדרווח )

 מחדש ויסווגו שיתכן פריטים בגין

        :הפסד או לרווח מכן לאחר

אות גידור עסק בגין (הפסדח )רוו

 - - - (6,187) 29 (4,575) (1,641) םנירים מזומתז

ברה לרווח או הפסד בגין עסקאות עה

 (2,721) (678) (1,866) (1,271) (50) (627) (594) גידור תזרים מזומנים

מכן  סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר

        פסד:ה ואלרווח 

 ייםנוים הרישקעה במכהפסד מהש

ך רווח י הוגן דרדה בשוודו למדיעושי

 - - - (36,416) (8,817) (24,350) (3,249) חרא ללוכ

  (2,721) (678) (1,866) (43,874) (8,838) (29,552) (5,484) ל אחר לתקופהכול הפסד לכהסך 

 274,112  73,465 224,027 101,431 51,699 15,224 34,508 רווח כולל  סך הכל

 1BCM 2.6 2.4 2.8 7.8 7.8 2.8 10.5 -גז במכירות 

 477 133 360 359 127 112 120 2חביות אלפי -מכירות קונדנסט ב
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מיליון  277.5 -סך של כמיליון דולר לעומת  272.2 -של כלסך  קופת הדוחהסתכמו בת תמלוגיםי בניכוהכנסות 
 בקשרוקת בדבר מחלוררות בקבלת פסק מ נבע בעיקר הכנסות נטובקיטון ה .קדשתקבילה אדולר בתקופה המ

 .בע"מם רותור ת או.פי.סי מישבין חברל י תמרפתשומחלק  עםתפות ביחד השו ביןמל החש ריף ייצורעת עם
 .בהמשךהמצורפים  ייםכספות הלדוחיט 4אור יב הרא יםספנו טיםרלפ

 -מיליון דולר לעומת סך של כ 95.5 -הסתכמו לסך של כ 2019של שנת  השלישיבניכוי תמלוגים לרבעון ההכנסות 
  .ילה אשתקדקופה המקבדולר בתן מיליו 99.5

 
ת, בין היתר, הוצאות והכולל תמר פרויקט תפעולניהול והוצאות את  בעיקרכוללת  קונדנסטהוז הג קתהפ ותעל

לסך ח דוה בתקופת התכמסה קונדנסטוהעלות הפקת הגז טוח. ובלה, שכר עבודה, ייעוץ, תחזוקה ובישינוע וה
בתקופת הדוח  יהליהע. בתקופה המקבילה אשתקדר ן דולולימי  22.7 -כ של סך תלעומ לרון דולימי 31.9 -כשל 

תמר מת ציוד בפלטפור תתחזוקעבודות  קשר עםבמהוצאות נובעת בעיקר לתקופה המקבילה אשתקד  ביחס
  .2018של שנת השנייה ית צבמחהחלו ש
 

 6.7 -סך של כ תלעומ ולרן דולימי 8.5 -הסתכמה לסך של כ 2019של שנת לישי שה וןרבעל זהגפקת עלות ה
 . לעיל עבודות תחזוקת ציוד כאמורמביצוע בעיקר העלייה נובעת  .תקופה המקבילה אשתקדב מיליון דולר,

 
 34.5 -סך של כ מיליון דולר לעומת 50.1 -כ של לסך בתקופת הדוחהסתכמו  הוצאות פחת, אזילה והפחתות

תמר  יםרויקטבפ ות פחת אזילהללוכ דוחת הבתקופהפחת  תואהוצ .קדשתא קופה המקבילהתבר לדומיליון 
 שנרשם לרדו מיליון 17 -בסך של כ תטיסים  טקיבפרוק סילועלויות מעדכון קר בעי תנובע העלייה .וים תטיס

 .ברבעון
 

מיליון דולר לעומת סך  22.5 -כל הסתכמו לסך ש 2019שנת של שי השליוהפחתות לרבעון ה זילת, אהוצאות פח
 . לעיל ה האמורהמהסיבר עיקהעלייה נובעת ב. קדאשתהמקבילה ולר בתקופה ון דלימי 13 -של כ

 
מיליון דולר  6.3 -ל כש סך עומתליון דולר למי 9.7 -לסך של כפת הדוח קובתהסתכמו  וצאות חיפושי נפט וגזה

ה הנהלוהוצאות  ייעוץ ,גיאולוגים, מהנדסיםשכר בין היתר, הוצאות ת, ללווכ והןבתקופה המקבילה אשתקד 
 אותהוצו ת בעיקר מעלייה בהיקף הפעילות בפרויקט לוויתןה נובעלייהע .ןיתלוו פרויקט ילתעמפ של וכלליות

 .לפרויקט האמורהמשויכות  לההנה
 

 -ומת סך של כעולר למיליון ד 3.2 -כהסתכמו לסך של  2019של שנת השלישי ון לרבע חיפושי נפט וגזת וצאהו
 ילה אשתקד. קופה המקבמיליון דולר בת 7.2

 

 רלן דומיליו 7.6 -ך של כס תומלע רדול ןמיליו 8.2 -של כ לסךופת הדוח הסתכמו בתק לה וכלליותוצאות הנהה
 ידמועובדים הוצאות שכר , ת, בין היתר, הוצאות בגין שירותים מקצועייםללווכוקד שתהמקבילה א תקופהב

בתקופה ) דולר ליוןימ 1.5 -של כ בסך הוצאות כוללות ותוכללי הנהלה הוצאות. בנוסף, הכללי לשותף ניהול
 ותבענוהו וה ביטשל גיד לבעלתא בין תועולן פקרן הון בגי גדכנ מושנרש מיליון דולר( 1.5 -: כקבילה אשתקדהמ

   .פותעל השות עמסותומ אינןת השותפותאם להסכם תף הכללי, אשר בהשוה ידי עלמומנות המ מעלויות בעיקר

 
 -מיליון דולר לעומת סך של כ 2.4 -כהסתכמו לסך של  2019של שנת השלישי ון לרבע לה וכלליותהוצאות הנה

 ד. אשתקילה בתקופה המקבדולר  וןליימ 32.
 

והן ילה אשתקד תקופה המקבה לבדומדולר  וןלימי 0.5 -סך של כלח הדו קופתתבו כמתסה ותאחר הוצאות
 .מן ארוךם לזנכסים אחרי כוןדמעות נובע

 
 ולרן דויילמ 36.6 -של כלהפסד בסך הסתכם בתקופת הדוח  נטו ה,לולכה חבר די()הפס ברווחיפות השותחלק 

בעיקרו קופת הדוח נובע בתד פסהה .קדאשת להיבמקה תקופהב דולר ןליומי 5.4 -של כסך רווח בלעומת 
 טו4ביאור גם ה ארלפרטים נוספים  .עיל, כמפורט לשלה קהשוי לשווום ילבתמר פטרו ההשקעה שוויהתאמת מ
  פים בהמשך.צורמה ייםפסכות הוחדל
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קופה תבר ולד מיליון 45 -כסך של  תלעוממיליון דולר  36.3 -לסך של כ ת הדוחופבתק כמוהסת הוצאות המימון
ראי אשו מיליון דולר 51.8 -בסך של כ בות חוגרא הוצאות המימון נבעו מריבית בגין עיקרהמקבילה אשתקד. 

ן יולימ 25.1 -כ לסך שמתוכם היוונה השותפות הוצאות מימון ב, יון דולרמיל 3 -ך של כים בסמתאגידים בנקאי
בגין אשראי מון אות מיוצה קופת הדוחבת פותשותהיוונה הן, ו כמכ .לוויתןלפיתוח פרויקט אשר יוחסו  ,לרדו
בתקופת ות המימון וצאהב הירידה .מיליון דולר 83.9 -של כ לוויתן בסךיקט ולפרקאיים ים בנגידאתמפציפי ס

 דשבחו בונדשל אגרות החוב תמר  2018ת סדר רעוןיפמ ריקבע תובעהדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נ
 .2018 סטגואו
 
 13.9 -ל כש ת סךמודולר לע וןמילי 14.1 -ל כש הסתכמו לסך 2019של שנת י השלישעון ימון ברבהמ וצאותה

  .דולר בתקופה המקבילה אשתקד יוןמיל
 

מיליון דולר  62.2 -כסך של  מתועלר דול מיליון 47.7 -של כלסך בתקופת הדוח  הסתכמו הכנסות המימון
יש כרחזקות מתמלוגים לקבל  רוךשעמ ,עיקרב תבענו ןומינסות המהכב ידההיר .קדתאשקבילה בתקופה המ

ופה דולר בתקמיליון  53.7 -כ ומתלע ,מיליון דולר 31.2 -בסך של כ"( בלקל םימוכס"חד: בי )להלן ותנין
ם צורפיים המהכספיחות לדו יד4ור ראה ביאלקבל ם ומיהסכלפרטים נוספים בדבר  .דבילה אשתקהמק
שם מיליון דולר אשר נר 6.8 -וליום בסך של כתמר פטרבל דיבידנד מהתקבתקופת הדוח  ,ין כיוייצ. ךשבהמ

 .לעילכאמור  אופן הטיפול החשבונאי בהשקעה, ויינשלאור  וןמימהסות נכבסעיף ה
 

 7.6 -סך של כלעומת  ולרד מיליון 15.5 -ל כלסך שו תכמסה 2019ישי של שנת להכנסות המימון ברבעון הש
 .סכומים לקבל כאמורמשערוך ייה נבעה בעיקר העל .קדאשתמקבילה התקופה בלר דוון ליימ
 

מיליון  2.6 -סך של כ לעומתדולר  מיליון 1.3 -של כך בס צאהלהודוח תקופת הבתכם סה י נפט וגזהיטל רווח
 טקוירמפ תפותהכנסות השו ןיגבמורכב מהיטל הדוח ל בתקופת יטהה וםסכ המקבילה אשתקד.בתקופה  דולר

 .תטיסים 

 
 

 ומקורות מימוןות מצב כספי, נזיל .3
 

 פיסכב מצ .א

 

מצב הח על לעומת הדו 30.9.2019ום ליכספי ה המצב לעים ניבי מציתיח התבדו יקרייםינויים העפירוט הש לןלה
 :31.12.2018הכספי ליום 

 
דולר לעומת סך של  ןוליימ 4,326 -של כ ךסלמסתכם  30.9.2019ליום כספי ה צבהמ על הדוח התמציתיסך כל 

 .31.12.2018מיליון דולר ליום  3,771.4 -כ
 

 -ל כסך ש ון דולר לעומתלימי 385.5 -כ לשלסך  תכמיםסמ 30.9.2019 םליותפות של השו יםהשוטפ הנכסים

 לן:לה רטמפו, כ31.12.2018יום למיליון דולר  474.7
 

 143.9 -סך של כ ומתדולר לע מיליון 148.9 -כ לשך סלים מסתכמ 30.9.2019ום יל מזומניםי ם ושוומזומני (1
שים ככרית ממשההשוטפים  דונותפקמהפים כס ושכנמ חות הדפקות הלךבמ .31.12.2018 וםלימיליון דולר 

ם ייפהכס חותלדו י4ר ביאו)ראה תאגידים בנקאיים אה מווהל בלההתק, מר בונדבטחון לאגרות חוב ת
להשקעה  ,לוויתןיקט רובפת והשקעלבעיקר  שימשואשר השקעות לזמן קצר  מומשווכן  (בהמשךם פיהמצור

 רווחים למחזיקי יחידותת וקלחלו בהמשך(ים לדוחות הכספיים המצורפ 1ב3ר בביאו כאמור) EMG בעסקת
  .ההשתתפות

      
ון לימי 186.2 -סך של כר לעומת ן דוליומיל 85.1 -של כך לס מסתכמות 30.9.2019ום יל קצר ןזמל השקעות (2

 של השותפות קעותיהפת והשלצורך פעילותה השוטשקעות הימוש הנובע ממהקיטון  ,31.12.2018ום לי דולר

 קדוןיפו ן קצרזמל תוונפקד, קונצרניותרות חוב גא, רתבין הי ,היתרה כוללת .לעיל 1קה בפסט כמפור
      .בונדתמר וב ות חון לאגרטחכרית בהמשמש כ
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מיליון דולר  45.5 -כלעומת סך של ולר ון דמילי 52.1 -כ לשך לסמסתכם  30.9.2019ליום  ותוחסעיף הלק (3
 במאגר תמר. קוחות השותפותובות שוטפים של לחר עיקל בהסעיף כול. 31.12.2018ליום 

 
 99.2 -לעומת סך של כדולר מיליון  99.3 -כ לשלסך מסתכם  30.9.2019ם ליו הבוח תרותיבים ויחי סעיף (4

  .31.12.2018 ולר ליוםון דלימי

 
ל ומת סך שר לעולד ןולימי 3,940.6 -של כלסך מסתכמים  30.9.2019 של השותפות ליום םפישוטלא הנכסים ה

 , כמפורט להלן:31.12.2018ביום  רולד מיליון 3,296.7 -כ

 
 -ך של כר לעומת סן דולמיליו 3,287.7 -ך של כסלמות מסתכ 30.9.2019 ליום וגזי נפט כסת בנהשקעו (1

 -כ שלבסך תן וילו פרויקטפיתוח בת והשקעעיקר העלייה נובעת מ .31.12.2018 וםליר ליון דולימ 2,805.4
בסך ס טיר וים תמיקטים תפחתות בפרות אזילה והפח וצאותהת ופמה השותך רשמאיד. ליון דולרימ 495

  .דולרן יולימ 50.1 -של כ
 

 306.8 -סך של כ לעומת רולד וןילמי 550.9 -סך של כל כמוהסת 30.9.2019 וםלי ךם לזמן ארום אחריסינכ (2
בסך  יןנות שחזקות כרית ל בגין מכירם לקבסכומיר יקעב יםללכו םהנכסי .31.12.2018יום ל מיליון דולר

בגין מים סכו ,דולר וןלימי 61.5 -של כך בס גז ואליצ תשתיות תקמה בים בגיןדולר, חיי יוןמיל 205.7 -כשל 
לדוחות הכספיים  1ב3אור יב האר) ון דולרמילי 191 -בסך של כ EMG עסקתב עלויותבקשר עם  ותדממק

 -כ של בסך םישלישיולצדדים קשורים , למדינה ולמומקדמות על חשבון תמלוגים שש ,(רפים בהמשךוהמצ
  .ולריון דילמ 51 -כ לשך בס הריכמים זמינים לפיננס ונכסים רדול ןמיליו 35

 
 30.9.2019 ליום םתכמיסמ דבונ תמר בלאגרות חובטחון כרית משמשים כה לזמן ארוךבבנקים פקדונות  (3

 .31.12.2018 ר ליוםלומיליון ד 60.3 -כסך של  תמלעודולר מיליון  101.9 -כ שלך לס

 
 124.3 -במניות תמר פטרוליום בע"מ בסך של כ ההשקעהת א כללה 31.12.2018ליום ה לכלו חברהב השקעה (4

ים חרלסעיף נכסים א את אחזקותיה במניות תמר פטרוליוםהשותפות וח סווגה הדפת קובת .מיליון דולר
 .הלןספיים המצורפים לטו בדוחות הכ4לרשום אותן לפי שווי שוק כאמור בסעיף זמן ארוך והחלה ל

 
 196.5 -כשל  סךדולר לעומת  יוןמיל 182.5 -של כלסך  ותמתכמס 30.9.2019ליום  ותשוטפהת יבויוחיהתה

 :ט להלן, כמפור31.12.2018ר ליום ן דוליומיל
 
 161.8 -לעומת סך של כ וזאתלר, דו מיליון 182.5 -לסך של כ הסתכמו 30.9.2019 ליום כותזות יתרזכאים ו (1

 וואותחוב והלבקשר עם אגרות ם ת ריבית לשלהוצאובעיקר  יםכוללו .31.12.2018 וםלי ולרד וןמילי
פרויקט  מוןמי עם שרבק ניםממזותזרימי ור לגידות ויות בקשר עם עסקאייבהתח, תאגידים בנקאייםמ

במסגרת  כאיםוז( ךפיים המצורפים בהמשסכהלדוחות  ג5)ראה ביאור דולר  ןמיליו 6.2 -בהיקף של כ לוויתן
 .מיליון דולר 114.4 -בסך של כ תומשותפ תאועסק

 

נואר ושולמו בחודש י מיליון דולר 34.7 -של כ ךלס הסתכמו 31.12.2018 יוםל שהוכרזו הקלולחרווחים  (2
2019. 

 
 -כשל  ךת סעומלר ולד יוןלימ 3,341.5 -ל כסך שלמות מסתכ 30.9.2019 ליוםההתחייבויות הלא שוטפות 

 :ןלהלכמפורט , 31.12.2018ולר ליום דון ליימ 2,719.8
 
מיליון דולר  1,347.6 -ל כש סךלעומת ולר דמיליון  1,350 -סך של כלמו הסתכ 30.9.2019 םויל רות חובגא (1

 ה(פקהנהוצאות  ר )בניכוילוון דליימ 396.8 -א' בסך של כות אגרות חוב סדרה לכולוהן  31.12.2018ליום 
 .(ביעי להלןרק חל האר( )הנפקה וצאות)בניכוי הולר מיליון ד 953.2 -בונד בסך של כ ב תמרחוות גרוא
 

יון דולר מיל 1,795.6 -הסתכמו לסך של כ 30.9.2019ליום  דים בנקאיים לזמן ארוךגילתאות ייבויחהת (2
וויתן ן פרויקט למועם מיבקשר  ההלוואת לוולכוהן  .31.12.2018ליום  רליון דולמי 1,238.1 -של כך ס ומתלע

)בניכוי עלויות גיוס(  196.3 -של כ ואה בסךוכן הלו (סת גיווויעלר )בניכוי מיליון דול 1,599.3 -בסך של כ
 .בהמשךהמצורפים  דוחות הכספייםל י4ר ביאובפסקה ג להלן וכאמור 
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 -לר לעומת סך של כוון דימיל 195.9 -כלסך של  30.9.2019מסתכמות ליום  וךארות לזמן יות אחריבוהתחי (3
 גז בפרויקטים ים תטיס,נפט ו חייבויות לסילוק נכסיתה רבעיק ללותכוו 31.12.2018 וםלידולר  יוןילמ 134

בעלי יבים המס בו חי בוןמיסים על חשי לתשלומ ותיוייבהתחו דולר ןוילימ 164.7 -כשל ך בס וויתןמר ולת
ת בתמר ווימהזכ 9.25% שנבעו מרווח הון ממכירת רולון דימיל 19 -ך של כסבתפות בשותפות דות ההשתיחי

ר ן דולמיליו 12.2 -בסך של כ איזון בגין שנים קודמותתשלומי להפרשה וכן  יוםולטרר פרת תמחבל ודלית
 .חות הכספיים המצורפים להלןלדוכ 4ר אוכאמור בבי

 
ון ילמי 855.1 -של כ ךס תמליון דולר לעוימ 802 -של כ ךסל מסתכם 30.9.2019ליום  גבלתהון השותפות המו

 .ולרד יוןלימ 101.4 -כ לשסך ב ,חת הדותקופב הכולל רווחמהיקר עב בענובהון  נוישיה. 31.12.2018לר ליום דו
   .מיליון דולר 150.3 -ת ההשתתפות בסך של כידולי יחלבע םיתפות רווחשוחילקה ה אידךמ
 

 תזרים מזומנים  .ב

דולר,  יוןמיל 188.5 -של כ סךוח לקופת הדבתתכמו סה ,תטפמפעילות שולשותפות  עובשנ ,המזומנים מיתזרי

  .דשתקלה אהמקבי הופבתקדולר  ליוןימ 188.3 -סך של כ לעומת
 מיליון דולר, לעומת 537.7 -לסך של כ ות השקעה, הסתכמו בתקופת הדוחתזרימי המזומנים ששימשו לפעיל

 .ה המקבילה אשתקדולר בתקופד וןמילי 438.4 -כסך של ב עהלות השקיעלפ ששימשותזרימי המזומנים 
 -כסך של , ןתויול פרויקטב ריקעבדולר ון ילימ 467.3 -ל כש סךגז ו טנפסי בנכפות ותהשקיעה שההדוח  בתקופת

ן מש כרית בטחוהמשך ארו זמןן לודקפב מיליון דולר  40.9 -כסך של ו EMGבעסקת  רבעיק לרון דומילי 198.1

 ,דולרמיליון  50.8 -של כבסך ת פוותשמהקאות סעה ילפעמ שינוי בגין םנרש ידךאמ .דתמר בונת חוב רואגל
ליון מי 15.3-כשל בסך וכן פירעון הלוואה שניתנה  רליון דולמי 102.5 -כשל בסך  מן קצרהשקעות לזירידה ב

  . אןילחברת אנרג'יש ותנין כרבחזקות  ת יוהעברת הזכו במסגרת דולר
ת סך דולר, לעומ מיליון 354.2 -של כח לסך דוה תפם בתקויתכממסמפעילות מימון,  ים שנבעומזומנתזרימי ה

דוח ופת הן בתקופעילות המיממ שנבעו מזומניםמי הריתז .בתקופה המקבילה אשתקד מיליון דולר 215.3 -כל ש
ה השותפות חילק ,מנגד .מיליון דולר 560.3 -בסך של כ קאייםנב םידאגימת קבלת הלוואותיקר מנבעו בע

 27.4 -כשל  ךבסת ותתפההש ותבעלי יחיד מס בעבורת דמומק הילמשו דולרן מיליו 185 -וחים בסך של כור
  .רולד ליוןמי
 

 מימון .ג

 ck PlHSBC Banבראשות ים נקב ם שלקונסורציועם לוואה ה הסכמישני חתמה השותפות על  91.8.201ביום 
בדבר  ,nk USABa n SachsmadGol -ו Branch .A. Israelk NtibanCiפות ובהשתת demitLi J.P. Morgan -ו

מיליון  57בסך של עד אחת ה ,הלוואותשתי ב, מיליון דולר 300כולל של  כוםסי בתי מסגרות אשראהעמדת ש
השותפות  .1.12.20193ספים עד ליום ככל השותפות למשוך תומהן  ,דולר מיליון 522 עדל סך שה ביהשנידולר ו

 י4ה ביאור ארפים נוס םיטרפל .ולרמיליון ד 200בסך של ת כאמור מהמסגר משיכה בצעה בתקופת הדוח
 .ים המצורפים להלןהכספיחות ולד
 

   רווחים תוחלוק .ד

אשר  (ליחידת השתתפות ש"ח 0.11075) חש"מיליון  130-סך של כ חילקה השותפות 14.1.2019ביום  .1
  .24.12.2018 ביום דירקטוריון השותף הכללי והנאמןו על ידי שראו

אשר ליחידת השתתפות(  לרדו 0.12779) דולרמיליון  150-של כסך  פותתשוחילקה ה 5.9.2019ביום  .2
  .13.8.2019 םביו והנאמןי דירקטוריון השותף הכללעל ידי ו אושר
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 ניהולם רכישוק וד ניחשיפה לסיכו –שני  לקח

 
במסגרת דוח ו וחדוכפי ש ,ותפות ובסיכוני השוקשינוי בתחומי החשיפות של הש פה המדווחת לא חלבמהלך התקו

 :להלן, למעט האמור 2018לשנת דירקטוריון ה
 

 0192 בספטמבר 30יום ח בסיסי הצמדה באלפי דולר לדו .1
 
    יתרות פיננסיות 

 
לר או ובד

 הצמדהב
 לדולר

בשקלים לא 
 צמודים

 ללא 
 הצמדה

נן יתרות שאי
 סה"כ פיננסיות

      רכוש
  148,949      - - 6,024 142,925 מזומנים מזומנים ושווי 

  85,102        - - 217 84,885 צרק לזמן השקעות

  52,110        - - - 52,110 לקוחות

  99,289         48,101         - - 51,188 ייבים ויתרות חובהח

  3,287,718    3,287,718    - - - נכסי נפט וגזב השקעות

  101,939      - - - 101,939 פקדונות בבנקים לזמן ארוך

  550,912        291,444 51,195 - 208,273  מן ארוךלזאחרים  נכסים

 4,326,019 3,627,263 51,195 6,241 641,320 רכושסה"כ 

      יותהתחייבו

 182,500 19,120 - 167 163,213  זכאים ויתרות זכות

 1,350,016 - - -  1,350,016         חוב אגרות

 1,795,564 - - -  1,795,564         ארוךלזמן  קאייםים בנידהתחייבויות לתאג

 195,939 195,939 - - - וךת אחרות לזמן אריוהתחייבו

 3,524,019 215,059 - 167 3,308,793 יותייבוסה"כ התח

 802,000 3,412,204 51,195 6,074 (2,667,473) המאזנית נטוסה"כ היתרה 
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 2018 צמברדב 31ם וליר ולפי דסיסי הצמדה באלדוח ב .2
 
   יתרות פיננסיות 

 
 או בדולר

 בהצמדה
 לדולר

בשקלים לא 
 צמודים

רות שאינן ית
 סה"כ פיננסיות

     רכוש

 143,885 - 38,515 105,370 מזומנים ושווי מזומנים 

 186,153 - 174 185,979 קצר זמןל שקעותהופקדונות 

 45,481 - - 45,481 לקוחות

 99,171 2,684 - 96,487 בהחות יתרוחייבים ו

 2,805,352 2,805,352 - - נכסי נפט וגזב השקעות

 60,281 - - 60,281  ארוך מןלז פקדונות

 124,250 124,250 - - כלולה בחברה השקעה

 306,802 105,242 - 201,560 נכסים אחרים לזמן ארוך 

 3,771,375 3,037,528 38,689 695,158 סה"כ רכוש

     

     ותיבוייתחה

 161,827 19,366 78 142,383 זכאים ויתרות זכות 

 34,685 34,685 - - רווחים לחלוקה שהוכרזו

 1,347,575 - - 1,347,575 חוב אגרות

 1,238,143 - - 1,238,143  ארוך לזמן בנקאיים גידיםלתא התחייבויות

 134,041 134,041 - -  רוךות אחרות לזמן אויהתחייב

 2,916,271 188,092 78 2,728,101 ותיבוייתח"כ הסה

 855,104 2,849,436 38,611 (2,032,943) נטו המאזניתרה סה"כ הית

 
 

  מבחני רגישות .3
 

התש"ל  (ופתיים ומיידייםתק )דו"חות ךער ניירות לתקנות השנייה ספתבהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות התו
שפיעים על השווי ההוגן של "מכשירים המ יכוןס מירגויים ברגישות לשינו מבחניה השותפות , ביצע1970

 ם".ישירג
 

ממכירת חזקות וסכומים לקבל בקשר עם רכיב החוב  בקשר עם תמלוגים תניתתמורה מויתוח רגישות שווי נ 
 דולר( : לפייוון )באההלשינויים בשיעור כריש ותנין 

 

 
 מכשיר רגיש

 רווח/)הפסד(
 מהשינויים

 שווי
 הוגן

פסד( רווח/)ה
 יםויינשמה

 2% 1% 1%- 2%- 

 21,719 10,268 139,800 (9,237) (17,575) לקבלתמלוגים 

יש כר חזקות מכירתעם ר בקש ים לקבלמוסכ
 5,437 2,643 80,698 (2,502) (4,872) ותנין

 27,156 12,911 220,498 (11,739) (22,447) סה"כ
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לשינויים במחיר הגז הטבעי כריש ותנין ות חזק רתכיממ לוגיםבקשר עם תמית מותנ התמורשווי ניתוח רגישות 
 ר(:דול לפי)בא

 

 
 מכשיר רגיש

סד( רווח/)הפ
 מהשינויים

שווי 
 הוגן

רווח/)הפסד( 
 מהשינויים

 10% 5% 5%- 10%- 

 (5,645) (1,295) 139,800 4,608 6,336 קבללתמלוגים 

 
 :)באלפי דולר( שקל/דולריים בשע"ח ינות לשרגישו ינבחמ

 

 (:הליבור )באלפי דולר בעקום שיעורלשינויים  רגישות חנימב
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :דולר(ך )באלפי רות ערייבמחירי נת לשינויים ני רגישומבח

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מכשיר רגיש

ד( רווח/)הפס
 יםשינוימה

וי שו
 הוגן

( )הפסדרווח/
 וייםינהשמ

 10% 5% 5%- 10%- 
 3.830 3.656 3.482 3.308 3.134 

  602   301   6,024  (301)  (602)   מזומנים מזומנים ושווי

  22   11   217  (11)  (22)  פקדונות בבנקים
 (17)  (8)  (167)   8   17  רות זכותיתזכאים ו

  607   304   6,074  (304)  (607)  סה"כ

דולרית ריבית  

 רווח/)הפסד(
 גןשווי הו ייםמהשינו

רווח/)הפסד( 
 מהשינויים

%10  %5  - %5  - %10  

(7) זרות חוב תאגרו  (3)  695,8  3 7 

אגידים לתות התחייבוי
(58,24) קאייםנב  (,1292)  (770881,1,)  2,128 4,254 

(6,209) 894 1,787 ייםנסננגזרים פי  (895)  (7901,)  

(2,478) סה"כ  (1,238)  (2841,879,)  1,233 2,464 

ולריתד ביתרי  

סד( פרווח/)ה
 הוגןשווי  ייםינומהש

 )הפסד(/ווחר
 םשינויימה

%10  %5  - %5  - %10  

0,562 5,120  במניות השקעה  5,1951  (2,560)  (5,120)  
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 וי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגידילג - שלישי חלק

 

 פיב הכסהמצהדוח התמציתי על לאחר תאריך  אירועים .1
 

ות הכספיים ליום לדוח 6ה ביאור , ראצב הכספיתי על המהתמציהדוח עים מהותיים לאחר תאריך ירולעניין א
 .ם בהמשךהמצורפי 2019 בספטמבר 30

 

 ם קריטייםאומדנים חשבונאיי .2
 

 קשרלדוחות הכספיים ב 2ור בביאור למעט האמ 2018בתקופת הדוח לעומת הדיווח לשנת  תילא ארע שינוי מהו
 תקני חשבונאות חדשים. של ום לראשונהישעם י
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על  והנפקת אגרות חוב ר(לפי דול)בא 3( בע"מידי חברת דלק ואבנר )תמר בונדוב שהונפקו על בדבר אגרות חפרטים  - ביעיר חלק
 )באלפי ש"ח(השותפות ידי 

 

 2025 2023 2020 5 4החוב אגרות דרתס

 400,000 400,000 400,000 הההנפק במועד נקוב ערך

 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 הנפקהה מועד

 320,000 320,000 320,000 30/09/19 ליום בנקו ערך

 320,000 320,000 320,000 30/09/19 ליום מודצ נקוב ערך

 316,374 317,535 319,276 30/09/19 וםלי תפותהשו בספרי רךע

 335,136 332,768 328,576 19/09/306 םליו בורסה שווי

 5.412% 5.082% 4.435%  קבועה לשנהה תיביהר יעורש

 30/12/2025 30/12/2023 30/12/2020 הקרן לוםשת מועד

 ובכל ביוני 30 בכל םתשול אשר תיתנש חצי יתריב יתהריב שלוםת מועדי

  ניםבש ההנפקה מועדמ להח ברבדצמ 30

2014-2020 

 לובכ ניביו 30 בכל תשולם אשר תשנתי חצי ריבית

-2014 םבשני הנפקהה דמועמ החל רמבבדצ 30

2023 

 ביוני 30 בכל תשולם ראש שנתית ציח יביתר

 ניםבש הההנפק ממועד חלה בדצמבר 30 ובכל

2014-2025 

 ין א 7סיבס מדד הצמדה בסיס

 אין המרה זכות

 מוקדם לפירעון זכות 8כפויה רההמ או מוקדם וןעירלפ ותזכ

 .שנתייםהם פייהכס תלדוחוב 10 ורביא ראה תתחייבוהה וםלתשל ערבות

 IONNAL ASSOCIATOK USA, NATINBC BAHS הנאמן שם

 Susie Moy מנותהנא בחברת יהאחרא שם

                                                 
 אג"ח"(.)להלן "חברת ה שותפות ה אה שלמל חברה בבעלות 3
 תמר. בחזקת השותפות זכויות( מ100%)מתוך  9.25% רתת מכימיליון דולר במסגר 80ו ערבכל אחת מהסדרות נפ 4
 .1802חוב גרות ת סדרת אא דםמוקרעון יות בפפרעה השותפ 018.8.231יום ב 5
 ך.ערת ולנייר בבורסהיים" דוסהמ צףרכת "רבמע ת בישראלוב נסחרוחת הרואג 6
 . דולריות הינן החוב גרותא ריביתו קרן 7
  .מוקדם וןפירע מלתע לאל הייעשש לויכ, בהחו תובאגר עובקשנ יםירועקבות אירעון מוקדם בעם. פון מוקדמלת פירעעל בכפוףחלקה,  של ההלוואה, כולה או מוקדם עוןת פירצע בכל עות לבהזכ תפותושל 8
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 HSBC Bank USA, National Association, as TRUSTEE ל"אדוו נאמןה ובתכת

452 5th Avenue, 8E6 

New York, NY 10018 

CTLANYDealManagement@us.hsbc.com 

 Moody's: Baa3 9ה פקההנ דועלמ וגדיר

S&P: BBB- 

Midroog Ltd: Aa2 

Standard & Poor’s Maalot: ilAA 

 Moody's: Baa3 10הדוח למועד דירוג

S&P: BBB- 

Midroog Ltd: Aa2 

Standard & Poor’s Maalot: ilAA 

 שלושת ובמהלך 30/09/19 ליום עד האם

 ועד,המ תובאו הסתיימוש החודשים

 נאיםהת בכל ברההח מדהע

 הנאמנות טרש לפי ויותייבהתחוה

 כן

 כן 11חוב מהותיתהסדרת אגרות  האם

 עילה קימיםהמ תנאים ומהתקיי האם

 יידימ פרעוןל החוב תאיגרו מדתלהע

 לא

  חובה אגרות בטחתלה ודיםבשיע

 .פיים השנתייםות הכסלדוח ב10 ורביא הרא

                                                 
דרך ת על נכלל בזא םבהיע המידע המופאשר   (093132-01-4201, 350931-01-2014ס' אסמכתא: )מ 17.6.2014(, ומיום 848700-10-0142סמכתא: מס' א) 46.201.8(, מיום 077676-01-2014מכתא: )מס' אס .2014529. םיומותפות של הש יידיםמ תוחוד ראה  9

 ה.פניהה
אשר המידע  (061539-01-2019 ו 536106-01-2019מס' אסמכתא: ) 7.201916.0מיום  מיידיים דוחות ן וכ( 909201-01-1920א: תכ)מס' אסמ 2019.03.05וח  מיום ראה דיושוני. אהר וגירדלדוח הביחס  דירוגבי ינוש לא חל חובהת אגרות ועד הנפקמל מהח 10

 .ניהעל דרך ההפ אתזבנכלל  הםב המופיע
 יבויות התאגיד.ם או יותר מסך התחיישה אחוזיחמות הומות הכספיים, חווח, כפי שהן מוצגות במסגרת הדת הדיונום שלת ל פיהע דאגיהת התחייבויות ךס אם יתותהחשב מבות תיתעודות התחיי דרתס 11
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 החוב תאגרו 'א סדרה

 יםחדש יםלי שקלפה באפקההנ דמועב נקוב ערך 1,528,533

 קהההנפ מועד 26/12/2016

 יםחדש יםשקללפי אב 30/09/19 וםלי נקוב ערך 1,528,533

 יםחדש םישקל יבאלפ 30/09/19 ליום דצמו קובנ רךע 1,393,650

 באלפי שקלים חדשים  30/09/19 ליום השותפות יבספר ךער 1,386,094

 יםחדש יםשקל פיבאל 30/09/19 וםלי רסהבו וישו 1,339,606

 נהעה לשהקבו הריבית ורשיע 4.5%

 הקרן שלוםת מועד 2021 ברבדצמ 31

 החל מברצבד 31 לובכ וניבי 30 בכל תשולם אשר תיתשנ חצי יתיבר

 2017-2021 בשנים קהההנפ דממוע

 הריבית םלותש יעדמו

 יסבס דמד צמדהה סבסי 3.819ולר ער הדצמודות לש החוב נקובה בש"ח. הקרן והריבית אגרת

 המרה כותז ןאי

 12כפויה רההמ או מוקדם וןלפירע זכות מוקדםעון זכות לפיר

 ההתחייבות לתשלום ערבות םנתייים השד לדוחות הכספי10 ביאור אהר

 ןהנאמ םש "מבע נאמנויות נבו זפ ניקזר

 אמנותהנ בחברת האחראי שם ליון ראשוניעו"ד מיכל אבט

 ל"ודוא ןהנאמ תובתכ michal@rpn.co.il באביתל  14 חרוצים יד ברחו

A1 stable 13ההנפקה דלמוע דירוג 

A1 negative 14הדוח למועד דירוג 

 מותייסשה החודשים תששלו לךבמהו 30/09/19 יוםל עד האם כן

 לפי בויותוההתחיי התנאים לבכ הברהח עמדה המועד, אותוב

  הנאמנות שטר

 בחוה גרותא העמדתל העיל םהמקימי נאיםת התקיימו אםה לא

 מיידי עוןלפר

 החוב ותאגר להבטחת דיםשיעבו שנתייםת הכספיים החוד לדו10 ביאור ראה

 הגדרתוכ 2019 ספטמברב 30ליום  שותפותשל ה  לכליהכ ההון  ולרד אלפי 4,037 -כ

  15מנותהנא בשטר

 טרבש כהגדרתו 2019 בספטמבר 30ום לחוב לי יכלכל הון יחס  7 -כ

  13אמנותנה

 16מהותית האם כן

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 הנאמנות. שטרי אתנם לוהכל בהתא, קילחלא או מ , ת החובאגרושל  מוקדם דיוןפילבצע בכל עת  הזכות שותפותל 12
 .הניההפ ךרד על בזאת ללכנ בו המופיע המידע אשר( 090873-01-1602א: מכתס' אס)מ 0162.222.1ת מיום ותפהשול ש ימייד אה דוחר 13
ך דרעל את נכלל בז בוע יופהמהמידע  ראש ,(087210-01-2019תא: אסמכ' ס)מ 2019.10.07 יוםמותפות יידי של השג מעודכן ראה דוח מדירו לדוח 14

 יה.פנהה
 בין היחס חושב,  .יםיתהשנ הכספיים תלדוחוד 10 ביאור ראה נוספים יםפרטלוב חגרות הפות במועד הנפקת אותלהתחייבות הש בהתאם 15

ח לדו (פותעסקי השות ראו)תי ק א'פרב לוליםהכ 31.12.2018יום ליתן לווט ויקרושל פתמר  יקטושל פר ניםהמהוום מיבהתבסס על התזרי ,היתר     

  .של השותפות 2018 שנתפתי לוהתק
 , הכספיים הדוחות מוצגות במסגרת הדיווח, כפי שהן תל פיה לתום שניבויות התאגיד עת אם סך התחיתימהוב שחייבות תסדרת תעודות התחי 16

 ת התאגיד.בויוחייהתסך מם או יותר וזיחמישה אמהוות ח    
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 סף מידע נו
 

 
צוות העובדים אי המשרה ושת השותף הכללי בשותפות, נותף הכללי מביע את הוקרתו להנהלוטוריון השדירק
 ת.פוי השותל עבודתם המסורה ותרומתם המשמעותית לקידום עסקע כולו

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

  יוסי אבו לדאסי ברטפ 

 מנכ"ל רקטוריוןדיהיו"ר           

 
 
 

                                                                                                                                                                                                        ( בע"מ1993דלק ניהול קידוחים )
 לתשותפות מוגב - לק קידוחיםבשם: ד                   
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 וריון לדוח הדירקטא נספח 
 

 ר בונד( בע"מאבנר )תמ קקשר עם דלנתונים ב
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בות עקוריון ובלדוח הדירקט הרביעיאמור בחלק לו 2018לשנת לדוחות הכספיים  ב10לאמור בביאור  שךבהמ
יקי זועברו למחפיים אשר ירות החוב, להלן נתונים כסתפות ערב הנפקת אגמיסוי אשר קיבלה השוהחלטת 

 בונד( בע"מ.אגרות חוב דלק ואבנר )תמר 
 

Statements of Financial Position (Expressed in US$ Thousands) 
 

31.12.2018  30.9.2018  30.9.2019  
Audited  Unaudited  Unaudited  

     Assets: 
     Current Assets: 

37,158  32,824  74,832 Short term Bank deposits 

-  11,943  11,943 Interest receivable 

2,561  67,176  - Related parties 

39,719  111,943  86,775  

      
     Noncurrent Assets: 

958,822  958,807  958,842 Loans to shareholders 

60,281  -  101,939 Long term bank deposits 

1,019,103  958,807  1,060,781  

      
1,058,822  1,070,750  1,147,556  

      
     Liabilities and Equity: 
     Current Liabilities: 
-  11,943  11,943 Interest payable 

-  -  76,771 Related parties 

-  11,943  88,714  

     Noncurrent Liabilities: 
960,000  960,000  960,000 Bonds 

100,000  100,000  100,000 Loans from shareholders  

1,060,000  1,060,000  1,060,000  

      
(1,178)   (1,193)  (1,158) Equity 

      
1,058,822  1,070,750  1,147,556  
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Statements of Comprehensive Income (Expressed in US$ Thousands) 

 

* the income due to application of IFRS 9 was less then 1,000 USD for the three-month period 

ended 30.09.2019 

 

  

For the     

Nine 

Month 

Ended  

 

For the     

Nine 

Month 

Ended  

For the 

Three 

Month 

Ended  

For the 

Three 

Month 

Ended  

For the 

Year 

Ended 

 2019.90.30   2018.90.30   9201.90.03   8201.90.30   31.12.2018 

 Unaudited  Unaudited  Unaudited  Unaudited  Audited 

Financial expenses  37,628  48,167  0012,0   17,490  7060,5  

Financial income (37,648)   (708,54)   (12,000)   (17,682)   (60,988)  

 (20)   (034)   - *  (192)   (418) 
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SPONSOR FINANCIAL DATA REPORT17 

2019, 30mber Septe – 19201,  yulJ flow for the period from Cash 

   

 Item ands)oustity/Actual Amount (In thQuan 

A. 18al Offtake (BCM) (100%)Tot 2.8 

B.  18Tamar Revenues (100%) 548,384  

C. Loss Proceeds, if any, paid to Revenue 

Accounts 

- 

D. Sponsor Deposits, if any, into Revenue 

Accounts 

- 

E. Gross Revenues (before Royalties) 119,444 

F. Overriding Royalties  

 (a) Statutory Royalties (13,747) 

 (b) Third Party Royalties (11,589) 

G. Net Revenues  94,108 

H. Costs and Expenses:  

 (a) Fees Under the Financing 

Documents - Interest Income  

184 

 (b) Taxes - 

 (c) Operation and Maintenance 

Expenses 

(8,425) 

 (d) Capital Expenditures (4,217) 

 (e) Payments under the Tamar FUA - 

 (f) Insurance  3 

I. Total Costs and Expenses (sum of Items 

H(a), (b), (c), (d), (e) and (f)) 

(12,455) 

J. Total Cash Flows Available for Debt 

Service (Item G minus Item H) 

81,653 

K. Total Debt Service  - 

 

                                                 
17 The aforesaid report is delivered to the trustee for the bonds on a quarterly and annual basis and represents the cash flow deriving for the 

Partnership from the Tamar project relative to the amounts required for the debt service in such period. 
18 Sections A and B are based on 100% of Tamar partners. 
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 טוריון נספח ב לדוח הדירק

 ניןותש תמצית נתונים בדבר הערכת שווי תמלוגים מחזקות כרי
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כירת ממ יםתמלוגמשערוך ח בנושא הרווווי מהותית מאוד שערכת להלן פרטים בדבר ה 

ות הכספיים לדוח יד4ביאור  רטים נוספים ראופריש ותנין )לבחזקות כזכויות השותפות 

 בהמשך(: השווי המצורפתהערכת כן את והתמציתיים ביניים 

יש ל הזכויות בחזקות כרן מכירת כלגיהתמלוגים ב זיהוי נושא ההערכה:
 ין.נות

 . 2019 רמבבספט 30 עיתוי ההערכה:

לפני  כה סמוךרשא ההעשווי נו
אילו כללי רכה מועד ההע

ים, לרבות לבהחשבונאות המקו
מחייבים  פחת והפחתות, לא היו

את שינוי ערכו בהתאם להערכת 
 השווי:

 .ונטילא רלו

שווי נושא ההערכה שנקבע 
 כה:ערבהתאם לה

, הנכלל במסגרת בארה" מיליון דולר 139.8-כסך של 
 ות.זמן ארוך של השותפל נכסים אחרים

ת לרבוריך ואפיוניו, הוי המעיז
כות רעהשכלה, ניסיון בביצוע ה

שווי לצרכים חשבונאיים 
גידים מדווחים ובהיקפים בתא

דומים לאלה של ההערכה 
חת או העולים על היקפים המדוו

ההערכה, ן אלה ותלות במזמי
י וי שיפרבות התייחסות להסכמול

 עם מעריך השווי:

ל רה בת שבהינה חייעוץ כלכלי בע"מ י ג'י.אס.א
 ךימעראבן בע"מ )להלן יחד: "נגר חברת גיזה זי

ץ פיננסי ובנקאות "(, אשר הינה פירמת ייעוהשווי
סיון עשיר להשקעות מובילה בישראל. לפירמה ני

הבולטות  ותבליווי החברות הגדולות, ההפרט
אלי, אותו צברה רק הישהעסקאות החשובות במשו

אבן  רה זינגשנות פעילותה. גיזם במהלך שלושי
באמצעות חטיבות עסקיות  מים,עלת בשלושה תחופו
י; בנקאות איות ובלתי תלויות: ייעוץ כלכלמצע

 להשקעות; מחקר אנליטי וממשל תאגידי.

דה בוצעה על ידי צוות בראשות רו"ח איתן העבו
זינגר  בגיזהנהל המחלקה הכלכלית ן, שותף ומכה

מי לה מעשר שנים בתחומעאבן, בעל ניסיון של ל
שווי חברות כות לי והעסקי, הערוץ הכלכעהיי

ם. איתן הינו רואה חשבון, בעל יסומכשירים פיננ
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת 

ון ותואר שני במתמטיקה פיננסית בן גורי
  ת בר אילן.יטמאוניברס

אישי ו/או תלות בשותפות  ענייןלמעריך השווי אין 
ה שקיבל ט העובדעות, למבשותף הכללי בשותפו ו/א

עריך מ בור הערכת השווי. כמו כן,חה עשכר טר
אינו מותנה בתוצאות השווי אישר כי שכר טרחתו 

 הערכת השווי.

יך השווי מודל ההערכה שמער
 פעל לפיו:

ם תוך התאמת מנים צפוייזושיטת היוון תזרימי מ
רימי תזלסיכונים הגלומים בתחזיות  ןההיוושיעורי 

 המזומנים.

יצע מעריך לפיהן בשהנחות ה
י את ההערכה, בהתאם השוו

 ות:כרלמודל ההע

 ס הערכת השווי:להלן ההנחות העיקריות בבסי

 1.1.2022מועדי הפקת הגז ממאגר כריש:  .1
 ;1.1.2037עד 

 -כריש: כ גרקצב הפקה שנתי ממוצע ממא .2
BCM 4.6 קונדנסט  תב הפקגז טבעי; קצ

חביות  18.0 -של כס ממאגר כריש לפי יח
שהופק  יטבע של גז mmcf 1לכל  טקונדנס

 מהמאגר;

עד  1.4.2035ממאגר תנין:  זגמועדי הפקת ה .3
1.1.2041; 

 -קצב הפקה שנתי ממוצע ממאגר תנין: כ .4
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BCM 3.6  גז טבעי; קצב הפקת קונדנסט
חביות   5.4-יחס של כ פיממאגר תנין ל

שהופק  של גז טבעי mmcf 1לכל קונדנסט 
 ;גרמהמא

 ;11.5%גים: וב התמלשיעור היוון רכי .5

לוגים האפקטיבי אשר ישולם שיעור התמ .6
 ;11.5%ה בגין הגז והקונדנסט: נילמד

נוסחת מחיר הגז: מחיר הבסיס בחוזים על  .7
ערכת השווי נאמד באמצעות פיהם בוצעה ה

ירים בין מנגנון המחב הנוסחה המפורטת
ן "ל ובז"ן ובין אנרג'יאן לבייבין כאנרגי'אן ל

OPC; 

דנסט הקונ ת מחירייט: תחזמחיר הקונדנס .8
ט פנה על בסיס ממוצע תחזית מחירי נאמד

 20EIA -וה 19World Bankארוכת טווח של ה 
ועל בסיס ההנחה כי מחיר הקונדנסט ייגזר 

תוך התאמה להבדלי איכות  Brent-מחיר המ
 ;טנפ

יאן כי 'אנרג , דיווחה2019 נובמברב 04ביום  .9
רת קידוח סגבמ שנתגלתהכמות הגז 

ת חודש מרץ ל בתחילחציה שההאקספלור
מות כ .BCM 25-כ נה בכריש צפון הי 2019

 44.6-הקונדנסט עודכנה בהתאם לכ
MMBBL תוך שימוש ביחס הנוזלים ,

שפורט על ידי מעריך  הפחמימניים כפי
 וזאת מטעמי, הרזרבות למאגר כריש

 שמרנות.

, לפי חוק מיסוי רווחי נפט נפט: היטל רווחי .10
 ;2011-ע"אתשה

בהתאם לשיעור , 23%: תס חברושיעור מ .11
 .תימס הסטטוטורי לאורך שנות התחזה
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             לכבוד

 שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(-השותף הכללי של דלק קידוחים  הדירקטוריון של

 , הרצליה19אבא אבן 

 ג.א.נ,

)להלן: מסמך  השותפות בקשר לתשקיף מדף של מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתיהנדון: 

 ההצעה"(

 שבנדון של הדוח שלנו המפורט במסמך ההצעה (דיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייההננו להו

 להלן:

 של ותולתקופ 2019, בספטמבר 30ידע כספי תמציתי של השותפות ליום על מ 2019 ,בנובמבר 17דוח סקירה מיום 

 באותו תאריך. וחודשים שהסתיימשלושה ותשעה 

 

 

 

 

 

 קסירראת גבאי קוסט פורר 
 

 זיו האפט 
 

 רואי חשבון  רואי חשבון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

  2019 בספטמבר 30ליום  כספיים תמציתיים בינייםדוחות 

 באלפי דולר של ארה"ב

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 2019 ברבספטמ 30ליום  כספיים תמציתיים בינייםדוחות 

 ארה"ב לבאלפי דולר ש

 בלתי מבוקרים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 

 1 של רואי החשבון המבקרים דוח סקירה

  דוחות כספיים:

 2 על המצב הכספיביניים  תמציתיים דוחות

 3  הכוללעל הרווח ביניים תמציתיים דוחות 

 4-6 על השינויים בהון השותפותביניים תמציתיים דוחות 

 7 תזרימי המזומנים עלביניים תמציתיים ת דוחו

 8-27 בינייםהתמציתיים  ים לדוחות הכספייםביאור

 

  
 
 
 
 

____________________ 

______________ 

________ 
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 שותפות מוגבלת -של דלק קידוחים  לשותפים יםהחשבון המבקר ירואדוח סקירה של 

אמ ו   ב

 הדוח(, הכולל את "השותפות")להלן: ותפות מוגבלת ש -ם דלק קידוחירף של סקרנו את המידע הכספי המצו

ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים  2019 בספטמבר 30ליום על המצב הכספי התמציתי 

. ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך תשעהלתקופות של ותזרימי המזומנים השותפות בהון 

ת ועריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופאחראים לשותפות ה לש של השותף הכלליה הדירקטוריון וההנהל

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  אלוביניים 

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  אלות ביניים ולעריכת מידע כספי לתקופ

 בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניים וא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופיה נו. אחריות1970-ש"להת

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ת ברכמוי לתקופת ביניים ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספ

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 

ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת 

יים שהיו יכולים תעושמלכל העניינים המ מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע

 להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

ה מ נ ק  ס

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 

 . IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  בהתבסס על סקירתנו הקודמת, קהפסבנוסף לאמור ב

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 

 .1970-, התש"ל()דוחות תקופתיים ומיידיים
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 זיו האפט  קסיררת א יאבגר קוסט פור
 רואי חשבון  רואי חשבון
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 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 )באלפי דולר( על המצב הכספיביניים  תמציתיים דוחות
 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

    נכסים:
    נכסים שוטפים:

 143,885 120,111 148,949 יםמזומנים ושווי מזומנ
 186,153 216,173 85,102 לזמן קצר השקעות
 45,481 56,596 52,110 לקוחות

 99,171 95,135 99,289 חייבים ויתרות חובה

 385,450 488,015 474,690 
    

    נכסים לא שוטפים:
 2,805,352 2,618,188 3,287,718 השקעות בנכסי נפט וגז

 124,250 119,089 - ולההשקעה בחברה כל
 60,281 - 101,939 פקדונות בבנקים לזמן ארוך

 306,802 312,820 550,912 ם אחרים לזמן ארוךנכסי

 3,940,569 3,050,097 3,296,685 
    

 4,326,019 3,538,112 3,771,375 

    התחייבויות והון:
    התחייבויות שוטפות:

 34,685 - - שהוכרזו  לוקהרווחים לח
 161,827 165,069 182,500 ותזכות תרזכאים וי

 182,500 165,069 196,512 
    

    וטפות:התחייבויות לא ש
 1,347,575 1,346,761 1,350,016 אגרות חוב

 1,238,143 1,062,479 1,795,564  ארוך לזמן בנקאיים לתאגידים התחייבויות
 134,041 119,975 195,939 רוךאחרות לזמן א בויותהתחיי

 3,341,519 2,529,215 2,719,759 
    

    :הון
 154,791 154,791 154,791 הון השותפות

 21,010 21,575 (21,371) קרנות הון 
 679,303 667,462 668,580 יתרת רווחים

 802,000 843,828 855,104 
    

 4,326,019 3,538,112 3,771,375 
    

 .ביניים תמציתייםההכספיים דוחות מהרד נפחלק בלתי  יםים מהוורים המצורפואיהב
 

 
    2019 בנובמבר 24

 תאריך אישור
 הדוחות הכספיים

 אסי ברטפלד
 יו"ר דירקטוריון 

 יוסי אבו
 מנכ"ל 

 יוסי גבורה
 ל מנכ"משנה ל

דלק ניהול קידוחים  
 בע"מ (1993)

 חים דלק ניהול קידו
 ( בע"מ1993)

 חים ול קידודלק ניה
 "מעב (1993)

 השותף הכללי השותף הכללי ליהכלתף ושה 
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 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 )באלפי דולר(כולל העל הרווח ניים יבדוחות תמציתיים 
 

 

 
 תשעהלתקופה של 

 חודשים שהסתיימה ביום

 
 תקופה של שלושהל

 ה ביוםימחודשים שהסתי

 לשנה
  שהסתיימה

 ביום

 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      
      הכנסות:

 457,982 124,579 119,837 344,648 339,936 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 91,333 25,087 24,295 67,154 67,730 בניכוי תמלוגים

 272,206 277,494 95,542 99,492 366,649 

      
      ות: ויעלות ואצוה

 32,720 6,745 8,534 22,653 31,930 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 45,058 12,955 22,504 34,526 50,106 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 9,720 2,684 3,217 6,269 9,673  אחרות ישירותאות וצוה הוצאות חיפושי נפט וגז

 9,811 2,348 2,441 7,631 8,166 תויהוצאות הנהלה וכלל

 97,309 24,732 36,696 71,079 99,875 הוצאות ועלויות הכל ךס

 (561) - - (514) (474) אחרות הוצאות

נטו , חלק השותפות ברווחי )הפסדי( חברה כלולה
 10,542 6,352 - 5,380 (36,640) (טו4)ביאור 

      

 279,321 81,112 58,846 211,281 135,217 תפעולירווח 

 (57,432) (13,905) (14,095) (45,005) (36,275) ןהוצאות מימו

 59,149 7,577 15,482 62,239 47,677 הכנסות מימון

 1,717 (6,328) 1,387 17,234 11,402 מימון, נטו)הוצאות( הכנסות 

 281,038 74,784 60,233 228,515 146,619 לפני היטלרווח 

 (4,205) (641) 304 (2,622) (1,314) גזחי נפט והיטל רוו

      
 276,833 74,143 60,537 225,893 145,305 רווח נקי

 :אחר כולל (הפסדרווח )
 או לרווח מכן לאחר שדחמ ויסווגו תכןשי סכומים

      :הפסד
 - - 29 - (6,187) מעסקאות גידור תזרים מזומנים (הפסדרווח )

ים רזידור תגהעברה לרווח או הפסד בגין עסקאות 
 (2,721) (678) (50) (1,866) (1,271) זומניםמ
 (7,458) (1,866) (21) (678) (2,721) 

 וא לרווח מכן לאחר מחדש יסווגושלא  סכומים
      :הפסד

ניים שיועדו למדידה הפסד מהשקעה במכשירים הו
 - - (8,817) - (36,416) חרבשווי הוגן דרך רווח כולל א

 (2,721) (678) (8,838) (1,866) (43,874) חראסה"כ הפסד כולל 

 274,112 73,465 51,699 224,027 101,431 סה"כ רווח כולל

 0.236 0.063 0.052 0.192 0.124 דולר(שתתפות )בה ליחידת בסיסי ומדולל רווח

לצורך החישוב  המשוקלל מספר יחידות השתתפות
 1,173,815 1,173,815 1,173,815 1,173,815 1,173,815 ם(ל )באלפיהנ"

      
 .ביניים תמציתייםהחלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  המצורפים מהוויםים רואיהב
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 פות מוגבלתותש -דלק קידוחים 

 על השינויים בהון השותפות )באלפי דולר(ביניים דוחות תמציתיים 
 

 הכל-סך
יתרת 
 רווחים 

בגין הון קרן 
מכשירים 

 הוניים
סקאות וע

 םגידור תזרי
 םימזומנ

 ןקרן הון בגי
 ןיות בלועפ

תאגיד לבעל 
 שליטה בו 

קרן הון 
בגין פדיון 

יחידות 
  הון השותפות השתתפות

  בלתי מבוקר

      
 30ביום  חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 

 :2019 בספטמבר

 )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום  154,791 1,631 15,002 4,377 679,303 855,104

 נקי חוור - - - - 145,305 145,305

 ד כולל אחרהפס - - - (43,874) - (43,874)

 סה"כ רווח )הפסד( כולל  - - - (43,874) 145,305 101,431

 רווחים שחולקו  - - - - (150,355) (150,355)

(12,200) (12,200) - - - - 
ראה ) איזון בגין שנים קודמותתשלומי להפרשה 

 (כ4 ביאור

6,527 6,527 - - - - 
ים בעלי ייבח וב מסה ע"ח מסת מקדמוהחזר 
 ת ההשתתפות יחידו

 שליטה מבעל טבהה ןקרן הון בגי - - 1,493 - - 1,493

2019 בספטמבר 30יתרה ליום  154,791 1,631 16,495 (39,497) 668,580 802,000  

       
 

 הכל-סך
יתרת 
 רווחים 

קרן הון בגין 
נכסים 

פיננסיים 
ים זמינ

למכירה 
ת סקאועו

ם ריגידור תז
 םניוממז

ן בגין וה ןקר
פעולות בין 

תאגיד לבעל 
 שליטה בו 

קרן הון 
בגין פדיון 

ות דיחי
  הון השותפות תהשתתפו

  בלתי מבוקר

  
  

  
ביום  חודשים שהסתיימה העשתלתקופה של 

 :2018 בספטמבר 30

 מבוקר() 2018בינואר  1 יתרה ליום 154,791 1,631 13,166 9,198 439,692 618,478

  IFRS 9השפעת יישום לראשונה של  - - - (2,100) 2,114 14

618,492 441,806 7,098 13,166 1,631 154,791 
ישום ר יחאל 2018בינואר  1יתרה ליום 

 השינויים האמורים
 נקירווח  - - - - 225,893 225,893

 אחר הפסד כולל - - - (1,866) - (1,866)

  ללכו ד(פסח )הוור סה"כ - - - (1,866) 225,893 224,027
 שחולקו  רווחים - - - - (6) (6)

(231) (231) - - - - 
בים בעלי יחידות בו חיי ע"ח המסמס  מותמקד

 ההשתתפות 
 קרן הון בגין הטבה מבעל שליטה - - 1,546 - - 1,546

2018 בספטמבר 30יתרה ליום  154,791 1,631 14,712 5,232 667,462 843,828  

       
 
 

 .םניייב תמציתייםההכספיים  תרד מהדוחוווים חלק בלתי נפמהים רפצום המריאויהב
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 פות מוגבלתשות -דלק קידוחים 

 )המשך(: שותפות )באלפי דולר(השינויים בהון ה לע בינייםדוחות תמציתיים 
 

 הכל-סך
יתרת 
 רווחים 

קרן הון בגין 
מכשירים 

הוניים 
ועסקאות 

גידור תזרים 
 םינמזומ

 ןין הון בגרק
ן יב פעולות

ד לבעל גיתא
 ליטה בו ש

קרן הון 
 גין פדיוןב

יחידות 
  הון השותפות פותתהשת

  וקרבלתי מב

      
ביום  מהשהסתיי יםחודש שלושהלתקופה של 

 :2019 בספטמבר 30

  2019 וליבי 1יתרה ליום  154,791 1,631 15,937 (30,659) 770,260 911,960

 ינקרווח  - - - - 60,537 60,537

 הפסד כולל אחר - - - (8,838) - (8,838)

 לל סה"כ רווח )הפסד( כו - - - (8,838) 60,537 51,699

 רווחים שחולקו  - - - - (150,017) (150,017)

(12,200) (12,200) - - - - 
ראה ) איזון בגין שנים קודמותתשלומי להפרשה 

 (כ4 ביאור

 טהישל לעה מבבגין הטבקרן הון  - - 558 - - 558

2019 פטמברבס 30יתרה ליום  154,791 1,631 16,495 (39,497) 668,580 802,000  

       
 
 

 הכל-סך
יתרת 
 רווחים 

 ןקרן הון בגי
ר עסקאות גידו

תזרים 
 זומניםמ

קרן הון בגין 
ת בין לופעו

תאגיד לבעל 
 ליטה בו ש

קרן הון 
בגין פדיון 

יחידות 
  הון השותפות השתתפות

  רתי מבוקלב

  
  

  
ביום  הדשים שהסתיימחושל שלושה  הפוקלת
 :2018 בספטמבר 30

  2018 ביולי 1יתרה ליום  154,791 1,631 14,475 5,910 593,319 770,126
 נקירווח  - - - - 74,143 74,143

 הפסד כולל אחר - - - (678) - (678)
 לל סה"כ רווח )הפסד( כו - - - (678) 74,143 73,465

 מבעל שליטהה ן בגין הטבהו ןקר - - 237 - - 237

2018 בספטמבר 30יתרה ליום  154,791 1,631 14,712 5,232 667,462 843,828  

 
 
 
 

 .ביניים תייםציתמהרד מהדוחות הכספיים נפ יוים חלק בלתורפים מהוצאורים המיהב
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 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 )המשך(: ר()באלפי דול תופתהשו ןהוב םיהשינוי לעם ביניידוחות תמציתיים 
 

 הכל-סך
יתרת 
 רווחים 

קרן הון בגין 
כסים נ

ים פיננסי
זמינים 

 מכירהל
ועסקאות גידור 

 םיתזרים מזומנ

קרן הון בגין 
בין  תפעולו

תאגיד לבעל 
 ו טה בשלי

קרן הון 
בגין פדיון 

יחידות 
  הון השותפות השתתפות

  מבוקר
 :2018 רבדצמב 31 םויב יימהסתשה שנהל            

  2018בינואר  1ם יתרה ליו 154,791 1,631 13,166 9,198 439,692 618,478

14 2,114 
 
  IFRS 9של  לראשונה יישום השפעת - - - (2,100)

 
618,492 

 
441,806 

 
7,098 

 
13,166 

 
1,631 

 
154,791 

 השינוי יישום לאחר 2018בינואר  1יתרה ליום 
 האמור

 נקיוח ור - - - - 276,833 276,833
 אחר כולל הפסד - - - (2,721) - (2,721)

  כוללרווח )הפסד(  הכל סך - - - (2,721) 276,833 274,112
  ושחולק רווחים - - - - (274) (274)
 שהוכרזו לחלוקה רווחים - - - - (34,446) (34,446)

(4,616) (4,616) - - - - 
ות דיחיייבים בעלי ו ח"ח המס בע מס מקדמות

 ות תפשתהה
 מבעל שליטה  ההון בגין הטב קרן - - 1,836 - - 1,836

2018 צמברדב 31 ליום יתרה 154,791 1,631 15,002 4,377 679,303 855,104  

 
 .ביניים תמציתייםהרד מהדוחות הכספיים נפ תירפים מהווים חלק בלהמצו םאורייהב
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 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 י דולר()באלפ יםזומנימי המזרת על יםיניבציתיים ת תמחווד

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 הלתקופה של שלוש
 וםסתיימה ביחודשים שה

 תשעהלתקופה של 
  ביום חודשים שהסתיימה

31.12.2018 30.9.2018 30.9.2019 30.9.2018 30.9.2019  
  מבוקר בלתי מבוקר

 פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים      
 נקי וחור 145,305 225,893 60,537 74,143 276,833

 :בגין התאמות     
 והפחתות פחת אזילה 51,553 36,512 23,069 13,541 47,518

 טו, ניננסייםפגן של נגזרים שווי הובשינוי  21 - 10 - -
 בגין סילוק נכסיםתחייבויות עדכון ה 4,353 2,061 1,832 691 5,070
 ן קצר ולזמן ארוךזמת והשקעות לונודך פקורעש (2,181) 2,623 (591) 2,108 2,603

 ין שערוך תשלום מבוסס מניות( בגנסותת )הכהוצאו (165) 113 (187) 237 (221)
 ן הוןכנגד קרהוצאות כללה בשניטה בעל שלמהטבה  1,493 1,546 558 237 1,836

 ךים לזמן ארואחרשערוך נכסים  (31,356) (54,086) (10,898) (4,916) (48,804)
 חלק השותפות בהפסדי )רווחי( חברה כלולה, נטו 36,640 (5,380) - (6,352) (10,542)

 והתחייבויות: םנכסי יעיפבס שינויים     
 ותבלקוח ירידה )עליה( (6,629) (10,090) (1,442) (5,357) 1,025

 ובה ת חבחייבים ויתרוירידה )עליה(  (14,255) 587 (11,963) (1,557) 446
 ארוך לזמן אחרים בנכסים (עליהירידה ) 1,406 (1,366) (104) (547) (2,114)
 זכותת ויתרו בזכאים (ירידהעליה ) 4,414 (10,064) 20,056 17,870 (15,503)
 לזמן ארוך יות אחרותבהתחייבו (הידירעליה ) (2,065) (1) (143) 2 (1)
(18,687) 15,957 20,197 (37,545) 43,229  

 מפעילות שוטפתמזומנים, נטו שנבעו  188,534 188,348 80,734 90,100 258,146
 פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים      
 פט וגזנ בנכסי השקעה (467,335) (570,371) (151,764) (205,849) (744,186)
 ארוך זמןם להשקעה בנכסים אחרי (198,102) (10,868) (173,786) (2,803) (15,930)

 ה שניתנ האולופרעון ה 15,342 10,850 - - 10,850
 ת לזמן קצר, נטועוירידה )עליה( בהשק 102,502 61,399 (2,852) 135,613 91,159
 חברה כלולהדיבידנד שהתקבל מ - 7,237 - - 16,125

 הפקדה בפקדונות בבנקים לזמן ארוך (40,928) - - - (60,000)
 ךוארן לזמים קנבדונות בן פקעורפ - 100,000 - 100,000 100,000

  תומשותפ אותמפעיל עסק שינוי בגין 50,855 (36,655) 119,270 (18,466) (52,590)
 השקעה (תלפעילו וששימשת )שנבעו מפעילו טוים, נמזומנ (537,666) (438,408) (209,132) 8,495 (654,572)

 פעילות מימון: -תזרימי מזומנים      
 ים בנקאיים ידאגן ארוך מתזמל לוואותקבלת ה 560,283 600,126 233,749 220,040 775,384

 ושחולק חיםרוו (185,040) (61,091) (150,017) - (61,359)
 ידות השתתפות, נטוחיי חזיקמ ורבעבששולמו מקדמות מס  (27,417) (3,699) (20,724) 12,532 (33,310)

 ונט ות,מדובגין שנים ק סההכנ מסשנתקבלו מ םהחזרי 6,370 - - - 24,761
 מית של אגרות חוב תמר בונד ה עצישרכ - (10,103) - - (10,103)
 ונדר במת פרעון אגרות חוב - (309,897) - (309,897) (309,897)

 מימון( ששימשו לפעילות)נטו שנבעו מפעילות נים, וממז 354,196 215,336 63,008 (77,325) 385,476

 ושווי מזומנים מניםזובמ (דהיריה )ייעל 5,064 (34,724) (65,390) 21,270 (10,950)

 היתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופ 143,885 154,835 214,339 98,841 154,835

 התקופהוף לס םמנים ושווי מזוזומנייתרת מ 148,949 120,111 148,949 120,111 143,885

      

     
ם ריזבת הכועה שאינה כרהשקפעילות מימון ו -נספח א' 

 ם:מזומני
  כנגד התחייבויות פט וגזנ השקעות בנכסי 135,021 111,296    135,021 111,296 127,110
 וקה שהוכרזו ם לחלרווחי - - - - 34,446

  איזון בגין שנים קודמותתשלומי להפרשה  12,200 - 12,200 - -
 להוברה כלעל ידי חרז דיבידנד שהוכ - 8,887 - 8,887 -
 ים:ומנמזי נוסף על תזרימ מידע - ב'פח סנ     

 )כולל ריבית שהוונה( ריבית ששולמה 104,792 76,864 26,775 18,161 129,117
 ריבית שהתקבלה 5,833 7,973 1,040 3,427 10,205

 דנד שהתקבלבידי 6,780 - - - -

 ם.ייבינ יםיתיתמצהם ת הכספייוחומהד חלק בלתי נפרד אורים המצורפים מהוויםיהב



 לתמוגבת ותפוש -דלק קידוחים 

 י דולר()באלפ 2019 פטמברבס 30ם יולים ניבים יייים התמציתהכספ תוחלדום ריאובי
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 כללי: - 1ר ואיב
בין דלק  1993 ליביו 1פות מוגבלת מיום תכם שוהס פי-"( נוסדה עלהשותפות"להלן: )ותפות מוגבלת  ש -ם חידודלק קי .א

"( מצד אחד, ובין דלק נאמנויות קידוחים בע"מ ף הכלליותהש" הלן:כללי )ל "מ כשותףע( ב1993ניהול קידוחים )
 שני.ד "( מצאמןנהלן: "וגבל )להף מכשות

לומנטל ביחד עם מיכה ב"ח רו פיקוחם של המפקחים, זאת תחתות ההשתתפות, ויחיד ליבען משמש כנאמן עבור מאנה
. למפקחים הוענקו בהסכם השותפות "(יםהמפקחביחד: "ר )להלן דוחברת גיסין & קי ,ושות', רואי חשבון נהפאהן ק

 מות.קוח מסויפי ויותובפקודת השותפויות סמכ
וחברת  ("הדלק אנרגי, ""האם רתחבלן: "נרגיה בע"מ )להכות אערמ בשותפות היא דלקללי הכף השותל רת האם שבח

  "(.קבוצת דלק"מ )להלן: "קבוצת דלק בע יאל השותפות הם הסופית שהא
 .1993ל משנת הח ר בהירות ערך בתל אביב והחלו להיסחנרשמו למסחר בבורסה לני ותתפת בשוההשתתפויחידות 

 , הרצליה.19אבן  באא תפות הינה שדרותהשו שלם הרשוד ובת המשרתכ
 

ל שינו בחיפוש, פיתוח והפקה של השותפות הה עיקר עיסוק, םים בינייהתמציתי םפייהכס הדוחות אישורעד ון למוכנ .ב
 זגה ותירמכ היקף את ילגדלה במטרהצורך ייצוא גז טבעי, ובקידום שימוש בתשתיות ל ט,נפסט וי, קונדנגז טבע
ן )להל I/13ית ודל I/12בחזקות תמר ישירות תרת החזקותיה הירת ימכל השותפות מספר חלופות תמדקן מכ .הטבעי

(, ם השנתייםהכספיית חודול 1י12ר אוביו ז1ר וביא"(, בהתאם לקבוע במתווה הגז )ראה תליתמר ודחזקות ד: "ביח

ל בתך יירות ערו בבורסה לנא/ו זרה סהמסחר בבוררשמו ל, אשר ייהוןוב וובהן הקמת תאגיד ייעודי אשר ינפיק ח
, והתחייבויותיה השותפות ינכס כללבו  באופןפות, כסי השותנול פיצ באמצעותשי ו/או לצד שליב, ו/או מכירה אבי

די ל יקו ע, שמניותיו יחולזר ייעודי לתאגיד יועברו, ודלית תמר ותזקלח המיוחסים ותהתחייבויהו הנכסים למעט
לדוחות הכספיים א 23 ביאור ראה נוספים יםלפרט ת.פוהשות שלההשתתפות  ותידיח עלילב וקה בעיןות כחלהשותפ

 .ייםשנתה

 

 31יום ל ותשותפיים של החות הכספוותפות ביחד עם הדמציתיים ביניים של השהתין בדוחות הכספיים לעייש  .ג
ביניים  ייםיתמצת םיכספי ותדוח במסגרתו ובאא ה, לבהתאם ."(הדוחות הכספיים השנתיים)להלן: " 2018בדצמבר 

 ם.יים לדוחות הכספיים השנתביאוריח בדוולמידע שכבר  יחסי באופן םשמעותייעדכונים בלתי מבדבר ם ריביאו אלה

 

 .IAS 34אומי אות בינלונשבקן חהוראות תצייתים למהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים  .ד

 
יים תקופתת חוערך )דורות קנות ניי' לתד קרפ לפיגילוי ה הוראות ים אתמיימק םהדוחות הכספיים התמציתיים ביניי .ה

 .1970-התש"ל ומיידיים(,

 
 ת:חשבונאיה מדיניותה יקרעי - 2ביאור 

בדוחות  אשר ננקטוחישוב ה ותיטשאותן ושבונאית דיניות חמביניים נערכו לפי אותה ים יים התמציתיספהדוחות הכ
  לן:הלמעט האמור ל םהכספיים השנתיי

 נסים:ינרים פשימכ .א
ת קעוהכנסות מדיבידנד מהשננסים, בדבר נכסים פי נתייםהשם לדוחות הכספיי 1בי2 יאורר בבלאמובהמשך 

אות לדיבידנד לזכ ועד הקובעמוכרות במך רווח והפסד כולל אחר רן דה בשווי הוגדועדו למדישי ם הוניים מכשיריב
 .הפסד ובדוח על הרווח א

 :ן"(תק"ה: לןלה) 16 מספר אומילנביי תקן דיווח כספ .ב

ה השותפות רות, הגיעבדבר חכי ום לראשונה של התקןם השנתיים בדבר יישפייכסה לדוחות ל2יאור לאמור בבשך מבה
עליהם חתומים משתתפי  JOA -י ההסכמ בחינתולאחר כירים, עם המשיל מפעההתקשרות ה אופיר אונה כי ללמסק

 מיםסכהה, JOA -י הסכמוה ,פותמשותה ותעסקאה עיל במסגרתהמפ רשתקמ הםב החוזיםם השונים, יהפרויקט
  .השותפות בראיירה בהתאם להנחיות התקן ינם עונים להגדרת חכא וראמכ
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 :)המשך( תחשבונאיה מדיניותה יקרעי - 2ביאור 
 ים בתקופה שלפני יישומם:חדש IFRSתקני גילוי ל

 :פיננסיםמכשירים  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 
, לתקן דיווח כספי םסינניים פמכשיר 9ומי ם לתקן דיווח כספי בינלאוניתיק IASB -ם הרס, פ2019בר טמספחודש ב

 התיקון(.  -)להלן  מכשירים פיננסים: הכרה ומדידה 39ולתקן חשבונאות בינלאומי  מכשירים פיננסים: גילויים 7נלאומי בי
 IBORs (Interbank'מרק ביות הבנצאת רי להחליףוקלות ש , לא מעט מדינותלאור שינויים רגולטורים המתרחשים בעולם

Offered Rates) אשר( ית זו הינה ריבית היבהדוגמאות הנפוצות לר תאח- LIBOR  בריבית )הנקבעת על ידי בנקים בלונדון
 ל נתוני העסקאותאשר מתבססת במידה רבה יותר ע (RFRs - Risk Free Interest Rates)אלטרנטיבית חסרת סיכון 

מנים זוהרלוונטיים לתזרימי מ מיםלסכור למועדים וודאות בכל הקשו-מובילה לאי ו בריביותורמה זות. רפספציפיה
 הקיימת. IBORs -הן למכשירים מגדרים והן לפריטים מגודרים, המתבססים על ריבית עתידיים הקשורים ה

-ור, איכאמ גידורסקאות להן ע ות שישוי, עבור ישIAS 39 -ו IFRS 9התקינה החשבונאית הקיימת לפי תחת הוראות 
ישות אפקטיביות הגידור ישות להמשיך ולעמוד בדרה ה להשפיע הן על יכולתלעלוית, רפורמת הריבהודאות השוררת בגין 

ין . על מנת לפתור את חוסר הודאות הקיים בגבור עסקאות קיימות והן לעמוד בדרישות הגידור עבור עסקאות עתידיותע
ות חשבונאות מיישת המעבור ישויו הקלות זמניותת על מנת לספק את התיקון וזא IASB -הפרסם  ת,רפורמת הריבי

יכלול בעתיד גם תיקונים נוספים . תיקון כאמור הוא שלב ראשון בפרויקט אשר IBORs -ססת על ריבית התבגידור המ
   בהקשר זה.

לריבית  IBORs -מריבית ה המעבר בתקופתגידור ה יביות וחשבונאותהתיקון כולל הקלות לעניין יישום מבחני האפקט
ה משתנה וזאת על אף ק המשמשת כבסיס לגידור אינמריחות כי ריבית הבנצ'מנו לות א. הקל(RFRs)חסרת סיכון 

פויה. הקלות אלו יהיו בתוקף ללא הגבלת זמן, אלא אם יחול אחד מהאירועים המצוינים בתיקון. רפורמת הריבית הצ
 .לשימוש שנעשה על ידן בהקלותספציפיים לויים לתת גיות גם ויהתיקון מחייב יש

קדם או לאחר מכן. יישום מו 2020בינואר  1ום ופה השנתית המתחילה ביתקרטרוספקטיבי החל מה ןפבאוושם התיקון יי
 אפשרי.

 גידור ותהקיימות כעסקאר כי יישום התיקון יאפשר לה להמשיך ולטפל בעסקאות הגידו ,מעריכה בשלב זה השותפות
 אי.חשבונ

 
 נכסי נפט וגז:ב תעוהשק - 3ביאור 

 :בהרכ .א

 30.9.2019 30.9.2018 31.12.2018 

 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר תיבל 

    
 114,952 114,747 115,855 נכסי חיפוש והערכה 

 2,690,400 2,503,441 3,171,863  נכסי נפט וגז

 2,805,352 2,618,188 3,287,718 סה"כ

 

 ז: סי נפט וגנכת בהשקעוב ותיתחופתה .ב

ותפות כי הליך בדיקת עה השדיהו 2019לי ביו 1ביום יים, תנהש ייםת הכספוחולד 3ג7מור בביאור אל שךבהמ .1
במצב ר נמצא ות העלו כי, הצינותממצאי בדיקת הנאוכי צלחה וים בההסתי EMG ורהנאותות ההנדסית בצינ

  .בשנה  7BCM -של כ ףבהיקת ננבקיבולת מתוכעי טב תקין וכשיר להזרמת גז
 -ו .EMED Pipeline B.V תג בין החברוהמתירה מיזו תרוהתחל נה עוממת הניתנה החלט 2019י ולבי 31ם ביו

EMG לרכישת צינור ,EMG ת והשותפוחייבו תה ותבמסגר- Noble Energy Mediterranean Ltd ןל)לה: 
  .להלן(כד 4אור ביה , )ראכאמור החלטבה בתנאים הקבועים לעמוד"( בלנו"
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 :)המשך( זוגסי נפט נכת בהשקעו - 3ור ביא

 : )המשך( השקעות בנכסי נפט וגזות בחויתפתה .ב

ם כוסמלוא  העברת וזאת עם, EMGסקת ע למההושפי( על המצב הכס וחהד)לאחר תאריך  2019 מברנובב 6ביום 
 וריתוהוכתבי  הופקדוהעסקה עד למועד השלמת  ,יצויין כי .למוכרות (100%לר )מיליון דו 520 -ל כש בסך התמורה

  EMED-ל מהמוכרות ותשהנרכ EMGת רו מניות חברהועב ,תהבוררו ם הליכיעבקשר  EMGהמוכרות בעסקת ל ש

ת יהיו ירצמה כהולומערכת הה EMGר ת, צינולהערכת השותפו. אםבהת EMED שם-על והונפקו שטרי מניות
גז ת הספקאכם הס תחעי תטב גז לוויתן לספק שותפי ותיבימחותחילת במועד  מסחרית גזכשירים להזרמת 

ת נכון למועד אישור הדוחו .א להלן4ביאור ורט ב, כמפ"(דולפינוס)להלן: " Dolphinus Holdings Limited רתלחב
 EMGצינור ל נאותותהקת ות בדיעלוי ותלרב EMG בעסקת לויותהע סך ,התמציתיים בינייםים ספיהכ

 ן דולר.ליומי 191 -כסך של ה לתכמהסוהמתקנים הנלווים 
בתקציב ( 100%) ולריליון דמ 50 -כ של קיטוןת ודאו הכספיים השנתיים חותלדו ב2ג7בביאור  וראמבהמשך ל

 ותוחהד ופתקת ךבמהל(. "חויתהפ ביתקצ"ן: )להל ןיתואגר לופיתוח מלא' 1שלב קציב קידוחים הכלול בתה

עת רך בכפי שהוע ,חהפיתובתקציב  קיטון נוסףודות ן אוויתל פישותל ,נובל דיווחה ם התמציתיים בינייםייספכה
 ספייםלמועד הדוחות הכהפיתוח בתקציב  הקיטוןך ס(. 100%) מיליון דולר 102-של כסך , בחהפיתור תקציב ישוא
עם קבלת , כייצויין  מיליון דולר(. 62 -השותפות כ לקח ,100%) ולרמיליון ד 152 -לכם סתכמ ,נייםיב ציתייםתמה

 וחהד)לאחר תאריך  2019ר בנובמב 19בה לתוכנית ההרצה לאסדת לוויתן, החלה ביום משרד להגנת הסביאישור ה

 , תחילתפותת השותלהערכ .שתיות הנלוות להתקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתפי( על המצב הכס
שלא להתממש או יה . הערכה זו עשו2019טבעי למשק המקומי ולייצוא צפויה במהלך חודש דצמבר הזרמת הגז 

גז שורים בהפקה ושיווק של קה בלתי צפוייםמגוון גורמים  , בהתבסס עלן היתרבי ,תותין שונה מהלהתממש באופ
  .טבעי

 
 רגממא ההפקלהגדלת היקף הות נחלופות שות בדבר בחינ תיים,השנם ייכספהחות לדו 2ג7ור ביאור בלאמשך בהמ .2

 ייםביני סכמהתן בשני התקשרה השותפות ביחד עם יתר שותפי לווי 2019ביולי  29ם ביו ,(א1לשלב  ברויתן )מעול
 FEEDמת ינת התאבח צורךון הינו ל. כאשר הסכם הביניים הראשFLNGירותי ה ושיגולטכנו ספקי םם ערדינפ

(Front End Engineering and Design) ן קתלהקמת מידם -על המבוצערי נגFLNG מים רויקט לוויתן בפ עבור
נו יה, ניהשיים הבינ םכוהס, ןמתקה של טדסי מפור"( ולצורך תכנון הנהמתקןישראל )להלן: "של  הכלכליים

 .תקןהמ הקמתי מפורט לסדהנ כנוןתרויקט לוויתן וייעודי עבור פ FEEDוע ורך ביצלצ

 
 11ביום  ,כי וייןצי, ברישיון ערן דר גישורהס בדבר יםנתיהש הכספייםת חודוג ל9ג7 רואבהמשך לאמור בבי .3

תמר  I/12ת קזח חטשבש South West מרר תו מאגפיל ר,דין להסדר הגישו-פסק, ניתן תוקף של 2019באפריל 
ח ות בשטכזה (, וכן,22%ן ערן )יוישן שטח ר( לבי78%) יחולק בין שטח חזקת תמר "(,SWמאגר תמר " להלן:)

 ן עובר לפקיעתו.זכויות ברישיון ערהלבעלי  24% -ולמדינה  76% יחס שלק בלוון ערן תחשירי
ות ההסכמות הנדרש לגיבוש הצדדים עליםופוים שיכממ ,נייםבי יתייםמצהתם ת הכספייאישור הדוחונכון למועד 

 פורט לעיל.הסדר הגישור, כמ ך יישוםלצור
 הממונה תהחלט על הערעורשכים את מו גיה כי הםרנמר לשר האת פיותדיעו שוה 2019במרץ  25ביום  ,יכ יצויין

 .SWמאגר תמר  גע לאישור תכנית הפיתוח שלנוב על הנפט

 

את  ךמשול רצונהכי ב נובל עהדיהו 2019לי ויב 9 ביוםנתיים, כספיים השה ותלדוח 6ג7ר בהמשך לאמור בביאו .4
לכך,  אםתהב .יון ולשמש כמפעיל בוולהמשיך ולהחזיק בזכויותיה בריש אלון יוןמריש הר יציאתהודעתה בדב

, "(איתקה")להלן: 1a Energy IncacIth לה לכך את הסכמת חברתביוק ובלת נשקלב מהיכהסת השותפושר לאחו
 52.941% -ב יקזרי: השותפות תחו, קשהי כפי ותרנואלון  וןשיריב יותזכוב הקזחההכך ששיעורי ה, ה העסקטלבו

 .מהזכויות 47.059% -במהזכויות, ונובל תחזיק 

 על הממונהל ש העקרוני ורואיש התקבלפי( המצב הכסל ע חודה )לאחר תאריך 2019בנובמבר  19 ביום בנוסף,
 .D אלון ברישיון סביבתי סקר לביצועהנפט עינייני 

                                                      
 חלףיל כמפע לרישיוןיתקה א לרפותה שצטה תפות אתשוות ביקי יחידות ההשתתפית של מחזהכלל יפההאס אישרה 2019אי מלך חודש במה 1

 "(.העסקה"הלן:רישיון )לכוית במהז 25%ור של יעבשל נוב
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 :)המשך( זוגסי נפט נכת בהשקעו - 3 ביאור
 : )המשך( השקעות בנכסי נפט וגזות בחויתפתה .ב

 :יסטת םכל מתן וימי משותפת עסקאות .5

ם ויההפקה ממאגרי תמר  2019במאי  5קה ביום ספלטת שר האנרגיה, הולהחם אתהוב הבטחוני צבהמלאור  .א
ירת מכמ השותפותת סוית על הכנהותהשפעה מ לא היתהר מוכאה פקהה פסקתלה .שעות 24 -שך כתטיס למ

 .2019שנת לבעי ברבעון השני ט גז

, לרבות ם תטיסט ייקרובפ תפיםוהש רתלייס טת םי תפקה המשותהעסה מפעילת יעהוד 2019 מאיבחודש  .ב
בעי ט זגמר פי תשות פקיםמס 2019י מא. החל מחודש  Bמרי ממאגרהגז הטבעי   תעל הפסקת הפק השותפות,

 טים.ת בין הפרוייקחרית והתפעולימסות שנקבעו בהסדרה הונקרלע בהתאםים תטיס  טקיפרו תוחוללק
 .שנתייםם הייספהכ תא לדוחו5ג7 אורבי האר תונבשופן ההתחואה המסחרית בדבר ההסדר יםם נוספלפרטי

 

 יסיןרבקפ 12בלוק  .6

 קפריסיןב 12 וקבלב "אפרודיטה" יעבטה הגז מאגר בדבר םלדוחות הכספיים השנתיי 4ג7בביאור לאמור  בהמשך
 Production)(, והסכם הזיכיון , בהתאמה"הנפט נכסאו " "12 בלוק"-" והמאגר"" או אפרודיטה מאגר": הלןל)

Sharing Contract )הערכה, פיתוח והפקה חיפושיםפעולות  לביצוע זכויות הקנהמ, פריסיןשלת קשנחתם עם ממ ,
 על המצב הכספי( הדוח)לאחר תאריך  2019 ברבנובמ 7ביום , ("ןהזיכיוכם סה": )להלן 12 בלוקשטח של נפט וגז ב

 :מן, כדלקהודיעה השותפות
 תיקוןן קפריסיממשלת  לבין "(פיםהשות)להלן: " הנפטכס נב תויכוזה בעלי ןבינחתם  2019 בנובמבר 7 ביום .א

בין ל פיםותהש ןיב מהמאגר יבעהט הגז תפוקת של וקההחל מנגנון, היתרשונה, בין  במסגרתו, הזיכיון להסכם
)להלן:  Exploitation License))וניצול  הפקה רישיוןלשותפים ק , הוענבמקביל לכך,  קפריסין קתילבורפ

 ."(הפיתוח תוכניתן: ")להללמאגר והפקה  פיתוח תוכנית רהושוא"( הההפק רישיון"
 דרךהאבני וד בהיתר, לעמ יןותפים, ביבו השהתחי ,"(התיקון")להלן:  להסכם הזיכיון תיקוןה במסגרת .ב

 :ןכדלקמר, פיתוח המאג וםידלק העיקריות
 מועדחודשים מ 24 ךו בתווהשלמת הפיתוח ניתלתכ תאםהב 12בלוק  טחבשפיתוח /הרכהע קידוח ביצוע .1

  ;הפקהה רישיון קבלת
 העברת ,("FEED" :ן( )להלFront End Engneering Design – FEEDהתכנון ההנדסי המפורט ) תלמהש .2

 חודשים 48 תוך, המאגר תוחלפי( FID) סופית השקעה תהחלט קבלתו הפיתוח ניתלתכ בהתאם םצריותה
 .הקההפ ןושירי קבלת מיום

 כאשר"ל, הנ הדרך באבני הידעמ לצורך אורכה לתלקב זכאים השותפים יהיו בהן תנסיבונקבעו  הסכםב
 כי יצוין. ההפקה רישיון קבלת וםמי שנים 6 בתום איה( FID) סופית השקעה החלטת לקבלת רוןהאח המועד

" ןעליו"כח מ נבעה זו אם אלא ,יוןהזיכ טוללבי עילה הוותה הזיכיון בהסכם דרווגשה הדרך באבנידה מיע-אי
 (.הזיכיון  בהסכםתו הגדר)כ

על  ויותברת זכלהע עבנוג ,היתרנוספים, בין  ועדכונים שינויים בהסכם הזיכיון נערכו תיקוןה במסגרת כי יצוין
ישוב יבים, אופן חתוכניות ובתקצים בינוישור שנתי, אופן איש ר תוכנית עבודה ותקציבים, אישוי הצדדיד

נוי של והפי הפירוק האטימה,גע להבטחת הסדרים בנו ,הזכיון וליטלב ותלעיל קשרב שינוייםת, ושונ תאוצההו
 . ועוד ,בסיום תקופת הזיכיוןקידוחים ומתקנים 
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 :ך()המש זוגסי נפט נכת בוקעהש - 3 אוריב
 : שך()המ השקעות בנכסי נפט וגזב תוחויתפתה .ב

 )המשך(: יסיןרבקפ 12בלוק  .7
 25לתקופה של וכן העניקה רשיון הפקה  הפיתוח יתתכנין את קפריסמשלת ה משריאן יקוהת תימתח עדבמו .ג

 -אות הלאור תוצ יםה לעדכונ, אשר כפופחפיתותוכנית ה .תשנים נוספו 10עד בשנה עם אפשרות הארכה 
FEED ףצי ה עצמאמתקן הפקכוללת הקמת  של הפרויקט, והפיננסיים יםהמסחריטים וההתקדמות בהיב 

בארות  5באמצעות  ,ליום MMCF 800-וערת של כסימלית משת הפקה מקיכול , בעליטהרודאגר אפטח מבש
שנמסרה לה, של המפעי יתה עדכנרכהעבהתאם ל .מצרישוק הלטבעי של גז  יצואוון, מפיקות בשלב הראש

 ,FEED -הוע ות ביצכלכליות, לרב-יותטכנ תכנותייקות הרם סיום בדובטקפריסין,  לשותפות ולממשלת
עד  2.5  -וערכת בסכום של כהיעד, מ אל שווקית בניית הצנרות עלו, ללא הפיתוחית תוכנ רת שלשועהמ העלות

ה למועד קבלת החלטת השקע ה עדנית העבודוכמוערך לתהתקציב ה(. 100%לר )במונחי מיליארד דו 3.5-כ
לטת לת החשל קבלב לש והגעה יתוחהפ תכניתו בושגי (.100%)בגין דולר מליון  150-200 -כהוא  (FIDסופית )

 -לו סףערכה/פיתוח נוביצוע קידוח הלה כפופים, בין היתר, ( לפיתוח מאגר אפרודיטFIDסופית ) השקעה
FEEDמות קייז טבעי והתימה על הסכמים לאספקת ג, חתלייצוא ותנרח הצפיתוים לם מסחרייסדר, ה

 שיתקיימו . ככלונייםמימים ע הסדרביצו ןכוים יולטורם הסכמים, אישורים רגותהמתלים בא התנאים
במהלך  עשוי לחולודיטה ממאגר אפר טבעיהגז האספקת  תחילת עדמוהמפורטים לעיל,  מתליםאים ההתנ

 .2025שנת 
 

 :סףמידע נו - 4ביאור 

 :יםמצרלעי טב א גזצויילמחייבים בהסכמים  התקשרות .א
 יקט תמררומפטבעי גז  צואליי םמיכהס בדבר םתייהשנ ייםהכספ תודוחל ד2ג12 -ו ג1ג12ם ריאוביבר ומלא משךהב

 Dolphinusחברת  ןביל "(לנוב" ן:ל)לה Ltd. Noble Energy Mediterranean-בין השותפות ו שנחתמו יתןווומפרויקט ל

Holdings Limited " :אשר הוסבו ,(בהתאמה ,"רייםהמקו אויציהמי כסה" -ו "שתהרוכאו " "וסדולפינ)להלן, 
שני  נחתמו 2019ר ספטמב חודש במהלךכי  ,יןייצו ,ןויתלו ם בפרויקטפיולשות מרת טויקבפרים פותשל ,הבהתאמ

הסכם  תיקון"להלן: ) סנודולפין יבל פי תמרותש ןיב חתםד נחאם סכה .יםיהמקור ואהייצ יכמהסן קותיל הסכמים
הסכם תמר, קון יתם ד ע, ויח"ויתןול םהסכ תיקון" )להלן: ינוספין דוליתן לבוי לופתשו בין תםנח שניהסכם ו "(תמר

  .("ההסכמיםו "" אניםודכהמע הייצואמי הסכ"
 :לוויתןהסכם תיקון  .1

יב על בסיס מחיהינה  וויתןם לכהסון תיק פיל שת עוכלרק ספיתן לולו תפייבו שויחית הכוללת שהתזחוה הגז כמות
(Firm) לככר ינפן באו להוגד- BCM 60  לעומת(BCM 32  א המצוייה םפי הסכעל )החוזית ות הכמ" לן:)להקורי

 "(. תןוויללת בהסכם הכול
 ספקתלאד ע או 2034 מברבדצ 31יום לותהא עד  2020אר בינו 1יום תחל ב לוויתןם תיקון הסכפי -קה עלספהא

 . "(כם לוויתןסהסיום מועד " לן:)לה הםיניהמוקדם מב ,לוויתןית הכוללת בהסכם וזחה מותא הכלומ
בתקופה  (i)כדלקמן: תיות, שנ גז תכשת כמויולספק לרו ויתןול תפישו יבוהתחי ןויתול םכהס ןתיקו פי-על

 1בתקופה המתחילה ביום  (iiלשנה; ) BCM 2.1 -כ - 2020י ביונ 30ם ת ביוסתיימומ 2020ר בינוא 1המתחילה ביום 
 2020י יולב 1ם ובי הליחתהמ בתקופה( iii) -לשנה; ו BCM 3.6 -כ -2022י ביונ 30ום ימת ביסתיומ 2020ביולי 

  ה.לשנ BCM 4.7 -כ - תןלווי םהסכום סיתיימת במועד מסו
 :תמר כםסהתיקון  .2

אספקה על פי הסכם הייצוא  ומתעל) (Firm)ב ייבסיס מח לעה נהי רהסכם תמתיקון  פי-על כשתז לרואספקת הג
 ייב(.חס מיסלב פוךתמר לה( עם אופציה לשותפי Interruptible) ס מזדמןבסיתה על שהיי המקור

 BCM 25.3 -נה כיפי תיקון הסכם תמר התמר לספק לרוכשת על תפי ושבו חייהתחוזית הכוללת שהגז ה ותכמ
, ההיש על פי הסכם הייצוא המקורי BCM 32ת מועל"( )תמר כםהסב (Firm) תלהכול החוזיתהכמות ")להלן: 

 (. מןזדמ על בסיסר, וכאמ
וא אספקת מלל עד או 2034ר דצמבב 31ום לי עד האות 2020וני יב 30 םויל בתמר תחפי תיקון הסכם -האספקה על

 . "(תמרכם סהם ויד סמוען: ")להל הםמביני קדם, המוהסכם תמרב (Firm) וזית הכוללתהכמות הח
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 :)המשך( מידע נוסף - 4 ביאור

 :)המשך( ריםצמל יעבז טוא גיצילם יבימחים בהסכמיהתקשרות  .א
 :המשך()מר ת כםסהתיקון  .2

ילה קופה המתח( בתi)מן: יות גז שנתיות, כדלקכמו תשרוכק לספתפי תמר לבו שוהתחיי מרם תן הסכותיק פי-לע
 2022י ביול 1יום ( בתקופה המתחילה בii) -ו ;הלשנ BCM 1 -כ -2022 יוניב 30ת ביום ומסתיימ 2020וני בי 30ביום 

 . לשנה BCM 2 -כ - תמר כםהסם יוס מועדת בייממסתו
  :דכניםעוהמוא ייצה ימהסכל וגענב םיפוסנ םטירפ .3

  2כמים.קבע בהסנון שנמנגם לתאבה ,נתיותכמויות ש( עבור Pay Take orוש או לשלם )לרכ הבחייהת שתהרוכ (א)

ט רנמסוג ב נפטחבית  חירמ פי נוסחה המבוססת על-ע עלם ייקבכמיסהה ת תחתוכשלר שיסופק זגה רחימ (ב)
(Brentוכולל )או  ספת)תו 10%עד  שליעור שבחיר המ כוןן לעדונמנגים לכולמים סכהה. "מחיר רצפה" ת

 יםעהקבוסוימים תנאים מבהתקיים  מיםסכרית של ההולאחר השנה העשישית לאחר השנה החמיחתה( הפ
 . הסכמיםב

ירי הרוכשת ומחידי -ועל עלבפה שנז שתירכהג כמויות ותרבועל יגזרו ממכלול גורמים, לת בפנסוכהה וין כי,צי (ג)
 . רהיכהמ נט בעתהבר

של רה במקובנוסף הוראות  םמיוגעות לסיום ההסכנהלות מקובות ראהו יםכוללם כניעודהמוא יציהמי כסה (ד)
לספק את  ם להסכם השנייתפושה י הסכמתאו, ומהפרת האוצתכ (ןו לווית)תמר א םהסכמימה אחדם סיו

 קרה כאמור. מנגנוני פיצוי במ יםלולוכן כ ,מיםהסכת בורואמהכמויות ה

רשים בות כל האישורים הנד, לרומקייהת יםהייצוא המקורי הסכמיו בקבעפי שנכם לימתה איםל התנכ (ה)
ייצוא  רושאיקבלת  : )א(דכניםועהמ יצואסכמי היועים בההקב הבאיםתלים ם המהתנאילמעט ובמצרים, 

 תכלהער , אשרעודכניםהייצוא המ להסכמים סימירשות ה שורבלת איוק יהשרד האנרגמהממונה על הנפט במ
 עסקת)ב( השלמת  -ו; ת מפרויקט לוויתןסחרימהגז ת הרמעד תחילת הזלמועד ל תקבלה פוייםצות, תפושה

EMG (1ב3 ראה ביאור )ם תהא לצדדי 2019צמבר דב 15יום ל ים עדהמתל םימו התנאא יתקייככל של .לעיל
 .מורוטלו כאיב כל שלאל כמים, אשר ימשיכו לחוההסכל את לבט כותז

 

  :"(צאת קיבולת"הסכם הק: )להלן Capacity Allocation Agreement - תבולהסכם הקצאת קי .ב

 תוחודל 5.3ג..7ור בביא רוובהמשך לאמ (ילא לע סעיףרט בופמכ) י הייצוא המעודכניםחתימת הסכמם ד עבב דב
 תלבואת הקיעם הקצבקשר  לוויתן תפיועם שו מרעל הסכם עם שותפי תובל נוהשותפות מו תח ,הכספיים השנתיים

 רים. צמלשראל ימ כהההולכת ערבמ

י, לפי סיס יומב על תהיה ישראל(בוצנרת ההולכה  EMG צינור)ים רצלמ ראלההולכה מיש ולת במערכתיבחלוקת הק
 :לקמןת, כדומסדר קדי

 לוויתן.בת שותפי יוקצה לטום ולי 350,000MMbtuעד  - וןאשרבד ור (א)
מועד הגדלת " )להלן: 2022וני בי 30ם ליו דעום לי 150,000MMbtuעד  ,אשוןובד הרמעבר לרלת קיבוה -י נרובד ש (ב)

  .תמרשותפי לטובת  צהוקת - לתמועד הגדלת הקיבוליום לאחר  200,000MMbtu-ו ,"(הקיבולת
 .ויתןותפי לולטובת ש קצהות בד השניספת מעבר לרונות לוקיבכל  -י שליש דברו (ג)
ושותפי  "(ויתןות לוהשתתפ דמין: "להל) דולרליון מי 200 ן סכום שלויתתפי לומו שושלי EMGסקת ת עמבמועד השל 

 1ב3 ביאור ראה ,ה הכוללורתמם הסכו מתוך "(רדמי השתתפות תמון דולר )להלן: "ימיל 50ל ם שתמר ישלמו סכו

והכל  EMGצינור קיבולת ב בטחתהומר וויתן ותל ריעי ממאגר הזרמת גז טבאפשלתמורה להתחייבות ב אתזו .לעיל
עו עד ם ייקבייהסופתמר השתתפות לוויתן ודמי  ותפתת, דמי השן כיצוי. יכניםדעוהמצוא הייי מכסהוש לצורך מימ

עד  EMGינור צך רדושותפי תמר תן וויל ישותפ דיי-לעבפועל  שסופקוגז ות הכמויליחס  תאםבה ,2022ביוני  30ליום 
דמי ב פותהשותק לח .(Take or Payות בגינן מכוח התחייבושולם  טרם סופקוגז ש תויולרבות כמ) עדמו אותול
 ."נכסים אחרים לזמן ארוך" יףעס תרמסגו בלנכלהם ולר מיליון דו 102 -ם לככתמס ר ולוויתןמת תשתתפוה
 
 
 

                                                      

 אירש צד לכ יהיה, לעיל טכמפור ,םההסכמי מן אחד לכ פי עלה שנקבע הכוללת יתוזהח מותכתרכוש את ה לא הרוכשתש במקרהנקבע כי  כמיםבהס  2
 .ותנוספם נתיישעד ב האספקה קופתת את אריךלה
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 :)המשך( מידע נוסף - 4 ביאור

  :(ךשהמ) "(בולתאת קים הקצכ"הס: להלן) Capacity Allocation Agreement -ת ולביצאת קהק הסכם .ב
מת זרהם ע ספות בקשר, עלויות נוEMGקת ות בעלויות עסם להשתתפיהסדר ת הקיבולתצאהק בעו בהסכםבנוסף, נק

 תןוילו תפיושבין  וקהבחל , שתשולמנהEMGר לת בצינושל הקיבו יו לצורך ניצול מקסימלידרשיש תועקהשן וכ הגז
 .תפי תמרשו ביןל
וויתן לפיו החל לותפי בין שותפי תמר לבין שי" של "גיבודר להס ף גם עקרונותוסנבקובע  לתבוהקי אתהקצ כםסה

 ו לספק אתלככל ששותפי תמר לא יוכ ת,לוביקהלת גדה דעד למוועתן וילואגר ממ חריתהמסגז ה הזרמתממועד 
 . תרשוהנד מויותהכ תא לשותפי תמר תןלווי שותפיפקו סינוס לפילדובו לספק ייתחשההכמויות 

 ריםבמק ם לכןו קודהגיע לסיומאלא אם  כנים,הסכמי הייצוא המעוד סיוםת הינה עד לוליבהקצאת הק הסכם תקופת
 רםבוטל ט EMG המניות של ; הסכם רכישתידי הצד המפר על הנקוא תשל םת תשלווייבהתחהפרת : יםהבא

 & Capacity Lease)לה הפעוה קיבולתה םכהסשל  הארכתו אישרהא ל התחרות תשוו רה במקרשלמתו; בה

Operatorship Agreement את חלקום לסייות זכ ד תהיהכמו כן, לכל צ. התחרות לע ונההממ( בהתאם להחלטת 

  וטל.כם הייצוא שלו בסשהל ככת וליבקההקצאת  סכםבה
 

 לייוב 7 וםיב ל,שמהח תברגז טבעי לח פקתלאס מכרזבדבר  נתייםהש ייםלדוחות הכספ 3ג12ביאור בך לאמור שמבה .ג
להלן: )ר תמחלק משותפי  ושישהגת ימנהלהעתירה את המחוזי, הדוחה בית המשפט הל ש ןיד סקניתן פ 2019

ה בהצעת רעם בחי שרבק"( ושותפי לוויתן למשחת החבר"הלן: )לבע"מ  ל ל לישראהחשמרת כנגד חב ("המערערים"
 2019סט באוגו 19 וםיב. "(כרזמהלן: "החשמל )להת ברלח יעת גז טבקפסלא תיחרוהת בהליך כזוכה יתןלוו שותפי

ה המנהלית תירהעת א הדוחה ,ט המחוזיהמשפשל בית  הדין ל פסקע עליוןבית המשפט הלערעור  ריםרעהמעו ישהג
לאספקת גז  ותיחרתה בהליך כזוכה לוויתן שותפי בהצעת בחירה עם בקשר לוויתן ושותפי שמלחה חברת כנגדשהגישו 

 1 וםילעד  םאת סיכום טענותיה גישצפויים לההמערערים  ."(הערעור" )להלן בסעיף זה: טבעי לחברת החשמל
 יםמערערו 2020 בפברואר 2 ליום הן עדותיענט סיכוםאת  להגיש צפויותלוויתן(  פיבות )ובהן שותמשי, ה2019 בדצמבר

 .2020 יבמא 4ון בערעור נקבע ליום יד .2020בפברואר  27 עד ליום םגיש סיכומי תשובה מטעמלה םזכאי יויה
 

גז  חשמלהחברת  תרכוש לפיוחשמל החברת ן לבין וויתפי לבין שות גז טבעי פקתלאסכם נחתם הס 2019ביוני  12 םויב .ד
 (ןרתה להלגדכה)ם האספקה פת הסכתקות בללכו, בכמות ("ההאספק כםהסלהלן: ")ויה ולת פנסיס קיבל בי עבעט

 אגרממ ממועד תחילת הפקת הגז או 2019 ברטובאוק 1קופת הסכם האספקה תחל מיום ת BCM. 4 -המוערכת בכ
קדם ש", המוגר "כריגז ממאה תאו במועד תחילת הפק 2021י ביונ 30יום סתיים בניהם, ותוחר מביויתן, המאלו

 :ןלהל)ה קפהאסי הסכם תנאר בהתאם לעד מוקדם יותקה במואספם הסכה תתיים תקופתס אם אלאמביניהם, 
הצדדים רשאים  ", יהיוישכר"ממאגר טרם החלה הפקת הגז  2021 יונבי 30שביום  . ככל("תקופת הסכם האספקה"

 29 וםבי .גז שאינו מוצמד ה נקבע מחירהאספק כםסבה ,הדדית בהסכמה ספקהם האקופת הסכת תלהאריך א
 תקיימו כל התנאים המתליםה יתן כיווודיעו שותפי לה (הכספי הדוח על המצבתאריך  חרלא) 2019קטובר באו
 .עיל(ל )ראה גם סעיף ג כםהסה שלף ניסתו לתוקלכ

 
 יצויין כי,, רת החשמלחבסכם להאפשרי בדבר תיקון  שנתייםספיים הלדוחות הכב 1ג12ור בביא שך לאמורבהמ .ה

כי  תהשותפוכת הערזאת לאור והסכם ן ליקוהתת א ותשותפה השמיי לא האל תמציתיים ביניים יםהכספי דוחותב

ורים אישלת התהליך קב וכח התמשכותנל , בין היתר,םלהסכ ירהאפש תיקוןהחתימת י בגדאות לו קיימת אי
  .דרושיםה
 

 יןלב ינםב םימגעם שהם מנהליקט לוויתן יבפרו זיקיםמחתמר שאינם שותפי  יעוודה 2019פטמבר חודש סמהלך ב .ו
 שמלת החים עם חברהמגע .("חברת החשמל סכםה: "להלן) רת חשמלבחם להסכ יקוןת בקשר עםחברת החשמל 

 רנו שותפי תמ, פ2019 ר. במהלך חודש ספטמברתמיקט בפרו גם ותהשותפ נובלת ותפוהשובות מעור ללא נוהלו
  .להסכם שריאפתיקון לתווה מ לצורך הצגתבל נולו ותפשותלהאמורים 
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 :ך()המש מידע נוסף - 4ביאור 
 )המשך(: .ו

 ק, קיימת מחלוקת בין השותפות ונובל לבין חלציתיים בינייםמאישור הדוחות הכספיים התיצוין כי, נכון למועד 
תיקון להסכם וכי כים לתנאי הות ונובל להסתם של חלק משותפי תמר לחייב את השותפולמשותפי תמר לגבי יכ

כי פנו חלק משותפי תמר לממונה על התחרות בבקשה, בין היתר, במטרה להבהיר  2019 בנובמבר 20בהמשך לכך, ביום 
כם גז מחזקת תמר הסתיקון ללקוח חדש או להשותפות ונובל מחויבות להסכים לשיווק משותף של גז מחזקת תמר ל

עורבות ללא מ ידי חלק משותפי תמר-בתנאים שסוכמו על ,החשמל חברתתיקון להסכם הללקוח קיים, לרבות 
ההסכם עם חברת החשמל  ר אינם מנועים מלתקן את. יובהר כי, לעמדת השותפות, חלק משותפי תמהשותפות ונובל

 בגיןסכם הה את תקןמל השותפות את יבלחי יכולתםב אין אךלחברת החשמל  תבגין כמויות הגז שבבעלותן המסופק
ר כאמור הינה לסכל את תוצאות ההליך התחרותי וכי כל תכלית פנייתם של חלק משותפי תמ העלותשבב הגז יותכמו

מחוזי ה(, ולאיין את החלטת בית המשפט ה ד לעילקפסלאספקת גז טבעי לחברת החשמל בו זכו שותפי לוויתן )ראו 
  .(ג לעיל פסקה ה)ראבנושא 

 
 בהסכמים לאספקת גז טבעי:רויות התקש .ז

הסכם דלק ו( א לעיל סעיףלפינוס )ומעבר להסכם דו, א לדוחות הכספיים השנתיים2ג12המשך לאמור בביאור ב .1
ביחד עם יתר שותפיה במאגר לוויתן על  2019במהלך הרבעון השלישי לשנת השותפות חתמה (, ף ח להלןסעירק )שו

וללקוח תעשייתי בשוק המקומי ן ליצרני חשמל פרטים ירת גז טבעי ממאגר לוויתמספר הסכמים נוספים למכ
הינה עד המוקדם מבין: תאריך תחילת  חשמלהסכמים עם יצרני ההתקופת  .לשנה BCM 0.39 -של כ כוללבהיקף 

ותקופת ההסכם עם לקוח  ;שנים ממועד ההפעלה המסחרית של פרויקט לוויתן 10 -כריש תנין ומאגרי הזרמה מ
חייבה לרכוש או ת התושל פרויקט לוויתן. כל אחת מהרוכשהפעלה המסחרית שנים ממועד ה 7יתי הינה תעשי

 הסכמים. המ דינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בכל אחמתית ור כמות שנ( בעבTake or Payלשלם )
מחיר הגז שנקבע עם ו מללתעריף יצור החש, בין היתר, יוצמד בהסכמי הגז עם יצרני החשמלמחיר הגז שנקבע 

 ה"."מחיר רצפ קייםבכל אחד מההסכמים  .יוצמד לתעו"ז יתיתעשי קוחל
    ת כוח ונרגיעם דליה אהסכם ל מת תיקוןיחת ם בדברילדוחות הכספיים השנתי 2א1ג12בביאור  שך לאמורבהמ. 2

 .ו לתוקף של התיקון האמורתלכניסם ילמתים התנאכל ההתקיימו  2019אי דש מבע"מ, יצוין כי,  בחו
 

 :ורצד קש עםבעי ט זג קתפם לאססכבה ויותשרקהת .ח
 שורק דלקאי.פי.פי  ןלבי"( המוכרים" )להלן: יתןולו ותפיש בין טבעי גז לאספקת הסכםנחתם  2019ספטמבר ב 19 ביום

 הכללי בשותףור( בשרש) השליטה בעלת"מ, בע דלק וצתבק ידי על( פיןבעקי) שלטתהנ חברה"(, כשתהרו)להלן: " בע"מ
פק לרוכשת גז טבעי בהיקף ם לסו המוכרישורק התחייב הסכם דלקרת מסגב ."(קרודלק ש סכםה" ן:הלל) תפותבשו

הסכם פי  על האספקה ופתתק. דלק שורק לתנאים הקבועים בהסכםוזאת בהתאם  שנהל  0.24BCM -ל עד ככולל ש
 ההפעלה ועדם ממישנ 9בתום יתן ותסתיים ולו פרויקטמז חיל עם מועד תחילת הזרמת הגצפויה להת ורקלק שד

ם הסככות להאריך את הונה הזכשת נתר לרואש, כ("האספקה סכםה תקופת")להלן:  ויתןרויקט לושל פ תריחהמס
 הרוכשתן. ויקט לוויתפר לש תהמסחרי ההפעלה ממועדעית השנה השבי מתום יאוחר לא זאתופות, בחמש שנים נוס

שנקבעו  נגנוןלמאם ף ובהתיקהגז ב לית שלניממיית נתש כמות ( בעבורTake or Payשלם )וש או לה לרכהתחייב
פי שיקבע מעת החשמל, כ צורצמד לתעריף יהגז שנקבע בהסכם יומחיר  "(.המינימלית לחיוב הכמות: "ןלהלסכם )בה

  .ה"רצפ "מחיר חשמל, וכוללשות הר ידי-לעת על
 

שירותי  קתהסכם לאספ בל"( לבין נוג"זנת)להלן: ""מ ל בעאלישר יעהטבנחתם בין נתיבי הגז  2019י במא 28 ביום .ט
ר לוויתן אל תמר וממאגזרמת גז טבעי ממאגר בקשר עם ה"( תג"זנ םהסכן: "ללה( )erruptibleInt) יםהולכה לא רציפ

 דחה א. הסכם זה היווEMGור צינ ותמצעבא זו יוזרם הגז למצרים ת קבלהודק. מנןבאשקלו MGEשל  להבהק ודתנק
ות מכ סיסיתבצע על בהסכם ה דולפינוס. התשלום על פי-כם לוויתןסלהדולפינוס ו-מרים להסכם תמתלים האמהתנ

ורט מפכות, יינימאלת מכמויון יבג לוםייבות נובל לתשכפוף להתחההולכה של נתג"ז, ב על במערכתזרם בפותושגז ה
שעיקרם העדר כם נתג"ז, בהסבעו קים שנמימסוהגז לא תחול במקרים  ולכתלה"ז נתגסכם נתג"ז. התחייבות בה
 .2023 בינואר 1 עד ליוםו וימתד חתעמול מד בתוקף החיעמו "זבמערכת ההולכה. הסכם נתגלת זמינה ויבק
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 :)המשך( נוסףמידע  - 4ביאור 

 Plcnk HSBC Baבנקים בראשות ום של ציקונסוראה עם לווהמי כהס שניעל ות פשותחתמה ה  2019גוסט ובא 1ביום  .י
)להלן:  Bank USAman Sachs ldGo -ו Branch k N.A. IsraelnatibCiות פתתהשוב .P. Morgan LimitedJ -ו
י תבש ן דולר,מיליו 300 לם כולל שמסגרות אשראי בסכו שתימדת הע דבר(, בבהתאמה", ההסכמים" -ו "םהמלווי"
", הונאשההלוואה הרר )להלן: "דול יליוןמ 522והשניה בסך של עד  ן דולריומיל 75של עד סך בחת א, האותלווה
 .2019דצמבר ב 31ליום  ים עדספהן תוכל השותפות למשוך כמ בהתאמה(,, "ההלוואותד "ח", וביה השניהאוהלוה"
ם ם רישוהינ בהםשים קריהעי, שםכמיבעו בהסהמתלים שנק ת התנאיםאות כפופה להתקיימולוות ההשיכמ

  הלן.לל( ל)כו)ג( -)א(פיםויים בסעיים המנודהשעב
תשולם מדי שלושה אשר  נתית משתנהש ריבית תישאנהו, 2020דצמבר  שדבחואחד  םלותשההלוואות תיפרענה ב

בה יתחיסף, הנוב .4% -כ לש (עמלות )כולל אפקטיבי יעורבש רווחמת וספבת LIBORי תחושב על פים, ודשחו
ל על חושי הריבית ממרווח 35%של  שיעורת בגין מסגרת האשראי הלא מנוצלאשראי ב דתהעמ מלתעלם שת לתפוהשו
ר במניות תמ ( החזקותיהת: )אא שעבד לטובת המלוויםפות לחייבה השותהתות, ואן ההלוולהבטחת פירע. תווואההל

זכויות  ה ממכירתהתמור תרתילת בלק כותהז )ב( "(;וליוםטרתמר פ ניותמ)להלן: "והזכויות מכוחן "מ בע ליוםטרופ
בהתאמה(, , "'יאןגאנר ובח" -" ונרג'יאןא" ן:)להל editEnergean Israel Lim תחברלתנין ש וכרי בחזקות השותפות

עודפים  השותפות בו מפקידה בנקבון הבחשפות שותהת )ג( זכויו ;ם השנתייםיכספיה ותלדוח ב'8בביאור  מפורטכ
ות לדוח ב'01ור בביא וארנפיקה למשקיעים מסווגים כמתהחוב שה אגרות נאיתפי  על "מרת" I/21קת חזלי בומתק

קבלת פות לותזכויות הש( ד)מה(; בהתא ",תמר ויקטפר" -" ותמר קתזח", "תמר אג"ח" לן:)להם יתישנהכספיים ה
ו בנק ב בוןשבח תתפוהשוות כויז( ה) -ו (;"התמלוגים דשעבון: ")להל "תנין" I/16 -" וכריש" /17I מחזקות יםמלוגת

ר בביאו רלוויתן כמתוא טקרוישל פ ןמומילוויתן על פי תנאי ה זקותלו מחתקבהשותפות עודפים מתקבולים שיתפקיד 
ה בנוסף לכך, התחייב .ה(התאמ, ב"תןלווי חזקות" -" וויתןלו ותואהלו)להלן: "שנתיים יים הות הכספדוחל ג'10

 ראישו בלקתי שלא ככל .ההסכמיםמה על ועד החתיפות במשותמים בקיים הכסיהנ תיתרי על יללשעבוד של תתפוהשו
, יגדל מרווח יםמסכההועד חתימת ממודשים שישה ח עד לתוםמלוגים ד התשעבו םרישול הנפט ענייני על ונההממ

עד שם ייר לא לוגיםתמששעבוד הל ככ .פועלבקבלת אישור הממונה עד למו עד זאת, ו1%ל ר שואות בשיעוההלו יתריב
  .יםמכההס של הרהפ, יהווה הדבר ארוע תימההחממועד ודשים ח התשעם לתו

ם טיהן מפורקרייייבויות, שעוהתח ותמה בהסכמים מגבלות על עצותפלה השט, נזה מימון מסוג בעסקאותכמקובל 
 הלן: בתמצית ל

שווי נכסי השותפות לבין היתרה  בין( 3.5:1) 1 -ל 53. -מלא יפחת שי סננייחס פנות בעמידה בתות מוההלווא .א
ל ם שמשאביהשל התזרים המהוון ני נתו ב על בסיסושיח" ותפותשהי "נכסשווי , זהן החוב. לעניק לסילו

ין טו לסילוק בגניתרה ב" כולל את הילוק החולסה ם "היתרסכווו בהסכמים, שפורטת השותפות, בכפוף להתאמו
 ת.א'( של השותפורה ד)ס ובחואגרות ה ותאוולהה

ת על בלו; מגם הפעילותחות וילשינ רשבקת, כגון: מגבלה בלות נוספוקובנוסף לכך נקבעו בהסכמים מגבלות מ .ב
ל שאינו נמנה עסי נוסף ננפימימון  לותיה על נטמגבלרעה; ל להיות להם השפעה מהותית ויהם שעשיבנישינויים מ

 .ד'כסכמים, והב ודרגם שהומימון מותרי יסוג
 וןרעפייצוע בלה עשויה לקום חוב רטים להלן,פוות לפיהן בתנאים מסוימים, שעיקריהם מים נקבעו הוראסכמהב .ג

 : קי של ההלוואותחל א אומוקדם מל
 הבמקר (2; )3שליטה של שינויה קר( במ1) יב:ית עשוי להתחלוואוההמנדטורי מלא של שתי קדם מו ירעוןפ .1.ג

", מותרת חלוקהלוקת רווחים שאינה "מקרה שתבוצע ח( ב3) -ו ;ת לוויתןוואוהל דש שלשל מימון מח
 כויותז דשעבו ,כן "(. כמוה מותרתלוקח: "ולר )להלןד וןלימי 003 עדבסכום כולל של  דרה כחלוקהוגשה

 . דה בלבההלוואה השנימלא של  דםוקירעון מב פיעשוי לחי טהודיפרא השותפות בנכס הנפט
 סי( במקרה של מכירת כל אחד מנכ1חייב: )אה הראשונה יתלווהה תתריחלקי של  ריודטנקדם מפירעון מו .2.ג

רג'יאן אנ ים שלמשלוקדמת פירעון התל הרה שבמק (2; )יםכמהסעל ה המתיקיימים במועד החהשותפות ה
ים ככל שמתקיר )מתיקט בקשר עם פרו לי ביטוחבותקל קבלת ה שר( במק3אן; )נרג'יא לשותפות בגין חוב

מימון הגדלה או  של( במקרה 4) -אחר פירעון אג"ח תמר(; וי אג"ח תמר ולתנא פי על ון מוקדםעירפע ואר
קי בכל אחד מהמקרים החלוקדם מן ההפדיו סכום מר.ח תאג" רת פירעוןמטל לאתמר ש חג"מחדש של א

 .םשנקבע בהסכמיהם, כפי מ לקאו ח, ונט םבוליווה לתקהיה שי הנ"ל

                                                      
של  יחידות ההשתתפותמ 5%2ות פח( ל1) פין:בעקיישרין או זיק במבע"מ לא תחק צת דלבוקאם ו מעותמש" וי שליטהשינ" ,הזניין לע  3

 .ותפתללי בשוהון השותף הכמ %50 -תר מיו (2ת; או )השותפו
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 :שך()המ וסףידע נמ - 4אור יב

 :ך()המש .י
מכירת כל ( 1: )הבאים מקריםל אחד מהכב יתחייב ייההשנ אהולוההיתרת ל שרי טומנדקי חלמוקדם  פירעון .3.ג

ותפות הש ים שהתקבלו אצלכומ( ס2הסכמים; )ה לעה החתימ דועתפות הקיימים בממנכסי השו חדא
peline EMED Piברת חדי על י ותות המוחזקרבחהליים באחת מתפעו יםות או נכסורם במכירת מנישמק
B.V. סקתע לצורך שהוקמהMG E ,ו ;לעיל 1ב3לדוחות הכספיים השנתיים ובביאור  3ג7בביאור מפורט כ- 

הלוואות  קדם על פי תנאימו פירעוןוע ככל שמתקיים ארן )וויתפרויקט ל עםר קשטוח ביבי ( קבלת תקבול3)
 ן(. יתוואות לוולה ןולאחר פירעולוויתן 

 
. make whole fee פירעון מוקדם מלתעא לל ,ת בכל עתוהלוואירעון מוקדם של כל אחת מהפות זכות לפתשול
ון ירעיד את ההלוואות לפלהעמ ם זכותוילולמה תוקנ םמייר בהתק( אשfaultdeי הפרה )ועהסכמים הוגדרו אירב

ננסית המפורטת לעיל; ה בתניה הפידעמי אי ;וםם: אי תשלאיבהם העיקריים האירועיהיתר, את  הכוללים, בין מיידי,

ת ן תניוהותית; וכחברת בת מ שלת אחרת; אירועי חדלות פירעון, לרבות ל חבות פיננסי( ש tulaefdcross) תצולב הפרה
ורטוריום ולים, מביעות ועיקרעה מהותית, תעסקים, ה סקתג או התחייבות, הפת מצרגון הפכ ותחרא ובלותקמ

orium)atro(M הריפוי שנקבעוות פקותל ויגים ו/אים ולסת וכד'; והכל בכפוף לתנאיועל ההלווא עמשפיה יתשלממ 
 בהסכמים. 

ואה הלו, תישאר הב' לעיל1אור יבב זכרהנל צופיני והבמה השינויוצע מהלך במקרה שיב כיהסכמים נקבע, בין היתר, ב
יועברו הנכסים החדש אליו  דתאגיה לחומת ,בגינה ותחוהבט כל רבותל, נייהההלוואה השנה בשותפות, ואשוהר

גע היתר, בנו יןיחסות לתנאי ההלוואות לאחר הפיצול, בות שונות המתיוראהם יללוהסכמים כהצול. במסגרת הפי
 חס לכל אחתאחר הפיצול בית שתחול לנסית, אמת המידה הפינטוחובונה, האשהרה ואההלו לשן הפירעולמועד 
 יקיזמח פתיאישור אסליצול ד, אם וכאשר תובא עסקת הפו יובא בנפרלות אוראהי ט מלא לגברויפאות, ועוד. מההלוו

 ךיכה בסמש בוצעהאות, ווהלכספי הוע משיכת מתלים לביצה יצוין כי, לאור התקיימות התנאים .פותהיחידות בשות
ה מידת הומדת באמוע תוהשותפ ,ם תמציתיים ביניים אלהן לתאריך הדוחות הכספיינכו .מיליון דולר 200של 

 .המימון בהסכמי ננסיות שנקבעויהפ

 
 ינה:מדלים לוגמת .יא

 יםמכתב והתקבל 2019במרץ  שבחוד ,ן כייייצויים השנתיים, ספלדוחות הכ 4ב15 -ו 3ב15 םיבהמשך לאמור בביאור
עור יש ,נקבע כי םהלפי 2019נת לשם תטיס וי מרת יםרויקטים בפמקדמות תמלוגומי תשלה בדבר רגיאנהשרד ממ

 ., בהתאמה9.36% -ו 11.3%על , יעמוד 2019ת בשנת קדמולם כמבי שישוג האפקטילוהתמ
 

שת עסקה לרכי היתר,ין , בותותפות בשתפההשת תחידוי הכללית של מחזיקיה אישרה האסיפ 2019במאי  16 ביום .יב
ו, יונות אלפקתם ברישו/או גז וה שי נפטופחיבות ש" והשתתפחד הלי"/406 -חדש" ופק "או/405יונות כויות ברישזה

על המצב  וחאחר תאריך הדל) 2019טובר באוק 10ביום השנתיים.  יםפיהכס חותיד לדו23ר ביאואה ר ספיםנו םירטלפ
ה משהממונה על ענייני הנפט כי נר הודיע 2019בר מבחודש נוב .אמורותרכישת הזכויות הלסקה הע הושלמה (הכספי

 .יות כאמורוהזכ ברתהע בספר הנפט
 

ל מחזיקי הכללית שאישרה האסיפה  2019 במאי 16ביום , יםהשנתיהכספיים  חותולד 8ג7 יאורבהמשך לאמור בב .יג
ו/או גז נפט שתתפות בחיפושי "רועי" וה/399יון שות ברייוכישת זכעסקה לראת הות תפשוב פותההשתת ותיחיד

ר הסד ישורמא פטורונה על התחרות בדבר אי מתן מת המחלטה הבלהתק 2019 ילביו 28 ביום. פקתם ברישיון זהוה
ותפות הש .סקההעת למלהשתלים מה נאיםו אחד מהתחרות הינאישור הממונה על הת וין כי,י. יצרוע ישיוןכובל בר

 .תתחרולבית הדין לה הגשת ערר על קביעת ובוחנתונה, ם, את קביעת הממיוע יועציה המשפטיי, בסלומדת
 

 יןתנ I/16 -יש וכר I/17חזקות זכויות ב רתם למכיכב לדוחות הכספיים השנתיים בדבר הס8 אורבבי לאמור ךשבהמ .יד
בקידוח ( Discoveryטבעי ) ממצא גז על 'יאןנרגחברת א העיהוד 2019 לפריבא 15יום "(, בזקותהח: "חדי)להלן ב

  2019בנובמבר  4יום ב(. "דוחהקי"הלן: ל) יש"ר"כ I/17 בשטח חזקתש" פרוספקט "כריש צפוןה שבוצע בציהאקספלור
ז ג ם שלבימשא שותהמאשח פעולות הערכה בקידו על ןאאנרג'יברת ח ההודיע (ספיל המצב הכע ך הדוחילאחר תאר)

  . ותבימיליון ח 34 -כל/קונדנסט בהיקף של נפט קל שו BCM 25 -עי בהיקף של כטב
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 :שך(מ)ה מידע נוסף - 4ר אובי

 (:ךהמש) .יד
של סך  יםכולל 2019 בספטמבר 30ביום  ותיימשהסחודשים  תשעהים וחודש שלושהשל ה בתקופסות מימון הכנ סעיף

 הקות בשל ההודעמהחז יםלוגתמה וויש וןמעדכיקרו בעהנובע  , בהתאמהמיליון דולר 31.2 -כודולר  ןליומי 10.9 -כ
 . אןרג'ינא רתואה לחבשר עם ההלולקבל בקם מיכוסהון מעדכו
בל: שיעור היוון לסכומים ם והסכומים לקלוגידת התמיימשו למדי ששוהערכות השותוך ם עיקריים ממטרירלן פהל

שאבים כולל של המה סךה ;קההפצב ית קתחז ;11.5%-יב התמלוגים נאמד ברכלשיעור היוון ; 7.5%-ב מדלקבל נא
 -ובכ BCM 92 -ים נאמד בכמלוגתדת הימדוי להשו תכרהעמשו את חממנים ששיוזלים פונל וש טבעישל גז  המותנים

49MMBBL ,הבהתאמ. 
 
 "(תמר פטרוליום: "לןה)ל "מבעליום פטרו תמר רתחבטור בכהונתו כדירקמשותף הכללי הפטרות מנכ"ל ר התאול .טו

 שלצבעה הזכויות ה בשיעור שבחתבהו 2019במרץ  6בתוקף מיום  פים השנתיים(הכס חותדוז ל6ור )כאמור בביא

ותפות שכך הפסיקה השם ומטרוליומהותית בתמר פ תפות השפעהלשו יםה מלהתקידלחום רוליטפ בתמרפות תושה
 נסיינס פכנכ חלה לטפל בהטת השווי המאזני והשילהתאם ב טופלתעה המכהשקם פטרוליולטפל בהשקעתה בתמר 

 ר.חלל ארווח כוווי הוגן דרך עד למדידה בששיו
ימה תיסחודשים שה התשעופה של בתק ו"לולה, נטכ חברהדי( סהפחי )ברוו תותפחלק השו"בסעיף  מהרשתפות שוה

פי שווי קה בתמר פטרוליום לחזהם הרישוקרו מע בעישנב לרליון דומי 36.6-בסך של כהפסד   2019 בספטמבר 30ום בי
ל כ ,ותרתפטהההחל ממועד  .גזנכסי נפט וחס לשיו רת עודף העלותפחתת יתההכוללת את  טרותהתפה ועדמב ןהוג

כי  יצויין. וח או הפסדבדוח על הרו ויוכרש ת מדיבידנדנסוהכלמעט  חראכולל ד( פס)הווח לרווג מסק שו יוינוי בשוש
 בספטמבר 30וליום דולר מיליון  87.6 -כ ונהתפטרות כאמור הילמועד ה תפותהשורי ספב כס הפיננסינשל ההשוק י שוו

 .וךזמן ארל יםחרא םעיף נכסיסת גרבמס גיםצאשר מו יון דולרמיל 51.2 -כ נוהי 2019
 

לנושאי  נתכגמול מעודת מדיניותההשתתפות בשותפות  תידוי יחל בעלש יתללכהאסיפה ה שרהאי  2019י לביו 10ם יוב .טז
 .תפוללי בשותהכות ובשותף ותפרה בשמש

 
 :("ר אבומלהלן: ") ילהכלתף אבו, מנכ"ל השו יוסי מר של הונתוכסקתו והעתנאי  .יז

 לייוב 3ם . החל מיו2011פריל בא 1החל מיום ( 100%רה מלאה )מש י בהיקף שלללהשותף הכל כמנכ" כיהן אבור מ
ק מנכ"ל דלכ למכהן במקבין , וכ80%בהיקף משרה של ותפות של הש הכללי ותף"ל השמר אבו כמנכ ןמכה 2018

כהן ל , ישוב20% שרה שליקף מבה יהרגאנל דלק בו כמנכ"ר אמשל תו עם סיום העסק .20% שלרה מש בהיקף אנרגיה
 (.100%מלאה ) משרהבותף הכללי הש כמנכ"ל

 מרל תו שסקאת תנאי כהונתו והע ותשתתפות בשותפהה חידותשל בעלי י יתלכלהאסיפה ה אישרה 2019י ולבי 10ום יב
ו שכורתמ; 2024ל באפרי 30יום ל עד ויינ, השנים נוספות 3 -בך ארתו תוקההעס תתקופן היתר, הם, בי, לפיאבו

השכר ן: "הל( )ל100%ו( )וטמונחי ברב) אלפי ש"ח 160 על 2019במאי  1 יוםומדת החל מע ת הכוללתשיהחוד
היה יהמנכ"ל  ;שיםשה חודאחת לשלו ד(לבבי ביובמדד המחירים לצרכן )חאם לשינויים בהתודכן ע, המ"(חודשיה
 וס בונקלנדרית ו נהתי בכל ששנבונוס כאי לה זהיי "להמנכ ;שקם במלימנה קרבהנלווים המקובלים ב יםנאלת כאיז

ענק הסתגלות ולמ ענק"ל למהא זכאי המנכיהעסקתו,  וםה של סיבמקר ;לות התגמויינמי, בהתאם למדד פעחמיוחד 

ת ידיח אהו )אשר נכס הבסיס שלהןם טופאנות יחיד  2,742,231 -זכאי לכהמנכ"ל  ול.גמת התיופרישה בהתאם למדינ
וף כפ"(( )פותתשתיחידות ההה: "יף זעת )להלן בסתפוהמוגבל בשוף יות השותכופות בזהשתת כותז ותקנות המפתתהש
דות בנוסף ליחי נןת הירויחידות הפאנטום האמו. "(ות הפאנטוםחידין: "ההעסקה( )להל ורט בהסכםמפתאמות כלה

נות המחת מן כל א אשרכ (,"תהכולל לההחבי" לן:ה)ל ם תבשלנה בשלוש מנותטואנהפ דותיחי .תהפאנטום הקיימו
מועד ההבשלה מחלוף שנה ל מנה ועדאותה ל בשלה שהה עדוש החל ממומימנת לתלת תהיה ניכולת בחבילה הלוהכלו

 (.2023ביוני  1: השלישית )קרינה של המ
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 :)המשך( ידע נוסףמ - 4ביאור 

 (:המשך) .יז
ו/או ים רווחת של חלוקלהתאמות בנסיבות  יםופכפום, נטת הפאוחידייל, ו/או מספר , כמפורט לעושימהמי מחיר

ו/או  תתפותהשידות היח קיייבים מחזיו חמס בהעל חשבון  לליי השותף הכידת מס על מוום מקדל תשלת שסיבובנ
 םנייבת של שינויים מו/או בנסיבון הוד חובנסיבות של פיצול ואי של הטבה ו/אורך רך בדוקת ניירות עליבות של חנסב

ת המקסימאלי בהשות. ההטכיגים ורמיזו של יבותאו בנס/ת וכויוז בדרך שלהצעות ניירות ערך ל ש ותנסיבב ו/או
הכלולה ום הפאנטנקבע ליחידת שר המימוש חיממ 100%ה על עלם לא תטונפאכל יחידת  שמוממי לתנבע למנכ"ש

  הממומשת במועד ההענקה.במנה 
"ח ון שמילי 5.4 -של כך סתכם לסמ 2019ביולי  10ם יול וןל נככ"ו למנקוענהידות הפאנטום שי ההוגן של יחווהש

ורה הינן אמהשווי הערכת ה התבססהן הליהעיקריות ע ותההנח הבינומי(. ודלפי המ-ה עלצעההוגן בוי ת השוו)הערכ
 -כ ות שלפשתתה( מחיר יחידת 2מידי שנה; ) 5% שלת "ח למנה הראשונה בתוספש 10.79ש של ימוחיר מ( מ1דלקמן: )כ

 3.9חוזי של  יים( אורך ח5); 0.71%של ן ת סיכות חסריביור ר( שיע4); 32.2%ל שיעור ש( סטיית תקן ב3; )"חש 9.96

 ל.ט לעית הטבה כמפורל( הגב7; )0%ההבשלה קופת ת ה לאחרישטנ ( שיעור6) ;יםשנ
"ל השותף נכלמי שנת נקות מעפשותבן השותף הכללי ול ודירקטוריוגמהתת אישרו ועד 2019במאי  1ביום בנוסף, 

יה ויתרת גנרלק אדמו על ידי שולאלפי ש"ח  165-של כ סךמתוכו ש"ח )פי אל 1,650של סך ב 2018ין שנת הכללי בג
 .תף הכללי(שוידי ה לע שולמהק נמעה

 
פי( ב הכסל המצעוח הדך ירתא)לאחר  1920בר מנובבחודש  ,לדוחות הכספיים השנתיים 3י12ר בביאור ך לאמומשהב .יח

ר ולמיליון ד 3.11 -ל כך שבסנוספות  יותאוטונומערבויות בנקאיות החזקות,  נאי שטריתבהתאם לות תפשוהה ידמהע
 .לוויתן בחזקות החזקתהבגין 

 
בין  ור החשמליציתעריף בקשר עם קת ים בדבר מחלוהכספיים השנתי לדוחות 8א1ג12ר בביאור מוך לאשהמב .יט

 כי, יןייצו(, "הצדדים"ביחד:  לןבע"מ )לה ותםר רשויסי מאו.פי.רת חבבין שותפי תמר למחלק  םעשותפות ביחד ה
ת וריך הבורהלת גין תוצאוב תמר. קטמשותפי פרויטענות חלק ת הדוחה א ררותקבל פסק בה 2019 חודש יולי במהלך

 2019לי יוב 31ום השותפות בי ר פנתהוור החלטה כאמלאכי, יצוין  ו.נט מיליון דולר, 9 -כבסך כולל של  הוצאהנרשמה 
 וןבשל עדכ תאזיון דולר וילמ 0.3 -בסך של כביתר  ולמושש בדרישה להשבת תמלוגים לקולקבוצת ד יהנרגק אלדל

ת גדורגיה כי הן מתנאנ בוצת דלק ודלקהודיעו ק 2019באוגוסט  6 וםבי .הבוררת החלטמע ההשקעה שנב מועד החזר
היום הודיעה  תון, עוד באוכ ועלר, כאמומלוגים ת שבתת להרישת השותפות את דוהדרישה ושוללבמכתב לנטען 

גוסט אוב 11 וםבי .ם להשבהוז של הסכויזב תבצע קורקהתמלוגים הם תשלו , כי במועדהתמלוגלות בעלהשותפות 
ור בוצע אמוז כזיצויין כי הקי .מורקיזוז כאצע כות השותפות לבת זת כי היא שוללמלוגים לשותפודיעה דלק תוה 2019

  .ותתפהשוידי על 
 

הגיש השותף הכללי לבית המשפט  2017לדוחות הכספיים השנתיים, בחודש דצמבר  5ג20בהמשך לאמור בביאור  .כ
יפו, בעניין פרשנותו ואופן יישומו של סעיף -ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב-העליון ערעור על פסק הדין שניתן על

התקבל פסק דינו של  2019ביולי  28"(. ביום 19סעיף ")להלן:  2011-בי טבע, התשע"אלחוק מיסוי רווחים ממשא 19
בית המשפט העליון הדוחה את הערעור האמור. בית המשפט העליון אימץ את פסק דינו של בית המשפט המחוזי וקבע, 

, כמתחייב מסעיף כתאגידיםבין היתר, כי הסדר שבמסגרתו תישא השותפות במלוא שיעור המס של השותפים, יחידים 
ת או בהמשך לכך, תבצע תשלומי איזון לשותפים שהם תאגידים, אינו בבחינת "חלוקה" כהגדרתה בדין, אז , ולצד19

אלא תוצאה המתחייבת מכך ששולמו מהרווחים תשלומים על חשבון המס. עם זאת, בית המשפט העליון הבהיר, כי 
 ניקה של תשלומי האיזון.אינו מתיימר להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכ

לבצע איזון בגין שנת  באיזה אופן ומועדלמועד אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, בוחנת השותפות  וןנכ
, כפי )בהתאם לגישת החלוקה המגלמת המקסימלית, כהגדרתה להלן( ואילך, לרבות בדרך של חלוקות מאזנות 2019

עמוד לי צפו ,2019בגין התקופה ינואר עד ספטמבר , אשר היקפה המשוער 2018 -ו 2017שביצעה השותפות לגבי השנים 
 .מיליון דולר 20 -על סך של כ
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 (:נוסף )המשך מידע - 4ביאור 
 (:המשך) .כ

מהווה בהכרח איזון  ואינ, 2019, וכפי שעשוי להתבצע בגין שנת 2018 -ו 2017, כפי שבוצע בגין השנים האיזוןיצוין כי, 
המס החל על שיעור מ הנגזר התשלוםשותפים שהינם יחידים לבין ה המס החל עלשיעור מ הנגזר םתשלומלא בין ה

השותפים שהינם תאגידים, שכן ככל שיהיה פער בין ההכנסה החייבת המוערכת לבין השומה הסופית שתוצא 
 לשותפות, תידרש השותפות לשלם לרשות המסים או לקבל ממנה את המס המתחייב מפער זה.

האפשרות לבצעו,  ועצם"( העבר קופתת"להלן: ) 2015-2016וע איזון בגין השנים יצחוסר הבהירות בדבר הדרך לבלאור 
בדצמבר בכל אחת  31, קרי לתשלום המס הקובעים במועדיםיחידות ההשתתפות  מבעלי חלקלב לעובדה כי  בשים

תפות שו, בכוונת הכיום השתתפות ותאינם מחזיקים ביחיד"( המועדים הרלוונטיים)להלן: " 2015-2016מהשנים 
, השונות החלופותבקשר עם תקופת העבר על מנת שיכריע ביניהן. בין  חלופותלפנות לבית המשפט ולהציג בפניו מספר 

 התאגידים"להלן: ) במועדים הרלוונטייםשהחזיקו  תאגידיםשל תשלום סכומים למחזיקים שהנם  חלופותקיימות 
 -עבור מחזיקים יחידים בשנים הללו, בסך של כ ששולם "העודף"ם בגובה הסכום "(, ובהן אפשרות לתשלויםהמחזיק

 לתאגידים"(, אפשרות לתשלום בגובה הסכום שהיה משולם ליחידים העודף התשלום גישתמיליון דולר )להלן: " 12.2
 גישת" דולר )להלן: מיליון 68-אילו הייתה מתבצעת חלוקה מאזנת במועדים הרלבנטיים, בסך של כ יםהמחזיק
 גידיםאתהמ"(, אפשרות לתשלום בגישה משולבת )המביאה בחשבון כי חלק ליתת המקסימהמגלמ החלוקה
 נוספות.  חלופות"( ולצידן המשולבת הגישה" :לןעוד, לה יםמחזיק םאינ יםהמחזיק

קופת תשלום בשל תלבצע תידרש השותפות הסיכוי כי בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים,  ,להערכת השותפות
החלוקה המגלמת המקסימלית והגישה  גישת  האמורות )גישת התשלום העודף, גישותהאחת משלוש העבר בהתאם ל

 50%-מקיים סיכוי של יותר  ההנוספות ולכן להערכתחלופות המשולבת(, עולה על האפשרות שתינקט אחת מה
המשפט החלטת בית לסר הבהירות באשר אולם נוכח חו לפחות, דולר מיליון 12.2שהשותפות תידרש לתשלום בסך של 

בהתחשב במכלול הנסיבות והשיקולים, ו, חלופות האמורותמהשל כל אחת  בקשר עם תקופת העבר ונוכח חסרונותיה
כל אחת שאת ההסתברות להעריך ושל יועציה המשפטיים של השותפות  הביכולתאין  ,המקרה במורכבותגם כמו 

 תידרשהשותפות להעריך את ההסתברות ש םיכולתבן אי על כןו ,תאומץ על ידי בית המשפט מהחלופות האמורות
אשר נזקפה מיליון דולר,  12.2-בסך של כ הפרשה בהשותפות  . בהתאם, הכירהדולר מיליון 12.2סכום העולה על  לשלם

 יתרת הרווחים בהון השותפות. כנגד 
דוחות מס שבגין סים על בוסמ 2016 -ו 2015יצוין כי, סכומן המשוער של החלוקות המאזנות כאמור לגבי שנות המס 

לדוחות  13א20 -ו 4א20השותפות לבין רשות המיסים. לפרטים נוספים, ראו ביאורים התגלעו מחלוקות בין חלקם 
הכספיים השנתיים. יצוין כי, הכרעות במחלוקות כאמור עשויות לשנות באופן מהותי את ההכנסה החייבת של 

-קופה ינוארלוקה המאזנת לגבי הת, סכומה המשוער של החכמו כן ון., ובהתאם את סכומי האיז2016לשנת השותפות 
מבוסס על אומדן ראשוני בלבד של ההכנסה החייבת המשוערת של השותפות לתקופה האמורה ועל  2019ספטמבר 

בסיס הדוחות הכספיים תמציתיים ביניים )לא מבוקרים(, אשר עשוי להשתנות באופן מהותי ולהיות מושפע, בין היתר, 
מהשלכות חשבונאיות ומיסויות אשר אינן ידועות למועד , 2019ורכי מס לשנת ת והוצאות השותפות לצל הכנסומכל

אישור הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, מהקביעה הסופית של ההכנסה לצורכי מס של השותפות לשנות המס 
 .קלהש ומהשפעת השינויים בשער החליפין של הדולר לעומת 2018 -ו 2017, 2016

 
גד ים כנפקחהמשהגישו  ניה ובקשה לצו זמיעבתב תאודות כ יםים השנתיהכספיחות דול ב5ט12 ך לאמור בביאורמשהב .כא

לק "מ ודגיה בערנאכות ע"מ, דלק מערקבוצת דלק ב אתהכוללות )ג מלוהתות ובעל שותפותכללי בה שותףפות, הותהש
ט תמר פרויקעה בשקר הההחז היתר, כי מועד יןהם נטען, ב"(, בבעלות התמלוג" . להלן ביחד:( בע"מ2012תמלוגים )

 ןוכם, חימפקעת הינה בתבכתב הג גתמלועלות הב שוהגי 2019יל פרבא 4יום ב "(,יעת המפקחיםתב"לן: ם הגיע )להטר
 "(. שכנגד התביעהקחים )להלן: "המפפות וי בשותללכתף ההשותפות, השושכנגד, נגד  עהכתב תבי

שערכה ר מקט תהשקעה בפרויהחזר ה מועד בחישוב כי היתר,ת התמלוג, בין וטוענות בעלכנגד מסגרת התביעה שב
 מה, הוצאותצע השותפות לש מוןהמית וצאוההיתר, ובין  ,תחשיב" לתוך הסוועמשר "הת אאוכללו הוצנ פות,השות

ויקט פרה שלביועדה לאות מטה של השותפות וכל הוצאה שנם, הוצופינוי מתקני לוקסי שלודאי  נואיומן עתידיות שסכ
ל כבר ח תמריקט ובפרה ההשקעהחזר ת כאמור, מועד אוצההו ג, בניטרולהתמלוות ת בעללטענבאר". ה"פי שאחרי 

 . 2017פין, בשנת ילופי חילוחל , או2016 נתבש לופיןלחי ו, א2015גוסט וודש אבח
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 סף )המשך(:ונ מידע - 4יאור ב
 :(המשך) .כא

החזר  מועדישוב הביא בחשבון בחל הוצאות יש ולהצהיר אלהמשפט  ביתשות בעלות התמלוג מאם, מבקהתב
וכן של  ל,מור לעיהאס בסיה על ער ההשקזל מועד החש שחודמוב שחירוך פות לעות כי על השותהורההשקעה, וכן ל

י נות בעלות התמלוג כעוד טוע .מלוגוב לבעלות התהחישת מסור אול ,ג לקבלומלבעלות התאיות אותם זכתמלוגים ה
 ביעתועבר תט, וכי ככל שתמשפבוררות, ולא בבית ה ליכיגרת הריך להתברר במסצ זר ההשקעהחהושא מועד עמדתן נל
  ד.ה שכנגון בתביעם את הדיגת לבוררו ירעבלה נכון היהא ז ,כי בוררותהלים ליפקחמה

פיים חות הכסלדו 5ט12)כמפורט בביאור  זמניד לסע המשפט בבקשה בביתם שהתקיין וימשך לדהב יצויין כי,
 דבר, בםקחיפהמבין מלוג לבין בעלות הת סדרפט תוקף של החלטה לההמש ן ביתנת 2019באפריל  2, ביום ם(ייהשנת

 .ינמלצו ז םחיה את בקשת המפקו ייתרהחלטה ז יה בע"מ.גנררכות אעמ לקן דשתית תתחייבוהמתן כתב 
 לעיכובשותפות, ב ותף הכלליהשהשותפות ווגשה מטעם התקיים דיון בבקשה שה 2019ביוני  23ום כי, בייין צועוד י
לבין  ותפותששבין ה ת הזכויותעברם הכבהס בתיימחוררות מה של תניית בקיותביעת המפקחים, עקב ב יםהליכ

בפני ישמע שיך להיעה תמכך התבומש ה,ה הבקשחתדנ 2019 ינובי 24ביום  כיו 1993 באוגוסט 2ג מיום ומללות התעב
 פני בורר.בית המשפט ולא ב

 הן .ותפות והשותף הכללים השמטעה כתבי ההגנוגשו ה (ילאחר תאריך הדוח על המצב הכספ) 2019טובר וקבא 2ביום 
 .תמלוגבעלות ה ידי-ה עלשוגד אשר השכנגעה לתבי סביחגד נב הגנה שככת והן חיםקמפה עתס לתביביחכתב הגנה 

בקשת המפקחים ל ,משפטהורה בית ה 2019 ברבנובמ 7ביום  .יחד ת גםעוי התבישת תדחות אל שבהם נטען כי י
 חוות לסס עתבהב, השותפותהערכת ל .2019 בדצמבר 15ליום ו עד שכתבי תשובה בתיק יוגגשת ה כי  תמלוגה ובעלות

הפרשה הו 50% -ה מד נמוכה שכנגשותפות מכתב התביעה של פותלהוצאות נוסחשיפה ים, הימשפטה העצייו דעת
 .הינה מספקתם תיייים השנהכספ בדוחותעה וצבש
 

ספטמבר ב 24יום ב ,יעה נגזרתתבר שובקשה לאיבדבר  ,השנתיים ספייםחות הכדולא 5ט12ביאור בלאמור  בהמשך .כב
בקשר עם נגזרת שור תביעה לאי הבקשילוק ס המורה על אביב, לוזי בתחהמשפט המ ביתשל  ןסק דיפ תןי, נ2019

  .תשת השותפובקל םבהתא סףעל ה קט תמרויבפר חזר ההשקעהד המוע תייסוג

 
-"חהתשס, נקי יראוווק ח מכוחוויתן לאסדת ל לאוויר פליטה יתרהקבלת ל נובלי ידעל  בקשה חדשהלהגשת  ךבהמש .כג

יבלה ק (ילאחר תאריך הדוח על המצב הכספ) 2019במבר בנו 6יום בכי,  ןייצו ,("ההפליט רשת היתקב" לן:ה)ל 2008
"(. הפליטהיתר ה": )להלן 2026עד לשנת  ם,שני 7חול לתקופה של ין, אשר ויתסדת לואה לאוויר לליטהיתר פ נובל

נולוגיה ום הטכישסדת לוויתן, יפליטה באר ויטה מירבית מכל מקפלהוראות בדבר היתר, בין  היתר הפליטה כולל,
 28 םוביוין כי, זה יצ בהקשרביבה. הס ד להגנתיווח למשרה ודרהמיטבית הזמינה וכן הוראות בדבר ניטור, דיגום, בק

 תלהגנ המשרד נגד בירושלים יהמחוז המשפט לבית "(עותרתהן: "הל)ל הבית רישומ עמותת התרע 2019וסט באוג
ת הסביבה למשרד להגנ תלהורו, בה ביקשה ("המשיבים: "להלן) יהאנרגה ומשרד לנוב ,בו יםדתפקי ליובע הסביבה

 ,עותרתה לטענת ,םיושהדרשונים  פרטי מידע להמציא הגיהאנרד את משר ול אנוב את ייבבו לח םדיולבעלי תפקי
 לצורך ימים 45 של זמן פרק ותולהקצ בורלצי עהמיד מלוא את לפרסם; הפליטה היתר בבקשת החלטה קבלת רךצול

 צו מתןל הבקש הוגשה רההעתי עם בבד בד. תירההע לבירור עד אסדהל פליטה היתר ממתן הימנעול; ותערה שתהג
 הגשת לאחר ,2019בספטמבר  5 יוםב .ההעתיר ורלביר עד טהיפלה היתר מתן את למנוע מכווניםה םינייב וצו רעיא

 שניתנה) 2019בספטמבר  25 מיום תנוספ בהחלטה .ביניים ולצ הבקשה את טהמשפ בית דחה, המשיבים מטעם גובותת
 דינה כך בשל כי עבוק, דמתקומ תירהעה כי ובלנ לש תהטענ את המשפט תיב קיבל( דחוף דיון יעתלקב תהעותר בבקשת

 2019ובמבר בנ 11 וםיל עד להגיש לעותרת משפטה תבי התיר, העתירה סילוק רםבט, אתז עם. הסף לע מסולקת תיולה
 על , בין היתר,עדכנה בהןעדכון  תוגישה הודעתרת ההעו .הגשתה בעת דמתמוק תהייה ירההעת האם בשאלה וןיעט

לעתירה  קדמיותוכי תגובות מ 2019 בדצמבר 19תירה יתקיים ביום בע וןדיכי  קבעבית המשפט  .הפליטה מתן היתר
 .2019 צמברדב 10ם ותוגשנה עד י
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 ך(:סף )המשונ מידע - 4יאור ב
 :(המשך)  .כג

עמותה  –ידי מועצה מקומית זכרון יעקב, צלול -הומצאה לנובל עתירה שהוגשה על 2019בנובמבר  21 ביוםף, בנוס
כרכור ומועצה -אזורית מגידו, מועצה מקומית פרדס חנה זרקא, מועצה-א ת ג'סרועצה מקומילאיכות הסביבה, מ

. לבית המשפט המחוזי בירושלים ורית עמק חפר נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד נובלאז
זים. ליטת גהכרוכה בפ פעילות לוויתן תבעתירה מבוקש להורות על בטלות היתר הפליטה ולקבוע כי לא תתקיים באסד

ביניים למניעת -טל. כן התבקש צוובתאישור תכנית ההרצה של האסדה כי לקבוע בית המשפט התבקש לחלופין, 
 .פעילות באסדה הדורשת היתר פליטה

 
  , "(הממונה)להלן: "החלטת הממונה על התחרות  אודות, השנתיים םפיילדוחות הכס 3ג7ור יאבבלאמור  בהמשך .כד

יצוין כי , EMGתירה את רכישת הזכויות בצינור , המ1988 -מ"ח תשהכלכלית, ה תהתחרו לחוק )ב(20לסעיף  בהתאם
בהתאמה  "הצלחה" -ו "99ובי לבע"מ )חל"צ( ועמותת הצלחה )ע"ר( )להלן: " 99בי ו לוהגיש 2019בספטמבר  8ביום 

בות )כמשי EMG -( ו"EMED:"הלן)ל  Pipeline B.V EMEDנגד כ)כמשיבה( ו הממונה נגד( ערר "העוררות" – דויח
הדין ש בית התבק, במסגרתו כאמורישור הממונה על אבבית המשפט המחוזי בירושלים  לתחרות דיןה לבית( רמליותפו

  .תשובותיהן לערר  EMG -ו EMED הגישו 2019מבר בנוב 13ביום  לבטל את החלטת הממונה או לשנותה.
 

 .תשקיף מדף שותפותה מהפרס 2019י במא 14ביום ים, ם השנתיפיית הכסה לדוחו13לאמור בביאור  משךהב  כה.
 

 מיליון דולר 150ך של ים בסת רווחקחלוהנאמן ף הכללי וקטוריון השותיראישר ד 2019 באוגוסט 13ביום    .כו

 .2019בר טמבספ ודשחב צעהבו( אשר תתפותשדת הלר ליחידו 0.12779)  

 
 

 רים פיננסיים:מכשי - 5ביאור 
 סיים:נינפ מכשירים וגן שלי הווש

ב חו מעט אגרות, לבספרים ערכםל וברק או אםתו הכספיים דוחותב גיםהמוצ םפיננסייה יםרישכמה של ןהוגה השווי .א
מיליון  1,356 -: כ2018ר דצמבב 31 םיוולר )לליון דמי 1,381 -כהינו  ,2019 בספטמבר 30ם קו ושווין ההוגן ליופשהונ
בדצמבר  31 יוםמיליון דולר )ל 1,366 -כ הינו םפריבס( וערכן ולרדן יומיל 1,368 -כ 2018 בספטמבר 30ליום  ,דולר
 (.מיליון דולר 1,363 -כ 2018 מברבספט 30ם , ליודולר ליוןמי 1,348 -כ :2018
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 :שך()המ םסיייננירים פמכש - 5ביאור 
 :שך()המ םנסייינם פשירימכ של גןווי הוש
 ייםתות התמציבדוח הוכרוש גןוה יובשו םימדדהנ הפיננסיים םרישיהמכ של ןההוג ישווה היררכיית בדבר םנתוני להלן .ב

 :פיהכס מצבה עלניים בי

 30.9.2019 

 הכל-סך 3 הרמ 2 רמה 1 הרמ 

 בלתי מבוקר 

     :ו הפסדוח אוך רדר הוגן יבשוו פיננסיים כסיםנ

 9,241 - - 9,241 ב ת חורוגא  -
 יד4ביאור  )ראה ןתניחזקות כריש ומקבל לתמלוגים  -

 139,800 139,800 - - יל(על
 ותנין שכריות ממכירת חזקאה לחברת אנרגי'אן לווה -

 80,698 - 80,698 - שנתיים(ה םהכספיית לדוחו ב8ביאור )ראה 

 229,739 139,800 80,698 9,241 וח או הפסדרון דרך וגוי הבשו נסייםסה"כ נכסים פינ

     כולל אחר:רווח  דרךבשווי הוגן  סייםנכסים פיננ
גן דו למדידה בשווי הויועשם ייים הונשירבמכהשקעות  -

 51,195 - - 51,195 אחרדרך רווח כולל 

 280,934 139,800 80,698 60,436 נסייםינפכ נכסים סה"

 וללכח וורך רד הוגן יבשוו תוייננספ יבויות התחי
     :אחר

ן ת מימויביזומנים בקשר עם רת גידור תזרים מעסקאו -
 6,208 6,208 - - תןיוולפרויקט 

 6,208 6,208 - - ויות פיננסיותייבחהת כסה"

 
 30.9.2018 

 תי מבוקרבל 

 הכל-סך 3 הרמ 2 רמה 1 רמה 

     
     :הפסדו וח אדרך רו גןהו בשווי נסייםנפי נכסים

 85,774 - - 85,774  בחו תאגרו  -

 50,077 24,794 - 25,283 פקדונות מובנים -

 ז4 וראי)ראה ב יןותנחזקות כריש מל בלקמלוגים ת -
 120,100 120,100 - - לעיל(

 יןתנוש כריות 'אן ממכירת חזקאנרגי לחברת אההלוו -
 89,900 - 89,900 - פיים השנתיים(סהכלדוחות  ב8ביאור  )ראה

 24,494 - - 24,494 סל נותרק  -

 370,345 144,894 89,900 135,551 ם פיננסייםנכסי סה"כ
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 :(ךשים )המנסיפינמכשירים  - 5ר וביא
 :)המשך( נסייםפיני הוגן של מכשירים ווש
 :)המשך( .ב

 31.12.2018 

 כלה-סך 3 מהר 2 רמה 1 רמה 

 מבוקר 

     :הפסד אוווח דרך ר וגןה בשווי ננסייםיפ נכסים

 78,720 - - 78,720 ב וח תואגר  -
 ב8ר ואה ביא)ר חזקות כריש ותניןתמלוגים לקבל מ -

 113,100 113,100 - - (םתייהכספיים השנ ותחלדו

 28,136 - - 28,136 קרנות סל -

 30,457 4,974 - 25,483 יםת מובנפקדונו -
ות כריש סגרת מכירת חזקמאה לחברת אנרג'יאן בהלוו -
 91,500 - 91,500 - (יםנתים השפייסהכ תלדוחו ב8ר אוראה בי) תניןו

 132,339 91,500 118,074 341,913 
 

 ים:פיננסיגן של מכשירים ההובמדרג השווי  3רמה ת בווגוסוגן המי השווגין מדידות בה מהתא
 

 יוםב תיימההסשחודשים  תשעהלתקופה של  
 2019 בספטמבר 30 

 

 פקדונות

  ניםמוב

גים תמלו
וססי מב
ה פקה

 תעתידי

 תאוקסע
דור גי

 יםתזר

 הכל-סך מניםמזו

 בוקרבלתי מ 

 118,074 - 113,100 4,974 ר(ק)מבו 2019ינואר ב 1יתרה ליום 

 26,705 (21) 26,700 26 או הפסדברווח הוכרה מחדש שדה ימד

 (6,187) (6,187) - - חרלל אכו וחושהוכרה בר חדשמדידה מ

 (5,000) - - (5,000) מימושים/תקבולים

 133,592 (6,208) 139,800 - 2019 בספטמבר 30 םולי רהית
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 :משך(ה) םסיים פיננמכשירי - 5ר ביאו
 :)המשך( סייםם פיננירל מכשיהוגן שווי ש
 (:המשך) .ב

 :משך()ה םסייוגן של מכשירים פיננהשווי הג הדרמב 3ברמה ת המסווגוהוגן  ויות שוין מדידבג התאמה

 

 
 

 ביום ההסתיימש יםשחוד עהשת ה שללתקופ
 2018 מברטבספ 30 

 

 תדונופק
  מובנים

לוגים תמ
י מבוסס

הפקה 
 תעתידי

וואה הל
לחברת 

'יאן נרגא

סגרת במ
 כירתמ

ת קוחז
יש כר
 כלה-סך יןנות

בוקרתי מבל   

     
 211,988 78,500 88,600 44,888 )מבוקר( 2018 ראנויב 1ם יתרה ליו

 50,456 19,050 31,500 (94) סדפה ה ברווח אושהוכר חדשמדידה מ

 (86,700) (86,700) - - 3 הלרמ מחוץ ברותעה

 15,000 - - 15,000  רכישות

 (45,850) (10,850) - (35,000) וליםקבתם/שיימומ

 144,894 - 120,100 24,794 2018 ספטמברב 30 םליו יתרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םובי מהייהסתשם יחודש שהושל לתקופה של 
 2019 בספטמבר 30 

 

 פקדונות
  מובנים

תמלוגים 
מבוססי 

ה הפק
 תתידיע

 עסקאות
 ורדגי

ם תזרי
 הכל-סך יםזומנמ

 קרתי מבולב 

     
 124,173 (6,227) 130,400 -  2019 יביול 1ם ליו יתרה

 9,390 (10) 9,400 - הפסד ברווח או שהוכרהדש מחמדידה 

 29 29 - - אחרל כול וחורה ברוכהש שמדידה מחד

 133,592 (6,208) 139,800 - 2019 טמברבספ 30 םליו יתרה
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 :()המשךים ם פיננסימכשירי - 5 ראובי
 :ך(ש)המ יםיננסיפ יםרל מכשיש ןגווי הוש
 (:שך)המ .ב

 :ך()המשננסייםפישירים מכוי ההוגן של במדרג השו 3ברמה  ן המסווגותידות שווי הוגמד בגיןהתאמה 
 
 
 
 

 
 2018 בדצמבר 31 ביום ימהשהסתי לשנה 

 

 ותדונפק
  םמובני

תמלוגים 

מבוססי 
הפקה 

 תעתידי

הלוואה 
 תרלחב

 ןרג'יאאנ
ת גרמסב

ת רמכי

 חזקות
 כריש
 הכל-סך ותנין

בוקרמ   

     
 211,988 78,500 88,600 44,888 2018 בינואר 1ה ליום תרי

 43,636 19,050 24,500 86 דפסה ווח אוברשהוכרה ש מחדדה ידמ

 15,000 - - 15,000  ישותרכ

 (65,850) (10,850) - (55,000) יםתקבול /םושימימ

 (86,700) (86,700) - - 3 לרמה וץחמ ותהעבר

 118,074 - 113,100 4,974 2018בר דצמב 31 וםיל תרהי

 

 ים:לגידור תזרימי מזומנ ותסקאע .ג

, יכספמצב הה לי ביניים עדוח התמציתריך הלתאם השנתיים. נכון כספייה ותלדוח 2ו22ביאור ב מורלא ךשבהמ
 ריביתבלת קמ תשותפוהלפיו דולר  ןיליומ 702-כ לשולל כם וכבס (IRSלהחלפת שיעורי ריבית )מים הסכ 7 ותלשותפ

 ויים בשוויפה לשינשיהח דוריגמשמשת ל. עסקת ההחלפה בהסכם ועבהקבשיעור  קבועהריבית  מתומשל משתנה
 .וויתןלט מת פרויקהק מימוןל תהמשמש שתנהמה בריבית הלוואשל  בתזרים המזומנים הוגןה
 
 
 

 
 
 

ם ה חודשיוששל של פהתקול
 ביום הסתיימשה

 2018 מברבספט 30 

 

 פקדונות
  יםמובנ

גים מלות
 סימבוס

הפקה 
 הכל-סך תעתידי

בוקרלתי מב   

    
 141,740 117,000 24,740  2018 וליבי 1 ה ליוםתרי

 3,154 3,100 54 הפסד ה ברווח אוש שהוכרדה מחדמדי

 144,894 120,100 24,794 2018 מברפטבס 30 םולי יתרה



 לתמוגבת ותפוש -דלק קידוחים 

 י דולר()באלפ 2019 פטמברבס 30ם יולים ניבים יייים התמציתהכספ תוחלדום ריאובי

  
27 

 

 :ך(המש) ייםמכשירים פיננס - 5ביאור 
 :(שךמ)ה יםיפיננסשירים כשל מן וגה ויוש
 :)המשך( מזומנים מיתזריגידור קאות לעס .ג

 ברבספטמ 30ם שהסתיימה ביום חודשי השעתה של ופבתק לפההחת העסק ןבות בגיההתחיישווי ההוגן של ב הגידול
 -כשל  ןויטק 2019 מברספטב 30 קופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביוםת)בלר, נטו דו אלפי 6,194 -כך של בס 2019

ח או וורטיבי שהוכר בהלא אפק . הסכוםרווח הכולל האחמהרלק כחן כנגד קרן הוברובו  הוכר ו(טלר, נודלפי א 64
  .יחזנינו ה פת הדוחקובת דהפס

 
 :צב הכספיהמ עלים ינים בייתתמציה ותדוחהך ר תארים לאחיאירוע - 6ור יאב

 .1ב3 רוראה ביאלוויתן ת תקופת ההרצה לאסדת ותחיל GME עסקת ליםמות תנאים מתהתקייבדבר פרטים ל .א

 .4ב3ראה ביאור  Dסקר סביבתי ברישיון אלון ם בדבר לפרטי .ב

 .6ב3ן ראה ביאור סישלת קפרין השותפות לממון הסכם הזיכיון ביל תיקע הם בדבר חתימלפרטי .ג

   ד.4חשמל ראה ביאור לחברת  האספקהלפרטים בדבר הסכם  .ד

 יב.4ראה ביאור ל הויק ופאת נוברישיותלים המם תנאיהות מקייהתלפרטים בדבר  .ה

 .יד4 כריש ותנין ראה ביאור זקותחב עדכון משאביםבר בד םלפרטי .ו

 יח.4 ראה ביאור וויתןל תחזקוב החזקהין הגב נוספותת העמדת ערבויובר לפרטים בד .ז

 כא.4 ראה ביאורוג התמלת לומפקחים ובעה בקשר עם תביעת הי הגנהגשת כתבדבר רטים בלפ .ח

 .כג4 אוריתן ראה בלווי לאסדת טהילפהיתר ים בדבר קבלת לפרט .ט
 

 





ג)א( 38דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה   
:1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל  

 

השותף שותפות מוגבלת )להלן: " - בדלק קידוחיםההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של השותף הכללי 
", בהתאמה(, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח השותפות" ו"הכללי

 הכספי ועל הגילוי בשותפות.

 לעניין זה, חברי ההנהלה הם:

 , יו"ר דירקטוריון השותף הכללי;אסי ברטפלד .1

 ;השותף הכללי מנכ"ל, יוסי אבו .2

 ;ומנהל סיכוני שוק "למשנה למנכ, יוסי גבורה .3

 .פרידמן, משנה למנכ"ליניב  .4

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בשותפות, אשר תוכננו בידי 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל 

נועדו לספק ביטחון סביר בהתייחס ואשר  ,את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון השותף הכללי
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהשותפות נדרשת 
לגלות בדוחות שהיא מפרסמת על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת 

 הקבועים בדין.

לים שתוכננו להבטיח כי מידע שהשותפות נדרשת לגלותו הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונה
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת השותף הכללי, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 
הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 

 המתאים, בהתייחס לדרישות הגילוי.

בלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון בשל המג
 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 רבעוניהבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני בדוח 
"(, בדבר הבקרה הפנימית האחרוןהרבעוני הדוח )להלן: " 2019 ,יוניב 30לתקופה שנסתיימה ביום 
 אפקטיבית.נמצאה הבקרה הפנימית כ

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון של השותף הכללי והנהלת השותף הכללי כל אירוע או 
הרבעוני דוח שנמצאה בעניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

 בדבר הבקרה הפנימית האחרון;

, ובהתבסס על מידע הבקרה הפנימית האחרוןעל האמור בדוח הרבעוני בדבר בהתבסס למועד הדוח, 
הבקרה הפנימית היא  ,שהובא לידיעת הנהלת השותף הכללי ודירקטוריון השותף הכללי כאמור לעיל

 אפקטיבית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 (:1ג)ד()38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 

 :יכאני, יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי, מצהיר 
 

של שנת  לישיהשרבעון "( להשותפותשותפות מוגבלת )להלן: " –של דלק קידוחים  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 (;"הדוחות" :)להלן 2019

 

מהותית לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס  ץהנחו

 לתקופת הדוחות;

 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
השותפות לתאריכים ולתקופות  המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

של כספיים הדוחות הביקורת והת ועדושל השותפות, לדירקטוריון ולו יםהחשבון המבקר יגיליתי לרוא (4)
הדיווח הכספי ועל  לעהשותף הכללי בשותפות, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית 

 הגילוי:

שמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על את כל הליקויים המ (א)
לאסוף, לעבד,  שותפותשל ה ההדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת

לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 
 -וראות הדין; וכן הכספיים בהתאם לה

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או  (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בשותף הכללי בשותפות: (5)

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח תחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (א)
שמידע מהותי המתייחס לשותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 –של הדוחות; וכן 

נהלים, המיועדים להבטיח של בקרות ו תחת פיקוחיקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;

ליום הדוח הרבעוני לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) (ג)
את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה של השותף ( לבין מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות 2019ביוני,  30

 .על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפותאפקטיביות הבקרה הפנימית ל בנוגעהכללי בשותפות 
 

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

__________________                   _____________________ 

 יוסי אבו, מנכ"ל                  2019, נובמברב 24   
  

  



 

 

 :(2ג)ד()38הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 
 

 הצהרת מנהלים
 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 
 :כימצהיר  ,"למשנה למנכאני, יוסי גבורה, 

 

דלק לתקופת הביניים של אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הו ביניים בחנתי את הדוחות הכספיים (1)
 הדוחות" או "הדוחות" :)להלן 2019של שנת  שלישיהרבעון ל"( השותפותשותפות מוגבלת )להלן: " -קידוחים 
 (;"הביניים לתקופת

 

אינם כוללים כל לתקופת הביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם,  ץהנחוולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית  ,מצג לא נכון של עובדה מהותית

 ת;לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחו

 

באופן  משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

 

כספיים של הדוחות הביקורת והת ועדו, לדירקטוריון ולושותפותשל ה יםהחשבון המבקר יגיליתי לרוא (4)
הדיווח הכספי ועל  לעלגבי הבקרה הפנימית השותף הכללי בשותפות, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר 

 הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על  (א)
ולמידע הכספי האחר הכלול ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  ,הדיווח הכספי ועל הגילוי

, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתה של השותפות לאסוף, לעבד, לתקופת הביניים בדוחות
לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 -הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן 

בה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או ששאינה מהותית,  כל תרמית, בין מהותית ובין (ב)
 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 

 עם אחרים בשותף הכללי בשותפות: יחדאני, לבד או  (5)

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  חיתחת פיקוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (א)
שמידע מהותי המתייחס לשותפות מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 –של הדוחות; וכן 

נהלים, המיועדים להבטיח של בקרות ותחת פיקוחי קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  (ב)
באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 

 לכללי חשבונאות מקובלים;

ליום הדוח הרבעוני לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) (ג)
זה, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול  ( לבין מועד דוח2019ביוני,  30

מסקנת הדירקטוריון וההנהלה של השותף הערכתי את בדוחות לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, ל
 .של השותפות אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויהכללי בשותפות בנוגע ל

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

 
 _______________       _____________________ 
 , רו"חיוסי גבורה                                         2019, נובמברב 24 
 "ל משנה למנכ                       
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 מבוא והגבלת אחריות .1

 כללי .1.1
כלכלי בע"מ )להלן: עוץ יג'י.אס.אי י ידי על הוכנה "(הדעת חוות" ו/או "העבודה)להלן: " זו עבודה

  1דלק קידוחים השותפות המוגבלתהתמלוגים להם זכאית שווי  הערכת לצורך "(ג'י.אס.אי"

 I/17 -"תנין" ו I/16 בחזקות בגין מכירת זכויותיה "(השותפות"ו/או " קידוחים דלק)להלן: "

 בהתאם וזאת "(,הערכת השווימועד )להלן " 2019 בספטמבר 30ליום "( החזקות: ")להלן "כריש"

, בין היתר, לצרכי דוחות דלק קידוחיםידוע לנו כי העבודה מיועדת לשמש את  .ההנהלה לדרישת

כספיים רבעוניים ותקופתיים, ועל כן אנו מסכימים שהעבודה תאוזכר ו/או תיכלל בכל דוח 

והכל ותקנותיו,  1968-השותפות ובעלי העניין בה, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח םשתפרס

 .2018 בינואר 29כאמור במכתב ההתקשרות מיום 

 "(המידעמצגים, תחזיות והסברים )להלן: "על  , בין היתר,לצורך הכנת העבודה, התבססנו

מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת ג'י.אס.אי . האו ממי מטעמ/ו מהשותפות שקיבלנו

 המידע ו.חוסר סבירות על להצביע העלול דבר לידיעתנו בא דיקה עצמאית של המידע, כמו כן, לאב

ו לשלמות, ולנכונותאימות  מהווה העבודה המוגשת לכם אינה ולפיכך תלוי, בלתי באופן לא נבדק

מסוים,  בזמן נתוןב מצ סבירה והוגנת בצורה לשקף אמורה כלכלית ה. הערכהז מידע של וולדיוק

 ותחזיות שנאמדו.  יסוד להנחות התייחסות ותוך ידועים נתונים בסיס על

חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים, אשר שימשו לקביעת 

מלא תיאור . עם זאת, התיאור אינו מתיימר להיות התמורה לה זכאית השותפותהשווי ההוגן של 

 . במהלך גיבוש חוות הדעתומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו 

נה באה במקומה. כמו כן, העבודה איננה מיועדת לקבוע עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואי

 עבור משקיע ספציפי ואין בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. התמורה את שווי 

 ג'י.אס.אי ייעוץ כלכליהעבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות. 

לגבי דיוק ושלמות  השותפותאינה אחראית לאופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של 

 הנתונים ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.

תוצאות  ,אינם שלמים, מדויקים או מהימניםג'י.אס.אי עליהם הסתמכה  ,היה והמידע והנתונים

צמנו את הזכות לשוב ולעדכן את העבודה לאור נתונים עבודה זו עלולות להשתנות. אנו שומרים לע

 חדשים שלא הובאו בפנינו. למען הסר ספק, עבודה זו תקפה למועד חתימתה בלבד. 

לתנאים המסחריים העיקריים ו לתחזיות, לרבות ביחס זו בעבודהכי המידע המפורט  יודגש

ועברות מכוחו, לתמלוגים בהסכם המכירה של המאגרים, להיקף הכספי הכולל שלו, לזכויות המ

מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  יםמהוו ,להתקיימותם של התנאים המתלים בווהמוסכמים בו, 

                                                 
שותפות מוגבלת )להלן: "אבנר",  –התמזגה דלק קידוחים עם השותפות אבנר חיפושי נפט  2017למאי  17בתאריך  1

 רוק.שותפות אבנר ללא פי נמחקהוכתוצאה מכך להלן ביחד: "השותפויות"( 
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, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור 1968 –בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

ב גורמים שונים או בכל אופן אחר. המידע האמור עשוי להתממש באופן שונה מהותית וזאת עק

 .ועוד יםפיתוח המאגרל לרבות עיכובים בלוחות הזמנים

 הזכויותנציין כי בבואנו להעריך את השווי של התמורה, התבססנו על ההנחה כי עסקת מכירת  עוד

 אשר מידע כל לידיעתנו הובא לאו מרצון ומוכר קונה בין שוק בתנאי נעשתה ותנין כריש חזקותב

 .זו הנחה לסתור עלול

, למעט תבשותפו הכללי ףו/או בשות בשותפותתלות ו/או עניין אישי אנו מאשרים בזה כי אין לנו 

העובדה שאנו מקבלים שכר טרחה עבור עבודה זו. כמו כן, הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה 

 בתוצאות העבודה.

וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד ג'י.אס.אי 

במי מהן, אינם אחראיים לכל נזק, אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף 

 שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה. 

 קורות מידעמ .1.2
 :ו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלןמקורות המידע העיקריים ששימש

 ות כספיים של השותפות דוח •

 "כריש" I/17 -"תנין" ו I/16בחזקות  השותפות זכויות מכירתלהעסקה  תנאימידע לגבי  •

( Energean Israel Limited)החברה האם של  Energean Oil & Gas plcתשקיף שפורסם ע"י  •

 Netherlandדוח המשאבים שהוכן ע"י  לרבות"(, התשקיף)להלן: " 2018במרץ  16מיום 

Sewell and Associate Inc. (להלן" :NSAI)" הכלול בתשקיף 

 למכירת הזכויות בחזקות כריש ותניןהסכם  •

)לרבות אתר  המתפרסם באתרי אינטרנט פומבימידע דיווחים מיידים של חברות בורסאיות ו •

 מקורות פומביים אחרים, כתבות בעיתונות או האינטרנט של אנרג'יאן(

 מקורות פנימיים ובסיסי נתונים של גיזה זינגר אבן •

 תובשותפפגישות ו/או שיחות טלפון עם בעלי תפקידים  •
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 פרטי החברה המעריכה .1.3
פירמת  הינה, אשר בע"מ גיזה זינגר אבןשל חברת עוץ כלכלי בע"מ הינה חברה בת י'י.אס.אי יג

, הגדולות החברות בליווי עשיר ניסיון לפירמהייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה בישראל. 

 שנות שלושים במהלך צברה אותו, הישראלי במשק החשובות והעסקאות הבולטות ההפרטות

 ובלתי עצמאיות עסקיות חטיבות באמצעות, תחומים הבשלוש פועלת. גיזה זינגר אבן פעילותה

 ; מחקר אנליטי וממשל תאגידי. להשקעות בנקאות; כלכלי ייעוץ: תלויות

 זינגר בגיזה הכלכלית המחלקה מנהלו, שותף איתן כהן"ח רוהעבודה בוצעה על ידי צוות בראשות 

, בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בתחומי הייעוץ הכלכלי והעסקי, הערכות שווי חברות אבן

הל מחלקה כלכלית בחברה יזמית בתחום התשתיות וכמנהל ומכשירים פיננסים. בעבר שימש כמנ

)סומך חייקין(. איתן הינו רואה חשבון, בעל תואר ראשון בכלכלה  KPMGבמחלקה הכלכלית של 

 ומנהל עסקים מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במתמטיקה פיננסית מאוניברסיטת בר אילן.

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 בברכה,

 

 ייעוץ כלכלי ג'י.אס.אי

 2019 נובמברב 24 
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 תמצית מנהלים .2

 רקע .2.1
למסחר  ההרשומבפקודת השותפויות(  השותפות מוגבלת ציבורית )כמשמעות ההינ דלק קידוחים

גז טבעי בבורסה לניירות ערך בתל אביב. השותפות עוסקת בחיפושים, פיתוח והפקה של נפט, 

 .קונדנסטו

 תגליות ויםלבורסה כי מאגרי הגז תנין וכריש מהו השותפות הדיווח 2013 -ו 2012במהלך השנים 

במאגרי ונוזלי גז טבעי(  והנוזלים הפחממניים )קונדנסטלהלן פירוט כמויות הגז הטבעי  .גז טבעי

, החברה האם של חברת Energean Oil & Gas plcבתשקיף של שפורסמו כפי ( 100%כריש ותנין )

Energean Israel Limited2 " :3 2018במרץ  16מיום  ,("הרוכשתו/או " "'יאןאנרג)להלן:  

 

 אנרג'יאן דיווחל בהתאםנוספים  BCM 25-כ(, כוללת BCM 70*כמות הגז הטבעי במאגר כריש )

כמות הנוזלים . 4בעניין תוצאות קידוח אקספלורציה במאגר "כריש צפון" 2019בנובמבר  4-המיום 

  .MMBBL 44.6-הפחממניים במאגר עודכנה בהתאם לכ

מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי  על ת ישראלממשלהחלטת בעקבות 

 מתווה" :תנין ושדות גז טבעי נוספים )להלןתמר ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי לוויתן, כריש ו

למכור את , בין היתר, "(נובל)להלן: " Noble Energy Mediterranean-ו השותפויותנדרשו , "(הגז

בפטור ממספר הוראות של במאגרי כריש ותנין בכדי לעמוד בתנאים אשר יזכו אותן  הןהחזקותי

באוגוסט  16ביום "(. חוק ההגבלים העסקיים)להלן: " 1988 –חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 

חיפושי נפט  ואבנרבין דלק קידוחים  נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות כריש ותנין ,2016

במסגרתו זכאיות , אנרג'יאןלבין  ,"(השותפויות"( )להלן ביחד: "אבנר)להלן: "שותפות מוגבלת 

מיליון דולר  40של  ום במזומןלשמתהמורכבת  ,מליון דולר 148.5לתמורה בסך השותפויות 

תשלומים  10אשר ישולמו בפריסה של  מליון דולר 108.5 -ו (מועד השלמת העסקהבששולמו )

                                                 
 Ocean Energean Oil and Gas Ltd. לשעבר 2
 .Net Resources ,יאן'שצורף לתשקיף של אנרג INSAפי דוח המשאבים של -על 3
4

"כריש צפון". בהתאם לדיווח, נמצאו -הודיעה אנרג'יאן על השלמת קידוח האקספלורציה ב 2019בנובמבר  4-ביום ה  
נוספים של נוזלים פחממניים )כמות הנוזלים הפחממניים  MMBBL 15.9-נוספים של גז טבעי וכ BCM 25-במאגר כ

'אן אנרגי של המשאבים מעריך ידי על בעבר שדווחתוך שימוש ביחס הנוזלים הפחמימניים כפי שהנוספת עודכנה 
 .(שמרנות , וזאת מטעמי כריש מאגר לגבי

 

גז טבעי 

)BCM(

נוזלים 

פחממניים 

)MMBBL(
*44.6*70כריש

                   4.1             21.7תנין

                48.7             91.7סה"כ

חזקה

עתודות ומשאבים מותנים
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)להלן:  וכשת לפתח את המאגרהרבהחלטת  מותנה ר סכום זהשבתוספת ריבית, כא שווים שנתיים

 זכאיות לתמלוגים מההכנסות אשר יתהוו לרוכשתתהינה השותפויות  ,כמו כן ."(החוברכיב "

 )לפני תשלום היטל רווחי נפט( 7.5%בשיעורים של  ,שיופקו מהחזקות ממכירות גז טבעי וקונדנסט

 מחוייבת םבה ,5בניכוי שיעור התמלוגים הקיימים, )לאחר תשלום היטל רווחי נפט( 8.25%-ו

 27ביום  "(.התמלוגים)להלן: " בחזקותשל דלק קידוחים ואבנר המקורי לחלקן יחס השותפות ב

במרץ  27ביום  .להשלמת העסקה המתלים התנאים התקיימו כית יוהשותפופרסמו  2016בדצמבר 

 כריש.מאגר פיתוח לעל קבלת החלטת השקעה לשותפות אנרג'יאן הודיעה  2018

 השווי הערכת תוצאת .2.2
 המפורטותלהנחות  בהתאם. (DCFנערכה בשיטת היוון תזרימי מזומנים ) התמורהשווי  הערכת

 .דולר מיליון 139.8-בכנאמד  למועד הערכת השווי בעסקה התמלוגים שווי ,העבודה בגוף

 במליוני) הטבעיבמחירי הגז  לשינוייםוההיוון  לשיעור ביחס התמלוגים שוויל רגישות ניתוח הלןל

  (:ארה"ב דולר

    

  

 

  

                                                 
 .2016 בדצמבר 25 ביום אביב בתל ערך לניירות לבורסה ואבנר קידוחים דלק של יםבדיווח כהגדרתם 5

(1.50)     (1.00)     (0.50)      -         0.50       1.00       1.50       

+250 bp97.7      104.0    111.6     118.3     125.3     132.2     140.5     

+150 bp104.3    111.0    119.1     126.3     133.8     141.1     150.0     

+50 bp111.6    118.7    127.4     135.0     143.1     151.1     160.5     

-115.5    122.9    131.9     139.8    148.2     156.4     166.1     

-50 bp119.7    127.3    136.6     144.8     153.5     162.1     172.1     

-150 bp128.7    136.9    146.9     155.6     165.1     174.4     185.1     

-250 bp138.7    147.5    158.3     167.7     178.0     188.2     199.6     

)mmbtu שינוי בוקטור מחירי גז טבעי )דולר ארה"ב ל

שינוי בשיעורי 

היוון )בנקודות 

בסיס(
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 השותפות עסקי תיאור .3

 השותפות תיאור .3.1
למסחר בבורסה  ההרשומבפקודת השותפויות(  הכמשמעותשותפות מוגבלת ) ההינדלק קידוחים 

להלן  קונדנסט.גז טבעי ולניירות ערך בתל אביב. השותפות עוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט, 

ביחס לחלקה  ,זו עבודה למועדהחלים על השותפות  בגין נכסי נפט בים מנגנוני תמלוגי העל תיאור

 :(52.9%-כ) ותנין כריש חזקותב המקורי

מההכנסות מחזקות  50%בגין 
 כריש ותנין

מההכנסות  50%בגין 
 מחזקות כריש ותנין

  6השקעה החזר מועד לפני %3
 

 השקעה החזר מועד לאחר 13%  6%

 הפעילות ענף תאור .3.2
 כללי .3.2.1

 טבעי גז, נפט של והפקה פיתוח, חיפושים הינו השותפות של העיקרי הפעילות תחום, לעיל כאמור

 ובחינת חלופות תשתית שונות להזרמת גז טבעי לשווקי  יעד נוספים.  ובקפריסין בישראל וקונדנסט

אישורים בהתאם לחוק מתן הפקה של משאבי טבע בישראל כפופה להפיתוח והחיפוש, הפעילות 

סוגי  "( אשר מסדיר את הרגולציה בתחום ומגדיר אתהנפט חוק)להלן: " 1952התשי"ב הנפט 

שטח מוגדרים וכפופים לאישור תוכנית עבודה לביצוע פעולות חיפוש ניתנים לתאי ה אישוריםה

 , כמפורט להלן:והפקה

 על בדיקות עריכתלבעלות ההיתר מרווח זמן מספק לצורך  אפשרל נועדמוקדם"  היתר" ▪

 לתקופה ניתן והוא( נסיון קידוחי)למעט  הידרוקרבונים לגילוי הסיכויים את לאמוד מנת

 .חודשים 18 עד של

 ולקדוח הרשיון בשטח ונפט טבעילמחזיקת הרישיון זכות לחפש גז  מקנה" ןרישיו" ▪

 .שנים 7 עד של לתקופה ניתן הרשיון. חיפוש קידוחי

                                                 
בין השותפות לבין דלק לאחר חתימת הסכם העברת הזכויות  דהמוע –משמעו  "מועד החזר ההשקעה"המונח  6

שווי התקבולים  )כפי שתוקן מעת לעת( לפיו 1993מערכות אנרגיה ודלק ישראל )כיום קבוצת דלק( שנחתם בשנת 
)נטו( אשר השותפות קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מנכס 

רשיון או חזקה( בו נמצא הממצא, כשהם מחושבים בדולרים יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל  -דהיינו הנפט )
 הוצאות השותפות באותו נכס הנפט כשהן מחושבות בדולרים.

 בגין השותפות של חשבון רואי ידי-על שיאושרו כפי התקבולים כל שווי – משמעו" (נטו) התקבולים שווי" המונח
 שווי: "להלן( )חזקה או רשיון - דהיינו) הנפט מנכס ונוצלו שהופקו אחרים ערך בעלי חומרים או/ו גז או/ו נפט

 .בגינם ששולמו ותמלוגים הפקתם הוצאות כל ניכוי לאחר"( (ברוטו) התקבולים

 או רשיון - דהיינו) הנפט בנכס הוציאה שהשותפות ההוצאות כל – משמעו" השותפות הוצאות כל שווי" המונח
(( נטו) התקבולים שווי גובה עד) הוצאות למעט אך אחרים ערך בעלי החומרים או/ו הגז או/ו הנפט מופק בו( חזקה
 חשבון רואי ידי-על שיאושרו וכפי( נטו) התקבולים כל שווי סכום קביעת לצורך( ברוטו) התקבולים משווי שנוכו

  .השותפות

תמלוגים למדינה, לבעלי עניין ולצדדים שלישיים בשותפות ראה לפרטים ולהרחבה בדבר הסכמים לגבי תשלום 
 של דלק קידוחים. 2018לדוח התקופתי לשנת  7.27.12סעיף 
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והיא תקפה  ונפט טבעי גז ולהפיק לחפש הזכות את החזקה למקבלת" מקנה חזקה" ▪

 שנים נוספות. 20שנה עם אפשרות להארכה ל  30לתקופה של 

מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, החלוקה והשיווק של  2000התש"ס  הטבעי הגז משק חוק, בנוסף

 .גז טבעי בתחומי מדינת ישראל

            בשנים Bומרי  נועההגז הטבעי  מאגרי תגליות עם להתפתח החל בישראל הטבעיהגז  ענף

, לעבור לשימוש נרחב יותר החשמל חברת ובראשן במשקלחברות  ואיפשר אלו ות, תגלי1999-2000

 הענף התפתחות. ומזוט סולרפחם,  כדוגמת יותר ויקריםבדלקים מזהמים  שימושה חלףבגז טבעי 

 משפיעות. תגליות אלו בהתאמה 2010-ו 2009 בשנים ולוויתן תמר המאגרים לוייג עם הואצה

 במשקבגז טבעי  השימושים והרחבתועל פיתוח  ישראל של האנרגטית עצמאותהעל  מהותי באופן

 .הישראלי

 חיפוש ופיתוח של מאגרי גז טבעי .3.2.2
 השקעותו רב ודאות בחוסר מאופייןה, מורכבו ארוך תהליך הינו טבעי גז מאגרי ופיתוח חיפוש

 מאגרי ופיתוח חיפוש בין מהותיים הבדלים קיימים. התהליך שלבי כל לאורך משמעותיות הוניות

 המחייבים, בים ופיתוח חיפושים לעומת, יחסית כפשוטים הנחשבים, ביבשה טבעי גז

  .יותר ומסוכנים מורכבים בתנאים, ייחודיות וטכנולוגיות יותר רבות תשומותכספיות

 השלבים את היתר בין לכלול עשוי, כלשהו בשטח טבעי גז של טיפוסי והפקה פיתוח, חיפוש תהליך

 בעלי אזורים לבחירת קיימים פיזיים-וגיאו גיאולוגיים נתונים של ראשוני ניתוח: הבאים

 ובדיקות)אקספלורציה(  ניסיון קידוח ביצוע; סמייםיס סקרים ביצוע; אקספלורציה פוטנציאל

ת תוצאו של סופי ניתוח(; התהליך והפסקת יבש קידוח לגילוי אפשרות ישנה זה)בשלב  נוספות

 של ראשונית והערכה כלכליים נתונים של ניתוח ביצוע, טבעי גז של ממצא של ובמקרה, הקידוח

 של סופי ניתוח; לפרויקט כלכלית תוכנית והכנת פיתוח תוכנית גיבוש; הפיתוח ועלות מתכונת

 תוצאות כי ייתכן זה בשלב)גם  מסחרי הינו)התגלית(  הממצא האם החלטה וקבלת הנתונים

, המאגר של הפיתוח עבודות ביצוע (;ייפסק המאגר ופיתוח מסחרי איננו הממצא כי יעידו הסקרים

 .שוטפת ואחזקה תפעול ;ועוד טיפול מתקני בניית ,צנרת הנחת, הפקה קידוחי ביצוע זה ובכלל

 ביעילות וחותיפ , ולצורךבעולם אחרים גז למשקי יחסית צעירהינו  בישראל הטבעי הגז קוש

, משאבים המקומיים לשחקנים אשר יספקולאומיות -רב חברות עם פעולה שיתוףנדרש  ,מיטבית

 ומטבע העולם ברחבי ולפעול להשקיע יכולותלאומיות -רב שחברות נדגיש זה בהקשר. וניסיון ידע

 ואת הפוטנציאלית הרווחיות את, שלהןתועלת -העלות חישובי במסגרת ,משקללות הן הדברים

 מהמצב הנגזרים והסיכונים העלויות, המגבלות לעומת בעולם שונים במיקומים בפועל הרווחיות

 .אזור בכל הרגולטורית ומהסביבה הגיאופוליטי
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 תועלות .3.2.3
 :תועלות רבות למשק הישראלי, בינהן ןישנ טבעי בגז לשימוש

 ביחס הטבעי הגז של הנמוך מחירו - חשמל ובייצור בתעשייה האנרגיה בעלויות חיסכון ▪

 הייצור בעלויות משמעותי לחיסכון מוביל, וסולרמזוט כדוגמת  כיום הנפוצים חלופיים לדלקים

. החשמל עלויות ןה עיקר עלויות הייצור שלהםש סופיים מוצרים במחירי לירידה גם כך ועקב

 טבעי גז טורבינות באמצעות פועלות בארץ האחרונות בשנים אשר הוקמו הכוח תחנות רוב

ויתרונות  8קרקע בשטחי חיסכון, יותר קצר הקמה מןז ,7נמוכות הקמה בעלויות ומתאפיינות

 מדלקים יותר יעיל אנרגטי מקורתפעוליים רבים. נוסף למחיר הנמוך יחסית, הגז הטבעי הוא 

 המתבטאת גבוהה אנרגטית נצילות לרמת להגיע ולמפעלים כוח לתחנות מאפשר והוא, אחרים

 הכולל החיסכון, 10הטבעי הגז רשות הערכות פי על. 9בעלויות בחיסכון דבר של בסופו היא גם

 ."חשמליארד  63.7-נאמד בכ 2004-2018 בשנים טבעי בגז לשימוש ממעבר הישראלי במשק

 BCM9.1 -בכ 2018בשנת  אשר צריכתו הכוללת הסתכמההחשמל מסקטור עיקר החיסכון נובע 

 הברוב תיתרת החיסכון ממעבר לשימוש בגז טבעי מיוחס .מהביקוש לגז טבעי 83%המהווה 

 .BCM2.02 -בכ הסתכמה 2018בשנת הכוללת  ם, אשר צריכתתעשיהמפעלי ל

. מים ואדיחמצני -דו פחמן הם טבעי גז מבעירת הנפלטים העיקריים החומרים - נקיה אנרגיה ▪

, יותר גבוה וגפרית חנקן ומרכיבי פחמן יחס עם, יותר מורכבים דלקים הם ונפט שפחם מאחר

 של אפר חלקיקי כולל, יותר גבוהות זיהום ברמות מזהמים משתחררים בעירתם שבמהלך הרי

 הגז בעירת. האוויר לזיהום ומוסיפים רהיבאטמוספ נמצאים אך נשרפים שאינם חומרים

 ושמירה אוויר זיהום צמצום כדי תוך מזהמים של מועטה כמות משחררת זאת לעומת הטבעי

 .יותר ובריאה נקייה סביבה על

הגיאופוליטיים של ישראל הופכים אותה לאי אנרגטי שאיננו  מאפייניה - אנרגטיתתלות -אי ▪

יכול לייבא דלקים ממדינות שכנות, ואילצו אותה להסתמך במשך שנים על ייבוא דלקים יקר 

עם תחילת אספקת  2012 – 2008מאירופה. בידודה האנרגטי של ישראל נחלש מעט בין השנים 

את החשיבות של פיתוח  המחישהת הגז הטבעי ממצרים, אולם קטיעת האספקה הפתאומי

 בטחון הישראלית לתעשייהמקורות אנרגיה מקומיים. פיתוח משק הגז הטבעי הישראלי יספק 

 .הבינלאומיים האנרגיה במחירי תלותה את ויפחית, הארוך לטווח אנרגטי

 צפויההגז הטבעי הישראלית  תעשיית - מיסוי באמצעות ממשלתי הכנסה כמקור הטבעי הגז ▪

 החברות ממיסוי ממשלתיות הכנסות באמצעות ישיר באופן גם המקומית הכלכלה עם להיטיב

 מיסוי מערכות כמה ישנן הישראלי במשק, מזאת יתרה. הסופי לצרכן ממכירות"מ ומהמע

 גם כפוף הטבעי הגז ,האחרים הדלק מוצרי לכל בדומהו הטבעי הגז תחוםהחלות על  ייחודיות

                                                 
 מתחנה המונעת באנרגיית רוח. 15%-כמחצית מעלות תחנת כוח פחמית, כשליש מעלות תחנת כוח גרעינית וכ 7
 ם אחרים, אינו מצריך שטחי אחסון.קרקעי ובניגוד לדלקי-הגז הטבעי מובל באמצעות צינור תת 8
מהאנרגיה. תחנות  55%תחנת כוח בעלת מחזור משולב המשלבת טורבינת גז וטורבינת קיטור יעילה יותר ומנצלת  9

 .80% -קוגנרציה המנצלות את האנרגיה התרמית המופקת בתהליך הייצור מגיעות לרמת נצילות של כ
10 s/ng_2018/he/ng_2018.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/report 
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 12.5% עד של בשיעור תמלוגים לגבות רשאית המדינה, הנפט חוק לפי, נוסףב. הבלו למס הוא

 זכאית המדינה ששינסקי ועדת מסקנות בעקבות, ועוד זאת. הבאר בפי הטבעי הגז מכירות מסך

 (בשיעור מס החברות )תלוי בין היתר 50%-20% -כ של בשיעור וגז נפטלתקבולי היטל רווחי 

 .בניכוי תמלוגים, עלויות הפעלה ועלויות פיתוח בעלי זכויות הנפטהכנסות מ

 לקוחות .3.2.4
 ומאפייני פעילותן באופי מזו זו הנבדלות צרכנים שכבות ממספר מורכב בישראל הטבעי הגז משק

  :הטבעי הגז צריכת

 בין, ביותר חשוב עוגן לקוח שותפי פרויקט תמר עבור מהווה החשמל חברת -החשמל  חברת ▪

 ללא ,למעשה. המאגרים ופיתוח טבעי גז של להפקה תשתית להקמת מימון השגת לצורך, היתר

 המימון את להבטיח היה ניתן לאייתכן ו, החשמל לחברת הטבעי הגז מכירת עסקת של קיומה

 רשות ידי על המפוקחת ממשלתית חברה הינה החשמל חברת. תמר פרויקט של לפיתוחו הנדרש

 . טבעי גז עלויות ,ובפרט, חשמל לייצור התשומות לעלויות בהקשר היתר בין החשמל

שיעור החשמל שיוצר  גז טבעי משותפות תמר. BCM 4.66-כ 2018בשנת רכשה חברת החשמל 

ביחס לשנת  3%-)עליה של כ 56.5%-נאמד בכ ,ע"י חברת החשמל באמצעות גז טבעי וגז מונזל

2017.) 

 במשק הטבעי הגז צריכת מכלל 11 83%-כ היוותה חשמל לייצור הטבעי הגז צריכת 2018 בשנת

 הטבעי הגז מצריכת 61%-כקרוב ל היווההחשמל  חברתחלקה של  .2017באופן דומה לשנת 

. יתרת 2015בשנת  65%-וכ 2016-ב 61%-כ ,2017בשנת  63%-כ לעומת 2018 בשנת חשמל לייצור

  .הביקוש הינה של יצרני החשמל הפרטיים

 השנייה הינה"( "פיםיח"להלן: ) הפרטיים החשמל יצרני שכבת - פרטיים חשמל יצרני ▪

של  הצריכה 2018 בשנת. החשמל חברת אחרי, טבעי גז צריכת היקף בהיבטי בחשיבותה

  .2018מסה"כ צריכת הגז הטבעי בשנת  32%-המהווים כ, BCM 3.25 12 -הסתכמה לכ היח"פים

 הם בה הייצור לטכנולוגיית בהתאם, סוגים למספר מתחלקים הפרטיים החשמל יצרני

 באנרגיות פים"יח, שאובה אגירה, קוגנרציה מתקני, קונבנציונאלי"פ יח: משתמשים

. עצמי ייצור רישיון קיבלו ובגינן כוח תחנות לעצמם הקימו אשר גדולים ומפעלים, מתחדשות

לחוק משק הגז  93בכל הנוגע למעמדם של יצרני החשמל הפרטיים במשק הגז הטבעי, סעיף 

הטבעי מגדיר כי גז טבעי הנמכר ליצרן חשמל פרטי הינו מוצר בר פיקוח במסגרת חוק הפיקוח 

 . 1996 –על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו 

 החיוניים, משמעותיים צרכנים ממספר מורכבת זו צרכנים שכבת - גדולים תעשייה צרכני ▪

, הישראלי במשק משמעותיים ומוניטין כוח בעלי צרכנים. הישראלי הגז משק של לפיתוחו

 הטבעי הגז משק ופעילות בכלל הישראלית התעשייה לפעילות הנוגע בכל נרחב וידע ניסיון ובעלי

 טבעי גז לרכישת הסכמים על חתמו במשק הגדולים התעשייה מפעלי מרבית. בפרט בישראל

                                                 
11  https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2018/he/ng_2018.pdf 
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 המהווה, המפעל של החשמל צרכי לאספקת, המפעל בחצר פרטיות כוח תחנות הקמת במסגרת

 לחברת או חיצוניים לצרכנים המיוצר החשמל ומכירת, הכוח תחנת של הייצור מיכולת חלק רק

 התעשייה מפעלי מרבית חתמו עליהם הטבעי הגז רכישת הסכמי גם, לכך בהתאם. החשמל

 הגז צריכת כסה" .פרטיות כוח תחנות עם הסכמים של מאפיינים בעלי הינם כה עד הגדולים

בהשוואה  12%גידול של , BCM 2.02 -בכ מההסתכ 2018 בשנת התעשייה בסקטור הטבעי

 13עיקר הגידול נובע מחיבור של צרכנים חדשים לרשת החלוקה . .2017לשנת 

צרכני רשתות החלוקה הכולל בעיקר מפעלים ועסקים  מגזר - וקטנים בינוניים צרכנים ▪

הינו מגזר חדש יחסית במשק הגז הטבעי שהחל  ,בינוניים וקטנים כגון מכבסות ומאפיות

 מאופיינים אלה צרכנים. אחרונותבשנים הלחתום על הסכמי רכישה וביצוע הסבת תשתיות רק 

 חלקם כאשר, היממה שעות פני על רציף ולא יחסית קטן כמותי בהיקף, נמוך בלחץ גז בצריכת

 דחוס טבעי גז צורכים כך ובשל, החלוקה או, היבשתית ההולכה למערכות מחוברים לא עדיין

(Condensed Natural Gas – CNG )-  פתרון זמני ולא מיטבי, שכן עלות הצריכה יכולה להגיע

 . המוזרם בצינור מערכת החלוקהמעלות הגז טבעי  2לפי 

 ( 2004-2018לשנים  )מקור: רשות הגז הטבעי 2004-2018 בשנים טבעי גז צריכת – 1תרשים  ▪
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 ביקושים תחזית .3.2.5
 :טבעי לגזלהניע את הצמיחה בביקוש  צפויים אשר המרכזיים הגורמים להלן

 יצרני החלו 2013 בשנת - תעשיה ומפעלייצרני חשמל פרטיים  ידי על טבעי בגז לשימוש מעבר ▪

, הבסקטור התעשיי בביקושים עליה חלה. כמו כן, טבעי בגז שימוש לעשות פרטיים חשמל

 גזב שימושל בתעשיה נפט בתזקיקי שימושמ משמעותית הסבה קיימת האחרונות ובשנים

  . כמו כן, קיימת מגמה של חיבור מפעלי תעשיה נוספים אל רשת חלוקת הגז הטבעי.טבעי

שימוש בתזקיקי מהאחרונות ניכרת מגמת הסבה  בשנים - החשמל במשק הביקושים הגדלת  ▪

החליט שר  2015)בדצמבר  גז טבעיב לשימושנפט ופחם בתחנות הכוח של חברת החשמל 

 2016בשנת בשימוש בפחם לייצור חשמל  15%האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, על הפחתה של 

 20%ובסך הכל הפחתה של  5%חלה הפחתה נוספת של  2017החל משנת . (2015ביחס לשנת 

 . 2015בשנת  ביחס לשימוש שנעשה

פחמיות של חברת  הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור 2016אוגוסט ב

של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז  החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף, והקמתן

התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה  2016ספטמבר ב טבעי תוך עד שש שנים. בהמשך לכך,

 ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, במסגרתם, 2008 –התשס"ח  חוק אוויר נקי,לפי 

פעילותן של יחידות  נקבע, בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת

  28ביום . 2022בינואר,  1 םיאוחר מיו בתחנת הכוח הפחמית באתר "אורות רבין", זאת לא 1-4

הודעה על החלטתו של שר האנרגיה לפיה המגזר  באתר משרד האנרגיההתפרסמה  2017במאי, 

הפחמיות ב"אורות  1-4הכוח שתופעלנה בגז טבעי במקומן של יחידות   הפרטי יקים את תחנות

השימוש בפחם  בכדי להבטיח עמידה בלוחות הזמנים שקבע להפסקת ,בין היתר ,וזאת רבין"

 ביחידות אלה.

מזערית של יחידות  על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה החליט שר האנרגיה 2017בנובמבר 

חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם,  ייצור פחמיות, לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור

 .בעומס מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק תוך הפעלת היחידות הפחמיות

להפחית את השימוש בפחם הודיע שר האנרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל  2018בינואר 

לפי הודעת משרד האנרגיה ומשרד הגנת  .2015ביחס לשנת  30%לייצור חשמל בשיעור של 

הסביבה, החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה 

פי האמור בהודעת המשרדים, צעדים אלו, אשר -להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק. על

לכך ביאו ה 2008 -אושרו על ידי שר האנרגיה, וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח

על גז טבעי ואנרגיות תבסס המייצור החשמל במשק  70%-למעלה מ 2018שבסוף שנת 

 מתחדשות.

אישרה ועדת הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת את הצווים, בהם נקבע,  2018 מרץב

, וזאת נוכח מדיניות 125%-בכיעלה מס הבלו על פחם  2019במרץ,  15 בין היתר, כי החל מיום

 הממשלה לגלם עלויות חיצוניות של דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעי.
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טבעי דחוס  יעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז ,2024אר בינו 1הוחלט כי החל מיום  ,בנוסף

(CNG) טבעי דחוס שיקבלו את כל  תחנות תדלוק בגז 25-וזאת בכפוף לקיומן של לא פחות מ

יבוטל באופן הדרגתי , 2018במאי  1מיום  האישורים הנדרשים לפעילות. כן נקבע כי החל

, חתם שר 2019בפברואר  20ביום  לצרכי תחבורה. הישבון הבלו על הסולר, המשמש בעיקר

לצמצם , בכדי 2021לשנת  2019ממרץ  הצפויה על פחם,האוצר על צו הדוחה את עליית הבלו 

 .2019 בינוארהחשמל  ימחירבשחלה  תייקרותהה את

אישרה הממשלה רפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל )להלן:  ,2018 ביוני 3ביום 

נכללים, בין היתר, הצעדים הבאים, אשר יבוצעו במהלך "(. במסגרת הרפורמה הרפורמה"

 :שמונה השנים הקרובות

יחידות ייצור, בהן היא מחזיקה  19-השנים הקרובות כ 5חברת החשמל תמכור במהלך  .א

בתוך  -אתרים שונים, המהוות כמחצית מייצור החשמל בגז: )א( אלון תבור  5-כיום, ב

בתוך שנתיים וחצי מיום אישור  -חובב שנה וחצי מיום אישור הרפורמה; )ב( רמת 

בתוך  -בתוך שלוש שנים מיום אישור הרפורמה; )ד( חגית מזרח  -הרפורמה; )ג( רידינג 

 בתוך חמש שנים מיום אישור הרפורמה. -ארבע שנים מיום אישור הרפורמה; )ה( אשכול 

 

ן, וזאת חברת החשמל תקים שתי יחידות ייצור חדישות באמצעות גז טבעי באורות רבי .ב

כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל, כפי שבאה לידי ביטוי 

הפחמיות  4עד  1במקום יחידות  לעיל,, כמפורט 3.1.2018גם בהודעת שר האנרגיה מיום 

 אשר צפויות להסגר. פעילות זו תאוגד בחברה בת בבעלות מלאה של חברת החשמל. 

 

אישרה הממשלה להפסיק את , 2018ביולי  29, ביום האמור לעילהרפורמה בהמשך לאישור 

)הפחמיות( בתחנת הכוח אורות רבין, בכפוף  4עד  1יחידות ייצור חשמל   הפעלתן השוטפת של

להתקיימות תנאים מתלים )חיבור שלושה ספקי גז טבעי לחוף ותחילת הפעלה של מחז"מ 

ואט אשר יוקם על ידי חברה בת של חברת  600-)תחנת כוח במחזור משולב( ראשון בהספק של כ

 . 2022החשמל(, החל מחודש יוני 

הציג תכנית שמטרתה להביא להפחתת השימוש באנרגיה  , שר האנרגיה2018באוקטובר  9ביום 

. בהתאם לתכנית, 2030מזהמת, שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד לשנת 

 הבאים: בתחומים  נקבעו היעדים

אנרגיות מתחדשות  20%-גז טבעי ו 80%-שימוש ב באמצעותייצור החשמל  -תחום החשמל  .א

 .2028בשנת  ל התחנות הפחמיות בחדרה ובאשקלון, תוך סגירה סופית ש2030שנת החל מ

באמצעות גז טבעי  ,הילתעשי מהאנרגיה והקיטור הנדרשים 95%ייצור  -תחום התעשייה  .ב

 .2030החל משנת 

 רדרגתי למכוניות חשמליות ומשאיות גז טבעי, והטלת איסוהעבר מ - תחום התחבורה  .ג

 . 2030ם החל משנת דלקים מזהמיהפועלות באמצעות מוחלט על יבוא מכוניות 
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, הפחתת עלויות ייצור החשמל הואיל היתר בין, ובהם מרכזייםמספר יתרונות  לאמור לעיל

העיקריים בהם עושה חברת יותר ביחס למקורות האנרגיה  יעילוהגז הטבעי הינו מקור אנרגיה 

(. כמו כן, הגז הטבעי הינו מקור אנרגיה נקי יותר ביחס ומזוט סולרהחשמל שימוש כיום )פחם, 

 על טבעי לגז הביקושים הגדלת המשך את מגביר אשר דברלמקורות האנרגיה המצוינים לעיל, 

  .יותר מזהמים אנרגיה מקורות חשבון

 עם ביחסיםהאחרונה ניכרת מגמת שיפור  בעת - שכנות מדינות עם דיפלומטיים ביחסים שיפור ▪

, בכלל ישראל מדינת בעבור אסטרטגיים הינם עימן העסקיים הקשרים אשר שכנות מדינות מספר

 בין 2016 מברטלספ 26 ביום בהקשר זה נציין את הסכם היצוא שנחתם. בפרט הגז חברות ובעבור

לתקופה גז טבעי  BCM  45עד של ספקהאל(, NEPCO) הירדנית החשמל חברת לבין לוויתן תשותפו

 ,(צינור הולכת הגזהושלמה בניית )נציין כי התקיימו התנאים המתלים בהסכם, וכי  שנים 15-של כ

לוויתן לבין פרויקט תמר ושותפי פרויקט בין  2018לפברואר  19ביום  מושנחת מיםואת ההסכ

 26-ביום ה .שנים 10-לתקופה של כגז טבעי  BCM  64-כ של ספקהאלחברת דולפינוס המצרית, 

  שנים. 15-לתקופה של כ BCM 85.3-עודכנו הסכמים אלו לכ 2019בספטמבר 

המחזיקה בבעלותה  ,EMGמחברת  39% לרכישתהושלמה עסקה  2019בנובמבר  6 נציין כי ביום  ▪

(, 25%)חברה המוחזקת ע"י דלק קידוחים ) EMED -ל ,צינור ימי להולכת גז בין ישראל למצרים

זכויות הקיבולת וההפעלה  וועברה, האשר במסגרת, East Gas (50%)חברת -( ו25%'י )אנרגנובל 

חברת  עם ההסכמים את לפועל להוציא מנת על (,EMEDלרוכשת )  EMGבקשר עם צינור

 כמתואר לעיל.  דולפינוס

 BCM -הסתכמה לכ 2018ה במשק בשנת כהגז הטבעי שנצר כמות, משרד האנרגיה פרסומי פי על ▪

 BCM -סך צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל נאמדה בכ. 2017ביחס לשנת  7%-מעל ל עליה של, 11.1

בסקטור התעשייה הגז הטבעי כמו כן, צריכת . מסך צריכת הגז הטבעי 83%-כ ם, המהווי9.1

  .BCM 2.02-נאמדה בכ

 גידול המשך על, השאר בין, מתבססת, 14רשות הגז ידי על שפורסמה טבעי לגז הביקוש תחזית

 על הישענות, ובסולר במזוט מינימאלי שימוש תוך, 3%-כ של שנתי-רב בממוצע החשמל בצריכת

 פחמיות שיחידות בהנחה) חדשות תחנות של הקמה למעט להיום דומה בהיקף פחמיות תחנות

 חשמל לייצור עיקרי כדלק טבעי לגז מעבר(, טבעי בגז לשימוש יוסבו לא רבין אורות הכוח בתחנות

 בחשבון מביאה התחזית, בנוסף. מתחדשות אנרגיות של הדרגתית הטמעה וכן 2014 משנת החל

 בתעשייה ואמוניה מתנול של מקומי ייצור וכן, בתחבורה טבעי בגז לשימוש הדרגתית הסבה

 .הפטרוכימית

                                                 
 http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx :מקור 14
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ת ושותפההן, תחזיות שנכללו בדיווחי יעל פי תחזיות שפורסמו על ידי גורמים שונים בשוק, בינ

תהיה  2025-ו 2020שנים שוק המקומי בישראל בבמאגר תמר לבורסה, רמת הביקוש לגז טבעי ב

 בהתאמה. ,BCM 20 -כקרוב לו BCM 14 -כ

 סביבה רגולטורית .3.2.6
 למגבלות כפופים ומכירתו ישראל מדינת של הטריטוריאליים במים ממאגרים טבעי גז פקתה

 למחירי ובקשר לישראל מחוץ הגז ייצוא על והגבלות המופקת הגז כמות עם בקשר רגולטוריות

כפופה ו/או מאגר אחר ותנין  כריש, לוויתן, תמר ממאגרי טבעי גז של ומכירה הפקה בנוסף. הגז

 כמפורט להלן: למגבלות רגולטוריות נוספות

מכמות  12.5%על פי חוק הנפט בעל חזקה חייב בתמלוג בשיעור של  -תמלוגים למדינת ישראל  ▪

הגז הטבעי או הנפט שהופקה בחזקה וכי בעל החזקה ישלם למדינה את שווי השוק של התמלוג 

באר במאגר תמר, נמצא בדיון בין הפי על בפי הבאר. אופן חישוב שווי השוק של התמלוג 

תמר וטרם נקבע סופית. כיום שותפי פרויקט  הממונה על ענייני הנפט לבין השותפים במאגר

מהכנסות פרויקט תמר. אופן  11.3%-תמר משלמים מקדמות על חשבון תמלוגים בשיעור של כ

 חישוב התמלוגים במאגרי לוויתן, כריש ותנין, טרם נקבע.

 מנגנון לפי וגז נפט רווחי על היטל קובע משאבים מיסוי חוק - טבע ומשאבי רווחים מיסוי וקח ▪

 והגז הנפט הפקת מפרויקט נטו המצטברות ההכנסות יחס לבין ההיטל שיעור בין מקשר אשר

 המצטברות נטו מפרויקט הפקת הנפט והגז לבין סך ההשקעות המצטברות ההשקעות סך לבין

"(. ההיטל המינימאלי ההשקעות כיסוי יחסבגין חיפוש ופיתוח ראשוני של המאגר )להלן: "

 50%בהדרגה עד לשיעור של  עלהוי 1.5 ל יגיע השקעותה כיסוי יחס כאשר גבהי 20%של  בשיעור

 יחושב ההיטל. 2.3 ל יגיע ההשקעות כיסוי יחס כאשר )תלוי בין היתר בשיעור מס החברות(

 .בנפרד מאגר כלעל  ויוטל

, התקבלה 2015בחודש אוגוסט  – התחרות הכלכליתהגבלים עסקיים ופטור מהוראות חוק  ▪

החלטת ממשלה בדבר מתווה להסדרת משק הגז הטבעי בישראל לרבות בקשר לזכויות 

 17"תנין", אשר נכנסה לתוקף ביום -השותפות במאגרי הגז הטבעי "תמר", "לוויתן", "כריש" ו

 1988-, התשמ"חהתחרות הכלכלית, עם הענקת פטור ממספר הוראות של חוק 2015בדצמבר 

 הלן: מתווה הגז(. )ל

ההסדרים הכובלים בקשר עם מאגר מן , נובל ורציו קידוחים הגז מעניק פטור לדלק מתווה

 הקשורונובל בעלות מונופולין בכל  קידוחים לוויתן. כמו כן, מתווה הגז מעניק פטור מהיות דלק

 , בין היתר,מתן הפטור כמתואר לעיל מותנה בקיום "(.הפטור)להלן: " ולוויתן תמר למאגרים

 :התנאים הבאים

ונובל במאגרים כריש ותנין לצד שלישי שלא קשור למי  ,קידוחים הזכויות של דלק מכירת ▪

 ידי על חדשה סדרהא טיוטת פרסום ממועד או הפטור מתן ממועד חודשים 14 בתוךמהן 

ביום נציין כי . מביניהם כמאוחר, למפעיל הכשירות לתנאי בנוגע הנפט ענייני על הממונה
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, נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות כריש ותנין בין דלק 2016באוגוסט  16

 לבין אנרג'יאן. קידוחים

 למי או אליה קשור שלא שלישי לצד תמר במאגר קידוחים דלק של הזכויות מלוא מכירת ▪

 תמר במאגר נובל של הזכויות הגבלת וכן ותנין כריש, לוויתן במאגרי בזכויות מהמחזיקים

 נכון למועד העבודה, השותפות מחזיקה חודשים. 72 תוך זאת היותר לכל 25% של לשיעור

 פטרוליוםנובל מכרה לתמר  2018ממאגר תמר. כמו כן, נציין כי בינואר  22%-ב במישרין

במאגר  25%אחזקה של  מזכויותיה במאגר תמר, וכתוצאה מכך ירדה לשיעור 7.5%בע"מ 

 תמר.

 איסור כגון ולוויתן תמר ממאגרי גז לאספקת שיחתמו חדשים הסכמים על מגבלות הטלת ▪

 חד לקבוע לצרכנים הזכות מתן מסוימים במקרים, אחרים מספקים רכישה מגבלות על

 האספקה בהיקף לשינוי לצרכנים צדדית חד אפשרות ומתן ההתקשרות תקופת את צדדית

 . בהסכם

"יציבות  על לשמור ישראל ממשלת ההתחייב המקורי מתווהב -רגולטורית יציבה  סביבה ▪

 פסק 2016 במרץ. שנים 10 של תקופה למשך והפקתו טבעי גז חיפושי של בהקשר" רגולטורית

שבה  2016 במאיבג"ץ כי סוגיית היציבות הרגולטורית במתווה הגז בנוסח הקיים אינה חוקית. 

"סביבה  בעניין חלופי הסדר קביעת תוך, הגז מתווה בעניין החלטתה את הממשלה אימצהו

 הגז חיפושי במקטע השקעות המעודדת רגולטורית סביבה הבטחת לשם" יציבה רגולטורית

 .והפקתו הטבעי

 תנאי מלוא קיום למועד ועד הגז מתווה של לתוקף הכניסה שבין בתקופה - מחירים על פיקוח ▪

 דיווח דרישות להטלת יוגבל ההגבלים חוק מתוקף הטבעי הגז בענף המחירים פיקוח, הפטור

 ולוויתן בתמר הזכויות בעלי יציעו זו תקופה במהלךו בתנאי זאת, הגז ומחיר רווחיות על

 בהסכמים המחירים של המשוקלל הממוצע המחיר על המבוסס מחיר פוטנציאלים לצרכנים

חלופות המחיר וההצמדה  יתלהלן תמצ .ייצוא בהסכמי מחירים על או במאגרים הקיימים

 :2015באוגוסט  16מיום  476שפורסמו במסגרת החלטת ממשלה 

 הינו P(T) כאשר. P(T)= R(T-2)/Q(T-2) נוסחה הויתעדכן על פי  שיקבעמחיר  - 1 חלופה ▪

סכום ההכנסות מכלל מכירות הגז הטבעי שהתבצעו ברבעון  הינו R(T-2)מחיר הבסיס; 

 הינה Q(T-2)-ו ;על ידי מי שהוא בעל חזקה שקדם לרבעון שקדם למועד חתימת ההסכם

כמות המצטברת של גז טבעי, שסופקה לצרכנים ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד 

הבסיס יתעדכן ע"ב התוצאה שתתקבל  מחיר .חתימת ההסכם על ידי מי שהוא בעל חזקה

 .לעילמחישוב בהתאם לנוסחה 

, כפי שיחושב בהתאם Brentמסוג  נפטמחיר שייקבע בהתאם למחיר חבית  - 2 חלופה ▪

בהסכמים של בעלי החזקה לאספקה  ,לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת במועד החלטה

   משדה "תמר".
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 לצרכנים הפוטנציאלים שהם יצרני חשמל פרטייםבעלי הזכויות בחזקות יציעו  - 3 חלופה ▪

מגה וואט ומעלה לאתר, בנוסף גם את  20בעלי רישיון ייצור להספק מותקן של  )יח"פ(

החלופה הכוללת הצמדה לתעריף היצור המשוקלל המפורסם על ידי רשות החשמל כמפורט 

 להלן:

וזים של ממוצע פשוט של המחירים הקבועים בח –יצרני חשמל קונבנציונאלי  •

 הגדולים, ושל ההצמדה לפי אותם החוזים; היח"פיםשלושת 

ממוצע פשוט של המחירים הקבועים במועד החלטת  –יצרני חשמל קוגנרציה  •

הממשלה בחוזי הקוגנרציה הצמודים לתעריף הייצור המשוקלל, ושל ההצמדה 

 לפי אותם החוזים;

על ידי רשות הגז הטבעי בהתאם לנתונים שיסופקו לה  והממוצעים האמורים לעיל יחושב

כפי שנקבעו  פרטיים חשמל ליצרני ההצמדה נוסחאות להלן .על ידי בעלי הזכויות בחזקות

  :5במסגרת מתווה הגז

 קונבנציונאלי פרטיחשמל  ןיצר

CP$ = 5.71 * (53.3%* Pt/Pt0 + 46.7%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns)  

 בקוגנרציה פרטי חשמל ןיצר

CP$ = 5.81 * (90%* Pt/Pt0 + 10%* Pt/Pt0 * Ns0/Ns) 

 :כאשר

CP$ - מחיר חודשי ממודד ב $ ל -MMBTU 

Pt - תעריף רכיב ייצור הידוע ביום האחרון לחודש שקדם לחודש חישוב המחיר 

Pt0 -  = שעהל"ח לקילו וואט ש 0.3463תעריף רכיב ייצור בסיס 

Ns -  דולר נכון לחודש חישוב המחיר-שער חליפין שקלממוצע חודשי של 

Ns0 -  = לדולר₪  3.65שער בסיס דולר 

 

 5.2בעלי החזקות יציעו לצרכן מחיר רצפה בהתאם למוצע בהסכמים הקיימים לפי מדרגות של 

ומנגנון העדכון יחל  MMBTU -דולר ל  4.7 -ו MMBTU -דולר ל  MMBTU ,5 -דולר ל 

 4.7, מחיר הרצפה הינו 2019ספטמבר בהתאם לשינוי האחרון שחל ברכיב הייצור. נכון לחודש 

 .MMBTU -דולר ל 

                                                 
 של מחיר רבעוני, רשות הגז הטבעי מפרסמת עדכון 16.08.2015 יוםמ 476התאם לפרק ד' להחלטת ממשלה מס' ב 5

נכון ) 2019מחיר הבסיס התקף לרבעון השלישי לשנת  .פרטיים בסיס וממוצע פשוט של מחירים עבור יצרני חשמלה
 .4.89$ועברו יצרן קוגנרציה הינו  4.83$, ממוצע המחירים עבור יצרן קונבנציונלי הינו 5.51$( הינו 2019לחודש יוני 
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תועמד לרוכש רק ערב ההתקשרות  לעילאפשרות הבחירה בין חלופות המחיר המפורטות  ▪

כן, בעלי הזכויות בחזקות יהיו רשאים להציע לצרכנים הפוטנציאלים הנחה על  כמו בחוזה.

היו רשאים הצדדים להסכם לבחור כל י, בנוסף. לעילמחירים הנובעים מהחלופות המפורטות 

שיטת עדכון של מחיר הבסיס ובלבד שתהיה סבירה ומקובלת בהסכמי הגז הטבעי בארץ או 

 הבסיס בהתאם לשיטת ההצמדה שנבחרה. בעולם. במקרה כאמור, יעודכן מחיר

 ותנין כריש הגז ממאגרילרכישת גז טבעי  עסקאות .3.2.7

חברות המוחזקות ע"י החברה  3נחתם הסכם למכירת גז טבעי בין אנרג'יאן לבין  2017דצמבר ב

"( בז"ן)להלן: ", בתי זיקוק לנפט בע"מ "(כי"ל)להלן: " )כימיקלים לישראל בע"מ לישראל בע"מ

בישראל  שניה בגודלההגז הטבעי ה ניתאשר הינה צרכ ("OPC)להלן: " 6ואו.פי.סי אנרגיה בע"מ

חתמה עם לקוחות  נציין, כי אנרג'יאן .שנה 15-ל BCM 39-, בהיקף כולל של כלאחר חברת החשמל

לא פורסמה ועל כן לא נלקחו  בהםנוספים על הסכמים לאספקת גז טבעי, אך נוסחת המחיר 

 בחשבון בבניית תחזית מחירי הגז.

 30 רכשו)אשר הנן הרוכשות העיקריות בעסקה  ,7"ןובז"ל כיהמחירים בין אנרגי'אן לבין  מנגנון

BCM  :מתוך הכמות הכוללת(  נקבע כדלקמן 

 :43.47-גדול מ TPכאשר 
 

CP = 3 + ((P0 * PT/PT0) * 0.5) 

 :43.47-קטן מ TPכאשר 
 

CP = P0 * PT/PT0 

 
 : כאשר

P0 - 3.975 ל $ -MMBTU של גז טבעי 

PT0 - 28.8-שווה ל 

PT -  הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב הייצור כפי שמפורסם מעת לעת ע"י

 רשות החשמל

Ns - דולר נכון לחודש חישוב המחיר-ממוצע חודשי של שער חליפין שקל 

 

 של גז טבעי. MMBTU-ל 3.975$כמו כן, במסגרת ההסכמים הנ"ל, קיים מחיר רצפה של 

 : נקבע כדלקמן OPCהמחירים בין אנרג'יאן לבין  מנגנון

                                                 
( OPCעל תיקון ההסכם לאספקת גז טבעי בין רותם )חברת הבת של  OPC, דיווחה 2019מבר בנוב 17-ה ביום 6

 10-ותקופת ההסכם עודכנה ל 50%-ברוך רותם תגדל אותה תצשנתית הכמות לאנרגי'אן. ע"פ התיקון להסכם, ה
 שנים בהסכם המקורי, כך שהכמות הכוללת בהסכם תיוותר ללא שינוי. 15שנים חלף 

 . 2017 בדצמבר 31לישראל בע"מ מיום  החברה של מיידי דיווח: מקור 7



 

20 

 

CP = P0 * PT/PT0 

 : כאשר

P0 - 3.975 ל $ -MMBTU של גז טבעי 

PT0 - כאשר  28.0-שווה לPT 26.4-גבוה מ 

 26.4-ל או שווה נמוך PTכאשר  26.4-שווה ל

PT -  הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב הייצור כפי שמפורסם מעת לעת ע"י

 רשות החשמל

 

של גז טבעי כאשר  MMBTU-ל 3.975$כמו כן, במסגרת ההסכמים הנ"ל, קיים מחיר רצפה של 

PT ל 3.8$, ומחיר רצפה של 26.4-גדול או שווה ל-MMBTU  של גז טבעי כאשרPT קטן מ-

26.4. 

 ודאות ואי סיכון גורמי .3.2.8
חוסר  בתנאי ניכרותכספיות בהוצאות  הממצאים של נפט וגז טבעי כרוכהיפוש ופיתוח הח פעילות

פירוט גורמי סיכון וחוסר ודאות בעלי  להלןסיכון פיננסי גבוהה ביותר.  רמתודאות וכפועל יוצא ב

 :מהם הצפויים והתקבולים ותנין כריש מאגרי של הרוכשת פעילותעל  מהותיתהשפעה 

המחירים  - מדדי מחירים, מחירי מקורות אנרגיה חלופיים ,החשמל ייצור בתעריף שינויים ▪

משער נגזרים, בין היתר, מתעריף ייצור החשמל, המשולמים על ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי 

ממדד המחירים לצרכן האמריקאי וממחירי דלקים התחליפיים , אמריקאידולר /שקל החליפין

 להביא יכול תחליפים אנרגיה במקורות משמעותי שינוי, כן כמו. וברנט סולר ,לגז כגון מזוט

 המופעלות כוח לתחנות עדיפות שתינתן כך החשמל חברת של השימוש במודל שינוי לידי

עלולה להשפיע לרעה גם על  תעריפיםב ידהיר. לגז תחליפים אנרגיה מקורות באמצעות

 .לפיתוחם הכלכליתכדאיות העל וממאגרי כריש ותנין  שיתקבלוהמחירים 

והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון, המצב הביטחוני  - טייגיאופול סיכון ▪

עלולים להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים זרים, לרבות במזרח התיכון, להתקשר ביחסים 

. לפיכך, הרעה במצב ו/או עם גופים בינ"ל הפועלים בישראל עסקיים עם גופים ישראלים

מטעמים  ,ן ישראל לשכנותיההגיאופוליטי במזרח התיכון ו/או הרעה במערכת היחסים בי

של החברות הפועלות בשוק הגז  ןבטחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים, עלולה לפגוע ביכולת

 ולייצא גז למדינות שכנות. ,עם מדינות וגופים כאמור ןלקדם את עסקיהוהנפט בישראל 

ישראל מספר מאגרי גז משמעותיים מימי בשנים האחרונות נתגלו ב - הגז באספקת תחרות ▪

, לרבות משק המקומיה לצרכיעל הערכות משרד האנרגיה ביחס  ניכרבהיקפים העולים באופן 

יותר מכך, ישראל ערכה מספר מכרזים על בלוקי אקספלורציה ימיים  .Gaza Marineמאגר 

בנוסף, בשנת . ]ואף העניקה בהמשך לכך רישיונות[ נוספים, שייתכן ויובילו לתגליות נוספות

התגלה מאגר גז טבעי בבלוק  2018התגלה מאגר גז טבעי מהותי במצרים )"זוהר"(, ובשנת  2015

 מדינתמהשפעה שלילית על יכולת ייצוא הגז הטבעי  עשויה להיות בקפריסין, למאגרים אלה 6
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"י הגדלת ההיצע עהגז הטבעי בישראל  התחרות בשוק להגברתעשויים להביא  והםישראל מחד, 

כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד, הן בישראל והן . מאידך)באמצעות ייבוא( 

במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים 

 היקף את להגביר כך ידי ועל שכנות מדינותנוספים באספקת גז טבעי למשק המקומי ול

  .בענף התחרות

של עודף היצע  באופן לרעה להשפיע העלול לייצא שניתן הגז כמות הגבלת - על ייצוא מגבלות ▪

 ממאגרי שיתקבלועלולה להשפיע לרעה גם על המחירים ש בתעריפים ולירידהבשוק המקומי 

בהקשר זה נציין כי בהתאם לטיוטת המלצות  .לפיתוחם הכלכליתכדאיות העל ו ותנין כריש

 .יוותרו ללא שינוי 442, מכסות יצוא הגז כפי שנקבעו בהחלטת ממשלה 2018ועדת אדירי מיולי 

 גבוהה שתהיה כך, תשתנה היצוא מכסת חישוב נוסחת ,הועדהעם זאת, בהתאם להמלצות 

 .בלבד התגלו שטרם גז מאגרי עבור, 442 ממשלה החלטתב שנקבעה נוסחהל ביחס יותר

 לצרכנים מהמאגרים יופקש הגזההספקה של  יכולת - בתקינות מערכת ההולכה הארצית תלות ▪

 ושל הגז לאספקת הארצית ההולכה מערכת של בתקינותה, היתר בין ,מותנה פוטנציאלייםה

 .האזורית החלוקה רשתות

אין בישראל קבלנים  נכון למועד העבודה, –תלות בקבלנים ובספקי ציוד ושירותים מקצועיים  ▪

קיימת , ולפיכך הדרושות להקמה ותפעול של מאגרי גז טבעי ונפטמירב הפעולות  המבצעים את

, יתירה מכךקבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור. ב תלות של החברות הפועלות בענף

מסוגלים לקדוח ולבצע פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו מספר המתקנים ה

ימצא מתקן מתאים לביצוע הפעולות הנ"ל במועדים שייקבעו י וקיים סיכון כי לאקטן יחסית 

להן. עקב כך, עשויות הפעולות הנ"ל להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם 

 שיקבע לביצוע העבודות.עיכובים משמעותיים בלוח הזמנים 

 למגוון חשופות והפקתם וגז נפט חיפושי פעולות - מספק ביטוחי כיסוי והעדר תפעול סיכוני ▪

 התמוטטות ,התפוצצות ,הקידוח מבור וגז נוזלים של מבוקרת בלתי התפרצות כגון, סיכונים

 אחד כל אשר ,וההולכה ההפקה מערכת בתפקוד לפגוע העלולים אחרים ואירועים הקידוח בור

 חיפושים ציוד ,וההפקה ההולכה מתקני ,גז או נפט בארות של נזק או להרס לגרום  יעשו מהם

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

 האפשריים הסיכונים לכ לאהביטוחים הקיימים בשוק,  אף על .גז של דליפה או/ו נוזלים

 .לכיסוי ניתנים או מכוסים

 לביצוע משוערות עלויות - אמצעים העדר של ואפשרות בלבד משוערים זמנים ולוחות עלויות ▪

 בלבד כלליים אומדנים על מבוססות לביצוען משוערים זמנים ולוחות ,ופיתוח חיפושים פעולות

 ,משמעותית במידה להשתנות עשויות החיפושים תכניות .ניכרות סטיות בהן להיות ועלולות

 לפערים ולהביא פעולות אותן ביצוע במהלך שיתקבלו ממצאים או/ו תקלות בעקבות ,היתר בין

 עשויה מסוימים במקרים. פעולות אותן של המשוערות ובעלויות הזמנים בלוחות ניכרים
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 של העבודה לתכניות בהתאם הנדרשות מסוימות פעולות ביצוע על לוותר גםהרוכשת 

 .בהם זכויותיה את לאבד עלולה כך ועקבהמאגרים, 

 הגורמים מצד בעיקר, רבים םירגולטורי אישוריםדורש  הפעילות תחום - רגולטוריים שינויים ▪

 המדינה רשויות של נלווים אישורים וכן ,הטבעי הגז משק וחוק הנפט חוק פי-על המוסמכים

רשות התחרות , המס רשויות, הסביבה איכות משרד, הבטחון משרד משרד האנרגיה, לרבות)

 בחוקים לתיקונים הצעות מספר הועלו האחרונות השנים במהלך (.השונות התכנון ורשויות

 חוקים ,החלטות מספר ופורסמו הפעילות לתחום הרלוונטיים בהנחיות או/ו בתקנות או/ו

 . החברות הפועלות בתחום על שלילית השפעה להיות עלולה יישומםל אשר והנחיות

למגוון של חוקים,  ות, כפופהטבעי הגזבתחום הפועלות  החברות –לרגולציה סביבתית  פיפותכ ▪

תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה, המתייחסים לנושאים שונים כגון: זליגה של נפט, גז 

טבעי או של מזהמים אחרים לסביבת הים, שחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים 

שונים )שפכים, שאריות של ציוד קדיחה, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב(, חומרים כימיים בהם 

תמשים בשלבי העבודה השונים, פליטת מזהמים לאוויר, מפגעי תאורה, רעש, הקמת מש

ת ו, באמצעות מפעילנדרשות החברותתשתיות צנרת על קרקעית הים ומתקנים נלווים. בנוסף, 

פי חוק הנפט, חוק משק הגז הטבעי וכן -הפרוייקטים, להשיג אישורים מגורמים המוסמכים על

 .ןלהגנת הסביבה( לצורך פעילותחוקים אחרים )כגון חוקים 

לחוסר הוודאות השורר בתחום  יםקיימים גורמים נוספים אשר תורמ - נוספים סיכון גורמי ▪

תלות  סיכוני אבטחת מידע, תלות בלקוחות מהותיים, הפעילות ובהם קשיים בהשגת מימון,

 ים, ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט ועוד.הבמזג אוויר ובתנאי 

 בשוק  התפתחויות .3.2.9
 Energean Oil & Gas plcן נחתם בי 2018מרץ ב 2ביום  – גיוס חוב בכיר מקונסרציום מלווים ▪

 1.275-כ של בהיקףחוב בכיר  לגיוס הסכםובינלאומיים,  מקומייםלבין קונסורציום מלווים 

 .כריש מאגר, לטובת מימון הפיתוח של 15דולר ארדימיל

, השלימה חברת האם של 2018 במרץ 15ביום  – בבורסה בלונדון הנפקת חברת אנרג'יאן ▪

הנפקה ראשונה לציבור בבורסה בלונדון, במסגרת  ,Energean Oil & Gas plc אנרג'יאן, 

 מיליון דולר, אשר מיועדים לשמש בין היתר, לפיתוח מאגר כריש. 460-הנפקה זו גויסו על ידה כ

על קבלת החלטת לשותפות  אנרג'יאן הודיעה 2018במרץ  27ביום  – קבלת החלטת השקעה ▪

התשלומים שילמה לשותפות את  2019ומרץ  2018מרץ בחודשים  ,כרישמאגר השקעה בפיתוח 

 .מיליון דולר, בהתאמה 15.34-ו מליון דולר 10.85בסך של והשני הראשון 

                                                 
 2018במרץ  22בתשקיף של אנרג'יאן מיום  289ראה עמוד  15
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הודיעה אנרג'יאן כי דירקטוריון החברה אישר  2018ביוני  25ביום  –ביצוע קידוח אקספלורציה  ▪

  .2019מרץ חודש ב שהחל, בחזקת כריש ביצוע קידוח אקספלורציה

תחילת ההוצאה לפועל של תכנית הקידוחים בישראל, , הודיעה אנרג'יאן על 2019 במרץ 4ביום 

בארות הפקה במאגר כריש, וקידוח אקספלורציה במאגר כריש צפון אשר  3הכוללת קידוח 

טרם פורסמה הודעה  .69%גז טבעי, עם סיכוי הצלחה של  TCF 1.3-נועד לאמת הימצאות של כ

 12-ח של אנרג'יאן מיום ה. עם זאת, ע"פ דיוומטעם אנרגי'אן על השלמת תכנית הקידוחים

( צפויים להסתיים בסוף שנת Karish main, הקידוחים בשלוש בארות ההפקה )2019בספטמבר 

 .(ראו להלן אודות תגלית גז בקידוח כריש צפון) 2019

אבים המותנים המשמ 92%-כ'יאן כי אנרג, הודיעה 2018אוגוסט ב 16ביום  – משאביםסיווג  ▪

סווגו כעתודות  ,( במאגרי כריש ותניןC2באומדן הטוב ביותר ) ונוזלים פחממניים של גז טבעי

(P2), ללא שינוי בסך כל ה( משאבים המותניםC2( והעתודות )P2.יחד )  יצויין כי אנרגי'אן לא

 דוח משאבים על ידי צד שלישי, המעודכן באופן שתואם את הפרסום הנ"ל. פירסמה

חברת האם  החלה, 2018באוקטובר  29 ביום – רישום חברת אנרג'יאן למסחר בבורסה בישראל ▪

כחברה בורסה לניירות ערך בתל אביב ב להיסחר ,Energean Oil & Gas plcשל אנרג'יאן, 

   בנוסף גם ברשימה הראשית של בורסת לונדון.דואלית אשר מניותיה נסחרות 

, הודיעה אנרג'יאן על 2018בנובמבר  27ביום  –תחילת ייצור מתקן ההפקה הצף של אנרג'יאן  ▪

אשר העתידה לשמש את המאגרים כריש ותנין, ו( FPSO)האסדה הצפה  בסין של תחילת ייצור

עדכנה  2019אוקטובר  בתחילת .2020צפויה להיות מועברת לשדה הגז כריש בשלהי שנת 

, וזאת לקראת המשך הבנייה בסין במספנה למים הורד( Hull-)ההצפה  האסדהכי גוף אנרג'יאן 

האסדה הצפה צפויה  ., לפי דיווח אנרג'יאןבסינגפור 2019והרכבת המבנה העילי הצפויה בסוף 

-כריש שיופק בפרויקטהאסדה עתידה לטפל בגז הטבעי . 2020שנת לצאת לכיוון ישראל בסוף 

 תנין במים הכלכליים של ישראל. תהליך ההפקה והטיפול בגז יבוצעו על פי הבאר, במרחק של

 ק"מ מן החוף. 90-כ

עה י, הוד2019בינואר  2ביום  –הסכם למכירת גז עם אי.פי.אם באר טוביה בע"מ  עלחתימה  ▪

שנים לאי.פי.אם  19לתקופה של  BCM 5.5עד הסכם למכירת גז בהיקף של  תמיחת אנרג'יאן על

, 2019ם להתבצע בשנת יהצפוי הקידוחים 4הצלחת באר טוביה, בכפוף לקבלת אישורים ול

 .2019במרץ  שהחל ביצועו ב"כריש צפון" קידוח אקספלורציה כאשר הראשון שבהם יהיה

, 2019 באפריל 7ביום  - ע"י שותפות לוויתן החשמלחברת ללמכירת גז  זכייה בהליך מכרזי ▪

-של כת כמות כוללת לאספק ,כי הצעת שותפות לוויתן לחברת החשמל פרסמה דלק קידוחים

4BCM   או למועד תחילת הפקת הגז 2021ביוני  30, ועד ליום 2019באוקטובר  1החל מיום ,

חרותי שהתקיים ע"י חברת , נבחרה כזוכה במסגרת הליך תמביניהם( םממאגר כריש )כמוקד

ההערכה היא שהגז  .2019ליוני  12-ביום ה בין הצדדיםלמכירת הגז נחתם ההסכם החשמל. 
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 צפוי לספק את צריכת הגז של חח"ילוויתן, לשותפי מאגר חח"י  ביןהסכם זה  שיסופק תחת

תמר, וזאת כאשר הגז המסופק מלוויתן הוא -במסגרת הסכם חח"י המחויבות מעבר לכמויות

 בתמחור נמוך מהתמחור הנוכחי מול מאגר תמר. 

הודיעה אנרג'יאן על ממצא  2019באפריל  15ביום  – תגלית גז חדשה במאגר כריש צפון ▪

(Discovery .גז טבעי בקידוח האקספלורציה שבוצע בפרוספקט כריש צפון ) בנובמבר  4-ה ביום

"כריש צפון". בהתאם לדיווח, -'יאן על השלמת קידוח האקספלורציה באנרגהודיעה  2019

)נפט  פחממנייםנוזלים מיליוני חביות של  34-נוספים של גז טבעי וכ BCM 25-נמצאו במאגר כ

כי יחס הנוזלים הפחמימניים  יצויין. best estimate recoverable resources -קל/קונדנסט( 

לגז טבעי שצוין בדיווח אנרג'יאן הוא שיעור הגבוה מהשיעור שדווח בעבר על ידי מעריך 

 המשאבים של אנרגי'אן לגבי מאגר כריש. 

 עלחח"י  חתמה 2019, ביוני 16ביום  – פשרה בין חח"י לחברות הגז המצריותההסכם  חתימת ▪

( בקשר עם הליך בוררות בגין EGCP-ו EMG ,EGASהסכם הפשרה עם חברות הגז המצריות )

זכאית חח"י מחברות אלו. לפי הסכם פשרה זה, חברות הגז המצריות ישלמו  םסכומים לה

מיליון דולר ישולמו  60מתוכם  ,מיליון דולר בפריסה של כשמונה וחצי שנים 500לחח"י סך של 

 .במועד השלמת ההסכם

חתימת הסכם בין נתג"ז ואנרגי'אן לבניית ומסירת המקטע המזרחי של תשתית הולכת הגז  ▪

יבי הגז נתחברת הודיעה אנרג'יאן כי חתמה על הסכם עם  2019ביוני  25ביום  – מהחזקות

לפיו תבנה ותעביר לנתג"ז את המקטע המזרחי של  "("זנתגהטבעי לישראל בע"מ )להלן: "

ק"מ מן החוף ומקטע חופי. בתמורה לכך,  10-במרחק של כ –מי תשתית הגז, הכולל מקטע י

 . "חמיליון ש 369-סכום של כ נתג"ז לאנרג'יאןתשלם 

על היקף עלויות  בנוגע להשפעת התקבול הצפוי מנתג"ז ציבורי מידעבנציין כי לאור חוסר 

פיתוח עלות הפיתוח של החזקות, במסגרת הערכת השווי הונח כי להסכם זה אין השפעה על 

ככל ויפורסם בעתיד מידע חדש . אשר יחול עליהן ובהתאם לכך, על היטל ששינסקי החזקות,

 הנוגע לתקבול מנתג"ז, הוא ייבדק על ידינו לצורך בחינת היקף עלויות פיתוח החזקות.

דיווחה חברת  2019ביולי  2-ביום ה - תבור אלון אתר למכירתזוכה בהליך מכרזי  בחירת

אשר  ,"(MRC": להלן) .MRC Alon Tavor Power Ltdשל קבוצת  הזכיית על החשמל

 China Harbour-ו"מ בע אחזקות שמיר מבטח"מ, בע אנרגיה רפק הינם החברים בה

Engineering Company Ltd., מיליארד  1.9-במכרז למכירת אתר אלון תבור בתמורה לכ .₪

החשמל צריכה  חברת) באתר החזקה העברת מועדל עדהתמורה תשולם לחברת החשמל 

 הגז חוזה העברת ללא תעשה האתר רכישת (.2019 בדצמבר 3-הלהעביר את החזקה עד ליום 

 .תמר מאגר מול החשמל חברת של

 MRCהתקשרה  20.11.2019רפק אנרגיה בע"מ כי ביום  דיווחה 2019 בנובמבר 21-ה םביו 

בהסכם לאספקת גז טבעי לתחנת הכוח במחזור משולב שבאתר. על פי ההסכם, אשר יעמוד 
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גז טבעי החל  MRC -שנה ממועד ההתקשרות בו, אנרג'יאן תמכור ל 15בתוקפו עד לתום 

)ובסך הכל   BCM 0.5-"כריש", בכמות שנתית של כמתחילת ההזרמה של גז טבעי משדה 

השלמת ההסכם מותנית בהשלמת עסקת לכל אורך תקופת אספקת הגז הטבעי(.  BCM 8עד 

 רכישת האתר.

 רכישתה על 'יאןאנרג חברת דיווחה 2019 ביולי 4-ה ביום - "י אנרג'יאןעחברת אדיסון  רכישת ▪

 100מיליון דולר, כאשר  750-האיטלקית אדיסון. היקף העסקה הינו כ האנרגיה חברת של

 של הכלכליים במיםהנמצא  קסיופאהמיליון דולר נוספים ישולמו בכפוף להזרמת גז ממאגר 

 פעילים נכסים אדיסון מחברת'יאן אנרג רוכשת העסקה במסגרת(. 2022 בשנת)צפי  איטליה

, במצרים לפיתוח נכסים וכן קרואטיה, בריטניה של הצפוני הים'יריה, אלג, איטליה, במצרים

עם  מותנה מכירה בהסכםאנרג'יאן  התקשרה, 2019באוקטובר  14-ה ביום. ונורבגיה איטליה

של אדיסון  נכסיה, למכירת Neptune Energy Group Holdings Limitedחברת 

 המהוויםמיליון דולר נוספים  30-דולר במזומן ו מיליון 250-ל בתמורהבבריטניה ובנורבגיה 

 'יאן. אנרג"י ע אדיסון רכישת עסקת בהשלמת מותנהמותנית. הסכם המכירה  תמורה

 -רשיונות נוספים לחיפוש גז טבעי ונפט במים הכלכליים של ישראל 4-ב זכייתה של אנרג'יאן ▪

רשיונות לחיפוש גז טבעי ונפט  4-ה בתעל זכיי חברת אנרג'יאןהודיעה  2019 ביולי 31-ביום ה

על  2018בחודש נובמבר זאת, במסגרת הליך תחרותי שפורסם  -במים הכלכליים של ישראל 

אנרג'יאן ניגשה למכרז בשותפות עם "הזדמנות ישראלית", אשר שיעור  ידי משרד האנרגיה.

 45-במרחק כ הממוקם ,Dהרשיונות הוענקו עבור מקבץ  .20%השתתפותה ברשיונות עומד על 

הרישיונות נתקבלו מידי הממונה על הנפט  .62, 61, 56, 55ק"מ מהחוף, וכוללים את בלוקים 

ארבעת הרשיונות שהחברה זכתה בהם במסגרת . 2019באוקטובר  28-ביום ה רד האנרגיה,במש

במסגרת ההליך התחרותי  רשיונות חיפוש שהוענקו לחברה 5-ההליך הנוכחי מתווספים ל

 .פרויקט כריש תנין ו שלולפיתוח 2017שנת ממשרד האנרגיה  הראשון של
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 כריש ותניןהזכויות בחזקות עסקת מכירת  אורית .4

 הנמכרות  הזכויות .4.1
 ,הגז תנין וכריש חזקותלבורסה כי  ודיווח השותפויות 2013למאי  22וביום  2012 בפברואר 7ביום 

 הינואחת מהחזקות של כל אחת מהשותפויות בכל  ןחלקתגליות גז טבעי.  מהוות ,בהתאמה

התמזגה דלק קידוחים עם אבנר  2017מאי נציין כי בחודש  .(47.059% -נובל חלקה של ) 26.4705%

 .וכתוצאה מכך נמחקה שותפות אבנר ללא פירוק

 בישראל הטבעי הגז משק להסדרת מתווה בדבר ממשלה החלטת תקבלהה 2015באוגוסט  16ביום 

)להלן:  "תנין"-ו" כריש" ","לוויתן ,"תמר" הטבעי הגז במאגרי השותפות לזכויות בקשר לרבות

בשוק הגז  הפועליםהגז והנפט  תאגידילניתנו  המתווה במסגרת"(. המתווה" ו/או "הגז מתווה"

עמידה בהינתן ממספר הוראות של חוק ההגבלים העסקיים  , פטורויותתפובהן השו ,בישראל

 חודשים. 14בתוך  כריש ותנין חזקותהם, מכירת יבינמספר תנאים, ב

רכשו בחלקים שווים מחברת נובל את הזכות  השותפויות כי הןהודיעו  2015בנובמבר  14ביום 

על פי  .מליון דולר 67 -כריש ותנין בתמורה לסכום כולל של כ בחזקותלמכור את חלקה של נובל 

זכאית לכל תמורה נוספת בגין מכירת הזכויות  יהלא תהההסכם בין השותפויות לנובל, האחרונה 

  .לצד שלישי

נחתם הסכם למכירת כלל הזכויות בחזקות כריש ותנין בין דלק קידוחים  ,2016 באוגוסט 16ביום 

חברה  ,(.Ocean Energean Oil and Gas Ltd )לשעבר  .Energean Israel Ltdלבין חברתאבנר ו

" 'יאןאנרג")להלן: Energean E&P Holdings Ltdרשומה בקפריסין אשר הינה חברה בת של 

ביוון  פעילותה של הרוכשת הינו חיפוש, פיתוח והפקה של מאגרי גז ונפט. עיקר 16"(הרוכשת" ו/או 

  ובמדינות נוספות באיזור הבלקן והמזרח התיכון.

ביום  .להשלמת העסקה המתלים התנאים התקיימו כיפרסמו השותפויות  2016בדצמבר  27ביום 

 לשותפות על קבלת החלטת השקעה לפיתוח מאגר כריש. הודיעה אנרג'יאן 2018במרץ  27

במאגרי כריש ותנין והנוזלים הפחממניים )קונדנסט ונוזלי גז טבעי( להלן פירוט כמויות הגז הטבעי 

 : 172018במרץ  16( שפורסמו בתשקיף של אנרג'יאן מיום %100)

  

                                                 
 .בישראל .Energaen E&P holdings Ltdמשמשת כזרוע הפעילות של  Energean Israel Ltd. חברת 16
  .NSAI, Net Resources מחברתפי דוחות שקיבלה אנרג'יאן -על 17

גז טבעי 

)BCM(

נוזלים 

פחממניים 

)MMBBL(
*44.6*70כריש

                   4.1             21.7תנין

                48.7             91.7סה"כ

חזקה

עתודות ומשאבים מותנים
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התאם לדיווח אנרג'יאן נוספים ב BCM 25-(, כוללת כBCM 70*כמות הגז הטבעי במאגר כריש )

כמות בעניין תוצאות קידוח אקספלורציה במאגר "כריש צפון".  2019בנובמבר  4-מיום ה

כפי שפורט  , תוך שימוש ביחס הנוזלים הפחממנייםMMBBL 44.6-הקונדנסט עודכנה בהתאם לכ

 על ידי מעריך הרזרבות למאגר כריש, וזאת מטעמי שמרנות.

  התמורה .4.2

 הסכם הרכישה:התמורה ב מרכיבי תיאור להלן

את כלל הזכויות של המוכרת ושל חברת  "(המוכרת)להלן: " מדלק קידוחיםהרוכשת תרכוש  .א

 "(.הנמכרות הזכויות" :ןנובל בחזקות כריש ותנין )להל

אשר  מליון דולר 148.5בתמורה לזכויות הנמכרות הרוכשת תשלם למוכרת סך כולל של  .ב

 :באופן הבא יתקבלו

i.  במועד השלמת העסקה; שולם למוכרתמליון דולר אשר  10תשלום במזומן של 

ii.  למוכרת במועד השלמת העסקה; שולםמליון דולר אשר  30תשלום נוסף של 

iii.  מליון דולר, תשולם למוכרת בעשרה תשלומים שנתיים  108.5יתרת התמורה, בסכום של

מיד לאחר תשלומים אלה ישולמו  .מנגנון שנקבע בהסכםל בהתאם שווים ובתוספת ריבית

 בו במועד או ,בקשר עם פיתוח החזקות (FID) החלטת השקעה סופיתבו תתקבל  המועד

דולר, המוקדם  מליון 150על  עלהיעם פיתוח החזקות  בקשר הרוכשת של ההוצאות סך

  ; מבין השניים

iv.  על קבלת החלטת השקעה בפיתוח  לשותפות אנרג'יאן הודיעה 2018במרץ  27ביום נציין כי

התשלום הראשון שילמה לשותפות את  ,2019ומרץ  2018מרץ חודשים ובכריש מאגר 

 והשני, בהתאמה.

v. אשר יופקו מהחזקות בשיעור של  וקונדנסטבגין גז טבעי  תעביר למוכרת תמלוגים הרוכשת

)להלן:  טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוק מכוח נפט רווחי היטל תשלום לפני 7.5%

18הקיימים התמלוגיםוזאת בניכוי שיעור  ,ההיטל תשלום תחילת לאחר 8.25%-ו "(ההיטל"

 נשאו השותפויות ביחס לחלקן המקורי בחזקות. םבה

  

                                                 
 .2016בדצמבר  25לבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום ואבנר  של דלק קידוחים יםכהגדרתם בדיווח 18
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 תמלוגים שווי הערכת .5

  מתודולוגיה .5.1
"...מחויבות של הרוכש להעביר כ: , תמורה מותנית מוגדרת 3לתקן דיווח כספי בינלאומי בהתאם 

רכש כחלק מעסקת ההחלפה עבור הניות אל הבעלים הקודמים של ננכסים נוספים או זכויות הו

 אים." נהשליטה על הנרכש, אם אירועים עתידיים מוגדרים יתרחשו, או אם יתקיימו ת

אפשרות לתקבולים עתידיים, בנוסף כוללת  השותפותלה זכאית התמורה לעיל,  4בפרק כמפורט 

עתידיים מיליון דולר(, אשר מותנים בהתרחשותם של אירועים  40לסכומים שהתקבלו במזומן )

 להלן: כמפורט

i.  ליון דולר אשר תשולם למוכרת בעשרה תשלומים שנתיים שווים ימ 108.5תמורה בסך של

( או FIDבלה החלטת השקעה סופית )יהחל מהמועד בו הרוכשת ק ובתוספת ריבית

)להלן:  מיליון דולר 150שהרוכשת השקיעה בפיתוח המאגר סכום מצטבר העולה על 

יניו לחוב ירכיב תמורה זה דומה במאפ . לפיכך,כמוקדם מביניהם "(החלטת ההשקעה"

חלטת השקעה סופית הבין אם ב, פיננסי של הרוכשת למוכרת, המותנה בפיתוח החזקות

(FIDאו ) " :(רכיב החובבביצוע ההשקעה בפועל )להלן". 

על קבלת החלטת השקעה בפיתוח לשותפות הודיעה אנרג'יאן  2018במרץ  27נציין כי ביום 

 .על כן רכיב החוב מוגדר כתמורה נדחיתכריש ומאגר 

ii.  7.5%בשיעורים של  ישולמו למוכרתאשר ( 19)בניכוי תמלוגים קיימיםמההכנסות תמלוגים 

בפיתוח החזקות  םגם ה יםמותנ התמלוגיםלאחר ההיטל. לפיכך,  8.25% -לפני ההיטל ו

 ."(התמלוגים")להלן: מהמאגרים  מגז טבעי וקונדנסט וביכולת של הרוכשת להפיק הכנסות

ופיתוח ולאור הערכתינו את התממשות העסקה  בי התמורה המפורטים לעילירכבהתאם למאפייני 

שיטת בעסקת המכירה של חזקות כריש ותנין, נאמד באמצעות  התמלוגים המאגרים, השווי של

 בפיתוח המאגרים לסיכונים הגלומים תוך התאמת שיעורי ההיוון ,היוון תזרימי המזומנים

 .בתזרים המזומניםו

 עבודה הנחות .5.2
 כללי .5.2.1

, על מידע ממקורות פומבייםנתוני שוק  הנחות העבודה המרכזיות כמפורט מטה מבוססות על

אשר  המודל הפיננסי של החזקות ועל ,2018במרץ  16המופיע בתשקיף שפורסם ע"י אנרג'יאן ביום 

הנחות היודגש כי  .ונמצאו כסבירות המרכזיות נבחנו על ידנו ויהתקבל מהשותפות ואשר הנחות

 לתנאים המסחריים העיקריים בהסכםלתחזיות ו, לרבות ביחס להלן יםמידע המפורטוה

וישולמו  , וכן בדבר סוגי הנוזלים הפחממניים אשר יופקו מהמאגריםהמכירה של המאגרים

                                                 
תועברנה לרוכשת יחד עם התמלוגים הקיימים בחזקות בהן נשאו כל אחת מהמוכרות ביחס הזכויות הנמכרות  19

 (.26.4705%לחלקן המקורי )
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 מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח יםמהוו ,בגינם תמלוגים לשותפות

 האמור או בכל אופן אחר.אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן , 1968 –

 השווי הערכת מועד .5.2.2

  .2019 בספטמבר 30-ליום ה בוצעה השווי הערכת

 לוח זמנים  .5.2.3
במסגרת עבודתנו הנחנו שעל מנת לפתח את החזקות ולספק את כמויות הגז שהונחו, אנרג'יאן 

לבין החברה  בין אנרג'יאן . ההסכמים שנחתמוטבעי הסכמים למכירת גזחתימה על תידרש ל

משאבי הגז מרבית משקפים מכירה של  ואי.פי.אם באר טוביה, אדלטק ,לישראל, דוראד, רפק

 ערכה כי המאגרים יפותחו.ההטבעי הקיימים במאגרים ותומכים בסבירות והיתכנות ה

אסטרטגי עבור מדינת ישראל בכל הנוגע  מהלך פיתוח מאגרי הגז הטבעי כריש ותנין הינויצויין כי 

להערכתנו ון מקורות אספקת הגז ויתירות ביחס לתשתיות הובלת הגז הטבעי ליבשה. לפיכך, לגיו

קיימת סבירות ברמה גבוהה שמדינת ישראל תפעל לכך שהמאגרים יפותחו באמצעות הסרת 

 חסמים אפשריים בדרך לפיתוח המאגרים.

, כריש ותנין המאגרים פיתוחלאנרג'יאן הודיעה על קבלת החלטת השקעה  2018במרץ  22ביום 

ובמרץ  2018במרץ  והתקבלבגין רכיב החוב  והשני וכפועל יוצא מהסכם הרכישה, התשלום הראשון

כמו  (.2020-2027כל אחת מהשנים ב במרץ 31-בצפויים להתקבל )יתר התשלומים השנתיים  2019

 לקראתין תחל כך שתחילת ההפקה מחזקת תנ ,באופן מדורגכן, הונח כי פיתוח המאגרים יתבצע 

 סיום ההפקה מחזקת כריש. 

 שנתי הפקה וקצבכמויות  תחזית .5.2.4
כפי שפורסמו במערכת המאי"ה על ידי השותפות, עולה  המקומימניתוח תחזית הביקושים בשוק 

בתקופת ההרצה ובתחילת תקופת ההפעלה המסחרית בשנת במשק החזוי הביקוש השנתי כלל כי 

)כתוצאה מגידול  ייצור חשמלגידול במ נובעכשעיקר הביקוש  BCM 15-18 -ל כלעמוד ע, צפוי 2022

  .לעיל(  3.2.5)כאמור בסעיף  טבעי( וכתוצאה מהסבת תחנות פחמיות לשימוש בגז טבעי

 היאכי  מעריכה 'יאןאנרגבתשקיף,  יאן'אנרגהפיתוח של המאגרים שפורסמה על ידי  תוכניתפי  על

 הנם BCM 3.8עד  BCM- 3.3 כ מתוכםשנות התחזית,  לאורך בממוצע BCM5.0 -כ למכור צפויה

ולאור כמות הגז , זאת לאור .לקוחותיה עם בהסכמים הכלוליםTake or  pay -מנגנוני ה  במסגרת

הטבעי הנוסף שהתגלה במאגר כריש צפון, ואשר כתוצאה מתגלית זו ההסכם בין אנרג'יאן לבין 

אי.פי.אם באר טוביה צפוי לצאת אל הפועל )בנוסף להסכמים עתידיים הצפויים להחתם כתוצאה 

 עם, הראשונה הפעילות תבשנ BCM 3.0 -כ שלטבעי  גז הפקת קצב הנחנומהתגלית בכריש צפון(, 

 הפעילות שנתמ BCM 5.0-גז טבעי שנתי מקסימאלי של כ מכירת לקצב עד הדרגתית עלייה

 לביןהכוללת  הקונדנסט כמות בין מהיחס נגזרת השנתית הקונדנסט כמות כאשר, ואילך הרביעית
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ותוך הנחת עבודה שכל הנוזלים הפחמימניים שיופקו הנם  מאגרהכוללת, בכל  הטבעי הגז כמות

  .(א')לפירוט תחזית קצב הפקה שנתית ראה נספח  קונדנסטמסוג 

 
 ההנחות לגבי מועדי תחילת ההפקה והתפוקה השנתית, לגבי כל אחת מהחזקות: ריכוז להלן

  

נוספים בהתאם לדיווח אנרג'יאן  BCM 25-(, כוללת כBCM 70כמות הגז הטבעי במאגר כריש )**

כמות  בעניין תוצאות קידוח אקספלורציה במאגר "כריש צפון" .  2019באפריל בנובמבר  4-מיום ה

כפי שפורט  , תוך שימוש ביחס הנוזלים הפחממנייםMMBBL 44.6-הקונדנסט עודכנה בהתאם לכ

 על ידי מעריך הרזרבות למאגר כריש, וזאת מטעמי שמרנות.

 טבעי גז מחירי תחזית .5.2.5

 :להלן ההנחות על התבססה הטבעי הגז מחירי תחזית

ת והמפורט אותהנוסח באמצעות נאמדבוצעה הערכת השווי ם על פיהם הבסיס בחוזי מחיר ▪

 המפורטים והפרמטרים, OPC-'יאן לאנרגובין  ,"ןובז"ל כיל'אן אנרגיהמחירים בין  מנגנוןב

 :להלן

i. אגורות 29.09 הינורכיב הייצור  תעריףלמועד הערכת השווי,  נכון :הייצור רכיב תעריף, 

 הייצור רכיב תעריף כי הונח התחזית שנות יתר לאורך. 2019 ינוארמ החל שנקבע כפי

 בין המושפעות, חשמל ייצור בגין החשמל חברתל הצפויות להוצאות בהתאם ישתנה

 תעריף, תינוזיולתח בהתאם .נוספות ייצור ומעלויות, הפחם, הטבעי הגז ממחירי היתר

 .2019-2037לאורך השנים  אגורות 26.6-30.4-כ של בטווח להיות צפוי הייצור רכיב

ii. ל"ב ארה דולר 3.975 שלרצפה  מחיר - "ןובזל "כי-mmbtu  בהתאם להסכם בין החברה

 ."ןובז"ל כילבין 

iii. OPC - ל"ב ארה דולר 3.975 של רצפה מחיר-mmbtu רכיב היצור גדול או שווה  כאשר

-מ נמוך היצור רכיב אשרכ mmbtu-לדולר ארה"ב  3.8רצפה של  ומחיראגורות,  26.4-ל

 .OPCבהתאם להסכם בין החברה לבין  26.4

באופן שווה בין יצרני חשמל פרטיים )חוזים כדוגמת החוזה  לגפכמות הגז שתמכר תתכי  הונח ▪

 .כי"ל ובז"ן(החוזים עם ( ויצרנים תעשיתיים )חוזים כדוגמת OPCעם 

תניןכרישחזקה

1/20224/2035תחילת תקופת הפעלה 

3/20373/2041סיום תקופת הפעלה

גז טבעי

)BCM( 4.593.62קצב הפקה שנתי ממוצע

)BCM( 21.7***70סה"כ

קונדנסט

18.045.35יחס הפקה*

)MMBBL( 44.64.1סה"כ

 bbl of condensate per 1 mmcf of natural gas  *
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 קונדנסטמחירי  חזיתת .5.2.6

 20Worldשל ה נפט ארוכת טווח  מחיריתחזית  ממוצעבסיס סט נאמדה על נרי הקונדימח תחזית

Bank וה EIA21 ממחיר הכי מחיר הקונדנסט ייגזר  השותפות הנחת סבסי ועל-Brent  תוך התאמה

 .נפטלהבדלי איכות 

 התמלוגים שיעור .5.2.7
 משווי הגז בפי הבאר. 12.5% עללחוק הנפט  בהתאםאשר ישולמו למדינה נקבע  התמלוגים שיעור

 והטיפול ההולכה מערכות כתוצאה מניכוי הוצאות בגין יותר נמוך הינו בפועל התמלוגים שיעור

שיעור התמלוגים  הונח כי ,השותפות לאומדניבהתאם  .בחוף הגז מסירת לנקודת עד בגז

כן, שיעור התמלוגים  כמו. 11.5% הינוהגז והקונדנסט  בגין למדינההאפקטיבי אשר ישולם 

נציין כי שיעור התמלוגים  באופן דומה. הותאמו מהשותפויות אחת כל נשאו בהן בחזקות הקיימים

 בפועל עשוי להשתנות ואינו סופי. 

 נפט רווחי היטל .5.2.8
יחס  לבין ההיטל שיעור בין מקשר אשר מנגנון לפי שנקבע היטל פרוגרסיבי הינו הנפט רווחי היטל

בגין חיפוש  ההכנסות המצטברות נטו מפרויקט הפקת הנפט והגז לבין סך ההשקעות המצטברות

 20%של  בשיעור"(. ההיטל המינימאלי ההשקעות כיסוי יחסופיתוח ראשוני של המאגר )להלן: "

)בהתאם לשיעור מס  50%בהדרגה עד לשיעור של  עלהוי 1.5 ל יגיע השקעות כיסוי יחס כאשר יגבה

 . בנפרד מאגר לכל ויוטל יחושב ההיטל. 2.3 ל יגיע ההשקעות כיסוי יחס כאשר (22החברות

לאחר קיזוז תמלוגים נטו )המנו את ההיטל יכיבמסגרת תחזית תזרימי המזומנים בגין התמלוגים נ

במודל ושב על בסיס שיעור ההיטל שחמכל חזקה, השותפות שיתקבלו על ידי התמלוגים הקיימים( 

  .כל אחת מהחזקותשל  הפיננסי

 תמלוגים היוון שיעור .5.2.9
 וחושב באופן הבא:)לפני מס(  11.5%-שיעור היוון התמלוגים הוערך על ידינו בכ

באמצעות  2018בדצמבר  31את שיעור ההיוון התפעולי הנגזר ממאגר לוויתן ליום  אמדנו ▪

המיוחס לחלקה )לפני מס( ( הערך הנוכחי של תחזית תזרים המזומנים 1) השוואה של הבאים :

של רציו  ( השווי הנכסי2)-(, ל2018 בפברואר 28יום של רציו במאגר לוויתן )התחזית פורסמה ב

בשלושת החודשים שהסתיימו  רציויחידות ההשתתפות ואגרות החוב של  הממוצע)שווי השוק 

של רציו )לא כולל יתרות האג"ח(  נטו החוב הפיננסייתרות בתוספת  ,2018בדצמבר  31ביום 

(, על בסיס ההנחה כי שוויה של רציו מגלם בעיקרו את שווי חלקה 2018 בספטמבר 30ליום 

 )לפני מס(. 13.25%-שיעור ההיוון המחושב נאמד בכ יתן.במאגר לוו

יתר מתחזיות אשר פורסמו לפני הנגזר בין  ,לאור העובדה כי שיעור ההיוון אשר חושב לעיל ▪

הירידה הצפויה ברמת מחירי הגז הטבעי ביחס לרמת המחירים החזויה אשר  נוכחכשנה, ול

ממנו  –ולנוכח הירידה שנרשמה בתחזית מחיר הנפט  (,2018)פברואר  שררה במועד התחזית

                                                 
20 ommodity Markets Outlook, October 2019CA world Bank Quarterly Report:  
21 tion: Annual Energy Outlook 2019raU.S Energy Information Administ 
 השווי הערכת למועד הידועבהתאם לשיעור המס הסטטורי  23%שיעור מס חברות של  הונח 22



 

32 

 

, ביצענו נגזר ישירות מחיר הקונדנסט, ולנוכח פרמטרים נוספים אשר השתנו בין התקופות

באמצעות בחינת  ,הנגזרים למאגר ההיוון יבחינה של השפעת השינויים בתחזיות על שיעור

חברת ישראמקו בסמוך  של סיהנכ שוויהשיעור ההיוון של מאגר תמר כפי שנגזר מבין הפער 

)במתודולוגיה  2019בפברואר  10מיום  של מאגר תמר 23למועד פרסום התחזיות המעודכנות

דכנות ודומה לחישוב שיעור ההיוון למאגר לוויתן כמתואר לעיל(, ובהתבסס על התחזיות המע

 אהבהשוו, 2019בפברואר  10יום בתזרימי המזומנים החזויים שפורסמו ע"י ישראמקו ב

בשיעורי ההיוון המחושבים בין התחזיות הפער  .2018בפברואר  7תחזיות הקודמות מיום ל

 התפעולי . בהתאם לכך, הפחתנו את שיעור זה משיעור ההיוון1.5%-האמורות, נאמד בכ

 המתוקנן ללוויתןהתפעולי שיעור ההיוון . כתוצאה מכך, (13.25%המחושב ללוויתן לעיל )

 .)לפני מס( 11.75%-נאמד על ידינו בכ

שיעור ההיוון הנגזר מהשווי הנכסי והתחזית התאמה בגין רמת סיכון של תמלוגים: ביצענו  ▪

קף את רמת הסיכון של התזרים התפעולי. לצורך התאמת היוון המש שיעורכאמור לעיל הינו 

הסיכון שלו זהה לרמת אשר רמת  –שיעור ההיוון התפעולי לשיעור ההיוון של התמלוגים 

המשקפת את הסיכונים העודפים החלים  1.25%-בוצעה הפחתה של כ -הסיכון של ההכנסות 

, הון חוזר וחוסר יםדבלתי צפויות, חשיפה להפסהפעלה ביניהם הוצאות  ,על התזרים התפעולי

שיעור זה נאמד באמצעות  .הלימה של הכנסות והוצאות בהצמדות למדדים ושערי חליפין

 ממאגר תמר יםהנגזר ,התפעולי ושיעור היוון התמלוגיםוב הפער בין שיעור ההיוון חיש

בדצמבר  31ליום  ,יתן כמתואר לעיל(ושיעור ההיוון למאגר לו שוב)במתודולוגיה דומה לחי

מהשווי  הנגזרים ,הממוצעים ההיוון ישיעורבין  הפרשהחישוב  . פער זה נאמד באמצעות2018

 לבין(, של מאגר תמר תפעוליהסיכון המגלמים את ה) שראמקו ותמר פטרוליוםהנכסי של י

 (.של מאגר תמר סיכון תמלוגיםמגלם דלק תמלוגים )מהשווי הנכסי של  שיעור ההיוון הנגזר

ביחס ללוויתן  הגלומים במאגרים כריש ותנין לאור הסיכונים העודפים 1%פרמיה של  הוספנו ▪

 כאמור.

 11.5%-לעיל, שיעור היוון התמלוגים המחושב למאגרים כריש ותנין, נאמד בכבהתאם לאמור  ▪

 )לפני מס(.

 השווי הערכת תוצאות .5.3
  .דולר מיליון 139.8-בכ נאמד התמלוגיםשווי בהתאם להנחות המפורטות בגוף העבודה, 

  

                                                 
  שלאחר מועד פרסום התחזיותימים  10 -ימים שקדמו ו10ממוצע שווי נכסי על פני תקופה של  23
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 רגישות ניתוחי .5.4
במליוני  הטבעי ולשינויים במחירי הגזביחס לשיעור ההיוון התמלוגים להלן ניתוח רגישות לשווי 

 :ארה"ב דולר

 

  

ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים בכמות ההפקה השנתית, התמלוגים להלן ניתוח רגישות לשווי 

 :ארה"ב במליוני דולר

 

   

ביחס לשיעור ההיוון ולשינויים במחירי הקונדנסט, במליוני התמלוגים להלן ניתוח רגישות לשווי 

 "ב:ארה דולר

   

(1.50)     (1.00)     (0.50)      -         0.50       1.00       1.50       

+250 bp97.7      104.0    111.6     118.3     125.3     132.2     140.5     

+150 bp104.3    111.0    119.1     126.3     133.8     141.1     150.0     

+50 bp111.6    118.7    127.4     135.0     143.1     151.1     160.5     

-115.5    122.9    131.9     139.8    148.2     156.4     166.1     

-50 bp119.7    127.3    136.6     144.8     153.5     162.1     172.1     

-150 bp128.7    136.9    146.9     155.6     165.1     174.4     185.1     

-250 bp138.7    147.5    158.3     167.7     178.0     188.2     199.6     

)mmbtu שינוי בוקטור מחירי גז טבעי )דולר ארה"ב ל

שינוי בשיעורי 

היוון )בנקודות 

בסיס(

(1.00)     (0.50)     (0.25)      -         0.25       0.50       1.00       

+250 bp101.9    112.6    115.5     118.3     121.9     122.6     126.4     

+150 bp109.2    120.4    123.4     126.3     130.0     130.6     134.4     

+50 bp117.4    129.1    132.1     135.0     138.8     139.3     143.2     

-121.9    133.9    136.9     139.8    143.6     144.1     147.9     

-50 bp126.6    138.9    141.9     144.8     148.6     149.1     152.9     

-150 bp136.9    149.8    152.7     155.6     159.6     159.9     163.7     

-250 bp148.5    162.1    164.9     167.7     171.8     171.9     175.7     

שינוי בשיעורי 

היוון )בנקודות 

בסיס(

)BCM( שינוי בקצב ההפקה השנתית של גז טבעי

(15.00)   (10.00)   (5.00)      -         5.00       10.00     15.00     

+250 bp116.4    115.2    116.7     118.3     119.9     121.6     123.2     

+150 bp124.2    122.9    124.5     126.3     128.0     129.7     131.4     

+50 bp132.8    131.5    133.2     135.0     136.9     138.7     140.5     

-137.5    136.1    137.9     139.8    141.6     143.5     145.4     

-50 bp142.4    141.0    142.8     144.8     146.7     148.6     150.6     

-150 bp153.0    151.6    153.5     155.6     157.7     159.7     161.8     

-250 bp164.9    163.4    165.5     167.7     169.9     172.1     174.3     

שינוי בשיעורי 

היוון )בנקודות 

בסיס(

)bbl שינוי בוקטור מחירי קונדנסט )דולר ארה"ב ל



 

 

 

  תחזית תזרימי מזומנים )נומינאלי( – נספח א

 

 

Year Unit 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Production

Gas production - Karish bcm/y -    -    -          3.00    3.50    4.00    5.00    5.00    5.00        5.00    5.00    5.00        

Gas production - Tanin bcm/y -    -    -          -      -      -      -      -      -          -      -      -          

Condensate production - Karish bbl/y m -    -    -          1.91    2.23    2.55    3.18    3.18    3.18        3.18    3.18    3.18        

Condensate production - Tanin bbl/y m -    -    -          -      -      -      -      -      -          -      -      -          

Prices

Natural gas price US$ -    -    -          3.98 4.01 4.01 4.10 4.14 4.19 3.99 3.98 3.99

Condensate Price US$ -    -    -          64.34 66.96 70.38 73.46 77.08 80.51 83.59 86.68 89.77

Revenues 

Karish - Revenues

Natural Gas Revenues US$ MM -    -    -          429.1  505.5  576.5  737.1  744.6  753.5     717.8  715.6  717.8     

Condensate Revenues US$ MM -    -    -          122.9  149.3  179.3  233.9  245.5  256.4     266.2  276.0  285.9     

Total Gross Revenues US$ MM -    -    -          552.0  654.7  755.8  971.0  990.0  1,009.9  983.9  991.7  1,003.7  

Tanin - Revenues

Natural Gas Revenues US$ MM -    -    -          -      -      -      -      -      -          -      -      -          

Condensate Revenues US$ MM -    -    -          -      -      -      -      -      -          -      -      -          

Total Gross Revenues US$ MM -    -    -          -      -      -      -      -      -          -      -      -          

K&T - Total Gross Revenues US$ MM -    -    -          552.0  654.7  755.8  971.0  990.0  1,009.9  983.9  991.7  1,003.7  

Delek Drilling - Transaction Revenues 

Transaction ORRI, Net* US$ MM -    -    -          26.0    30.8    35.6    22.1    19.9    20.8        16.9    15.6    15.8        

Total Discounted Transaction Revenues US$ MM -    -    -          19.3    20.5    21.2    11.8    9.5       9.0          6.5       5.4       4.9          

*Net of Existing ORRI net of Petroleum Tax 
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. 

Year Unit 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041

Production

Gas production - Karish bcm/y 5.00        5.00        5.00        5.00        4.81        4.33        0.36    -      -      -      -      

Gas production - Tanin bcm/y -          -          -          -          0.19        0.67        4.64    5.00    5.00    5.00    1.20    

Condensate production - Karish bbl/y m 3.18        3.18        3.18        3.18        3.06        2.76        0.23    -      -      -      -      

Condensate production - Tanin bbl/y m -          -          -          -          0.04        0.13        0.88    0.94    0.94    0.94    0.23    

Prices

Natural gas price US$ 4.01 4.02 4.05 4.10 4.15 4.20 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26

Condensate Price US$ 92.92 96.10 99.31 102.55 105.84 109.16 112.50 115.85 119.23 122.64 126.07

Revenues 

Karish - Revenues

Natural Gas Revenues US$ MM 720.8     724.0     729.2     737.5     718.0     654.5     55.8    -      -      -      -      

Condensate Revenues US$ MM 295.9     306.0     316.2     326.6     324.1     300.8     26.1    -      -      -      -      

Total Gross Revenues US$ MM 1,016.7  1,030.0  1,045.4  1,064.0  1,042.2  955.4     81.9    -      -      -      -      

Tanin - Revenues

Natural Gas Revenues US$ MM -          -          -          -          28.6        101.7     710.3  766.1  766.1  766.1  183.9  

Condensate Revenues US$ MM -          -          -          -          3.8          13.9        98.5    109.4  112.6  115.9  28.6    

Total Gross Revenues US$ MM -          -          -          -          32.4        115.6     808.9  875.6  878.7  882.0  212.4  

K&T - Total Gross Revenues US$ MM 1,016.7  1,030.0  1,045.4  1,064.0  1,074.6  1,071.0  890.7  875.6  878.7  882.0  212.4  

Delek Drilling - Transaction Revenues 

Transaction ORRI, Net* US$ MM 16.0        16.2        16.5        16.8        18.0        20.5        28.8    15.2    13.9    13.9    3.3       

Total Discounted Transaction Revenues US$ MM 4.5          4.0          3.7          3.4          3.2          3.3          4.2       2.0       1.6       1.5       0.3       

*Net of Existing ORRI net of Petroleum Tax 



 

 

 

 הגדרות
 

 השותפות/דלק קידוחים

                                     אבנר

  דלק קידוחים שותפות מוגבלת

 מוגבלת שותפותחיפושי נפט  אבנר 

 וכמקור חשמל לייצור בעיקר המשמשתגזים המכילה בעיקר מתאן,  תערובת טבעי גז

 לתעשיה אנרגיה

 לשעבר) Energean Israel Limited באמצעות .Energean E&P Holdings Ltd הרוכשת/אנרג'יאן

Ocean Energean Oil and Gas Ltd.) 

 ואבנר קידוחים דלק השותפויות/המוכרות

 1952 –התשי"ב  ,הנפט חוק הנפט חוק

 המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת מתווה יצירת על ישראל ממשלת החלטת מתווה הגז או המתווה

 ותנין כריש, לוויתן הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח תמר הטבעי הגז משדה

 נוספים טבעי גז ושדות

 .Noble Energy Mediterranean Ltd נובל

המשמש כחומר גלם לייצור , נוזל הידרוקרבוני שנוצר במהלך הפקת הגז הטבעי קונדנסט

 ומהווה תחליף לנפט דלקים

בהיתר מוקדם, רישיון או חזקה מתוקף חוק הנפט בישראל או זכות בעלת  חזקה נפט נכס

 לישראל מחוץ לכך המוסמךמשמעות דומה שהוענקה על ידי הגוף 

  מוגבלת שותפות( 1992רציו חיפושי נפט ) רציו

 שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב  ישראמקו

BCM מעוקב מטר מיליארד 

DCF מזומנים תזרימי היוון, Discounted Cash Flows 

FID כריש הטבעי הגז מאגרי לפיתוחבו הרוכשת קיבלה החלטת השקעה  המועד 

 .ותנין

LNG נוזלי טבעי גז 

MMBTU מיליון BTU – יחידת אנרגיה המשמשת כבסיס לקביעת מחירי גז טבעי 
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