
 
   

 
 
 

 

זמן העשוי להיות קצר  פרק  כרוכה בסיכון ממשי של אובדן כספי ההשקעה, כולם או חלקם, תוך  של השותפות  ההשקעה בניירות הערך  
נוספים רא  )בפרק    1.21  ףסעי  ויחסית. לפרטים  ב)  2019לדוח התקופתי של השותפות לשנת    (תיאור עסקי השותפותא'  יום  שפורסם 

 לתשקיף על דרך ההפניה.   8שנכלל בפרק   "(2019דוח  ( )" 2020-01-028809, אסמכתא 24.3.2020

   
)-מודיעין ניהול  ( 1992אנרגיה 

   בע"מ
של  )המציע  הכללי  השותף 
כתבי  ושל  השתתפות  יחידות 
אופציה הניתנים למימוש ליחידות 

 השתתפות( 
 

  אנרגיה נאמנויות בע"מ -מודיעין
הנאמן והשותף המוגבל )המנפיק 
של יחידות השתתפות ושל כתבי  
אופציה הניתנים למימוש ליחידות  

 השתתפות( 
 

 שמעון אבנעים, רו"ח 
 המפקח     

שותפות    –אנרגיה  -מודיעין
   מוגבלת

והמנפיקה           )המציעה  השותפות 
 של אגרות חוב( 

 

 מ ד ף  ת ש ק י ף 
 

ניתן אשר )יחידות ערך ניירות להציע  לפיו  המוגבל  השותף בזכויות השתתפות זכות המקנות השתתפות שונים 
  של  פיקוחו ותחת היחידות בעלי לטובת בנאמנות המוגבל השותף ידי -על )הנאמן( בשותפות, המוחזקות ומופעלות

השתתפות,    ליחידות להמרה הניתנות חוב להמרה, אגרות שאינן ניתנות חוב "(, אגרותהשתתפות יחידות"המפקח )
כתבי ליחידות למימוש הניתנים  אופציה כתבי למימוש אופציה השתתפות,  ניתנות  לאגרות הניתנים  שאינן  חוב 

נייר ערך אחר   מסחריים ערך ניירות  ,להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה וכל 
יהיה   סעיף    להוראות בנפרד, בהתאם  או  (, ביחד להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטישניתן 

לחוק23 התשכ"ח  ניירות א)ו(  )הצעת ותקנות 1968-ערך,  ערך  התשס ניירות  של מדף ניירות  ,  2005-ו"ערך(, 
 ובהתאם  דין כל הצעה, בהתאם להוראות לאותה הפרטים המיוחדים כל יושלמו בהם מדף הצעת דוחות באמצעות
)" הבורסה להוראות בע"מ  אביב  בתל  ערך  שיהיוהבורסה לניירות  כפי  הסכם  להוראות ובכפוף עת באותה  "( 

 .הנאמנות  והסכם השותפות
 

הסיכונים  תנודתיות מחיר הנפט,    השותפות:  עסקי  על  גדולה  השפעהאשר עשויה להיות להם  גורמי הסיכון    להלן
סיכוני אקספלורציה והתבססות על נתונים חלקיים או משוערים,  סיכוני תפעול,    ,נפט-בחיפושיהכרוכים בדרך כלל  
, פיתוח והפקה, השתתפות בפעולות חיפושים נוספות ואפשרות של העדר כדאיות כלכלית,  ועל הנחות והערכות

דבר להרחבה ב.  אי יציבות בשווקים והאטה כלכליתתלות בקבלת היתרים ואישורים,  ,   כפיפות לרגולציה סביבתית 
ת הנפט והגז ובכלל זה את פעילותה ימאפיינים את תעשיה  נוספים   סיכון  ולגורמי  האמוריםכל אחד מגורמי הסיכון  
ראה גם   ה.אשר המידע המופיע בו מובא כאן על דרך ההפני  2019  בדוח'  א  בפרק  1.21ף  של השותפות ראו סעי

  31.12.2019ח' בדוחות הכספיים של השותפות ליום  1בתשקיף לענין השלכות נגיף הקורונה וכן ביאור    8.1.11סעיף  
אשר ,  31.3.2020  ליום   השותפות  לד' לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ש1וביאור    2019וים חלק מדוח  והמה

 . מובא כאן על דרך ההפניה הםהמידע המופיע ב

 
-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  

"( וחלות עליה כל ההקלות הנכללות בתקנות, ככל שהן רלבנטיות או תהיינה רלבנטיות בעתיד  התקנות)"   1970
ביום  לשותפות. על אף האמור, החל מתקופת הדי דיווח    1.1.2018ווח שהחלה  השותפות מדווחת לפי מתכונת 

 רבעונית.
 

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

 
 

 2020ביולי,  30תאריך התשקיף: 
 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 מבוא  :1פרק 

 
 מבוא 1.1

)"   -אנרגיה  -מודיעין  השותפות:  מוגבלת  הסכם השותפות שותפות  פי  על  נוסדה   )"
בתאריך   שנחתם  מוגבלת  מודיעין  25.5.1992שותפות  )-בין  ניהול  (  1992אנרגיה 

אנרגיה נאמנויות בע"מ -"( מצד אחד לבין מודיעיןהשותף הכלליבע"מ כשותף כללי )" 
 "( מוגבל  כשותף  שני  המוגבלמצד  " השותף  או  לעת הנאמן"  מעת  שתוקן  כפי   ,)"

השותפות )"  ביום  הסכם  נרשמה  השותפות  לפי    25.5.1992"(.  מוגבלת  כשותפות 
תשל"ה חדש(,  )נוסח  השותפויות  לסעיף  1975-פקודת  בהתאם  לפקודת 61.  )א( 

של  השותף  הניהול  השותפות.  תקנות  את  השותפות  הסכם  מהווה  השותפויות 
  5השותפות ראו פרק  ידי השותף הכללי. לפרטים אודות הסכם  השותפות מתבצע על  

 להלן.
 

על  הנאמנות:  המוצעות  והיחידות  השותפות  בהון  הקיימות  זה, -היחידות  תשקיף  פי 
ידי הנאמן -מקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן בשותפות, המוחזקות ומופעלות על

זה   בענין  הסכם  עפ"י  המפקח,  של  פיקוחו  ותחת  היחידות,  בעלי  לטובת  בנאמנות 
ביום   המפקח  לבין  הנאמן  בין  שתוק1.10.1992שנחתם  כפי   ,( לעת  מעת  הסכם " ן 

 להלן. 4"(. לפרטים אודות הסכם הנאמנות ראו פרק הנאמנות
 

,  1הינו שמעון אבנעים, רואה חשבון. משרדו של המפקח נמצא ברחוב נירים  :המפקח 
אביב. על פי הסכם הנאמנות זכאי המפקח למנות את כל הדירקטורים של הנאמן, -תל

הסכ לפי  כנאמן  בתפקידו  הנאמן  ישמש  עוד  ביום  כל  לכך,  בהתאם  הנאמנות.  ם 
(  1999מינה המפקח הנוכחי, רו"ח שמעון אבנעים, את ש.א. נאמנויות )   27.2.2005

 בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה של המפקח, כדירקטור יחיד של הנאמן.
 

)הנאמן(  המוגבל  של    :השותף  מלאה  בבעלות  בת  חברת  וגז הוא  נפט  חיפושי  נויה 
ומנית הנהלה אחת , בעלת  בע"מ רגילה אחת  )למעט מניה  השליטה בשותף הכללי 

ענין במפקח   ענין בהם  ולנאמן או לבעל  אין לשותף הכללי  ע"י המפקח(.  המוחזקות 
ואין למפקח או לבעל ענין בו ענין בשותף הכללי או בנאמן או בבעל ענין בהם, פרט  

וכן במנית הנהלה אחת   בנאמן המקנה לו לכך שהמפקח מחזיק במניה רגילה אחת 
פי הסכם -את הזכות למנות את כל הדירקטורים של הנאמן כל עוד ישמש כנאמן על

 הנאמנות. 
 

 להלן. 9ראו פרק  –לפרטים אודות השותף הכללי, השותף המוגבל ובעלי הענין בהם  
 

 אישורים  1.2
על  הדרושים  והרשיונות  ההיתרים  האישורים,  כל  ניירות  -ניתנו  להצעת  דין  כל  פי 

הערך, להנפקתם ולפרסום התשקיף. הצעת ניירות הערך אשר אינם מוצעים במועד  
בסעיף   כאמור  מדף  תשקיף  במסגרת  אלא  ערך, התשכ"ח23זה  ניירות  לחוק  -א)ו( 

פי דו"ח הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק  -, תעשה על"(חוק ניירות ערך )"   1968
ערך ניירות    ניירות  של  מדף  )הצעת  ערך  ניירות  התשס"וותקנות    2005-ערך(, 

יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעההצעת מדף  תקנות)"  דוח הצעת  )"   "( שבו 
 . "(מדף

 
הפרטים   אימות  משום  את התשקיף  לפרסם  ערך  ניירות  רשות  של  בהיתרה  אין 

טיבם    המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על
 של ניירות הערך המוצעים. 
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בתל   ערך  לניירות  )"-הבורסה  בע"מ  עקרוניהבורסה אביב  אישור  נתנה  האישור  )"   "( 
ל  "(העקרוני  של  המתייחס  למסחר  השתתפותרישומם  שאינן   חוב אגרות,  יחידות 

אגרות ניתנות כתבי ליחידות להמרה הניתנות חוב להמרה,    אופציה   השתתפות, 
כתבי ליחידות למימוש  הניתנים  חוב   לאגרות למימוש  הניתנים אופציה השתתפות, 

וכל נייר ערך אחר שניתן   מסחריים  ערך  ניירותלרבות אגרות חוב הניתנות להמרה,  
על להנפיק  הרלוונטי-יהיה  במועד  המדף  תשקיף  מכח  הדין  עלפי  יוצעו  אשר  פי -, 

 . "(ניירות הערך המוצעיםתשקיף מדף זה )להלן בפרק זה: " 
 

  המוצעים ניירות הערך  למסחר של  מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום   
של   למסחר  האמורים  והרישום  הערך  אישור  ניירות  לקבלת  כפוף  הבורסה יהיה 

אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות    פי דוח הצעת מדף-לרישום ניירות הערך למסחר על
   .הצעת מדףערך ותקנות 

 
האישור    במתן  הערךאין  ניירות  לרישום  אישור  למתן  התחייבות  משום   העקרוני 

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

 פי דוח הצעת מדף. -שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על
 

לראות    העקרוני  באישור  אין  כי  לפרטים  בונקבע  או   אישור  בתשקיף  המובאים 
על  או  השותפות  על  כלשהי  דעה  הבעת  משום  בו  ואין  שלמותם  או  למהימנותם 

או  זה באמצעות דוחות הצעת מדף תשקיף אשר יוצעו על פי טיבם של ניירות ערך 
   .יוצעו בדוחות הצעת המדףעל המחיר בו הם 

 
 הון השותפות המוגבלת 1.3

 היה הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן: 31.12.2019ליום 
 

השותף   סך הכל
 הכללי

השותף  
 המוגבל

 

 אלפי דולר

 סכומים שהוכנסו להון השותפות נטו 224,769 22 224,791

 31.12.2019הפסדים מצטברים ליום בניכוי  ( 209,424) (21) ( 209,445)

 31.12.2019יתרה ליום  15,345 1 15,346

 
 היה הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן: 31.3.2020ליום 

 

השותף   סך הכל
 הכללי

השותף  
 המוגבל

 

 אלפי דולר

 סכומים שהוכנסו להון השותפות נטו 224,821  23 224,844

 31.3.2020הפסדים מצטברים ליום בניכוי  ( ,589209)  (21) ( ,610209)

 31.3.2020ליום יתרה  15,232  2 15,234

 
 קיימים  ערך ניירות 1.4

קיימ התשקיף  למועד  בבורסה    יםורשומ  יםנכון  יחידות   11,651,388למסחר 
)סדרה    1,691,494  ,₪  0.01בנות  השתתפות   אופציה  ו16כתבי   )-  1,691,494  

 . (17כתבי אופציה )סדרה 
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כך שכל כתב אופציה ( ניתנים למימוש ליחידות השתתפות  16אופציה )סדרה  הכתבי  
בת  16)סדרה   אחת  השתתפות  ליחידת  למימוש  ניתן  )כפוף    0.01(  ע.נ.   ₪

דולר של  צמוד לשער  ,  ₪   5בסך  להתאמות( כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש  
)סדרה    ₪.  3.5270=    1$ האופציה  כתבי  את  לממש  עד  16ניתן  מסחר  יום  בכל   )

 )כולל(.  20.12.2020ליום 
 

כך שכל כתב אופציה ( ניתנים למימוש ליחידות השתתפות  17אופציה )סדרה  הכתבי  
בת  17)סדרה   אחת  השתתפות  ליחידת  למימוש  ניתן  )כפוף    0.01(  ע.נ.   ₪

דולר של צמוד לשער  ,  ₪   10בסך  להתאמות( כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש  
)סדרה    ₪.  3.5270=    1$ האופציה  כתבי  את  לממש  עד  17ניתן  מסחר  יום  בכל   )

 )כולל(. 1.5.2022ליום 
 
כתבי אופציה לא סחירים    296,613כמו כן, השותפות הקצתה לנושאי משרה ויועצים   

 הניתנים למימוש ליחידות השתתפות של השותפות.
 

 השלכות מס  1.5
כמקובל בהחלטות על השקעה, יש לשקול את היבטי המס והשלכות המס הקשורים   

המוצעים   הערך  מתאיםבניירות  מקצועי  בייעוץ  להיעזר  הצורך  האמור ובמידת   .
הוראות החוק    בתשקיף מוסכמת של  פרשנות  להיות  בו אינו מתיימר  והוא    הנזכרות 

 חדים של כל אחד.  אינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון בהתאם לנתונים המיו
   
 מוצע כי כל אחד יפנה לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים שלו.  
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 : פרטי הצעת ניירות ערך לציבור2פרק 
 
 

)יחידות   פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור, באמצעות דוחות הצעת המדף, ניירות ערך שונים-על
המוחזקות   בשותפות,  )הנאמן(  המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  זכות  המקנות  השתתפות 

אגרות    היחידות ותחת פיקוחו של המפקח,ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי  -על  ומופעלות
חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים 

ליחידות חוב  למימוש  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  להמרה  השתתפות,  ניתנות    ,שאינן 
חוב   לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  מסחריים  ,להמרההניתנות  כתבי  ערך  ערך    ניירות  נייר  וכל 

   (. אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי
 

ניירות ערך )פרטי התשקיף25בהתאם להוראות תקנה   וצורה(, התשכ"ח    -  א )א( לתקנות    -מבנה 
הקבועים  לכלול בתשקיף בדבר הצעות ניירות ערך,    "(, הפרטים שישתקנות פרטי התשקיף)"   1968

יוצעו ניירות ערך לציבור,  –על  בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יבואו במסגרת דוח הצעת מדף פיו 
ובהתאם לתקנון   פי דוח כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין-בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על

 הנאמנות. ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת, ובכפוף להוראות הסכם השותפות והסכם 
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 : הון השותפות המוגבלת 3פרק 
 

 הון השותפות  3.1
המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות סך יחידות ההשתתפות   

עלמועד התשקיף   יחידות ההשתתפות  10,985,688ל  עומד  כל   ות רשומ  ותהאמור. 
 (.  לעיל 1.4גם סעיף  ורא) למסחר בבורסה

 
 השינויים בהון השותפות  3.2

  בהון השותפות בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף:ים שחלו יולהלן השינ 
 

אופציה   השתתפות  יחידות פעולה  תאריך  כתבי 
 ( 14)סדרה 

אופציה   כתבי 
 ( 15)סדרה 

אופציה   כתבי 
 ( 16)סדרה 

אופציה   כתבי 
 ( 17)סדרה 

 - - 1,284,046 893,380 4,819,113 1.1.2017 -תרת פתיחה לי 

ליום   עד 
22.2.2017 

של   אופצתכמימוש  יה  בי 
 (14)סדרה 

869,032 (869,032) - - - 

אופציה  פקיעה   22.2.2017 כתבי  של 
 (14)סדרה 

- (24,347) - - - 

ליום   עד 
15.8.2017 

אופציה   כתבי  של  מימוש 
 (15)סדרה 

675 - (675 ) - - 

אופציה  פקיעה   15.8.2017 כתבי  של 
 (15)סדרה 

- - (1,283,371) - - 

יחידות  13.2.2018 ות  פ תהשת  הנפקת 
וח  יות על פי ד בדרך של זכו

מיום   מדף  הצעת 
22.1.2018 

3,073,218 - - - - 

השתתפות   23.12.2018 יחידות  הנפקת 
בדרך של זכויות על פי דוח  
מיום   מדף  הצעת 

25.11.2018 

2,223,650 - - - - 

השתתפות  5.5.2020 יחידות    הנפקת 
-16פציה )סדרות  וכתבי או

לציבור  17 דוח  (  פי  על 
מ  הצעת ם  ו ימדף 

5.5.20201 

665,700 - - 665,700 665,700 

אוהנפקת   14.5.2020 פציה  כתבי 
של  (  16-17)סדרות   בדרך 

הצעת   דוח  פי  על  זכויות 
 7.5.20202מדף מיום 

- - - 1,025,794 1,025,794 

 1,691,494 1,691,494 - - 11,651,388 מועד התשקיף סה"כ ל

  

  המוגבלתת פו ותשל הש  ךהער תלי ענין בניירו ת בעחזקוה .33

בד החזקותלפרטים  בנייענלי  בע  בר  היין  ידירות  למיטב  השותפות,  של  עת ערך 
נכוןלליכההשותף   מיום  30.6.2020ליום    ,  מיידי  דוח  ראו    אסמכתא )  6.7.2020, 

הפניה.(  2020-01-064030 של  בדרך  בזאת  מובא  בו  הכלול  המידע  מיטב ל  אשר 
בעלי הענין האמורות    בהחזקות  ישינון  איקיף  שתהנכון למועד  ף הכללי,  ותשהת  עייד
  עיל.ל
 

 להלן. 9.1.4סעיף ראה  –פות לפרטים בקשר עם בעלי השליטה בשות
 
 
 
 

 
הש  1 של  מדף  הצעת  דוח  מיום  ראה  מיום  044073-01-2020)אסמכתא    5.5.2020ותפות  מיידי  ודוח   )

הצעת    (2020-01-044418  )אסמכתא  5.5.2020 דוח  פי  על  ההנפקה  תוצאות  הבדבר  אמור,  המדף 
 בדרך של הפניה. מובא בזאת  הםאשר המידע הכלול ב 

ה  ראה  2 שלצעדוח  מדף  מיום  הש  ת  מיום  537804-01-2020)אסמכתא    5.20207.ותפות  מיידי  ודוח   )
דוח הצעת  2020-01-049572  )אסמכתא  18.5.2020 פי    המדף האמור,( בדבר תוצאות ההנפקה על 

 ניה. מובא בזאת בדרך של הפ  הםאשר המידע הכלול ב 
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   דותיחי הימחיר .43

( שנקבעו 3היחידות )הגבוה ביותר והנמוך ביותררה של  גיהסמחירי    ילגבנתונים  לן  הל 
בתל בב ערך  לניירות  ב-ורסה  למועד    2020  -ו  2019  ,2018שנים  אביב  בסמוך  )עד 

 :אג', בקיף(התש
 

 2018   
 

2019   
 

2020 
 ( 23.7 ליום )עד

 בתאריך ערהש בתאריך ערהש בתאריך השער

המחיר 
הגבוה 
 ביותר

1553 7/11 1174 22/5 1084 1/1 

המחיר 
הנמוך 
 ביותר

461 7/2 286 24/3 .6339 7/91 

 
 ות ריכוז נתונים ליחידת השתתפ .53

  2019  -ו  2018,  2017ם  נילש  ידת השתתפותל יחלכ ר  בדול(  וח)הרו  דההפס א. 
   0.212  -כ  , הינו 31.3.2020קופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  תול

 מה. , בהתאדולר 0.004  -וכ דולר (0.062)  -כ ,דולר  0.335 -דולר, כ
 

המוג ב.  השותפות  ליום  31.12.2017  ליום  תבלהון  ום  לי   ,31.12.2018, 
אלפי   14,565 -ר, כדול  יפלא  7,465  -כ, הוא  31.3.2020  וםולי  31.12.2019

 , בהתאמה.  דולר אלפי 15,234 -וכ ראלפי דול 15,346 -כ ,דולר
 

המוגבלת   השותפות  ליום  31.12.2017ם  ליו  הון  יום  ל  ,31.12.2018, 
  לר, דו  1.312  -וא כההשתתפות    דתיכל יח, ל31.3.2020וליום    31.12.2019

 מה.אבהת  ,דולר 1.307 -וכ ולרד  1.397  -כ ,רדול 1.326 -כ
 

 
ד המוקדם יותר בו  המוע ריכו של  תאמצוין    ההלך השנבמם  פעמיספר  ממוך מופיע  / נ  שר שער גבוהאכ 3

 הופיע. 
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 הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות: 4פרק 

 
  1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה  לפקודת תיקון ברשומות פורסם 23.2.2015 ביום

"(  התיקון שהותקנו מכוחו, "  והתקנות החברות היתר, להוראות חוק  "( )המפנה, ביןהפקודה)" 
 גבלות שהציעו לציבוריות מובשותפו התאגידי הממשל את מנגנוני ולעדכן להרחיב נועד אשר

יחידות ההשתתפות.   ציבור מחזיקי של עניינם על נאותה השתתפות ולהבטיח הגנה יחידות
הסכם  הוראות בין סתירות כי היה ותימצאנה  ,מובהר התיקון לתוקף. נכנס  23.2.2015ביום  

 אותלהור השותפות בהתאם שלא ניתן להתנות עליהן, תפעל התיקון   הנאמנות לבין הוראות
 התיקון. 

 
ומהיחידות  -כל אחת מיחידות ההשתתפות הקיימות, מהיחידות שתוצענה על פי תשקיף זה 
פי תשקיף מדף זה, מקנה -אשר תנבענה מניירות ערך המירים ליחידות השתתפות שיוצעו על

בשו המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  זכות  המוחזקות לבעליה  המוגבלת,  תפות 
על פיקוחו -והמופעלות  ותחת  השתתפות  יחידות  בעלי  לטובת  בנאמנות  הנאמן,  של   ידי 

על ביום  -המפקח,  המפקח  ובין  הנאמן  בין  שנחתם  זה,  בענין  הסכם  כפי  1.10.1992פי   ,
 "(. הסכם הנאמנותשתוקן מעת לעת )"

 
ליחיד הנלוות  הזכויות  בדבר  לרבות  הנאמנות,  הסכם  מובאות  הוראות  ההשתתפות,  ות 

 )אסמכתא  22.10.2017בתשקיף זה בדרך של הפניה להסכם הנאמנות כפי שפורסם ביום  
2017-01-092614) . 
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 : הסכם השותפות המוגבלת5פרק 

 
  1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה  לפקודת תיקון ברשומות פורסם 23.2.2015 ביום

בין השותפויות   תפקוד" ) )המפנה,  חוק "(  להוראות  שהותקנו  והתקנות החברות  היתר, 
אשרהתיקון "   מכוחו, מנגנוני ולעדכן להרחיב נועד "(    בשותפויות  התאגידי הממשל את 

לציבור תבלומוג הגנה יחידות שהציעו  ולהבטיח   ציבור של עניינם על נאותה השתתפות 
 סתירות  ותימצאנה היה התיקון לתוקף.  נכנס 23.4.2015 ביום   .ההשתתפות יחידות  מחזיקי

 השותפות  , תפעלשלא ניתן להתנות עליהן  התיקון לבין הוראות הסכם השותפות הוראות בין
 התיקון. להוראות בהתאם

 
 מבוא 5.1

מודיעין  המוגבלת  על-השותפות  נוסדה  שנחתם -אנרגיה  מוגבלת  שותפות  הסכם  פי 
)-בין מודיעין  1992במאי    25בתאריך   ניהול  ( בע"מ כשותף כללי מצד 1992אנרגיה 

,  "(הסכם השותפות)"   כפי שתוקן מעת לעת,  כשותף מוגבלאחד ובין הנאמן מצד שני  
פקודת השותפויות   לפי  יום  באותו  חדש[, תשל"ה  ונרשמה  פקודת  " )  1975  -]נוסח 

 "(.  השותפויות 
 

לסעיף    את   61בהתאם  המוגבלת  השותפות  הסכם  מהווה  השותפויות  לפקודת  )א( 
 . תקנות השותפות

 
הוראות הסכם השותפות מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה להסכם השותפות  

 (.2019-01-091948 )אסמכתא 2.9.2019ביום  י שפורסםכפ
 

 בהסכם השותפות דרים לפי חוק החברות הקבועים סה 5.2
)ד( 26להלן פירוט סעיפים מתוך הסכם השותפות הנוגעים לנושאים האמורים בסעיף   

 :פרטי התשקיףלתקנות 
 

הדירקטורים של השותף הכללי   -דירקטורים בשותף הכללי  מינוי וכהונה של   5.2.1 
חיצוניי ינשא דירקטורים  ממונים  ם  ה -עלם  בעלי  הכללי מנידי  השותף  של  יות 

 . הדירקטורים החיצוניים ממונים בהתאם לפקודת השותפויות. ברוב רגיל
 

 חוקי באסיפה כללית של יחידות ההשתתפות ראו סעיףלפרטים בדבר מניין   5.2.2 
 הסכם הנאמנות. ל 6.6

 
הס 5.2.3  הוראות  בדבר  הנאמנות  לפרטים  השותפות  כם  רוב והסכם  לעניין 

רו שאינו  סעיפים בהחלטות  ראו  רגיל  ,  14.1.8,  14.1.7,  12.2,  9  , 3.2  ב 
הסכם ל  26,  25.2,  22.1,  20.5,  20.3,  18.5,  16.2,  15.1,  14.2.8,  14.2.2

 שותפות.להסכם ה 24 -ו  15,  9.4.3, 5.1 פיםהנאמנות וסעי
 

נוי הסכם לעניין שיהסכם הנאמנות  ותפות  לפרטים בדבר הוראות הסכם השו 5.2.4 
סעי ראו  וסעיל  18  ףהשותפות  השותפות  להסכם   26  -ו  25  פיםהסכם 

 הנאמנות. 
 

 להסכם השותפות. 11.1לפרטים בדבר הסמכה למתן פטור ראו סעיף  5.2.5 
 

סעי 5.2.6  ראו  בשותפות  רווחים  חלוקת  בדבר  להסכם   9.3-9.5פים  לפרטים 
 השותפות.
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 תמורת ההנפקה ויעודה 6פרק 

 
 התמורה הצפויה   סכום 6.1

במועד תשקיף מדף זה לא מוצעים ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה  
בעקבות   כמומיידית  התשקיף.  כאמור -פרסום  להצעה  מינימלי  סכום  נקבע  לא  כן, 

 .1968-)א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח27בסעיף 
 

 להלן.  12.3זה ראו סעיף וכות בפרסום תשקיף מדף  לפרטים על ההוצאות הכר 
 

 יעוד תמורת ההנפקה  6.2
ני 6.2.1  בעתיד  ויוצעו  במידה  כלשהו.  סכום  יגויס  לא  זה  מדף  תשקיף  ירות  במועד 

על שיתקבלו  -ערך  )נטו(  ההנפקה  תמורת  כספי  כל  מדף,  הצעת  דו"חות  פי 
ע ניירות  ממימוש  כתוצאה  שיתקבלו  אלו  )לרבות  אלה  המירים  מהנפקות  רך 

על בפעולות -שיוצעו  להשתתפות  ייועדו  שיוצעו(  ככל  מדף,  הצעת  דו"חות  פי 
ם נכסי רפיים שבהם נמצאיחיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז באזורים הגיאוג 

  "שמשון"  I/18חזקת    –הנפט של השותפות המוגבלת )נכון למועד התשקיף  
ו   Shideler  -ו  Mountain View  ,Grapevine  ,Cassiniים  טפרויקהבישראל 

בין אם  בקליפורניה ארה"ב ובין  (,  והחזקות הקיימים  חלים עליהם הרישיונות 
וזכויות נפט שיבואו או שיוצאו לשותפות במקומם  יחולו לגביהם היתרים  אם 

הקיימים)"  הנפט  הקיימים,  נכסי  הנפט  נכסי  לשטחי  סמוכים  בשטחים  וכן   )"
ר מוקדם  ול בהם או בכל היתמים עקב שינויי גבייאשר יכללו בנכסי הנפט הק

צאו לשותפות בשטחים הסמוכים למי מן השטחים האמורים או זכות נפט שיו
ו/או   לשותפות  ויוענקו  במידה  זה,  בתשקיף  מפורטים  שאינם  בשטחים  או 

בדו יפורטו  ואשר  זכויות,  בהם  תרכוש  שהשותפות  המדף במידה  הצעת  ח 
 מטרות. לכלול אותם בסעיף ה תוהסכם השותפות יתוקן על מנ

  
דו -ככל שתתבצע הנפקה על 6.2.2  ייעוד  פי  וייקבע  זה  ח הצעת מדף מכוח תשקיף 

ח הצעת מדף, אזי יפורט הייעוד הספציפי  פי דו-ספציפי לתמורת ההנפקה על
ח  " בדו"ח הצעת המדף. במידה ולא ייקבע ייעוד ספציפי כאמור, יצוין הדבר בדו

 הצעת המדף.  
  
ההנפק 6.2.3  תמורת  כספי  בנכל  )דהיינו  נטו  שיתקבלו  ה  ההנפקה(  הוצאות  יכוי 

ליחידות   למימוש  הניתנים  אופציה  וכתבי  השתתפות  יחידות  של  מהנפקות 
על דו-השתתפות  ערך  " פי  ניירות  פיהם  על  ויוצעו  במידה  מדף,  הצעת  חות 

פי  -כאמור )לרבות אלו שיתקבלו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה המוצעים על
השתתקשת ליחידות  זה  היף  בידי  ישמשו  קבלתם    -נאמן  פות(  עם   -מיד 

המוגבלת,   השותפות  להסכם  בהתאם  המוגבלת,  השותפות  בהון  להשקעה 
של   הנפט  נכסי  ולפיתוח  נפט  בחיפושי  להשקעה  השותפות  בידי  וישמשו 
ולמפקח  המוגבל  לשותף  הכללי,  לשותף  שישולמו  סכומים  בניכוי  השותפות, 

 (.לעיל 5 -ו 4פרקים  נות והשותפות )ראו מ אנבהתאם להסכמי ה
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עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו, ישקיע השותף   
בי כספי השותפות,  עם אחרים  הכללי את  ובין באמצעות התקשרות  ן בעצמו 

עד   של  שיעור  שבו  באופן  פיננסיות,  השקעות  ניהול  בתחום    20%העוסקים 
ינוהל באמצעות השקעות במניות הנסחר ובחו"ל, עד  מהסך האמור  ות בארץ 

מדירוג    100% יפחת  שלא  בדירוג  קונצרני  ובאג"ח  ממשלתי    -Aבאג"ח 
ו/או בחו"ל וכל כספי ההנפקה )באפיקים שיקליים, צמודי מדד ומט"ח ( בארץ 

שלא יושקעו באופן האמור יושקעו בפיקדונות צמודי מדד, פיקדונות מט"ח או 
 "(. מדיניות ההשקעהפיקדונות שקליים )להלן: " 

  
בקשר    פיננסים  בנגזרים  לפעול  מתכוונת  אינה  השותפות  התשקיף  בתאריך 

הג לצורך  למעט  כאמור,  שיושקעו  הכספים  על  הגנה  חשיפה  עם  על  נה 
של   ההשקעות  ועדת  החלטת  פי  על  כזו  הגנה  על  שיוחלט  ככל  מטבעית, 
הטובה  בדרך  הכספים  של  ערכם  על  לשמור  במטרה  והכל  הכללי,  השותף 

שיקול לפי  להסרת    ביותר  שלו.  ההשקעות  ממנהלי  שיקבל  ייעוץ  ולפי  דעתו 
ת בלבד, מובהר כי השותף הכללי לא ישקיע את הכספים כאמור בניירו ספק

 .ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי
 
על  הינו ההשקעה מדיניות ביצוע האחראי  השותפות,  סאבו,   של  אייל  רו"ח 

הכללי.   השותף  של  הכספים  בנוגע  סמנכ"ל  בשותפות  ההחלטות  קבלת 
ועדת השקעות השותף  כינוס ור, מתבצעת באמצעותלמדיניות ההשקעה כאמ

מציג בה  לעת,  מעת  חברי  הכספים ל"סמנכ הכללי  בפני  הכללי  השותף  של 
ההשקעה הדירקטוריון מדיניות  משקולות   השותפות של הנוכחית את  ואת 

ההשקעות   ההשקעה ועדת  מקבלת  דיון,  לאחר  הכללי בפועל.  השותף  של 
לתקופה הקרובה. ועדת ההשקעות קובעת   בדבר מדיניות ההשקעה החלטה

במצב בשווקים וצרכי הנזילות    את מדיניות ההשקעה כאמור לעיל, בהתחשב
החודשים הבאים ובכפוף למדיניות ההשקעה   12של השותפות לתקופה של  

 המעודכנת כאמור לעיל.
 

 תפות מוגבלתידי שו-ן נוסף עלהווס סה בדבר גיהוראות תקנון הבור 6.3
שמו למסחר ניירות ערך כפי תוקפו במועד תשקיף זה, קובע כי לא יר  תקנון הבורסה, 

בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות המוגבלת התחייבה בהסכם השותפות לבצע 
לפני הרישום  הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת  פרויקטים אשר  ורק  אך 

אלמסח לראשונה  פרור  יוגדרו ו  אשר  המוג  יקטים  השותפות  בהסכם  בלת  במפורט 
תיקון ואשר  לראשונה  על  לאחר הרישום למסחר  אושר  ידי -הסכם השותפות בשלם 

 .האסיפה הכללית של בעלי היחידות
 

גז,   או  נפט  חיפושי  הינו  פעילותה  שתחום  מוגבלת  שותפות  לעיל,  האמור  אף  על 
למסחר, הרישום  לאחר  פרויק  רשאית,  נלבצע  אטים  החלופות  וספים, בהתקיים  חת 

 :הבאות
 

השותפות המוגבלת    ישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות כילפני הר (1
וזאת רשאית לבצע   פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, 
של   בתום    3לתקופה  למסחר.  הרישום  במועד  שתחל  תהיה    3שנים  השנים 

לה רשאית  ביצהשותפות  על  פרחליט  שלוע  נוספים  בהתאם  ויקטים  הוגדרו,  א 
 .( להלן2) לקבוע בס"ק
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ה (2 למסחר,  לראשונה  הרישום  השותפלאחר  כי  החליטה  הכללית  ות אסיפה 
נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם  פרויקטים  המוגבלת תהיה רשאית לבצע 

בסעיף   הקבועה  בדרך  תתקבל  כאמור  החלטה  לפקודת 65השותפות.  נא 
חהשותפו ]נוסח  ותוקפהלעני  1975-התשל"הדש[,  יות  פרטית  הצעה  אישור   ין 

 .1שנים 3יהיה לתקופה שלא תעלה על 
 

 זה "פרויקט" משמעותו:  לענין
 

חיפושי נפט או גז, פיתוחם או הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם   )א(  
תשי"ב  הנפט  בחוק  כמשמעותם  רישיון  לקבלת  קדימה    1952-זכות 

 ותפות המוגבלת. נו לש"(, שהוקנפטהרשאות )" 
 

או   )ב(  נפט  פיתוחםחיפושי  ידי    גז  על  לישראל  מחוץ  המבוצעים  הפקתם  או 
 ים התנאים שלהלן: שותפות המוגבלת, ובלבד שמתקיימה

 
חיפושי הנפט או הגז, פיתוחם או הפקתם כאמור, מתבצעים על פי   ( 1)

טחה הרשאה שהוקנתה כדין לשותפות על פי דיני המדינה אשר בש
לענהפעו  תצעומתב האמורות.  בהרשאה  לות  יראו  זה  שהוקנתה ין 

 נתה לשותפות.תאגיד המוחזק על ידי השותפות כהרשאה שהוקל
"תאגיד זה  החזקה    -"  לעניין  הינה  הבלעדית  שפעילותו  תאגיד 
 בהרשאה כאמור. 

 
יחידות   ( 2) (1) את  שרשמה  מוגבלת  שותפות  לעיל,  האמור  אף  על 

בבורסה למסחר  שלה  יום  לפנ  ההשתתפות  ,  2015מבר  לספט  3י 
צע מחוץ לישראל כאמור ויקט המתבה רשאית להשקיע בפרלא תהי

 התקיים אחד מהתנאים שלהן:   לעיל, אלא אם כן
 
(i)   כל פרויקט כאמור, ם ההשקעה לראשונה של השותפות בטר

רשאית  המוגבלת  השותפות  כי  הכללית  האסיפה  החליטה 
הקבו בדרך  תאושר  כאמור  החלטה  כן.  בסעיף  עלעשות  ה 

פקו7 לתיקון  לחוק  השותפוי)ד(  )מסודת  התשע"ה 5'  ת   ,)-
   ;שותפות כאמורה פרטית בלעניין אישור הצע 2015

 
(ii)   בס לאמור  בהתאם  הכללית  האסיפה  אישור    ( 2"ק  התקבל 

 .לעיל
 

"חיפוש ל זה  )ב(  ס"ק  נפט"  עניין  ו"הפקת  "פיתוח"  מונחים אלה  "  כמשמעות 
 . 1952-בחוק הנפט, התשי"ב

 
 

 
הוחלט, בין    2.9.2019באסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות שהתקיימה ביום    1

הסכם השותפות, כך שהשותפות תהיה רשאית לעסוק בחיפוש, פיתוח  ב  5.1סעיף    היתר, לתקן את
והפקה של נפט וגז טבעי בשטח נכסי נפט וגז טבעי נוספים אשר ההשקעה בהם תאושר על ידי ועדת  

( הכללי  השותף  ודירקטוריון  הנוספים" הביקורת  פקודת  הנכסים  להוראות  בהתאם  והכל   ,)"
מועד  ")  1.9.2022חלטת האסיפה תעמוד בתוקפה עד ליום  בע כי הנק  ןהשותפויות, ולפי הנסיבות. כ

"(, והיא ניתנת להארכה למשך תקופות נוספות בנות שלוש שנים כל אחת, ע"י אישור מחודש  הפקיעה
של אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות ברוב הדרוש על פי דין. ככל שמחזיקי יחידות ההשתתפות לא  

נפט,  ההשקעה בנכ  ור יאשרו מחדש את מתווה איש נכס  לעיל, אזי השקעה בכל  נוספים כאמור  סים 
של   הכללית  האסיפה  אישור  קבלת  תחייב  הפקיעה,  במועד  השותפות  בידי  שיהיו  הנכסים  על  נוסף 

 מחזיקי יחידות ההשתתפות. 
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 עילות השעיית מסחר ומחיקה  46.
הבורסה בעניין השעיית מסחר בניירות ערך  והנחיות  בנוסף לעילות הקבועות בתקנון  

במועד  הבורסה הידועות  והנחיות  פי הוראות תקנון  -ומחיקתם מן הרישום למסחר, על
זה להשעותדוח  הבורסה  דירקטוריון  רשאי  בשותפות    ,  הערך  בניירות  המסחר  את 

 ם למסחר במקרים המפורטים להלן:שוולמחקם מן הרי
 

הרשאות   (1 כל  שבוטלו  או  שפקעו  כך  על  המוגבלת  השותפות  של  דיווח  התקבל 
 . הנפט שלה

 
 פעילות שאינם בתחום עיסוקה הבלעדי. -השותפות החלה לעסוק גם בתחומי (2

 
בהם  (3 לעסוק  שהתחייבה  מאלה  אחרים  בפרויקטים  לעסוק  החלה  השותפות 

הרישום   לפני  השותפות  בהסכם למבהסכם  שהוגדרו  מאלה  או  לראשונה  סחר 
השותפות לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם  

 ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.-אושר על
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 : היבטי מס7פרק 

 
 תקנות מס הכנסה  1.7

)להלן:   1961-פי פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א-השותפות אינה נישום על
הכנסה"  מס  של  פקודת  שקיימים,  ככל  והפסדים,  רווחים  הוצאות,  והכנסות,   )"

סעיף   להוראות  בהתאם  בשותפות  לשותפים  מיוחסים  מס   63השותפות  לפקודת 
סעיף   להוראות  ובהתאם  תשע"א  19הכנסה  טבע,  ממשאבי  רווחים  מיסוי  -לחוק 

2011  . 
 

תשע"א טבע,  ממשאבי  רווחים  מיסוי  ובחוק  מכוחה  בתקנות  הכנסה,  מס  -בפקודת 
אשר   2011 בשותפות  שותפים  של  המיסוי  לאופן  בנוגע  מיוחדים  הסדרים  נקבעו 

על של פי  -אושרה  ומכירה  החזקה  בשל  המס  לחישוב  )כללים  הכנסה  מס  תקנות 
נפט(, תשמ"ט לחיפושי  בשותפות  "   1988-יחידות השתתפות  על  "(התקנות)להלן:   .

הוראות סעיף   יחולו  בכללים,  כהגדרתו  זכאי"  כיחס לפקוד  63"מחזיק  ת מס הכנסה 
חלקו בשותפות לרבות חלקו האמור בהוצאות החיפוש של השותפות. "מחזיק זכאי"  

 בדצמבר של שנת המס.    31 -הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה
 
תשט"זה נפט(,  זכויות  בעלי  מהכנסת  )ניכויים  הכנסה  מס  ותקנות    1956-תקנות 

" מקנות  "(הנפט  תקנות)להלן:  עם מסויימים    במקרים,  בקשר  מסוימות  מס  הקלות 
 עיסוקו של אדם בחיפושי נפט. להלן נוסח התקנות הנ"ל: 

)כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  ה סנת מס הכתקנו
 1988-השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(, תשמ"ט

סעיפים  בתוק  לפי  סמכותי  מלפקו  98-ו  31,  20ף  חדש[, דת  ]נוסח  הכנסה  ס 
סעיף    -)להלן    1961-תשכ"א ולפי  )תיאומים    33הפקודה(,  הכנסה  מס  של בלחוק 

ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין  החוק(,  - ןלה)ל 1985-אינפלציה(, תשמ"ה
 תקנות אלה:  

 –ות אלה בתקנ .1

הוצאותיה    –פות"  "שות  שעיקר  רשומה  או  שותפות  פיתוח,  חיפוש,  הוצאות 
חוזה    הפקה תנאי  לרבות  שקבע,  בתנאים  אלה  תקנות  לענין  הנציב  ידי  על  ושאושרה 

 השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו"חות שונים; ל ש ה, שינויים בו, ההשקעתהשותפו
 

ות ערך בישראל, המקנה זכות בשותפות,  ריייחידה הנסחרת בבורסה לנ  -דה"  "יחי 
 א זכות כנהנה בנאמנות; ינה זכות ישירה ובין אם היהבין אם הזכות האמורה 

בדצמבר של שנת   31-יחידה בתום יום ה יק במחזיק יחידה שהחז  -יק זכאי"  "מחז 
 המס או שהחזיק ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה;  

חיפוש"הוצ  הכנסה  –"  אות  מס  בתקנות  בעלי  )ניכ  כמשמעותן  מהכנסת  ויים 
תשט"  תזכויו לניהול    –להלן  )   1956-זנפט(,  שהוצאו  הוצאות  לרבות  הנפט(,  תקנות 

השוטפ שלפעילותה  מידע   ת  לרכישת  הוצאות  שיראו  ובלבד  נפט,  בחיפושי  השותפות 
חיפוש   כהוצאות  המידע  מוכר  בידי  קיים  שהיה  סיסמי  או  גיאוכימי  גיאופיסי,  גיאולוגי, 

לאי בהתאם  תהיה  שלהן  ההפחתה  ו ששתקופת  הנציב,  מהתקופה  בלור  תפחת  שלא  בד 
 יה נרכש;בשלג שמיום רכישתו של המידע האמור עד יום סיום התכנית 

 

ניירות    88כהגדרתה בסעיף    -רה"  "מכי  יחידה מרשימת  לפקודה, לרבות מחיקת 
 הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל.  

בתקנמחז )א( .2 כאמור  הנאה  טובת  כבעל  ייחשב  זכאי  הוא  בהנפט,    ותיק  אם  ין 
   .רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה

 רותהגד



 2-ז
 

 
 

סעיף  על   )ב(  הוראות  יחולו  זכאי  בשותפות,   63מחזיק  חלקו  כיחס  לפקודה 
 לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש של השותפות.

 בוטלה(. ) )ג( 

חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי   ראותירת יחידה על ידי מחזיק יחולו הובמכ )ד( 
ענין חישוב  הענין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי ל

לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס על פי חלק ב' לפקודה,    88רווח הון על פי סעיף  
הענין,   שהותרו  אלפי  סכומים  בהפחתת  היחידה,  לרכישת  המחזיק  הסכום ששילם  ו  לת 

והכנסות נב הוצאות  קודמות מתוך  סכומים שנכללו בהכנסתו בשנות מס  ובתוספת  יכוי, 
בהפחתת וכן  השותפות,  יד  של  על  ששולמו  לפרעון ה  יסכומים  לאחר  או  לו  שותפות 

קור או תשלום מקדמה שיוחסו מניכוי בל  חובותיו של המחזיק, בין במישרין ובין בדרך ש
יאלי; תקנת משנה זו לא תחול על מי שחלה לגביו  רון  הלו, ורווח הון ייחשב כולו כרווח  

 תקנת משנה )ה(.  

שיק  מחז )ה(  לפי  פנקסים  מנהל  הכפולהשאינו  החשבונאות  בקביעת   יטת 
יו בעת  בחולו לגי  הכנסתו, שלא היה מחזיק זכאי בשל אותה יחידה בשנת המס הקודמת,

 נין.מכירת היחידה הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי הע
 

 בוטלה(.) .3
 

זיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על סכום רכישת חוי של מהניכ .4
נכלל בהכנסתו, בניכוי המס ש  םהיחידה, בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכו

אותהשנוכה   בשל  למחזיק  ושיוחס  בשותפות  מתוך  י  במקור  קודמות  מס  בשנות  חידה, 
 הוצאות והכנסות של השותפות. 

שהותרובחיש .5 הסכומים  המחזיק   וב  של  בהכנסתו  שנכללו  הסכומים  או  בניכוי 
(, 4)-)ד( ו2מתוך ההוצאות וההכנסות של השותפות, בשל החזקת יחידה, לצורך תקנות  

ות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה על פי החוק, שנבעו לא יובאו בחשבון תוספ
 יק בשל החזקת היחידה.למחזאו יוחסו 

סעיף  פחת   .6 פי  על  דה במחצית יחי( לפקודה כתוצאה מרכישת  2א())190ההפרש 
סעיף   יחול  המס,  שנת  של  ללא  2)א()190השניה  המחושב  כאמור  ההפרש  סכום  על   )

ש שממחצית  בתקופה  היחידה  היחידהרכישת  רכישת  מועד  עד  המס  ועלנת  סכום    , 
 ההפרש לאחר ההפחתה הנובעת מרכישת היחידה ממועד רכישתה עד תום שנת המס.  

ה  סכום .7 עקב  הניכוי  בשל  מתשלומו  הופטר  שהמחזיק  אלה,  ורהמס  תקנות  אות 
 פקודה.  ל 175יף ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על פי סע

 .(2014בדצמבר  31ט' בטבת התשע"ה )לה עד יום תקנות א תוקף .8
 

 

 
 פרס וןשמע (1988מבר בדצ 6בכסלו תשמ"ט )כ"ז 

 האוצר שר    
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 1956-ת בעלי זכויות נפט(, תשט"זנסנות מס הכנסה )ניכויים מהכתק

הסעיפים    לפי  סמכותי  הכנסה,    82-ו  11בתוקף  מס    -)להלן    1947לפקודת 
והסעיפים   ו 14הפקודה(,  תש"ח2-)א(  והמשפט,  השלטון  סדרי  לפקודת  אני 1948-)ד(   ,

 מתקין תקנות אלה:

אלה   .1 בחוק בתקנות  לו  שיש  המשמעות  בפקודה  הוגדר  שלא  מונח  לכל  יהיה 
תשי"ב בתקנה  1952–הנפט,  המוגדרים  שמונחים  אלא  המשמעות   2,  להם  תהיה 

 המפורשת באותה תקנה בלבד.

 –בתקנות אלה  .2
 

נפט"    נפט,   -"נכס  זכות  ניתנה  שעליו  לשטח  מתחת  המצוי  נפרד,  נפט  מצבר 
לבחור   רשאי  נפט  זכות  שבעל  ובלבד  הנפט,  להפקת  הדרוש  הקרקע  פני  שעל  והשטח 
שמספר מצברי נפט נפרדים יחושבו כנכס נפט אחד, אם הם מצויים מתחת לשטח שעליו 

או שאינן רצופות אך    ניתנה אותה זכות נפט, או שעליו ניתנו זכויות נפט אחדות רצופות,
 מופעלות כיחידה אחת;

הנאה"    או    -"טובת  בכולו  נפט,  בנכס  ראויה,  או  מוחזקת  הנאה,  טובת  או  זכות 
במקצתו, המזכה את בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו, או בחלק  

 מאותו נפט, יהא חלק זה מחושב או ניתן כאשר יהא; 

 ; )נמחקה( –"הכנסה ברוטו"  
 

 ; )נמחקה( –"הכנסה נטו"  
 

חיפוש  מקצתו,    –"  "הוצאות  או  כולו  נפט,  נכס  בחיפוש  שהוצאו  ההוצאות  כל 
וניסויים גאולוגיים, ג והכל    ,יים, גאוכימיים וכיוצא באלהזופיאלרבות הוצאות לבדיקות 

ובלבד שהוצאו בתקופת החיפוש כהגדרתה בחוק מיסוי רווחי נפט, למעט ציוד או מכונה  
 לחוק האמור ולמעט מקרקעין; 17שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף 

 

 .2011-וק מיסוי רווחי נפט, התשע"אח –חוק מיסוי רווחי נפט" " 
 

 .)בוטלה( .3
 

בעל   )א( .4 ברירת  לפי  ייחשבו,  הנאה  טובת  בעל  ידי  על  שהוצאו  חיפוש  הוצאות 
כנכס בר  ()א( עד )ה( לפקודה או  1)11טובת הנאה, כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף  

נפט רווחי  ידי הגשת הודעה  ניכוי לפי חוק מיסוי  , ובלבד שהשתמש בזכות הברירה על 
המס  בכ לשנת  וחשבון  דין  להגשת  המועד  מתום  יאוחר  לא  שיורה,  בצורה  לנציב,  תב 

הראשונה שבה הוצאו ההוצאות האמורות על ידי בעל טובת הנאה, או תוך ששה חדשים 
 (, הכל לפי התאריך המאוחר.1956ביולי  29מיום כ"א באב תשט"ז )

)א(, תחול ברירתו  השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה   )ב( 
מס   שנת  ובכל  המס  שנת  באותה  הנאה  טובת  אותה  לגבי  לחיפוש  הוצאותיו  כל  על 

 שלאחריה.

בעל   )ג(  רשאי  הנפט,  בנכס  תגלית  )א(  משנה  תקנת  לפי  הברירה  אחרי  נעשתה 
הודעה   ידי הגשת  על  ברירתו  את  לשנות  נעשתה התגלית,  הנפט שבו  בנכס  הנאה  טובת 

 התגלית. בכתב לנציב תוך שנה לאחר 

בעל טובת הנאה רשאי, בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב, לשנות   )ד( 
 בכל עת את ברירתו לפי תקנת משנה )א(.

 

לחוק   40ף  הוציא בעל טובת הנאה הוצאות הון לשם רכישת קרקע לפי סעי )א( .5
תשי"ב לסכום 1952-הנפט,  השווה  סכום  ניכוי  במס,  החייבת  הכנסתו  בבירור  יותר   ,

בקרקע   להחזיק  זכאי  ההנאה  טובת  בעל  יהא  שבהן  השנים  למספר  מחולק  ההוצאות 
שנרכשה; סכום זה ינוכה בשנת המס שבה הוצאו ההוצאות ובכל שנת מס שלאחריה עד  

 שכל סכום ההוצאות ינוכה במלואו.

זכות בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע לפני שנוכה סכום ההוצאות  )ב(  פקעה 
במלואו, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס בשנת המס שבה פקעה הזכות, ניכוי בסכום  

 ההוצאות שעדיין לא נוכו לפי תקנה זו.

 שנותפר



 4-ז
 

 
 

טובת   .6 לגבי  פעולותיו  את  הנאה  טובת  בעל  פלונית,  מס  בשנת  הפסיק,  או  נטש 
נאה, כולה או מקצתה, ועקב אותה נטישה או הפסקה נעשה נכס שנקבע לו שיעור פחת  ה

ניכוי  שנה  באותה  במס  החייבת  הכנסתו  בבירור  יותר  תועלת,  חסר  הפחת  תקנות  לפי 
 בסכום השווה למחיר הנכס פחות ניכוי הפחת שנוכה לגביו וערך הגרוטאות של הנכס. 

מס  .7 בשנת  מלא  תוקף  לתת  אפשר  שאי  פי    מקום  על  שהותרו  לניכויים  פלונית 
השתכרויות  או  רווחים  שנה  באותה  היו  שלא  משום  הנאה,  טובת  לבעל  אלה  תקנות 
הניכויים,  מן  קטנים  היו  כאמור  ההשתכרויות  או  שהרווחים  משום  או  במס  החייבים 
יווספו הניכויים או חלק מהם על סכום הניכויים הסותרים לשנת המס שלאחריה ורואים  

מן הניכויים, ואם אין ניכויים כאמור לאותה שנת מס, רואים אותם כניכויים    אותם כחלק
 לאותה שנה וכן בשנים שלאחר מכן.

 

לישראל   .8 מחוץ  נפט  בחיפושי  שעוסק  נישום  על  גם  יחול  אלה  בתקנות  האמור 
הנפט עניני  ממנהל  אישור  השומה  לפקיד  תקנות    והמנהל,  והמציא  לגביו  להחיל  יש  כי 

 אלה.
 

 (.1952באוגוסט  31תחילתן של תקנות אלה היא ביום י' באלול תשי"ב ) .9
 

נפט(,  .10 זכויות  בעלי  מהכנסת  )ניכויים  הכנסה  מס  "תקנות  ייקרא  אלה  לתקנות 
 ".1956-תשט"ז

 

 

 
 וי אשכולל (1956ביוני  27ח בתמוז תשט"ז )י"

 ר האוצר ש   

 
 

 היבטי מיסוי  7.2
 כללי –מיסוי השותפות  7.2.1

התשכ"א63סעיף   חדש[,  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  )להלן:    1961-)ד( 
"( קובע, כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן  הפקודה" 

לענין הפקודה כחברה, ואם שר האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו  
הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם היא חברה לעניין  

 כדיבידנד. 
 

פורסם ברשומות צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן   1.1.2017ביום  
התשע"ז "  2017-כחברה(,  שותפות הצו )להלן:  שעל  התנאים  נקבעו  בו   ,)"

לעמוד בהם כדי להיחשב כחברה לצרכי מס. שני התנאים העיקריים הינם כי  
וקה של השותפות, חלקו או כולו, הוא חיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, עיס

שותפות  אינה  השותפות  כי  וכן  בחו"ל,  או  בארץ  בעקיפין,  והן  במישרין  הן 
בתנאים .  בתקנותכהגדרתה   עומדת  השותפות  כי  מעריך,  הכללי  השותף 

עיקר הוצאות השותפות היו בגין נכסי הנפט בארה"ב  2019הנ"ל, שכן בשנת 
השותפות בה של  העבודה  תוכנית  גם  וזאת  השתתפות,  זכויות  לה  יש  ם 

. לפיכך, הוראות הצו הנ"ל יחולו על השותפות. על כן, בהתאם 2020לשנת  
יהא כאילו היא חברה לכל  להוראות הצו, משטר המס שיחול על השותפות 
והכנסותיה  מס  לצרכי  נישומה  אינה  בד"כ  ששותפות  הגם  ועניין,  דבר 

 וחסות לשותפים בה.והוצאותיה מי
 

בהתאם, ההוצאות וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות, כל 
החייבת   על ההכנסה  זו שתדווח  היא  והשותפות  עליה,  חל  הנ"ל  עוד שהצו 
שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו היא הייתה חברה,  

 לפי שיעורי המס החלים על חברה, כמפורט להלן.  

 שה יטנ
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 שיעורי המס החלים על השותפות  2.27.
מיום   חברות  1.1.2018בתוקף  במס  חייבת  חברה  של  החייבת  ההכנסה   ,

. מאחר שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למס  23%בשיעור של  
 חברות בשיעור הנ"ל.

 
 מיסוי חלוקת דיבידנד על ידי השותפות   7.2.3

והם   דיבידנד  הם  כאילו  ידי השותפות  על  רווחים שחולקו  יראו  לצו  בהתאם 
 יהיו כפופים למס בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד.  

 
 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן:  

 
  יף)סע25% ככלל, יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של   .א

( לפקודה(, למעט יחיד שהינו בעל מניות מהותי בתאגיד במועד  1ב')125
ב כלשהו  במועד  או  הדיבידנד  אשר   12  -קבלת  לו,  שקדמו  החודשים 

יף )להגדרת "בעל מניות מהותי", ראה סע  30%שיעור המס לגביו יהיה  
 (. להלן )ב(7.2.6

 
מחזיק יחידה שהינו חברה בע"מ לא יחוב במס נוסף בגין הדיבידנד והוא   .ב

 לא יכלל בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ. 
 

דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב במס בשיעור   .ג
בעל 25%של   שהינו  חוץ  תושב  אדם  בני  חבר  או  יחיד  בידי  דיבידנד   .

החודשים   12-מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב
של   בשיעור  ימוסה  לו,  עליהן   30%שקדמו  המס  לאמנות  בכפוף  והכל 

 ישראל. חתומה מדינת 
 

יחויב במס בהתאם לשיעורי  .ד דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת 
המס החלים על היחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים  

לסעיף   בהתאם  ממס  בגין  2)9הפטורים  ממס  פטורים  יהיו  לפקודה   )
הכנסה  בידיהם  מהוות  אינן  כאמור  שההכנסות  ובלבד  כאמור,  דיבידנד 

 " או מ"משלח יד".  מ"עסק
 

מסוימים(,   ומרווחים  מדיבידנד  מריבית,  )ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות  בהתאם 
"   2005-התשס"ו במקור)להלן:  הניכוי  מס  תקנות  לנכות  חובה  קיימת   )"

במקור בעת חלוקת דיבידנד כאמור למחזיקי היחידות. יצוין, כי המס במקור 
הדיבידנ מקבל  על  שחל  המס  חשבון  על  מקדמה  מחזיק  מהווה  לפיכך,  ד. 

יחידה שיקבל דיבידנד כאמור יידרש לדווח עליו במסגרת הדוח השנתי שלו, 
לא יחול   –אך ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס החל עליו  

מס נוסף. בהתאם לתקנות הניכוי במקור, שיעור המס שיש לנכות במקור על  
אדם(   בני  וחבר  )יחיד  חוץ  ולתושב  ליחיד  לרבות  דיבידנד  דיבידנד,  בגין 

בחלוקה לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות מהותי בתאגיד, במועד קבלת  
ב כלשהו  במועד  או  מניותיו    12  -הדיבידנד  ואשר  לו,  שקדמו  החודשים 

. לגבי יחיד או  25%רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של  
ן רשומות ואינן מוחזקות  תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינ 

בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור 
 .  30%של 
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וגופים   נאמנות  קרנות  גמל,  לקופות  תשלומים  בגין  במקור  מס  ינוכה  לא 
כן, ככל שלגבי הדיבידנד   נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו 

, ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם  נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין
אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם תושב ישראל. לגבי תושב חוץ שיעור  
ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין  
מרשות   מתאים  אישור  וקבלת  המקבל  של  תושבותו  למדינת  ישראל  מדינת 

 המיסים מראש.  
 

 אי תחולת התקנות בעניין "מחזיק זכאי"   7.2.4
והיא ממוסה כחברה, הוראות התקנות, אשר   עוד הצו חל על השותפות  כל 
וההוצאות של שותפות נסחרת למחזיקי  ייחוס ההכנסות  מסדירות את אופן 

 יחידות השתתפות שהינם "מחזיקים זכאים" לא תחולנה על השותפות. 
 

 כהוצאה שוטפתאי הכרה בהוצאות חיפושי נפט  7.2.5
אשר מעניקות הנפט  במטרה לעודד חיפושי נפט וגז בישראל, הותקנו תקנות  

הנפט  תקנות  בישראל.  וגז  נפט  בחיפושי  למשקיעים  מסוימות  מס  הטבות 
וגז   נפט  בחיפושי  המושקעים  הסכומים  את  לנכות  היתר,  בין  מאפשרות, 

 כהוצאה שוטפת לצרכי מס על אף היותם הוצאה הונית במהותם.
 

  לעיל, ולאור עמדת   7.2.1ובהתאם לצו כמתואר בסעיף    התשקיףנכון למועד  
רשות המסים, כי תקנות הנפט חלות אך ורק על שותפות שעיקר הוצאותיה  
והשקעותיה בשנת המס הן בנכסי נפט בישראל, תקנות הנפט לא יחולו על  

 השותפות.
 

 האופציה בעת מכירתן וכתביהיבטי מס של מחזיקי היחידות  7.2.6
תיקון    2012באוגוסט    6ביום   .א את  הכנסת  אשר    195אישרה  לפקודה, 

בינואר    1)ונכנס לתוקף ביום    2012באוגוסט    13פורסם ברשומות ביום  
נוסף סעיף  2013 חייב  121(, במסגרתו  יהיה  יחיד  כי  ב לפקודה הקובע 

ום  במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכ  2013החל משנת  
ביום   עודכן  זה  סעיף  בסעיף.  פורסם    2016בדצמבר    29כאמור  כאשר 

המדיניות   ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  ברשומות 
התקציב   לשנות  התש"ז2018-ו  2017הכלכלית   ,)-2016   " חוק )להלן: 

לשנים   סעיף  2017-2018ההסדרים  קובע121"(.  המעודכן  יחיד    , ב  כי 
החייבת   הכנסתו  המס  אשר  על    2018בשנת  שקלים    640,000עלתה 

חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום  
של   בשיעור  "   3%כאמור  )להלן:  לעיל  האמור  על  יסף נוספים  "(. מס 

הון  מרווח  הכנסה  לרבות  ההכנסות  סוגי  כל  את  כוללת  חייבת  הכנסה 
מ בדירת  במקרקעין  זכות  )מכירת  מקרקעין  אם  ושבח  רק  תכלל  גורים 

על   עולה  מכירתה  כל    4שווי  לפי  ממס  פטורה  אינה  והמכירה  מיליון ₪ 
בסעיף   כהגדרתו  אינפלציוני  סכום  למעט  וסכום    88דין(,  לפקודה 

 לחוק מיסוי מקרקעין.  47אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 
 
פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני   2011בדצמבר    6ביום  

 "(.  החוק לשינוי נטל המס)להלן: "  2011-ע"בחקיקה(, התש
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משנת   החל  לתוקף  נכנס  אשר  המס  נטל  לשינוי  לחוק  ,  2012בהתאם 
נקבע בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי  

מ ודיבידנד  ריבית  מהותי25%  -ל  20%  -הון,  מניות  ולבעל  יחיד  )  , 
ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה   המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או

ב  88בסעיף   כלשהו   10%  -לפקודה(,  מסוג  יותר  או  באחד  לפחות 
)כהגדרת   השליטה  בסעיף    מונחמאמצעי  בחברה,    88זה  לפקודה( 

ב כלשהו  במועד  או  הערך  נייר  מכירת  שקדמו    12  -במועד  החודשים 
 . 30% -ל 25%-מ (למכירה כאמור

 
הופחת שיעור מס החברות הקבוע    2017-2018בחוק ההסדרים לשנים  

 . 2018בינואר   1החל מיום  23%-)א( לפקודה, ל126בסעיף 
 
 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים    .ב

 88כהגדרת מונח זה בסעיף  )  לפקודה רווח הון ריאלי  91בהתאם לסעיף  
במס   (לפקודה חייב  ישראל  תושב  יחיד  ידי  על  ערך  ניירות  ממכירת 

לפקודה, אך בשיעור    121מס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  בשיעור ה
על   יעלה  בסולם  25%שלא  ביותר  הגבוה  כשלב  ההון  רווח  את  ויראו   ,

יחיד   ידי  על  ערך  ניירות  ממכירת  רווח  למעט  זאת,  החייבת.  הכנסתו 
מהותי"שהינו   מניות  או    –בחברה    "בעל  במישרין  המחזיק,  קרי, 

יחד עם אחר   ( לפקודה  88כהגדרת מונח זה בסעיף  )  בעקיפין, לבדו או 
השליטה  10%  -ב מאמצעי  יותר  או  באחד  זה  )  לפחות  מונח  כהגדרת 

במועד   –בחברה    (לפקודה  88בסעיף   או  הערך  ניירות  מכירת  במועד 
החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי   12  -כלשהו ב

על   יעלה  שלא  בשיעור  יהיה  בידיו  ריאלי  הון  כ30%רווח  יחיד  .  כן,  מו 
יחויב   ניירות הערך  והפרשי הצמדה בשל  ריאלית  ריבית  שתבע הוצאות 

ניירות הערך בשיעור של   רווח ההון הריאלי ממכירת  בגין  ,  30%במס  
סעיף   לפי  ריאלית  ריבית  הוצאות  לניכוי  ותנאים  הוראות  לקביעת  עד 

 ( לפקודה.  9א)א()101
 

יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק",  
( לפקודה יחויב במס בהתאם לשיעורי המס 1) 2בהתאם להוראות סעיף  

 לפקודה.  121השולי לפי סעיף  
 

ערך   ניירות  ממכירת  ריאלי  הון  רווח  על  במס  חייב  יהיה  אדם  בני  חבר 
בסעיף   הקבוע  החברות  מס  )בשנת  126בשיעור    2018המס    לפקודה 

 (.  23% –ואילך 
 

(  2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  
כאמור,  ערך  ניירות  ממכירת  הון  רווחי  בגין  ממס  פטורים  לפקודה, 
חייבת   נאמנות  קרן  של  הכנסותיה  על  הסעיף.  לתנאי  ובכפוף  בהתאם 

של הכנסתו  על  החל  המס  שיעור  יחול  ערך  ניירות  יחיד   ממכירת 
 שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".

 
כמחיר   יראו  ליחידות,  שמומשו  אופציה  בכתבי  שמקורן  יחידות  במכירת 
המקורי   ההון( את המחיר  רווח  חישוב  )לצורך  אלה  יחידות  של  המקורי 
בעד   ששולם  התשלום  את  השבחה  כהוצאות  ויראו  האופציה  כתבי  של 

כמ ליחידות.  יחידות מימושן  של  הרכישה  יום  את  יראו  מס  לצרכי  כן,  ו 
 כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.  
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ככלל תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת  
במפעל  אינו  ההון  רווח  אם  בישראל,  בבורסה  הנסחרים  ערך  ניירות 

למסחר   הקבע שלו בישראל ובלבד שניירות הערך נרכשו לאחר שנרשמו
בבורסה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי 

ל הזכאים  או  הנהנים,  או  בו,  שליטה  בעלי  הם  יותר    25%  -ישראל  או 
או   במישרין  החוץ,  תושב  האדם  בני  חבר  מהרווחים של  או  מההכנסות 

א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל,  68בעקיפין כאמור לפי סעיף  
אפשר שיחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת ככלל,  

מתאים  אישור  של  מראש  להמצאה  בכפוף  החוץ,  תושב  של  התושבות 
 מרשות המסים. 

 
הערך  ניירות  במכירת  הריאלי  ההון  מרווח  במקור  המס  ניכוי  לעניין 
או  מתשלום  מתמורה,  )ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות  בהתאם  המוצעים, 

יחידה בקרן נאמנות או בעסקה  מרווח הון במכי נייר ערך, במכירת  רת  
התשס"ג האמורות(  2002-עתידית(,  בתקנות  זה  מונח  )כהגדרת  חייב   ,

מס   ינכה  הערך,  ניירות  במכירת  תמורה  יחיד  שהוא  למוכר  המשלם 
 מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין.   25%בשיעור של 

 
לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור  

במכירת  15%של   תמורה  אדם  בני  חבר  שהוא  למוכר  המשלם  חייב   .
סעיף   לפי  החברות  מס  של  בשיעור  מס  ינכה  הערך  )א( 126ניירות 

שיעור   )או  פטור  לאישורי  בכפוף  זאת,  הריאלי.  ההון  מרווח  לפקודה 
ובכפוף לקיזוז  מופחת( מניכוי מס במק ידי רשות המיסים  ור שהופק על 

 הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.  
 

מסוימים  תנאים  בהתקיים  כאמור  במקור  מס  ינוכה  לא  חוץ  לתושב 
הקבועים בתקנות הנ"ל. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות  

 נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 
  
במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו  אם 

סעיף   ותשלום 91הוראות  דיווח  בדבר  מכוחו  וההוראות  לפקודה  )ד( 
בינואר   31ביולי וביום  31מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום 

ניירות ערך בששת החודשים שקדמו   של כל שנת מס, בשל מכירה של 
 יום הדיווח. לחודש שבו חל 

 
יימחקו מהמסחר  ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 
המחיקה(  )לאחר  מכירתם  בעת  במקור  שינוכה  המס  שיעור  בבורסה, 

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה   30%יהיה  
 על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

 
כ על  יצוין,  החלות  המיוחדות  ההוראות  היחידות  מחזיקי  על  יחולו  לא  י 

הצו,   להוראות  בהתאם  כאמור  שכן  זכאי",  "מחזיק  בידי  הון  רווחי  מיסוי 
 השותפות תמוסה כחברה. 

 
 קיזוז הפסדים  .ג

ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים 
 בהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס. 
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לקיזוז   יהיה  ניתן  או חברה,  יחיד  בידי  ניירות הערך  הון ממכירת  הפסד 
לפקודה, בין    92כנגד רווח הון ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף  

ובין אם  אם ההפסד/רווח   נייר ערך סחיר( בישראל,  נוצרו מנכס )לרבות 
 (.  3.5-ל 1מחוצה לה )למעט רווח אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

 
גם   קיזוז  בר  יהיה  הערך  ניירות  ממכירת  המס  בשנת  שהיה  הון  הפסד 
שהיה   הון  הפסד  הערך.  נייר  מאותו  ריבית  או  דיבידנד  הכנסות  כנגד 

הערך יהיה בר קיזוז, באותה שנת המס, גם   בשנת המס ממכירת ניירות
ששיעור   ובלבד  אחרים,  ערך  מניירות  ריבית  או  דיבידנד  הכנסות  כנגד 
המס החל על הריבית או הדיבידנד מניירות ערך אחרים שקיבלו היחיד  

בסעיף   הקבוע  השיעור  על  עולה  אינו  החברה  לפקודה126או  אם   )א( 
בחברה הקבוע או    ואילך(  2018משנת    23%)  מדובר  השיעור  על 

או  1ב)125בסעיפים   ביחיד125(  מדובר  אם  העניין,  לפי  הפסד  ג)ב(,   .
כאמור בסעיף  הון בלבד  רווח  כנגד  יקוזז  לעיל,  כאמור  לקזזו  ניתן  שלא 

)ב( לפקודה בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה בה נוצר  92
 ד. ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפס

 
תקנות מס הכנסה )ניכוי  תיקון  פורסם ברשומות    2011באוגוסט    31ביום  

מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן  
התשע"א עתידית(,  בעסקה  או  כאמור  2011-נאמנות  התיקון  במסגרת   .

ממכירת   במקור  המס  ניכוי  לצרכי  ההון  רווח  חישוב  במסגרת  כי  נקבע 
עתידיות  ניירות   ועסקאות  נאמנות  קרנות  של  יחידות  נסחרים,  ערך 

)"ניירות סחירים"( יקזז החייב בניכוי המס במקור את הפסד ההון שנוצר  
נוצר באותה   ובכפוף לכך שהרווח  ניירות סחירים שהיו בניהולו  ממכירת 
ובין לאחר המועד   יצירת ההפסד  נוצר ההפסד, בין טרם  שנת מס שבה 

 .  2012בינואר,  1ן כאמור הינה החל מיום  האמור. תחולת התיקו
 

 מיסוי בארה"ב  7.2.7
המס   22.12.2017ביום   .א בחוק  מקיפה  רפורמה  בארה"ב  אושרה 

( שבמסגרתה נעשו תיקונים  The Internal Revenue Codeהפדראלי )
בין   הכוללים,  בארה"ב,  ויחידים  חברות  של  המס  בשיעורי  משמעותיים 

גם הפחתה של מס   לשיעור של  השאר,  (  35%)במקום    21%החברות 
 ( שחל על חברות. Alternative Minimum Taxוביטול מס המינימום )

 
 שיעורי המס בנכסי הנפט בארה"ב  .ב

לצורך ההשקעה בפרויקטים בארה"ב, הקימה השותפות שותפות כללית 
" )להלן:  אינטרנשיונל  אנרגיה  מודיעין  בשם  בישראל  שותפות  חדשה 

לצרכי   ,"(אינטרנשיונלמודיעין   "שקופה"  הינה  שותפות  בהיותה  אשר 
ושותפות מודיעין אינטרנשיונל הקימה בארה"ב ומחזיקה בכל ההון  מס, 

( חברה  100%המונפק  אינק., שהינה  אינטרנשיונל  מודיעין  חברת  ( של 
 " )להלן:  במניות  ארה"במוגבלת  כפופה מודיעין  ארה"ב  מודיעין   .)"

)הכנסות פחות הוצאות מוכרות( הן למס    בארה"ב על הכנסתה החייבת
( )State Taxמדינה  פדרלי  חברות  למס  והן   )Federal Tax  מס  .)

 המדינה מוכר כהוצאה לצרכי חישוב המס הפדרלי.  
 

מההכנסה החייבת. בעקבות  8.84%שיעור מס המדינה בקליפורניה הוא 
בשיעור  בארה"ב  פדרלי  למס  ארה"ב  מודיעין  כפופה  הנ"ל,  הרפורמה 

 . כאמור, המס המינימלי בוטל במסגרת הרפורמה.21%
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()א( לאמנה למניעת כפל מס שנחתמה בין ישראל  2)12בהתאם לסעיף  
שמודיעין ארה"ב תחלק רווחים,  "(, במקרה  האמנהלבין ארה"ב )להלן: " 

 )במקום  25%  עד  הדיבידנד יהא כפוף למס במקור בארה"ב בשיעור של
30%  .) 
 

והשותפות   תהא הואיל  היא  הצו,  להוראות  בהתאם  כחברה  תמוסה 
)ד( לפקודת מס הכנסה, בגין 126זכאית לזיכוי בהתאם להוראות סעיף  

גבוה   הזיכוי  וסכום  הואיל  ארה"ב.  מודיעין  ידי  על  ששולם  החברות  מס 
יחול בישראל מס נוסף על ההכנסה    (23%ממס החברות בישראל ) לא 

 שתתקבל על ידי השותפות כאמור.
 

  לדוח (  השותפות  עסקי' )תיאור  א  לפרק   1.13היבטי מיסוי נוספים ראו סעיף  ל 7.2.8
 לתשקיף זה על דרך ההפניה.   8אשר נכלל בפרק  2019

 
יובהר, כי האמור בתשקיף זה אינו מתיימר למצות את היבטי המס הכרוכים   7.2.9

החלטת  בלבד  עליו  לבסס  ניתן  ולא  השותפות  של  הערך  בניירות  בהשקעה 
 השקעה בניירות הערך של השותפות.

 
כי משכך,   יפנה  כל אדם השוקל השקעה בניירות הערך של השותפות    מוצע 

 .   לקבלת ייעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים שלו
 

 ייעוץ מס מקצועי  7.3
השלכות    את  לשקול  יש  כספים,  להשקעת  בנוגע  החלטות  קבלת  בעת  כמקובל 

ערך המוצעים. הוראות הדין המתוארות בפרק  המס הקשורות בהשקעה בניירות ה
פרסום   למועד  נכונות  הינן  שינויים התשקיף  זה  יחולו  לא  כי  וודאות  כל  ואין 

בשיעורי המס במדינות המתוארות להלן במועדים הרלוונטיים. כמו כן, ההוראות  
להוות   מתיימרות  אינן  המוצעים  הערך  ניירות  מיסוי  בדבר  בתשקיף  הכלולות 

יעוץ פרשנות   במקום  באות  ואינן  בתשקיף  הנזכרות  החוק  הוראות  של  מוסמכת 
 מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. 
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 : תיאור עסקי השותפות המוגבלת 8פרק 
 

 כללי   8.1
לתקנה   8.1.1 ולתקנה  1)א44בהתאם  תשקיף  6(  וטיוטת  התשקיף  )פרטי  ערך  ניירות  לתקנות    –ב 

"(, תיאור עסקי השותפות נכלל בתשקיף תקנות פרטי תשקיף )"   1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט 
כפי שעודכן במסגרת הדוח   2019השותפות( בדוח  זה על דרך ההפניה לפרק א' )תיאור עסקי  

)אשר פורסם   31.3.2020הרבעוני של השותפות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
 . (2020-01-059494, אסמכתא 28.6.2020ביום 

 
בתקנה   8.1.2 זה  מונח  כהגדרת  קטן"  "תאגיד  הינה  )דוחות 5השותפות  ערך  ניירות  לתקנות  ג 

התש"לתקופתיים   בתקנות,   "(התקנות)"   1970-ומידיים(,  הנכללות  ההקלות  כל  עליה  וחלות 
לשותפות. בעתיד  רלבנטיות  תהיינה  או  רלבנטיות  שהן  מתקופת   ככל  החל  האמור,  אף  על 

 השותפות מדווחת לפי מתכונת דיווח רבעונית.  1.1.2018הדיווח שהחלה ביום  
 

ה 8.1.3 שפרסמה  המיידיים  לדיווחים  השותפות  מפנה  דוח  עוד  פרסום  ממועד  ועד    2019שותפות 
 למועד תשקיף מדף זה, המובאים בזאת על דרך ההפניה:

 

 תיאור נושא הדיווח מספר אסמכתא  תאריך 

להאריך את תקופת האופציה שהוענקה החלטה שלא   2020-01-033708 31.3.2020

נפט לשותפות   לחיפושי  נפט בפרויקט  זכויות  לרכישת 

 . וגז טבעי בדנמרק

31.3.2020 033711-01-2020  

2020-01-033903 

ההפקה   ההחלט מבחני  ביצוע  המשך  את  להקפיא 

, בקליפורניה, Shidelerבפרויקט    Shideler-1בקידוח  

 . ארה"ב

 והארכתבאנגליה    בפרויקט  סייסמי עיבוד סקר    השלמת 2020-01-057106 23.6.2020

האופציה   למימוש  להצטרפות   שלהמועד  השותפות 

 . 23.7.2020ם  לפרויקט עד ליו

הערכת   2020-01-058036 25.6.2020 בשכבת  דוח  מותנים   Cattaniמשאבים 

, Mountain Viewבפרויקט    Trinidad 7בפרוספקט  

הכולל   ארה"ב   מזומנים  תזרים  נתוניבקליפורניה, 

 . מהוון

בדוח   2020-01-059494 28.6.2020 התאגיד  עסקי  תיאור  לפרק  אשר 2019עדכון   ,

פורסם בצורף לדוחות הכספיים של השותפות לרבעון  

 .2020הראשון של שנת 

 מצגת 067981-01-2020 14.7.2020

לפרק    הגשת 069265-01-2020 19.7.2020 בהתאם  נושים  מפני  להגנה    11בקשה 
ידי   על(  Chapter 11פשיטת הרגל האמריקאי )בחוק  

 . Grapevineשותפה בפרויקט 

האופציה    הארכת 069781-01-2020 20.7.2020 למימוש  השותפות   שלהמועד 
 . 23.8.2020ם עד ליובאנגליה להצטרפות לפרויקט 

מהסכם    ATP Oil and Gas Corporationפרישת   071116-01-2020 22.7.2020
 ."שמשון"  I/18התפעול המשותף בחזקת  

https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1288001-1289000/H1288010.htm
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  I/18בחזקת    קר ד  פרוספקט  בדבר,  2019  דוח  של'  א  בחלק  1.6.1  בסעיף  לאמור  בהמשך 8.1.4
במהלך ביצעו בשטח החזקה    שמשון  בחזקת  ים, מובהר כי השותפ "( שמשון   חזקת"שמשון" )" 
החזקה.   בשטח"ר  קמ  336  -כ  פני  על  השתרע  אשרסקר סייסמי תלת מימדי    2020חודש יולי  

. סה"כ חלקה  2021במהלך המחצית השנייה של    להיותהאמור צפוי    הסקרסיום עיבוד ופענוח  
הכוללת    השותפותשל   כ  שלבעלות  ופיענוחו  עיבודו  תוכנית   400  -הסקר,  פי  על  דולר.  אלף 

. ההחלטה אם לבצע קידוח לפרוספקט דקר  2022העבודה יש להתחיל בקידוח עד סוף שנת  
היתר,   בין  רק,    אךתתבסס,  שיתקבל מהסקר    עללא   לרבות  המאגר  כלכליות,  הסייסמימידע 

מיועד לביצוע הקידוח, קיומן של  בפרט במועד ה  הנפט  שוק  ומצב  בכלל  הכלכלי  למצב  בהתייחס
שתהיינה(  מחלוקות )ככל  באיזור  מפעילטריטוריאליות  צירוף  אין   התשקיף  למועד  נכון  ועוד.  , 
אם  למחלוקות כאמור  להעריך את הסיכויים שיושגו הסכמות בין צדדים  של השותפות  ביכולתה  

 וככל שתתגלענה מחלוקות טריטוריאליות באיזור. 
 

שנתגלה    הגזמאגר  ל  בהתייחס,  2019א' של דוח    בחלק)א(  1.6.1.11לאמור בסעיף    בהמשך 8.1.5
בשטח   פותח    התשקיף  למועד  נכון  כי  מובהר,  שמשון  חזקתבפרוספקט שמשון    המאגרטרם 

בין היתר, לאור ממצאים יישקל,  המאגר    שלבשל היקפו המצומצם יחסית. המשך הפיתוח  הנ"ל  
 .בחזקת שמשון בתוכנית העבודה בפרוספקט דקר

 
 : 2019 דוח של' א בחלק 1.6.4.8.3 -ו  1.6.3.9.8, 1.6.2.10.13  בסעיפים לאמור בהתייחס 8.1.6

 
השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם הלקוחות. המכירות מתבצעות ע"י המפעיל בכל  .א

ש בהם  ארה"ב  בקליפורניה,  מהפרויקטים  עם אחד  שמתקשר  זה  והוא  השותפות  ותפה 
למועד התשקיף,   נכוןהלקוחות )בתי הזיקוק( למכירת הנפט הגולמי המופק מהפרויקטים.  

זיקוק    הנפט בתי  שהינם  לקוחות  לאותם  השונ  באיזורנמכר    או ,  במישרין,  יםהפרויקטים 
ההתקשרויות עם הלקוחות אינן לכמויות קבועות מראש אלא, נכון   .שיווק  חברת  באמצעות

  נמכרת. תלמועד התשקיף, כל כמות שמופק
 

שותפה השותפות   בהם  Mountain View  -ו  Grapevineתמחור הנפט הגולמי בפרויקטים  
לחישוב המחיר הממוצע של ארבעת    נעשהקבוע אלא    אינובקליפורניה, ארה"ב,   בהתאם 

 Buena Vista   (Buena Vista oilת שמפרסמות מחירים לשדה הנפט  החברות העיקריו
field)1    יוניון פחות  76)שברון,  מוביל(  ואקסון  של  בפרויקט    $0.70,    Grapevineלחבית 

בפרויקט    $1.30ופחות   בגין Mountain Viewלחבית  תוספת  יש  האמור  למחיר  בנוסף   .
. המחיר משקף פרמיה גבוהה API3ת  ( של הנפט הנמדדת במעלו gravity scale)  2הכבידה

לחבית    $0.70ופרמיה למחיר הברנט גם נכון למועד זה. ההפחתה בסך    WTI4  -למחיר ה
 הינה המחיר הכולל שבית הזיקוק משלם עבור החבית )כולל עלויות שינוע וטיפול(. 

 
בנכסהנתוני  ל  בהתייחס .ב שהופקו  הפטרוליום  סוגי  לפי  בפילוח  שלשותפות   יהפקה  נפט 

הכוללת    אלו חושבו ביחס לכמות הפטרוליום  בסעיפיםזכויות בהם, שיעורי האזילה המוצגים  
 המקורית.

 
דוח הערכת משאבים מותנים בדבר    2019בחלק א' של דוח    1.6.3.10  ףבהתייחס לאמור בסעי 8.1.7

 "(: המשאבים דוחזה "  בסעיף) וכן נתוני תזרים מהוון Grapevineמעודכן ביחס לפרויקט 
 

במחוז קרן, עמק סן חואקין,  שדה הנפט של בואנה ויסטה הוא שדה הנפט העשירי בגודלו במדינת קליפורניה שבארה"ב. השדה נמצא   1
 במדינת קליפורניה בארצות הברית. 

  כמדד   API סולם הכבידה היא מערכת מדידה המציגה את הצפיפות היחסית של נוזלים. בתעשיית הנפט משמש סולם הכבידה של   2
 מוצר נפט.  של לצפיפות

כמדד לצפיפות נוזלית של נפט    API( קבע את מדד כוח הכבידה של   IPA -American Petroleum Instituteמכון הנפט האמריקאי )  3
הותאם כך שרוב    APIגדול יותר, כך הנוזל פחות צפוף. קנה המידה של כוח המשיכה של    API  -ביחס למים. ככל שכוח המשיכה של ה

 מעלות.   70 -ל  10נוזלי הנפט נופלים בין 
 .לושת המדדים לתמחור הנפט, יחד עם ברנט ודובאי גולמי( הינו אחד מש West Texas Intermediate) WTI -ה  4
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בין סך המשאבים המותנים שהה .א ידי מעריך המשאבים לבין סך המשאבים ופער  ערכו על 

וחלקם   המשאבים  כל  את  להפיק  ניתן  שלא  מכך  נובע  המהוון,  בתזרים    אובדים המותנים 
 במהלך ההפקה. 

 
ל  מובהר .ב בהתאם  במשאבים    אין,  דיןכי  מדובר  כאשר  מהוון  מזומנים  תזרים  להציג  חובה 

מי שמרנות, השותפות בחרה  . מטעGrapevineהמסווגים כמשאבים מותנים כמו בפרויקט  
עד כה שלא להציג תזרים מזומנים מהוון כאשר המשאבים סווגו כמותנים. במקרה הנוכחי,  

התבססה על כך שבפרויקט מספר בארות    לראשונהההחלטה להציג תזרים מזומנים מהוון  
מפיקות, המפיקות לאורך זמן ולפיכך השותפות בעצה אחת עם מעריך המשאבים, הגיעה  

שניתן לבסס על הממצאים בבארות והתנהגות הבארות כאמור לאורך זמן, תזרים    למסקנה
להצגת תזרים   באשרשמנחה את השותפות    המדיניותלמועד התשקיף,    נכוןמזומנים מהוון.  

מתבססת כמותנים  סווגו  המשאבים  כאשר  מהוון  הבארות   ,היתר  בין,  מזומנים  מספר  על 
 ממפות  האם  דהיינו,  ומיקומן  סדיר  באופן  מפיקות  שהבארות  הזמן  פרקהמפיקות בפרויקט,  

   .מהמאגר עיקרי חלק
 

 
לידי ביטוח בדוח המשאבים  במאגר  C2בהתייחס לקיטון בכמויות   .ג וכפי שצוין  כפי שבאה   ,

ביום   השותפות  שפרסמה  המשאבים  הערכת  -2020-01)אסמכתא    23.3.2020בדוח 
נקדח  ,  בפרויקטיחס למאגר  ב  המשאביםקודם של מעריך  ה  משאבים, מאז דוח ה(021604

. בנוסף, במהלך  NORTH CHARDONNAY  2-35קידוח    -קידוח נוסף בשטח הפרויקט  
על  חשוב  מידע  נאסף  הפרויקט,  בשטח  המפיקות  מהבארות  הסדירה  המסחרית  ההפקה 
של   מחדש  עיבוד  בוצע  האחרון  הקידוח  סיום  לאחר  הפרויקט.  בשטח  המאגר  התנהגות 

מי שולב  שבו  הסייסמי  שנאסף  הסקר  המידע  הפרויקט.  בשטח  בקידוחים  שנאסף  דע 
ניתוח היסטורית ההפקה,   יותר של סלעי המאגר.  מהמקורות השונים איפשר מיפוי מדויק 
למעריך  איפשר  ההפקה,  במהלך  המאגרים  בשכבות  הלחצים  התנהגות  לימוד  הכולל 

יו  המשאבים תר,  לאמוד את המשאבים המותנים בשתי השכבות שהוערכו בצורה מדויקת 
 דבר שהביא לעדכון בכמויות.

 
כי    יצוין עדכון בדוחות המשאבים נעשה ככל שיש התקדמות בפיתוח פרויקט.  בהקשר זה 

ה"וותיקות"  מהבארות  ההפקה  לגבי  מידע  נוסף  נוספות,  בארות  נקדחות    במקביל ו כאשר 
. המידע הנ"ל אינו סטטי וככל שיש בו שינויים  פעולות עיבוד נוספות למידע הסייסמינערכות  

לפיכך   מעריך המשאבים.  לידיעת  מובאים  פערים  הם  למצוא  חריג  זה   משאבים  בדוחאין 
 , לפעמים כלפי מעלה, לפעמים כלפי מטה.קודם משאבים  דוח לעומת בפרויקט חדש

 
בסעי 8.1.8 לאמור  דוח    1.15.4.3  ףבהתייחס  של  א'  למשרד 2019בחלק  העמידה  השותפות   ,

בסך   נוספת  ערבות    העמידה סה"כ  וב "שמשון",    I/18חזקת     בגין דולר    570,175האנרגיה 
 דולר.  833,333 בסךת יולמשרד האנרגיה בגין חזקה זו ערבו
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בסעי 8.1.9 לאמור  דוח  1.17.14  ףבהתייחס  של  א'  בחלק  "החזר    הגדרת   בדבר,  2019)א(  המונח 
הינו הכללי  השותף  זכאי  לו  התמלוג  שיעור  חישוב  לעניןההוצאות"   ההוצאות"  "החזר  לפיה   ,

חיפושי   הישירות בביצוע  והוצאותיה  כל השקעותיה  את  לעצמה  תחזיר  המועד שבו השותפות 
דוחים, פיתוח בארות, הנחת צינורות ומיכלי  נפט בשטח העסקה, לרבות הוצאות חיפושי נפט, קי 

על שישולם  תמלוג  למעט  אך  הפרוספקט,  בשטח  ההוצאות  -אחסון  החזר  עד  השותפות  ידי 
)"הוצאות" לעניין סעיף זה משמען, סכום ההוצאה צמוד לשער היציג של הדולר החל מהיום בו  

 התשקיףנכון למועד  י  כ  מובהרהוצאה ועד למועד בו יעשה חישוב בדבר גובה ההחזר כאמור(,  
השותפות טרם הגיעה בפרויקטים בהם היא שותפה כיום ו/או היתה שותפה בעבר, למצב של  

ולכן   העבר  הוצאות  כל  ל  טרםהחזר  השותפות ".  ההוצאות"החזר    חישוב  אופן  ת סוגינדרשה 
 .גיבושה  עםגילוי  האת שיטת החישוב הראויה ותיתן ל בוחנת

 
פרויקטים, בקליפורניה, ארה"ב   4  -שמשון בישראל ובלשותפות זכויות בחזקת    התשקיףלמועד   8.1.10

– Grapevine, Mountain View, Cassini, Shideler. 
 

ה למועד  נכון  האמורים  הפרוייקטים  סטטוס  של  מרכזת  טבלה  בטבלה   יצויין)  תשקיףלהלן  כי 
פעילים( שאינם  או  שננטשו  קידוחים  נכללו  לא  הנתונים    .להלן  כי  בדבר  להלן  מובהר  והצפי 

אשר אינו    מידע צופה פני עתידפעולות, עלויות ולוחות זמנים לביצוע הפעולות השונות מהווים  
וכולל הערכות  התשקיףוודאי והמבוסס על אינפורמציה הקיימת אצל השותף הכללי בתאריך    ,

לתאריך    של נכון  הפעולות  ביצוע  בדבר  שלו  כוונות  או  הכללי  יכולות    התשקיףהשותף  אשר 
להשתנות בהסתמך על ממצאים חדשים שיתקבלו ו/או כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או  
משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הנפט. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות 

ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של להתעדכן ככל שיצטב ר מידע נוסף 
חיפושים והפקה של נפט וגז וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו/או תנאי שוק ו/או תנאים רגולטוריים.  
היעדים   מן  מהותי  באופן  שונות  להיות  עשויות  ועלותן  בפועל  שיבוצעו  הפעולות  לפיכך, 

 : המוערכים או המשוערים
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 שם הפרויקט  
 

שיעור   פרוספקט
 אחזקה 

דוח הערכת משאבים   סטטוס נוכחי ממצאים  קידוח 
אחרון שפורסם  

 בקשר עם הפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

  2019 שנתב
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

רבעון ב
הראשון של  

2020  
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

 הערות 

Mountain 
View  

 

Sunset 
Boulevard 

25.8081%   Cattani-
Rennie 47X-

15 

תגלית  
מסחרית  

 2017משנת 

הבאר הפיקה מספר  
חודשים במהלך המחצית  

  2018הראשונה של שנת  
ואז הוחלט על השעיית  

( "Suspension"הבאר )
לצורך נטישה זמנית  

("Temporary 
abandonment"  של )

הקידוח מאחר וקצב  
ההפקה לא הצדיק הקמת  

 מתקני קבע 

בכוונת השותפים בפרויקט   44.5 164.7 
ההפקה מהבאר  חדש ל

בעזרת תשתית מתקני קבע  
אשר נקנו לטובת החדרת  

.  Trinidadמים בפרוספקט 
לבצע  בכוונת השותפים  

עם  חיבור למתקנים הנ"ל 
התייצבות השווקים  

 והתאוששות במחירי הנפט. 

Trinidad 7 26.05% Stenderup 
56X-28 

תגלית  
מסחרית  

 2018משנת 

הפקה מסחרית מאז  
 2018חודש אוגוסט  

הערכת משאבים   דוח
  תזרים  נתוניו  מותנים

, ביחס מהוון  מזומנים
  Cattani לשכבת

 Trinidadבפרוספקט 
)שפורסם  בפרויקט  7
,  25.6.2020יום  ב

-2020-01אסמכתא 
058036  ) 

 

Stenderup 
66X-28 

נמצאו סימני  
נפט  

 משמעותיים 

מבחני הפקה החל  
 2019מחודש נובמבר 

במהלך מבחני ההפקה הופק  
 נפט ונמכר.  

לאור משבר נגיף הקורונה  
והמצב הכלכלי בשווקים  

ובכלל זה הירידות במחירי  
הנפט והגז הוחלט להקפיא  

את המשך ביצוע מבחני  
ההפקה. בכוונת השותפים  

לחדש את המבחנים עם  
התייצבות השווקים  

 והתאוששות במחירי הנפט. 
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 שם הפרויקט  
 

שיעור   פרוספקט
 אחזקה 

דוח הערכת משאבים   סטטוס נוכחי ממצאים  קידוח 
אחרון שפורסם  

 בקשר עם הפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

  2019 שנתב
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

רבעון ב
הראשון של  

2020  
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

 הערות 

GrapeVine 
 

GrapeVine 
 

22.3125% Chardonnay 
47X-35 

תגלית  
מסחרית  

 2017משנת 

הפקה מסחרית מאז  
 2017חודש אוקטובר 

דוח הערכת משאבים  
  תזרים  נתוניו  מותנים

,  מהוון  מזומנים
אשר נכלל   בפרוייקט

בדוח התקופתי של  
השותפות לשנת  

)שפורסם ביום   2019
24.3.2020  ,

-2020-01אסמכתא 
021604 ) 

176.1 34.2  

1-31  
Bordeaux 

תגלית  
מסחרית  

 2018משנת 

הפקה מסחרית מאז  
 2018 יוניחודש 

 

North 
Chardonnay 

2-35 

תגלית  
מסחרית  

 2019משנת 

הפקה מסחרית מאז  
 2019יוני חודש 

לאור משבר נגיף הקורונה  
והמצב הכלכלי בשווקים  

ובכלל זה הירידות במחירי  
הנפט והגז הוחלט לצמצם  

 את ההפקה מהבאר.  

Cassini Cassini 35.625% Cassini 
857Z-34 

תגלית  
מסחרית  

 2019משנת 

הפקה מאז חודש  
 2019ספטמבר  

דוח הערכת משאבים  
מנובאים  

)פרוספקטיביים(  
בפרוספקט   ומותנים

Cassini    בשטח
פרויקט )שפורסם ה
,  11.11.2019יום  ב

-2019-01אסמכתא 
096645 ) 

במהלך הרבעון הראשון של   - 4.3
לא הייתה הפקה   2020שנת 

מהבאר עקב תקלה טכנית.  
התקלה תוקנה והבאר חזרה  

למבחני הפקה )הפקה  
שונה( במהלך  מחתך שכבות 

 . 2020חודש אפריל 

Shideler 
 

Shideler 
 

37.5% Shideler-1   נמצאו סימני
נפט  

 משמעותיים 

דוח הערכת משאבים   מבחני הפקה 
מנובאים  

)פרוספקטיביים(  
  Shidelerפרויקט  ב

יום  ב )שפורסם 

במהלך מבחני ההפקה הופק   - -
 נפט ונמכר.  

לאור נגיף הקורונה והמצב  
הכלכלי בשווקים ובכלל זה  

הירידות במחירי הנפט והגז  
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 שם הפרויקט  
 

שיעור   פרוספקט
 אחזקה 

דוח הערכת משאבים   סטטוס נוכחי ממצאים  קידוח 
אחרון שפורסם  

 בקשר עם הפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

  2019 שנתב
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

רבעון ב
הראשון של  

2020  
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

 הערות 

29.8.2018  ,
-2018-01אסמכתא 
081966 ) 

הוחלט להקפיא את המשך  
ביצוע מבחני ההפקה.  

בכוונת השותפים לחדש את  
המבחנים עם התייצבות  

השווקים והתאוששות  
 במחירי הנפט. 

 

 

חזקת  
 שמשון

פרוספקט  
 שמשון 

בחודש   1-שוןשמ 10%
  2012אוגוסט  
הוכרז  

כתגלית  
 מסחרית 

הערכת משאבים   דוח המאגר טרם פותח 
  מיוםמותנים 

  אשר) 12.3.2019
  התקופתי בדוחנכלל 

  לשנת השותפות  של
  ביום שפורסם, 2018

13.3.2019  ,
-2019-01 אסמכתא
021604) ) 

המאגר טרם פותח בשל   - -
היקפו המצומצם יחסית.  

יישקל, בין  המשך הפיתוח  
היתר, לאור ממצאים  

בתוכנית העבודה  
בפרוספקט דקר )ראה  

 להלן(. 

פרוספקט  
 דקר 

קידוח   קידוח דקר  10%
אקספלורציה  

 מתוכנן 

  משאבים הערכת דוח טרם נקדח 
  מנובאים

)פרוספקטיביים(  
  ביום)שפורסם 

23.3.2020  ,
-2020-01 אסמכתא
028743 ) 

  2020במהלך חודש יולי  -
בוצע, בהתאם לתוכנית  

סקר סייסמי תלת  העבודה, 
, אשר השתרע על פני  ממדי

בשטח   קמ"ר  336 -כ
סיום עיבוד ופענוח   החזקה.

להיות  צפוי  הסקר האמור 
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 שם הפרויקט  
 

שיעור   פרוספקט
 אחזקה 

דוח הערכת משאבים   סטטוס נוכחי ממצאים  קידוח 
אחרון שפורסם  

 בקשר עם הפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

  2019 שנתב
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

סך הכל  
תפוקה 

רבעון ב
הראשון של  

2020  
  מהפרויקט

)באלפי 
 –חביות( 

  100%עבור 
 מהפרויקט

 הערות 

במהלך המחצית השנייה של  
סה"כ חלקה של  . 2021

בעלות הכוללת  השותפות 
של הסקר, עיבודו ופיענוחו  

 . אלף דולר 400 -כ
  על פי תוכנית העבודה יש 
להתחיל בקידוח עד סוף  

 .  2022שנת 
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  2019בסוף שנת    -על פעילות השותפות    השלכות נגיף הקורונהבהתייחס ל 8.1.11

, החל להתפשט בסין, ולאחר מכן בכל 2020ובמהלך הרבעון הראשון לשנת  
( אשר בחודש מרץ  COVID-19רחבי העולם )לרבות בישראל(, נגיף קורונה )

משבר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית )להלן: "   2020
של  "(.הקורונה  תמונה  מתבהרת  ממנו,  וכתוצאה  הקורונה  משבר  רקע  על 

ולפעולות  האטה משמעותית בפעילות הכלכלית העולמית. למשבר הקורונה  
הננקטות על ידי מדינות רבות בעולם בניסיון למנוע את התפשטות הנגיף יש 
השלכות משמעותיות על כלכלות רבות ועל שוקי ההון בעולם, כאשר במהלך  

נרשמו ירידות חדות במחירי ניירות ערך בישראל ובבורסות   2020חודש מרץ  
עלייה בתנודתיות במחירי סח תוך  סיכון  מרכזיות ברחבי העולם,  ונכסי  ורות 

 .שונים
 

שנת   למועד    2020במהלך  הבינלאומיים  התשקיףועד  בשווקים  נרשמו   ,
לייחס   ניתן  אותם  האנרגיה,  מוצרי  במחירי  בעוצמתן  וחריגות  חדות  ירידות 
למשבר הקורונה, כמו גם לסיבות נוספות, ובכלל זאת מאבקי כוח בין יצרניות  

גלובאליים   וגורמים  בעולם  הגדולות  הביקוש  הנפט  על  המשפיעים  נוספים 
 .וההיצע של מוצרי אנרגיה

 
השותפות עוקבת בדריכות אחר התפתחויות משבר הקורונה והשפעותיו על  

 השווקים ועל פעילותה. 
 

 פרוייקטים בארה"ב
כמפורט לעיל, לאור משבר נגיף הקורונה והמצב הכלכלי בשווקים ובכלל זה  

למועד   נכון  והגז,  הנפט  במחירי  השותפים  תשקיף  ההירידות  החליטו 
שותפה  בפרוייקטים   ביצוע  בהם  המשך  את  להקפיא  בארה"ב  השותפות 

בקידוח   ההפקה    Mountain Viewבפרוייקט    Stenderup 66X-28מבחני 
.  Shidelerבפרויקט    Shideler-1ואת המשך ביצוע מבחני ההפקה בקידוח  

 Cattani-Rennieכמו כן הוחלט לדחות את עבודות חידוש ההפקה מבאר  
47X-15    בפרוייקטMountain View  מבחני את  לחדש  השותפים  בכוונת   .

-Cattani-Rennie 47Xההפקה כאמור ואת עבודות חידוש ההפקה מבאר  
לפעולות אלו שננקטו    עם התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט.  15

  .אין השפעה מהותית על פעילותה של השותפות
 

כמו כן, עד התייצבות השווקים והתאוששות במחירי הנפט, בכוונת השותפות  
שותפה   בהם  בפרויקטים  המפיקות  מהבארות  ההפקה  בהמשך  להתמקד 

 השותפות )כמפורט לעיל(, ולא לבצע פעולות חיפוש ו/או פיתוח חדשות.  
 

, ההפקה מהבארות המפיקות בפרויקטים בהם שותפה  התשקיףנכון למועד  
חיצוניים   מימון  למקורות  נדרשת  אינה  והשותפות  רווחית  הינה  השותפות 

בהם נמכר הנפט המופק מהפרויקטים בהם   מחיריםהלצורך המשך ההפקה.  
שותפה השותפות בקליפורניה ארה"ב גבוה משמעותית מעלות ההפקה של 

יר שתהיה  וככל  אם  האמור.  כאמור,  הנפט  הנפט  במחירי  משמעותית  ידה 
בין   בהתחשב,  צעדיהן  את  לבחון  בפרויקטים  ושותפיה  השותפות  יידרשו 
של   האחסנה  ובעלויות  השעייתה  מול  אל  ההפקה  המשך  בכלכליות  היתר, 

 נפט.  
 

  ישראל
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שמשון,   בחזקת  החיפושים  פעילות  את  לקדם  להמשיך  השותפות  בכוונת 
  סקר סייסמי תלת מימדי   2020דש יולי  חובמהלך  בוצע  כאשר בשלב הראשון  

 . בשטח החזקה
 

 דנמרק
בדוח המיידי   -2020-01)אסמכתא    31.3.2020מיום  של השותפות  כאמור 

היתר, במשבר 033708 בין  זה, בהתחשב,  כי בשלב  (, השותפות החליטה 
והגז,   הנפט  במחירי  הירידות  זה  ובכלל  בשווקים  הכלכלי  והמצב  הקורונה 
נפט  זכויות  לרכישת  לה  שהוענקה  האופציה  תקופת  את  להאריך  שלא 
בפרויקט לחיפושי נפט וגז טבעי בדנמרק וכי תמשיך לבחון אפשרות השקעה  

 תפתחויות בשווקים ובתוכנית העבודה ברישיון.  בפרויקט בהתאם לה
 

מובהר כי ההערכות וההשערות השונות המפורטות בסעיף זה בדבר משבר 
מהוות   בעקבותיו,  השותפות  תוכניות  וכן  האפשריות  והשפעותיו  הקורונה 

עתיד פני  צופה  אינה    מידע  התממשותן  אשר  ערך  ניירות  בחוק  כמשמעו 
השותפות   בשליטת  ואינה  בין  וודאית  מבוסס,  כאמור  מידע  הכללי.  והשותף 

למועד   נכון  הכללי  ואומדנים של השותף  הערכות  על  אשר    התשקיףהיתר, 
השותפות   שותפה  בהם  בפרוייקטים  המפעילים  של  הערכות  על  מתבססות 
הרלוונטיות   הרשויות  הנחיות  ועל  זה  בנושא  ובעולם  בארץ  הפרסומים  ועל 

עשויות להשתנ אלה  המתפרסמות בתקשורת, אשר  ות מעת לעת. הערכות 
ככל   היתר  בין  מהותית,  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש  שלא  עשויות 
שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ 

 .ובעולם
 

 חברות בנות וקשורות  8.2
לתקנה   בהתאם  פירוט  ראו  וקשורות של השותפות  בנות  חברות  אודות    11לפרטים 

 .אשר המידע בה נכלל בזאת בדרך של הפניה 2019ח  בפרק ד' בדו
 

 הערכת משאבים בנכסי הנפט של השותפות 8.3
והמשאבים  המותנים  המשאבים  בהערכת  שינוי  כל  חל  לא  התשקיף,  למועד  נכון 
המנובאים ביחס לנכסי הנפט הנזכרים להלן, כפי שהובאו בדוחות המפורטים להלן, 

( פטרוליום  משאבי  לניהול  המערכת  לכללי  בהתאם  הוכנו   (PRMS-SPEאשר 
 ונכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:

 
 חזקת שמשוןמשאבים ב 8.3.1

ב א. מותנים  משאבים  הערכת  נכלל    שמשוןחזקת  דוח  בדוח אשר 
לשנת   השותפות  של  ביום    2018התקופתי  ,  13.3.2019)שפורסם 

בזאת (,  2019-01-021604אסמכתא   מובא  בו  הכלול  המידע  אשר 
בפרטים   שינוי  חל  לא  התשקיף  למועד  נכון  ההפניה.  דרך  אשר  על 

הנ"ל בדוח  בהובאו  א.  הס  '1נספח  מצורפת  זה  כמת  לפרק 
Netherland, Sewell & Associates, Inc.    ,שערכה את הדוח האמור

 .להכללת הדוח האמור בתשקיף
 
דקר   ב. בפרוספקט  )פרוספקטיביים(  מנובאים  משאבים  הערכת  דוח 

-2020, אסמכתא  23.3.2020)שפורסם ביום   שמשוןשבשטח חזקת  
שינוי  (  01-028743 חל  לא  התשקיף  למועד  בדוח נכון  הובאו  אשר 

 Netherland, Sewellלפרק זה מצורפת הסכמת    ' 2נספח א. בהנ"ל

& Associates, Inc.    שערכה את הדוח האמור, להכללת הדוח האמור
 .בתשקיף
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   Mountain View  פרויקטמשאבים מותנים ב 8.3.2
 לשכבתביחס  ,  מהוון  מזומנים   תזרים   ונתוני  מותנים  משאבים  הערכת  דוח

Cattani    בפרוספקטTrinidad 7    בפרויקטMountain View  יום  )שפורסם ב
אשר המידע הכלול  ,  ( בקשר עם2020-01-058036)אסמכתא    25.6.2020

בפרטים  בו מובא בזאת על דרך ההפניה. נכון למועד התשקיף לא חל שינוי  
 Petrotechלפרק זה מצורפת הסכמת    ' בנספח  . ב אשר הובאו בדוח הנ"ל

Resources Company, Inc.   " הדוח  Petrotech)להלן:  את  שערכה   )"
 .להכללת הדוח האמור בתשקיף , האמור

 
 Grapevineפרויקט  משאבים מותנים ב 8.3.3

  בפרוייקט ,  מהוון  מזומנים  תזרים  ונתוני   מותנים  משאבים  הערכת   דוח
Grapevine    נכלל לשנת  אשר  השותפות  של  התקופתי    2019בדוח 

ביום   אסמכתא  24.3.2020)שפורסם  המידע (,  2020-01-021604,  אשר 
דרך ההפניה. על  בזאת  מובא  בו  שינוי   הכלול  חל  לא  למועד התשקיף  נכון 

בדוח הנ"לבפרטים   הובאו  באשר  זה    'גנספח  .  הדוח הנ"ל  מצורפת  לפרק 
האמור  Petrotechהסכמת  ו הדוח  את  האמור   ,  שערכה  הדוח  להכללת 

 .בתשקיף
 

 Cassiniפרויקט  משאבים מותנים ב 8.3.4
)פרוספקטיביים(   מנובאים  משאבים  הערכת  בפרוספקט  ומותנים  דוח 

Cassini    פרויקט ב  Cassiniבשטח  אסמכתא ,  11.11.2019יום  )שפורסם 
דרך ההפניה.    אשר ,  (2019-01-096645 על  בזאת  מובא  בו  המידע הכלול 

נספח . באשר הובאו בדוח הנ"לנכון למועד התשקיף לא חל שינוי בפרטים  
זה    'ד הסכמת  לפרק  האמור  Petrotechמצורפת  הדוח  את    , שערכה 

 .להכללת הדוח האמור בתשקיף
 

 Shidelerפרויקט במנובאים משאבים  8.3.5
)פרוספקטיביים(   מנובאים  משאבים  הערכת    Shidelerפרויקט  בדוח 

המידע   אשר,  (2018-01-081966אסמכתא  ,  29.8.2018יום  ב)שפורסם  
שינוי  חל  לא  למועד התשקיף  נכון  ההפניה.  דרך  על  בזאת  מובא  בו  הכלול 

הנ"לבפרטים   בדוח  הובאו  באשר  הסכמת    'הנספח  .  מצורפת  זה  לפרק 
Petrotech להכללת הדוח האמור בתשקיף , שערכה את הדוח האמור. 

 
 הסברי דירקטוריון השותף הכללי  8.4

לתקנות   ו6בהתאם  לתקנות  44-ב  השותף א)א(  דירקטוריון  הסברי  התשקיף,  פרטי 
 :הכללי למצב ענייני השותפות

 
לדוח    2019בדצמבר    31ליום   .א ב'  לפרק  הפניה  של  בדרך  )דוח   2019מובאים 

 (.31.12.2019ליום  הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 
  28.6.2020שפורסם ביום    דוח מובאים בדרך של הפניה ל  2020  מרץב  31ליום   .ב

התאגיד  (2020-01-059494)אסמכתא   ענייני  מצב  על  הדירקטוריון  ליום   )דוח 
31.3.2020 .) 
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 : הנאמן והשותף הכללי9פרק 
 

 השותף הכללי  9.1
מודיעין 9.1.1 הינה  המוגבלת  בשותפות  הכללי  )-השותף  ניהול  (  1992אנרגיה 

  18פי פקודת החברות בתאריך  -שנתאגדה בישראל על  בע"מ, חברה פרטית
וניהול  1992במאי   וגז  נפט  עיסוקו העיקרי של השותף הכללי הינו חיפושי   .

, 3של השותף הכללי נמצא במרכז עזריאלי    הרשוםחיפושי נפט וגז. משרדו  
 מגדל משולש, תל אביב. 

 
 להלן פירוט בעלי המניות בשותף הכללי: 9.1.2

 
 הערות  שיעור אחזקה  שם בעל המניות 

חברה  71.43% נויה חיפושי נפט וגז בע"מ  בי  די  אי  בשליטת  חברה 
"( אי די בי פתוח" לפתוח בע"מ )

סולטן    ניזמ   דירקטוריו"ר  ,  ויצחק 
 1כללי בשותף ה

 דירקטור בשותף הכללי ו  יועץ 9.52% בלייברג בן ציון מר 

ושירותים   יעוץ  דרין  ברוך  ד"ר 
 גיאולוגיים בע"מ 

הכללי   9.52% השותף  ידיעת  למיטב 
ובשליטה  חברה פרטית בבעלות 

 מלאה של ד"ר ברוך דרין 

 - 4.76% -כ מר עזרי ז'ולטי 

יו"ר    מנכ"ל 4.76% -כ מר רון מאור    דירקטוריוןוסגן 
המניות מוחזקות    השותף הכללי.

נאמן   ידי  על  בנאמנות  עבורו 
סעיף   להוראות    102בהתאם 

 לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 

 
על 9.1.3 נעשה  הכללי  השותף  התשקיף,  -ניהול  למועד  נכון  שלו.  הדירקטוריון  ידי 

 של השותף הכללי. מנכ"ל משמש כ רון מאור מר
 

 ותפות. השליטה בש השותף הכללי הוא בעל 9.1.4
 

   ( בע"מ  וגז  נפט  חיפושי  נויה  בשליטת  חברה  הוא  הכללי  "(,  נויה " השותף 
בי    71.43%  -בכאמור  המחזיקה   די  אי  הכללי.  השותף  של  המניות  מהון 

מהון המניות המונפק   47.5%  -פתוח ומר יצחק סולטן, המחזיקים כל אחד ב
נחתם    חק סולטן תוח ומר יצבין אי די בי פ  של נויה, הינם בעל השליטה בנויה.

 :להלןמפורטים הסכם בעלי מניות בנויה, אשר עקרונותיו 
 

אשר    בנויה,  מניות  בעלי  הסכם  נחתם  סולטן  יצחק  ומר  פתוח  בי  די  אי  בין 
 עקרונותיו כוללים, בין היתר:

 
מש .א תהיה ניהול  מהצדדים  אחד  שלכל  כך  הכללי  והשותף  נויה  של  ותף 

דירקטורים בה )ם. במקרה שנציגות שווה של  חוסר הסכמה   DEADל 
LOCK  בין הדירקטורים של נויה ובמקרה של חוסר הסכמה בין הצדדים )

יובא   הנושא  נויה,  של  המניות  בעלי  באסיפת  הצבעתם  עם  בקשר 
 ת הצדדים.  להכרעתו והחלטתו של מפשר שיבחר בהסכמ

 
דו  1 חברת  באמצעות  הינה  בע"מ  -האחזקה  יצחק   –"(  צח -דו)" צח  מר  של  המלאה  בשליטתו  חברה 

 . סולטן
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במקרה של היעדר הכרעה )לרבות שוויון קולות או אי יכולת לקיים ישיבה 
חוקיב האסיפה  מניין  לאישור  החלטה  אותה  תועבר  נויה,  בדירקטוריון   )

של   במקרה  נויה.  של  )הכללית  הסכמה  בין  DEAD LOCKחוסר   )
בעלי  והחלטת  להכרעת  יובא  הנושא  הכללי,  השותף  של  הדירקטורים 

השותף הכללי )בה תצביע נויה בהתאם להחלטת דירקטוריון  המניות של  
להוראות בהתאם  ולרבות  למנגנון  המפורטות    נויה  ביחס  דלעיל 

השותף  של  המניות  בעלי  באסיפת  נויה  של  ההצבעה  אופן  ההכרעה(. 
 ה בהתאם להחלטת דירקטוריון נויה.  הכללי, יהי

 
של הקצאת ( במקרה  preemptive rightsהוראות בדבר זכות מצרנות ) .ב

מניות או ניירות ערך אחרים המירים למניות של נויה, בנויה, אשר תחייב  
ראש ובכתב של כל הצדדים, זכות סירוב במכירת מניות ת הסכמתם מא

של   מניות  במכירת  הצטרפות  וזכות  נויה  שלא של  מניות  בכמות  נויה 
תעלה על מספר המניות הנמכרות כשהוא מוכפל בשיעור השווה לחלקו  

י של הצד המצטרף מכלל חלקם היחסי של הצדדים בהון המניות  היחס
הוראות  נויה,  של  הנפק  המונפק  של בדבר  ערך  ניירות  של  ורכישה  ה 

ה  השותף הכללי, הקובעות כי הנפקות ניירות ערך בשותף הכללי תחייבנ 
החלטת הדירקטוריון של השותף הכללי, וכן כי במידה ומי מהצדדים ו/או  

"( יהיה מעוניין לרכוש ניירות ערך )לרבות חוב( ד מעוניין צ" מי מטעמם )
ז לנויה תהיה  סירוב  של השותף הכללי,  לכל הכמות כות  ביחס  ראשונה 

המעוניין תהא  הצד  לצד שאינו  אזי  לא תמומש,  זו  זכות  ואם  הנרכשת, 
האמורים,   הערך  ניירות  מכמות  למחצית  ביחס  ראשונה  סירוב  זכות 

פעולה   שיתוף  בדבר  של  הוראות  ערך  ניירות  של  ומכירה  ברכישה 
על שהוחזקו  ערך  לניירות  ביחס  ערב  -השותפות  הצדדים  חתימת  ידי 

)ההסכ האמור  הקיימים " ם  הערך  הוראות  ניירות  נקבעו  שלגביהם   ,)"
הערך  ניירות  של  מכירה  על  ראשונה  הצעה  זכות  או  סירוב  זכות  לעניין 

כמפ בתנאים  הכול  הצטרפות,  זכות  וכן  וביחס הקיימים,  בהסכם,  ורט 
לרכישה של ניירות ערך נוספים של השותפות )שלא באמצעות נויה ו/או 

( הכללי(  ה" השותף  הנוספים ניירות  הוראות  ערך  נקבעו  שלגביהם   ,)"
בדבר זכות רכישה שהוענקה לצד להסכם בקשר עם חלק יחסי מניירות  

של   מכירה  ידי הצד האחר וזכות הצטרפות בגין-ערך נוספים שיירכשו על
ערך נוספים, הכול בתנאים כמפורט בהסכם, והוראה לעניין מצב    ניירות

בדו שליטה  שינוי  בעל  )המוגצח  -של  יהיה  לא  סולטן  יצחק  שמר  כך  דר 
בדו מ-השליטה  פחות  יחזיק  או  מכח    51%-צח  או  המונפק  מההון 
צח, יראו  -ייבת כי במקרה של שינוי שליטה בדוצח(, המח-ההצבעה בדו

צח כאילו הן נמכרו לצד ג'  -של נויה המוחזקות על ידי דו  את ניירות הערך
טרפות בהתאם למנגנונים ויחולו על המכירה כאמור זכויות הסירוב וההצ

כאמור  זכויות  מימוש  של  במקרה  שהתמורה  אלא  בהסכם,  המפורטים 
רות הערך המועברים, כפי שייקבע על ידי  תיקבע לפי השווי ההוגן של ניי

 מעריך שווי מוסכם.
 

ודו .ג סולטן  יצחק  מר  של  עסקאות  לעניין  השותף  -הוראה  נויה,  עם  צח 
מ של  עסקאות  וכן  השותפות,  ו/או  ודוהכללי  סולטן  יצחק  בקשר -ר  צח 

בעלי   עם  בהן,  הערך  ניירות  ו/או  השותפות  ו/או  הכללי  השותף  לנויה, 
 .או בשותף הכללי/מניות אחרים בנויה ו 

 
ותף הכללי ולשותפות יהיו לפי  הוראה לפיה בחירה ומינוי רו"ח לנויה, לש .ד

 המלצות אי די בי פתוח. 
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 Ness Energy ofעל ידי    ( מוחזקת5%יתרת הון המניות המונפק של נויה ) 
Israel, Inc. ,חברה פרטית זרה הרשומה בישראל . 

 
 הנאמן  9.2

אנרגיה נאמנויות בע"מ, שהינה השותף המוגבל בשותפות המוגבלת, -מודיעין 9.2.1
  4  פי הסכם הנאמנות המתואר בפרק-עלי היחידות עלמשמשת כנאמן של ב

 בתשקיף.
 

ביום 9.2.2 שהתאגדה  פרטית  חברה  הינו  של  1992במאי    18  הנאמן  עיסוקו   .
 . , תל אביב1רים ברחוב ניומשרדו  הנאמן הינו בניהול עסקי נאמנויות

 
בנויה   9.2.3 בנאמן.  99%  -מחזיקה  ההון  מחזיק    מזכויות  מזכויות    1%המפקח 

 בנאמן.ההון 
 

נירים  המפקח הינו שמעון אבנעים, רואה חשבון. מענו של המפקח הוא רחוב   9.2.4
 ., תל אביב1

 
כמפקח  -לע במקומו  שיבוא  מי  לכל  או  למפקח,  מוקנית  הנאמנות  הסכם  פי 

 כות למנות את הדירקטורים של הנאמן. פי הסכם הנאמנות, הז -על
 

מינה   )המפקח  נאמנויות  ש.א.  בע"מ,  1999את  בבעלותו חב(  פרטית  רה 
 כדירקטור יחיד של הנאמן.פקח, המלאה של המ

 
 הדירקטוריון של השותף הכללי 9.3

  2019ד' לדוח  בפרק    26ראה תקנה    –  דירקטורים בשותף הכלליהאודות  פרטים  ל  
 מובא כאן על דרך ההפניה. האשר המידע המופיע ב

 
אה דוח  ר)  הכללי  כהונתו כדירקטור בשותףהתפטר מר ערן סער מ  12.4.2020ביום    

הכלול בו מובא   , אשר המידע2020-01-038118, אסמכתא  13.4.2020מיידי מיום  
 .דרך ההפניה( כאן על

 
מן כיו"ר דירקטוריון השותף הכללי מונה הדירקטור מר אהרון קאופ  3.5.2020ביום    

הכלול   , אשר המידע2020-01-043698, אסמכתא  3.5.2020אה דוח מיידי מיום  ר)
 .דרך ההפניה( א כאן עלבו מוב

 
ממוהדירקטורים     חיצוניים  דירקטורים  שאינם  הכללי  השותף  בעלי של  ידי  על  נים 

בהתאם  ממונים  החיצוניים  הדירקטורים  רגיל.  ברוב  הכללי  השותף  של  המניות 
 לרבות קביעת תנאי כהונתם(. (פויות לפקודת השות

 
 נושאי משרה בכירה בשותף הכללי  9.4

בהתאם להסכם השותפות המוגבלת, השותף נושאי משרה.  אין  שותפות המוגבלת  ל
 .לתהכללי מנהל את עסקי השותפות המוגב

 
, אשר אינם מכהנים כדירקטורים  שותף הכלליב בכירים משרה נושאי בדבר פרטיםל  

הכלליב לדוח    א26תקנה    ראה  –  שותף  ד'  ב  2019בפרק  המופיע  המידע   ה אשר 
 מובא כאן על דרך ההפניה. 

 
 משרדים  9.5

, מגדל משולש, תל אביב 3מרכז עזריאלי  בדו הרשום של השותף הכללי הינו  משר
 . 2683611-073, פקסימיליה:  2683611-073 טלפון:  .67023



 4 - ט                                                          

 
 רואי החשבון  9.6

פורר    –רואי החשבון של השותפות המוגבלת   רואי  קוסט  קסירר,  חשבון, גבאי את 
 א', תל אביב.144דרך מנחם בגין  

 
 ף זה תשקיעורכי הדין ל 9.7

המוגבלת  עורכ השותפות  של  הדין  זאב    –י  דין,  ד"ר  עורכי  משרד  שד' הולנדר, 
 .אביב, תל 49רוטשילד 
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 בעלי עניין: 10פרק 
 

 מבוא 10.1
וכל מי שהינו  פירושו השותף הכללי, השותף המוגבל  ענין"  "בעל  בפרק זה, המונח 
במועד התשקיף "בעל ענין" בשותף הכללי או בשותף המוגבל, כמשמעות מונח זה 

 לחוק ניירות ערך.  1בסעיף 
 

 תגמולים לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה  10.2
פות לשלם לשותף המוגבלת, התחייבה השותבהתאם להסכם השותפות   10.2.1

השותפות   בהסכם  כמפורט  תשלומים  הנאמנות  הכללי  אשר  ובהסכם 
להסכם הנאמנות כפי מובאות בתשקיף זה על דרך של הפניה    הםהוראותי

ביום  סרשפו הסכם וב  (2017-01-092614)אסמכתא    22.10.2017ם 
 (. 2019-01-091948)אסמכתא  2.9.2019השותפות כפי שפורסם ביום 

 

ידי השותף -ידי השותפות או על-להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על 10.2.2
בשנת    הכללי בכירה  משרה  בשותף  2017לנושאי  כהונתם  עם  בקשר   ,
הכספיים    הכללי בדוחות  שהוכרו  כפי  בשליטתה,  בתאגיד  ו/או  בשותפות 

 : דולר()באלפי  , לפי העניין2017של השותף הכללי או השותפות לשנת 
 

 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

שיעור 

החזקה  

ביחידות  

 1השתתפות

תשלום   מענק שכר 

מבוסס  

 מניות

דמי  

 ניהול 

דמי  

 ייעוץ  

אחר   עמלה 

)דמי 

 מפעיל( 

דמי   ריבית 

 שכירות 

 אחר

)תמלוג  

 על( 

-מודיעין 

אנרגיה  

ניהול  

(1992 )

בע"מ 

(1) 

 469 - - - 169 - - 300 - - - - - כללי תףשו 

חיצוניים  דירקטורים  

 ( 4ודירקטור בלתי תלוי )

- 0.21% 70 - - - - - - - - - 70 

יו"ר   רון מאור  סגן 

הדירקטוריון  

ומנכ"ל  

השותף  

 הכללי

- 0.23% - - - - - - - - - - - 

אייל  

 סאבו

חשב  

 (  5השותפות)

65% - 85 - - - - - - - - - 85 

  ן רע 

 יובנ מל

 9 - - - - - - - - - 9 - - מבקר פנימי

 
של  כם  להסבהתאם   (1) בסך  ניהול  דמי  מהשותפות  לקבל  זכאי  הכללי  השותף  השותפות, 

 דולר לחודש בתוספת מע"מ.  25,000

זכאי   (2)  הכללי  השותף  הנאמנות,  להסכם  של  בהתאם  סך  מהשותפות  דולר    40,000לקבל 

 פקה.  הנתמורת סיועו לטיפול בהכנת כל  

השותף הכללי או מי מטעמו    בהתאם להסכם השותפות, לגבי כל נכסי הנפט של השותפות, (3)

)בצרוף מע"מ( מסך כל ההוצאות של השותפות    4.95%של    יהיה זכאי ל"דמי מפעיל" בשיעור 

 ושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.)על בסיס דולרי( בגין פעולות חיפ

נתי וגמול השתתפות בהתאם  לתי תלוי זכאים לגמול שטור הב רקהחיצוניים והדי הדירקטורים (4)

-הקבועים בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סלסכומים  

 עת לעת.  כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של השותפות כפי שתהיה מ ,2000

 
 ון למועד דוח זה. נכ  1
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מיום   (5) שי  1.6.2015בתוקף  סאבו  מאייל  שוכרת  חשברוהשותפות  כאשר  תי  חיצוני  כיועץ  ות 

מיום   ב  1.4.2017החל  הינם  של  השירותים  הוענקו    65%היקף  השירותים  כן  )לפני  משרה 

של   כ  39%בהיקף  של  לסך  בתמורה  )צמוד    31  -משרה(,  לחודש  מע"מ  בצירוף   ₪ אלפי 

חודשים    3. ניתן לסיים את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של  למדד( וכן החזר הוצאות

 שאי משרה. זכאי לביטוח נושאי משרה ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נו ר סאבומ מראש.

 
שניתנו על ידי השותף הכללי ממקורותיו )ולא על ידי להלן פירוט אודות התגמולים  

לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה בשותף הכללי בגין שנת    השותפות או ממקורותיה( 

 )באלפי דולר(:  הכללי ותףכפי שהוכרו בדוחות הכספיים של הש 7201

 
 סה"כ  תגמולים אחרים  ם תגמולים עבור שירותי פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

שיעור 

החזקה  

ביחידות  

השתתפות
2 

תשלום   מענק שכר 

מבוסס  

 מניות

דמי  

 ניהול 

דמי  

 ייעוץ  

דמי   ריבית  אחר   עמלה 

 שכירות 

 אחר

 

רון  

 מאור 

יו" ר  סגן 

הדירקטוריון  

ומנכ"ל  

  ותףהש

 ( 1) הכללי 

100% 0.23 333 83 - - - - - - - - 416 

ציון   בן 

 בלייברג 

דירקטור  

תף  בשו 

 ( 2הכללי )

- 0.23 - - - 34 - - - - - - 34 

אייל  

 סאבו

סמנכ"ל  

 (  3כספים )

23% - 34 10 - - - - - - - - 44 

 
לתשלום   (1) זכאי  הכללי.  לשותף  דירקטוריון  יו"ר  וסגן  מנכ"ל  שירותי  מעניק 

"(. ניתן  התמורה החודשיתאלפי ₪ בצירוף מע"מ )להלן: "   99בסך    חודשי

( חודשים  3שלושה )  את ההתקשרות בינו לבין השותף הכללי כעבורלסיים  

מי   ימסור  בו  המועד  רצונו  מן  בדבר  בכתב  הודעה  למשנהו,  הצדדים,  מן 

המחירים   למדד  מוצמדת  החודשית  התמורה  ההתקשרות.  את  לסיים 

מאורלצרכן.   לשיפלביטו   זכאי  מר  משרה,  נושאי  כמקובל  ח  ופטור  וי 

 בשותפות לגבי נושאי משרה. 

בעי (2) ייעוץ  שירותי  לשותף הכללי  בחו"ל.  מעניק  הפיתוח העסקי  קר בתחום 

לת בסך  זכאי  חודשי  "   10,000שלום  )להלן:  מע"מ  בצירוף  התמורה  ₪ 

לבין  החודשית בינו  ההתקשרות  את  לסיים  ניתן  כעבור "(.  הכללי    השותף 

ימסור מי  ( חודשים מן המועד  3ה )שלוש מן הצדדים, למשנהו, הודעה  בו 

 בכתב בדבר רצונו לסיים את ההתקשרות. 

  11סמנכ"ל כספים לשותף הכללי. זכאי לתשלום חודשי בסך    מעניק שירותי (3)

 " )להלן:  מע"מ  בצירוף   ₪ החודשיתאלפי  את  התמורה  לסיים  ניתן   .)"

המועד  חודשים מן  (  3שה )ר שלוכעבו   לבין השותף הכללי  וההתקשרות בינ 

את   לסיים  רצונו  בדבר  בכתב  הודעה  למשנהו,  הצדדים,  מן  מי  ימסור  בו 

למדד  ההתקשר  חודשים  לשלושה  אחת  מוצמדת  החודשית  התמורה  ות. 

לצרכן.   כמקובל  המחירים  ולשיפוי  משרה  נושאי  לביטוח  זכאי  סאבו  מר 

 בשותפות לגבי נושאי משרה. 

 

 
 נכון למועד דוח זה.   2
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עלוהתגמ  אודות  יםטרפל 10.2.3 שניתנו  על-לים  או  השותפות  השותף  -ידי  ידי 
בשנת    הכללי בכירה  משרה  בשו2018לנושאי  כהונתם  עם  בקשר  תף  , 
הכספיים    הכללי בדוחות  שהוכרו  כפי  בשליטתה,  בתאגיד  ו/או  בשותפות 

  21ראו תקנה    , לפי העניין2018של השותף הכללי או השותפות לשנת  
לדוח ד'  השותפותה  בפרק  של  ב  2018  לשנת  תקופתי    ום ישפורסם 

אסמכתא  13.3.2019 המידע  "(2018דוח  )"   2019-01-021604,  אשר   ,
 .ה בדרך של הפניהעל פיהם מובא בתשקיף ז 

 
על  יםטרפל 10.2.4 שניתנו  התגמולים  על-אודות  או  השותפות  השותף  -ידי  ידי 

בשנת    הכללי בכירה  משרה  בשו2019לנושאי  כהונתם  עם  בקשר  תף  , 
הכספיים  בתאגו/או  בשותפות    הכללי בדוחות  שהוכרו  כפי  בשליטתה,  יד 

  21נה  ראו תק  , לפי העניין2019של השותף הכללי או השותפות לשנת  
 , אשר המידע על פיהם מובא בתשקיף זה בדרך של2019בפרק ד' לדוח  

 .הפניה
 

לבעלי ענין ונושאי   שניתנו על ידי השותפותלהלן פירוט אודות התגמולים   10.2.5
כפי שהוכרו בדוחות    2020של שנת  ראשון  ה  ןרבעוהין  רה בגמשרה בכי

 דולר(:  לפי)באות תפשוה של ייםהכספ

 
 סה"כ  תגמולים אחרים  תים ורתגמולים עבור שי גמולים פרטי מקבל הת

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

שיעור 

החזקה  

ביחידות  

 3השתתפות

תשלום   מענק שכר 

מבוסס  

 מניות

דמי  

  ניהול

דמי  

   ייעוץ 

  אחר  עמלה

י )דמ

 ל( יעמפ

דמי   ריבית 

 שכירות 

 אחר

)תמלוג  

 על( 

-מודיעין 

יה  אנרג 

ול  ניה

(1992 )

 "מבע 

(1) 

 182 49 - - 58 - - 75 - - - - - שותף כללי

חיצוניים  י ד רקטורים 

 ( 4) קטור בלתי תלוי ודיר 

- 0.21% 13 - - - - - - - - - 13 

יו"ר   רון מאור  סגן 

הדירקטוריון  

מנכ"ל  ו 

השותף  

 הכללי

- 0.25% - - 29 - - - - - - - 29 

אייל  

 סאבו

חשב  

 (  5פות)השות 

65% - 27 - 12 - - - - - - - 39 

ן  רע 

 ניובמל

 4 - - - - - - - - - 4 - - פנימימבקר 

 
השותפו (1) להסכם  הכללי  בהתאם  השותף  מהשותפות  לקב   זכאית,  של  ל  בסך  ניהול  דמי 

 . דולר לחודש בתוספת מע"מ 25,000

להסכם   (2)  הכללהשות  ,הנאמנותבהתאם  מהשותפות  ף  לקבל  זכאי    דולר   40,000של  סך  י 

   כל הנפקה.נת ל בהכלטיפו תמורת סיועו  

  ללי או מי מטעמו לגבי כל נכסי הנפט של השותפות, השותף הכפות,  השותסכם  ם להבהתא (3)

ות של השותפות  )בצרוף מע"מ( מסך כל ההוצא  4.95%אי ל"דמי מפעיל" בשיעור של  ה זכיהי

 ין פעולות חיפושי הנפט ו/או פיתוח ו/או הפקה.( בג )על בסיס דולרי

י וגמול השתתפות בהתאם  גמול שנתזכאים ל  תלוי  תיבלהדירקטור  הניים וחיצוה םדירקטוריה (4)

-ר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סבדב  לליםתקנות החברות )כב לסכומים הקבועים  

 כפי שתהיה מעת לעת.    תהשותפו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של  , כפי שיעודכנו2000
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מיום   (5) שוכרת    1.6.2015בתוקף  סאבו  השותפות  חמאייל  כ שבושירותי    כאשרוני  חיצ   ץיוע ת 

מיום   של    1.4.2017החל  בהיקף  הינם  כ  65%השירותים  )לפני  הש משרה  הוענקו  ירות ן  ים 

של   לסך  משרה(  39%בהיקף  בתמורה  מעבצ₪  אלפי    31  -כשל  ,  )צמוד  ירוף  לחודש  "מ 

חודשים    3את ההתקשרות עם מר סאבו בהודעה של  ניתן לסיים    .ן החזר הוצאותלמדד( וכ 

 ולשיפוי כמקובל בשותפות לגבי נושאי משרה.   אי משרהטוח נושיבי ל זכא בו מר סאמראש. 

 

)ולא על ידי ו  רותי קוממהכללי    ותףהש   ידישניתנו על  להלן פירוט אודות התגמולים  

ממקורותיה   פותהשות מש  ענין  לבעלי  (או  בונושאי  הכללי  כירהרה  בגין    בשותף 

שנת   של  הראשון  הכספיים  כפ   2020הרבעון  בדוחות  שהוכרו  הי  הכללי   שותףשל 

 (:דולרבאלפי )

 
 סה"כ  תגמולים אחרים  תגמולים עבור שירותים  התגמולים מקבל פרטי 

היקף   תפקיד שם 

 משרה 

 שיעור

  זקההח

דות  יחבי

פוהשתת

 4ת

תשלום   מענק ר שכ

מבוסס  

 מניות

דמי  

 ניהול 

  דמי

 עוץ  יי

דמי   בית יר אחר    עמלה

 שכירות 

 אחר

 

נויה  

י  חיפוש 

וגז   נפט 

 בע"מ

בעלת 

השליטה  

שותף  ב

 ( 1) כללי ה

- - - - - - - - - - - - - 

יו"ר   רון מאור  סגן 

הדירקטור 

מנכ"ל  ו יון  

השותף  

 ( 2הכללי )

100% 0.25 85 - - - - - - - - - 85 

ציו  ן  בן 

 לייברג ב

דירקטור  

בשותף  

 ( 3) הכללי 

- 0.25 9 - - - - - - - - - 9 

נכ"ל  סמ אייל סאבו

 (  4)כספים 

23% - 11 - - - - - - - - - 11 

 

חיפושי   (1) בע"מ  נויה  וגז  שיר נפט  הכללי  לשותף  ו מעמידה  ייעוץ  דירקטורים,  בתח ותי  מי  וליווי 

ממשל,  י, קשרי  ת, ליווי מערך תקשור ולהגולציה, שיתופי פע, רגיה טרט ם, אספיננסימון והימה

הצדדים  וה ני בין  עליהם  יוסכם  אשר  נוספים  ועניינים  משברים  לעתמל  בתמורעת  לס,  ך  ה 

של   מ  30,000חודשי  בתוספת  ההסכם  ש"ח  מיום  ע"מ.  עמה  ם  כסהה   .1.9.2018בתוקף 

,  פות נוספות של שנהתקוו לאלי ש מהוא יתחדו  1.9.2018  וםלתקופה של שנה אחת החל מי 

אחד יודיע  כן  אם  ל  אלא  עלהצדדים  של    משנהו  מוקדמת  בהודעה  ההסכם  לסיים את  רצונו 

מר חודשים  ובכתב.  שלושה  אעאש  האל  לעי ף  שמור  השנתית  שההכנסה  ככל  השותף  ל  ל, 

  א הארכת ן ₪, תהו ייל מ  1  -פחות מ  מי ניהול מהשותפות תהאמכל מקור שהוא שאינו ד הכללי  

ר יהא  ה כאמו מקר. בהכללי  השותף דת הביקורת של  וע לאישור מחודש של ופה  כפוכם  ההס

כתב לצד  ש וביום מרא  30של    כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת

 האחר. 

  י אלפ  99בסך  תשלום חודשי  זכאי ל הכללי.  ר דירקטוריון לשותף  "מנכ"ל וסגן יו  מעניק שירותי (2)

שותף  לבין ה  ו לסיים את ההתקשרות בינניתן  .  "(רה החודשית מוהת":  ן)להל  ף מע"מ₪ בצירו

בכתב  עה  ם, למשנהו, הוד( חודשים מן המועד בו ימסור מי מן הצדדי3שה )כעבור שלוי  ללהכ

מר    ים לצרכן.מדד המחירלהתמורה החודשית מוצמדת    ות.בדבר רצונו לסיים את ההתקשר 

 משרה.  בשותפות לגבי נושאי בלקומכר  ופטולשיפוי  , י משרהאשנו טוחזכאי לבי  מאור

זכאי לתשלום חודשי  . קר בתחום הפיתוח העסקי בחו"ליעוץ בעישירותי י  ף הכלליתמעניק לשו  (3)

ב  10,000בסך   )להל צי ₪  מע"מ  "ןרוף  החודשית :  ההתקשרות    (." התמורה  את  לסיים  ניתן 

לבין כעבור    בינו  הכללי  המומ  םיחודש   (3)  ושהשלהשותף  בון  דדים,  הצ  מן  מי  ימסור  עד 

 תקשרות. ם את הה יתב בדבר רצונו לסיבכ   למשנהו, הודעה
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₪ בצירוף    ילפא  11בסך  חודשי  תשלום  זכאי ל .  לשותף הכללי  ירותי סמנכ"ל כספיםמעניק ש (4)

" ן)להל  מע"מ ה:  בי  ."(חודשיתהתמורה  ההתקשרות  את  לסיים  השותניתן  לבין  הכללי  נו  ף 

, הודעה בכתב בדבר  י מן הצדדים, למשנהור ממסו ו יהמועד ב מן    ודשים( ח 3שה )כעבור שלו

לסיינ צור הו  את  חודשים    .תשרו התקם  לשלושה  אחת  מוצמדת  החודשית  מדד  להתמורה 

י כמקובל בשותפות לגבי נושאי  אי לביטוח נושאי משרה ולשיפובו זכסאמר  רים לצרכן.  המחי

 משרה. 

 
אודות   10.2.6 שניתנוכתבי  לפרטים  שיפוי  וכתבי  בכי  פטור  משרה  רה  לנושאי 

דוחות  וכן    2019בפרק ד' לדוח    22תקנה  ראו  שותפות,  בשותף הכללי וב
זימון אסיפה כללית וכתבי פט ת  בה אושרה הענק  מיידיים בדבר  שיפוי  ור 

)אסמכתא   17.4.2019ומיום    24.3.2019, מיום  20.3.2019מיום    כאמור,
ודוח  2019-01-038485  -ו  2019-01-025708,  2019-01-024826  )

-2019-01תא  )אסמכ  30.4.2019מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום  

 ם מובא כאן על דרך ההפניה.(, אשר המידע המופיע בה041632
 

א 10.2.7 ונושאי משרה בשותף לפרטים  דירקטורים  ביטוח אחריות  פוליסת  ודות 
תק הכלל ראו  ובשותפות  לדוח  29נה  י  ד'  בפרק  המידע 2019א  אשר   ,

 הכלול בה מובא בזאת על דרך ההפניה. 
 

 מדיניות תגמול 10.3
כללי שאומצה על בשותפות ובשותף הת תגמול לנושאי משרה  ניואודות מדילפרטים  

שנים,   שלוש  של  לתקופה  השותפות  מיום  ידי  החל  וכן    30.4.2019ביום  בתוקף 
בקש נוספים  ראו  לפרטים  עמה,  כלליתדוחות  ר  אסיפה  זימון  בדבר  מיום    מיידיים 

מיום  20.3.2019 ,  2019-01-024826)אסמכתא    17.4.2019ומיום    24.3.2019, 
סיפה כללית ( ודוח מיידי בדבר תוצאות א2019-01-038485  -ו  2019-01-025708

(, אשר המידע המופיע בהם מובא 2019-01-041632)אסמכתא    30.4.2019מיום  
 כאן על דרך ההפניה. 

 

 ל השליטה עסקאות עם בע 10.4
ה 10.4.1 בעלי  עם  עסקאות  אודות  שליטה שלילפרטים  שלבעלי  או  בשותפות  טה 

בשליטתה  תאגיד  או  השותפות  אשר  באישורן,  אישי  עניין  יש  בשותפות 
ב בהן  התשקיף,    או  2017-2019מהלך  התקשרו  במועד  בתוקף  עדיין  שהן 

ה  ותקנ  2018בפרק ד' לדוח    22, תקנה  2017בפרק ד' לדוח    22ראו תקנה  
ד'  22 מ2019ח  לדו  בפרק  בהן  הכלול  המידע  אשר  דרך   ובא,  על  בזאת 

 .ההפניה
 

יצחק,  דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ 10.4.2 סולטן, שהינו אחד    חברה בשליטת מר 
ה הכללימבעלי  בשותף  בע"מו  בשותפות  שליטה  והנפקות  חיתום  ,  אפסילון 

נה חברה חברה בשליטה, בעקיפין, של חברת השקעות דיסקונט בע"מ, שהי
בבשלי השליטה  בעל  בטת  לפתוח  חברה  בי  די  מע"מ  אי  בעלי שהינה 

הנפקות על פי דוחות  בות  צשימשו כמפי  ,השליטה בשותף הכללי בשותפות
מה השותפות  של  מדף  זכאיות    הןו  7.5.2020  -ו  5.5.2020הימים  צעת 
בשיעורועמלל והפצה  ניהול  הצעת  מהתמורה  ים  ת  דוחות  פי  על  בהנפקות 

האמור )יהמדף  סעיףם  מיום  ב  9.1  ראה  השותפות  של  מדף  הצעת  דוח 
דוח הצעת מדף של  ב  9.1יף  סע( ו2020-01-044073)אסמכתא    5.5.2020

מיום   המידע  (2020-01-045378כתא  )אסמ  7.5.2020השותפות  אשר   ,
 .(ול בהם מובא בזאת בדרך של הפניההכל

 
 
 

https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1226001-1227000/H1226896.htm
https://mayafiles.tase.co.il/RHtm/1226001-1227000/H1226896.htm
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 משרה בכירה  חזקות בעלי עניין ונושאי ה 10.5
  השותפותבניירות הערך של  ונושאי משרה בכירה    ות בעלי עניין לפרטים בדבר החזק 

   לעיל. 3.3 סעיףראה  –
 



 1 - אי                                                           

 ודוח אירועים  דוחות כספיים: 11פרק 
 

 דוחות כספיים  111.
לתקנות   ו60בהתאם  לתקנות  6-ב  תשקיףב  דרך פרטי  על  זה  בתשקיף  נכללים   ,

 ההפניה:
 

השותפות   11.1.1 של  הכספיים  בתשקיף  , 31.3.2020ליום  הדוחות  זה   הנכללים 
ל הפניה  של  ביום  בדרך  שפורסמו  -2020-01)אסמכתא    28.6.2020דוחות 

 ;"(2020עון ראשון רב חדו( )" 059494
 

השותפות   11.1.2 של  הכספיים  בתשקיף  , 31.12.2019ליום  הדוחות  זה   הנכללים 
 ; 2019בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח 

 
הכוחדה 11.1.3 של  ות  בתשקיף  , 31.12.2018ליום  פות  ותהשספיים  זה   הנכללים 

 ; 2018בדרך של הפניה לפרק ג' לדוח 
 

הכספי 11.1.4 השיהדוחות  של  ליום  פוותם  בתשקיף,  31.12.2017ת  זה   הנכללים 
שפורסם    2017התקופתי של השותפות לשנת  לדוח    בדרך של הפניה לפרק ג' 

 . "(7201דוח )"  026506-01-2018, אסמכתא 20.3.2018ביום 
 

 שותפותים בפסה הבכיר ביותר בתחום הכמשרהצהרות המנהל הכללי ונושא ה 2.11
 על דרך ההפניה:זה  נכללים בתשקיף יףשקפרטי ת תה לתקנו 60נה לתקבהתאם 

 
הכספים  המנ  תוהצהר 11.2.1 בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ונושא  הכללי  הל 

לתקנה   בהתאם  נייב)ד(  9בשותפות  ת  רות לתקנות  )דוחות  ם  תייקופערך 
התשםמיידייו דוח)"   1970-"ל(,  מיידיים תקנות  כפי(" ות  במסגרת  שצור  ,  פו 

 . 2019 דוח
 

המרהצה 11.2.2 הוללי  הכל  נהות  הנושא  ביבמשרה  הכספים  כיר  בתחום  ותר 
לתקנה בהתאם  לתקנות  9  בשותפות  מיידייםדוחב)ד(  שצורפו  ות  כפי   ,

 . 2018 דוחבמסגרת 
 

ונושא   11.2.3 הכללי  המנהל  הכהצהרות  בתחום  ביותר  הבכיר  ספים  המשרה 
לתקנה   בהתאם  לתקנות  9בשותפות  מיידייםדוחב)ד(  כ ות    שצורפו   יפ, 

 . 2017 דוחת רמסגב
 

ונושא   11.2.4 הכללי  המנהל  הכהצהרות  בתחום  ביותר  הבכיר  ספים  המשרה 
לתקנה   בהתאם  לתקנות  ג38בשותפות  מיידייםדוח)ד(  כות    שצורפו   י פ, 

 . 2020רבעון ראשון   דוחמסגרת ב
 

 של השותפות  יםהחשבון המבקר יל רוא ש  כמההס תבמכ 3.11
  נכללת   והשותפות, שבל  ש  יםרקבמחשבון הה  ישל רואהסכמה    מכתבמצורף להלן,  

ה החשבון ת רואת בדרך של הפניה, את דוחולכלול בתשקיף המדף, לרבו  םהסכמת
 יף זה על דרך ההפניה. תשקלעיל, הנכללים ב 11.1המבקר האמורים בסעיף 

 
 ם ועיאירדוח  4.11

  כהגדרתו  דוח אירועים,  ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף, מצורף להלן60בהתאם לתקנה  
 וחד התרחשו לאחר מועד חתימתרועים שי תשקיף, בדבר איפרט לתקנות  56בתקנה 

   ( ועד סמוך למועד מתן ההיתר לתשקיף.28.6.2020  )ביום 2020רבעון ראשון 
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 ותפות הש לש  יםהחשבון המבקר כתב הסכמה של רואימ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 קוסט פורר גבאי את קסירר 
 א', 144דרך מנחם בגין 

 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525   . טל
 972-3-5622555+  פקס 

ey.com 

 
 
 
 
 
 

   2020,  ביולי 29
 

 :לכבוד 
 

 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול ) -דירקטוריון מודיעין 

 השותף הכללי של מודיעין אנרגיה )שותפות מוגבלת( 

 67023, תל אביב 24קומה -, מגדל משולש3מרכז עזריאלי 

 

 

המיועד    "( השותפות )להלן: "   שותפות מוגבלת   -   מודיעין אנרגיה   של מדף    תשקיף  הנדון: 

 2020  לי יו בחודש  להתפרסם  

 
הדוחות   של  נדוןבש  תשקיףב הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(

 : להלןשלנו המפורטים 

על הדוחות הכספיים המאוחדים של השותפות    2020במרס  23דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1

בדצמבר  31  ה ביוםשלוש השנים בתקופה שהסתיימולכל אחת מ  2018-ו  2019בדצמבר  31לימים 

2019 . 

בהתאם על מידע כספי נפרד של השותפות    2020במרס  23דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2

  2019בדצמבר  31לימים  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל9 לתקנה

 . 2019בדצמבר  31 ה ביוםבתקופה שהסתיימשלוש השנים ולכל אחת מ  2018-ו

על מידע כספי תמציתי מאוחד של  2020ביוני   28דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום   (3

 .של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך  הולתקופ 2020רץ במ 31ליום   שותפות ה

ליום   שותפותעל מידע כספי תמציתי נפרד של ה  2020ביוני   28( דוח רואה החשבון המבקר מיום 4

 ד'38של שלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם לתקנה   הולתקופ 2020ץ במר 31

 . 1970-התש"ל(,  דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך ל

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון 
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 ועים איר וחד
 

-תשקיף וטיוטת תשקיף)פרטי  רך  א לתקנות ניירות ע56דוח אירועים )כמשמעו בתקנה  
וצור תש מבנה  אירוע(  1969-כ"טה(,  )כמשמעובדבר  בתקנים  מהותיי תם  האמורה(  ם  ה 

  31ום  לי  יםפידוחות הכס העל  תימה  פות שאירעו בתקופה שלאחר מועד החותש לחס  בי
 ד למועד תשקיף זהוע (202028.6.ום )בי 2020 מרץב
 

  ( 28.6.2020יום  )ב  2020  רץמב  31  כספיים ליוםעד חתימת הדוחות הבתקופה שלאחר מו
 , למעט כמפורט להלן: ים מהותייםאירועא חלו זה, ל ףתשקיד למוע ועד

 

נודע לה שדיווחה השותפות    19.7.2020ביום   . 1  California Resourcesקבוצת  כי 
Corporation     "(CRC  את הכוללת   ,)"California Resources Production 
Corporation  ו-  California Resources Petroleum Corporation השותפות  ,

, הגישה לבית משפט מחוזי בטקסס  28.5156%בשיעור של    Grapevineבפרויקט  
הרגל האמריקאי בחוק פשיטת    11ארה"ב, בקשה להגנה מפני נושים בהתאם לפרק  

(Chapter 11.)  מ-  CRC  מפעילת הפרויקט,  נמסר לשותפים בפרויקט  אינה  , אשר
 ל בפרויקט כרגיל. וכי הם ממשיכים לפע

 

השותפות    שלהמועד למימוש האופציה    הארכתעל  דיווחה השותפות    20.7.2020ביום   . 2
 . 23.8.2020ם עד ליובאנגליה להצטרפות לפרויקט 

 

,  ATP Oil and Gas Corporationפרישת  על    דיווחה השותפות  22.7.2020ביום   . 3
בהליכ נמצאת  פירוקאשר  התפעול    ,י   "שמשון"  I/18ת   קבחז  המשותףמהסכם 

 .מהחזקהו "(החזקה)" 

 
ATP  ( בחזקה  זכויותיה  את  המועברות" העבירה  ליתר הזכויות  תמורה,  ללא   ,)"

ל )למעט  החזקה  שלאחר Petroleum Services Holding AS  -שותפי  באופן   )
 -ל 10%  -של השותפות בחזקה עלה מהעברת הזכויות המועברות שיעור האחזקות  

10.554% . 
 

הזכו במשרד ות  יהעברת  הנפט  ענייני  על  הממונה  לאישור  כפופה  לעיל  כאמור 
( בבקשה   2020ביולי    21ביום    "(.הממונה " האנרגיה  לממונה  החזקה  שותפי  פנו 

החזקה  ושותפי  הפרישה  להסכם  בהתאם  המועברות  הזכויות  העברת  לאישור 
 ממתינים לאישור הממונה להעברת הזכויות המועברות. 

 
 
 
 
 
 

 29.7.2020ריך: תא
 
 
 
 

 

 
     

 דירקטוריון  יו"ר   – אהרון קאופמן 
 , מבע"( 1992מודיעין אנרגיה ניהול )

 י השותף הכלל

 ל מנכ"ויו"ר    ןסג , רון מאור 
אנרגיה מודיעי )  ן     (  (  1992ניהול 

 ללי כ ההשותף , מ בע"

 ם פיכ"ל כססמנ, אייל סאבו רו"ח  
     ( 1992מודיעין אנרגיה ניהול )

 לי ותף הכלהש , מ בע"
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 : פרטים נוספים 12פרק 
 

 חוות דעת עורך דין  12.1
 השותפות, המציע והנאמן קיבלו את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 
 

 2020 י ליו ב  29תל אביב, 
 
 

 לכבוד       לכבוד      לכבוד 
 נאמנויות בע"ממודיעין אנרגיה   בע"מ ( 1992מודיעין אנרגיה ניהול )  שותפות מוגבלת   -מודיעין אנרגיה  

 , מגדל משולש3מרכז עזריאלי   , מגדל משולש3מרכז עזריאלי   , מגדל משולש3ריאלי זע זכמר
 תל אביב      תל אביב      תל אביב 

 
 

 א.נ., 
 
 

 שותפות מוגבלת )"תשקיף המדף"(  –גיה מודיעין אנרתשקיף מדף של הנדון: 
 
 

בע"מ והדירקטור של  ("  1992ה ניהול )יגרנאמודיעין    –לבקשתכם הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו, הדירקטורים של המציע  
 המדף.  בתשקיף כדין ושמותיהם נכללים  מנויות בע"מ, נתמנונא מודיעין אנרגיה  –המנפיק 

 
 . 2020 יולידעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף שיפורסם בחודש  -נו מסכימים שחוותא
 

 
 בכבוד רב,                

 
 

         איתי ברפמן, עו"ד         
 עורכי דין ונוטריון  ב הולנדר, משרד אז ד"ר         
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 צעה הוצאות בקשר לה 12.2
אלפי    173  -הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ 12.2.1

 ש"ח. 
 

הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות נוספות שתהיינה בקשר עם פרסום דו"חות הצעת מדף,     
 רך גיוס הון בעתיד במסגרת תשקיף מדף זה.וצל כאמור אם וכאשר יפורסמו דו"חות 

 
וב 12.2.2 לעיל  לאמור  סעיף  בהתאם  להוראות  בקשה 4התאם  )אגרת  ערך  ניירות  לתקנות  א 

התשנ"ה תשקיף(,  לפרסום  היתר  ערך  1995-למתן  ניירות  לרשות  שילמה  השותפות   ,
אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות  

מדף הצעת  דו"חות  פרסום  במועד  המוצעים  בת  ערך  כקבוע  ובמועדים  קנות בסכומים 
 אלה. 

 
פרט לאמור לעיל לא שילמה השותפות ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על   12.2.3 

 פי תשקיף זה.-ניירות ערך המוצעים על
 

 התשקיף  פי-על הערך לניירות בקשר עמילות דמי 12.3
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף שילמה השותפות בגין התחייבות לעמלות בקשר עם הפצת  

סך  ניירו ערך  כת  מיום   290  -של  מדף  הצעת  דוחות  פי  על  ההנפקות  עם  בקשר  דולר    אלפי 
 .  7.5.2020ומיום  5.5.2020, מיום 25.11.2018מיום   , 22.1.2018

 
 עיון במסמכים  12.4

העתקים מתשקיף זה, מהדוחות, מהאישורים ומהסכמי השותפות והנאמנות המוזכרים בתשקיף 
במשרדו  זה,   לעיון  הרגי  שוםהרעומדים  העבודה  בשעות  המציע,  עותק  לושל  בנוסף,  ת. 

של  האינטרנט  באתר  מפורסם  שכתובתו   מהתשקיף  ערך  לניירות  הרשות 
www.magna.isa.gov.il . 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 __________________________        : השותפות
 שותפות מוגבלת –אנרגיה  -מודיעין      

 
 

    __________________________     המציע : 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין      

 
 

 __________________________      הדירקטורים של המציע : 
 אהרון קאופמן       

 
 

__ _________________________ 
 רון מאור        

 
 

   __________________________ 
 יצחק סולטן       

 
 

   __________________________ 
 בן ציון בלייברג        

 
 

   __________________________ 
 יהושע שטרן      

 
 

   __________________________ 
 אברמוביץיהושע       

 
 

 __________   ________________ 
 נחמה ציבין       

 
 

 __________________________       : והמנפיק הנאמן
 אנרגיה נאמנויות בע"מ -מודיעין      

 
 

 __________________________     הדירקטור של הנאמן והמנפיק:
 ( בע"מ1999ש.א. נאמנויות )      
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