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תשקיף מדף

אשר לפיו, ניתן להציע ניירות ערך שונים (יחידות השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות, המוחזקות 
ומופעלות על-ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של המפקח (להלן: "יחידות השתתפות"), אגרות חוב שאינן 
ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים 
למימוש לאגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר 
שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי), ביחד או בנפרד, בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–

1968 ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו–2005, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה 
הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הבורסה כפי שיהיו באותה עת ובכפוף להוראות הסכם השותפות והסכם הנאמנות.

גורמי הסיכון העשויים להשפיע על פעילותה של השותפות כוללים, בין היתר, את גורמי הסיכון הבאים, אשר עשויה להיות להם השפעה 
גדולה על עסקי השותפות: תלות במחירי הדלקים בעולם המשפיעים על מחירי הנפט והעלולים להשפיע על כדאיות ההפקה מקידוח מאגרים 
שנתגלו וממאגרים חדשים שיתגלו (ככל שיתגלו); העדר כיסוי ביטוחי - על אף קיומן של פוליסות ביטוח, לא כל הסיכונים האפשריים 
מכוסים; סיכוני תפעול בפעולות חיפושי נפט וגז כגון התפרצות בלתי מבוקרת מבור הקידוח, התלקחות, נזילה של נפט ו/או גז העלולים 
להסתכם בנזקים כבדים ביותר; העדר בטחון שיעלה ביד השותפות להפיק הפקה מסחרית בכל קידוח; תלות בקבלנים, ציוד ושירותים 
מקצועיים המוזמנים מחו"ל, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את פעילות השותפות; העדר פיזור ההשקעות והעדר מימון מלא; סיכונים 
הנדסיים ואי ודאות לגבי התוצאות הצפויות הנובעת בין היתר, מהסתמכות על נתונים חלקיים ומשוערים ומכיוון שתחום קידוחי הנפט והגז 
אינו בגדר מדע מדויק ועל כן כרוך בדרגה גבוהה של סיכון; עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים; סיכון בפיתוח 
שדה במקרה של תגלית וזאת לאור העובדה כי פיתוח והפקה מסחרית עשויים להימשך תקופות ארוכות ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות 
ניכרות; תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים לרבות אישורים מכח חוק הנפט, אישורי רשויות שונות כגון משרד הבטחון, מינהל התעופה 
האזרחית, רשויות מקומיות, ועדות תכנון והבניה וכדומה; התנגדויות של ארגוני איכות הסביבה, שינויים רגולטורים הנוגעים לתחום חיפושי 
הנפט והגז לרבות שינויים במיסוי תחום הפעילות, שינויים במדיניות הממונה לענייני הנפט להענקת זכויות נפט ולהעברתן; סיכוני מס 
הנובעים משינויים כתוצאה מחקיקה, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המסים לרבות חקיקת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011 ביטול או 
פקיעה של זכויות ונכסי נפט בהתאם להוראות הדין; גלישה של מאגרים שנתגלו או יתגלו בתחום שטחים שלשותפות זכויות בהם לשטחים 
אחרים בהם אין לשותפות זכויות או להיפך; צירוף משתתפים נוספים ודילול חלקה של השותפות בהכנסות; סיכון בטחוני לרבות פעולות 
טרור; תלות במפעיל; אפשרות ביטול או פקיעת חזקת ראש העין;  תנודתיות בשער הדולר המשפיעה על מחירי התשומות בפעילות השותפות 

.(COVID -19) ואי-היציבות בשווקים והאטה הכלכלית בשל התפרצות נגיף הקורונה

לפרטים בדבר כל גורמי הסיכון החלים על השותפות ראו סעיף 22 בפרק תיאור עסקי השותפות שנכלל בדוח התקופתי 2019 (כהגדרתו 
להלן), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

לפרטים אודות תניות פיננסיות להן התחייבה השותפות במסגרת הלוואה שקיבלה, אשר עשויות להגביל חלוקת דיבידנד על ידי השותפות, ראו 
סעיף 1 (ח) לדוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי 2019 וכן באור 8 לדוחות הכספיים בפרק ג' לדוח התקופתי 2019.

בחוות דעת רואי החשבון הנלווית לדוחות הכספיים הכלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה נכללה הערת "עסק חי" המפנה את תשומת הלב 
לאמור בביאור 1ה' בדבר גרעון בהון החוזר של השותפות, גרעון בהון השותפות, הפסדים שנצברו לה ובדבר הצורך של השותפות לגיוס 
מקורות מימון בהיקפים משמעותיים לביצוע תכניותיה, וכן לאמור בביאור 3ב' בדבר הפעולות שביצעו השותפות והמשקיע (כהגדרתו 
להלן) לצורך עמידה בדרישות שר האנרגיה והמים על מנת להשיב את זכות הנפט למעמדה והדרישה הנוספת שעל השותפות לעמוד בה. 
גורמים אלה, ביחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאורים הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של השותפות כ"עסק 

חי."

מובהר ומודגש כי רשות ניירות ערך מאשרת תשקיף מדף זה לשנה אחת ובכפוף לקבלת היתר מהרשות לכל דו"ח הצעת מדף. בתום השנה 
הרשות תבחן מחדש את ההמלצה להארכת תשקיף המדף בשנה נוספת.

המפקח הינו עו"ד דוד איידלברג.

עותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות 
.www.magna.isa.gov.il ניירות ערך

תאריך התשקיף  : 31 באוגוסט 2020
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הגדרות 1.1

"הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"הדוח התקופתי 2019" –  הדוח התקופתי של השותפות לשנת 2019 כפי שפורסם ביום 31 

במרס 2020, המובא כאן על דרך ההפניה;

"השותפות" – גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת (1993);

"השותף הכללי" – גבעות עולם נפט בע"מ; 

"השותף המוגבל" – גבעות עולם נאמנויות (1993) בע"מ; 

"דוח הצעת המדף" – דוח אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך, ותקנות ניירות ערך (הצעת 

מדף של ניירות ערך), התשס"ו–2005 ובו יפורטו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה; 

"חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט–1999; 

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968;

"תקנות הצעת מדף" –  תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו–2005.

כללי 1.2

השותפות עוסקת בתחום חיפושי והפקת נפט וגז בישראל. השותפות התאגדה בשנת 1993 

כשותפות מוגבלת, על-פי הסכם שותפות שנחתם ביום 8.6.1993 (כפי שתוקן מעת לעת) 

(להלן: "הסכם השותפות"), בין השותף הכללי לבין השותף המוגבל. לפרטים בדבר הסכם 

השותפות ראו פרק 5 להלן. 

ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על-ידי השותף הכללי תחת פיקוחו של עו"ד דוד 

איידלברג (להלן: "המפקח"). המפקח אינו אחראי לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה. אין 

בפיקוחו של המפקח משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך אשר ניתן להציע על-פי 

תשקיף מדף זה או על כדאיות ההשקעה בהם. אין באמור כדי לפטור את המפקח מכל 

חובה המוטלת עליו על-פי הסכם הנאמנות ועל-פי דין.

השותף המוגבל משמש כנאמן (להלן: "הנאמן") ומחזיק את יחידות ההשתתפות שהונפקו 

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

היחידות.

בהתאם לתשקיפים ודוחות הצעת מדף שפורסמו בין השנים 2012-1993 הונפקו לציבור 

יחידות השתתפות המקנות זכויות השתתפות בזכויות השותף המוגבל. 

הנאמנות: הנאמנות לטובת בעלי היחידות המוצעות בזה, שעל-פיה מוחזקות ומופעלות 

בנאמנות הזכויות בשותפות נוצרה בהסכם הנאמנות שנחתם ביום 8.6.1993 בין השותף 

המוגבל כנאמן עבור בעלי היחידות מצד אחד ובין המפקח דאז, קסלמן וקסלמן רואי 

פרק 1: מבוא
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חשבון מצד שני1, בדבר הנפקתן של יחידות המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן 

כשותף המוגבל בשותפות (על תיקוניו) וכפי שיתוקן מפעם לפעם (להלן: "הסכם 

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

הנאמן הינו חברה בבעלותם של בעלי המניות של השותף הכללי. אין לשותף הכללי ולנאמן 

או לבעל ענין בהם ענין במפקח ואין למפקח או לבעל ענין בו ענין בשותף הכללי או בנאמן2 

או בבעל ענין בהם. 

היתרים ואישורים 1.3

השותפות קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על-פי דין  1.3.1
לפרסום  תשקיף מדף זה. 

הצעת ניירות ערך, שלא במועד זה, אלא במסגרת תשקיף מדף כאמור בסעיף 

23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") תעשה על-
פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

(הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו–2005 (להלן: "תקנות הצעת מדף") ואשר 

בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן: "דוח הצעת מדף").

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים  1.3.2
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על 

טיבם של ניירות הערך המוצעים.

השותפות קבלה מהבורסה אישור עקרוני (להלן: "האישור העקרוני") לרישומם  1.3.3
למסחר של יחידות השתתפות, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ליחידות 

השתתפות, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, כתבי אופציה 

הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות 

חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות 

השתתפות, ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי 

הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי, אשר יוצעו על-פי תשקיף מדף זה (להלן 

בפרק זה: "ניירות הערך הכלולים"). 

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף  1.3.4
המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על 

השותפות או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף או על המחיר 

בו הם יוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך  1.3.5
הכלולים בתשקיף המדף, והרישום למסחר של ניירות הערך האמורים יהיה כפוף 

לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת 

מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף. 

החל מיום 23.8.2015, מכהן עו"ד דוד איידלברג כמפקח השותפות.  1
המפקח מחזיק  במניית ניהול אחת בנאמן, אשר מקנה את הזכות למנות את הדירקטורים של הנאמן כל עוד ישמש כמפקח  2 

על-פי הסכם הנאמנות. רו"ח ירון רותם מונה על ידי המפקח כדירקטור בשותף המוגבל.
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אין במתן האישור העקרוני על-ידי הבורסה משום התחייבות למתן אישור  1.3.6
לרישום ניירות הערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום 

ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה 

וההנחיות על-פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום ניירות הערך על-

פי דוח הצעת המדף.

במועד פרסום תשקיף מדף זה, השותפות אינה מציעה ניירות ערך כלשהם,  1.3.7
ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בגין פרסום תשקיף המדף. 

ייעוד התמורה, אם וככל שהשותפות תציע ניירות ערך על פי תשקיף 

המדף ועל פי דוחות הצעת מדף שיוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך 

ותקנות הצעת מדף, יפורט ייעוד תמורת ההנפקה במסגרת דוחות 

הצעת המדף כאמור . 

השלכות מס 1.4

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס ובמידת הצורך להיעזר ביעוץ 

מקצועי מתאים. האמור בתשקיף, בפרק 6 להלן, אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת 

לחיקוקים הנזכרים בו ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי.

בדבר האפשרות לנכות לצורך מס על ידי בעלי היחידות את סכומי ההשתתפות בחיפושי 

נפט וגז והיבטי מס אחרים ראו פרק 6 להלן בתשקיף מדף זה.
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על-פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור, באמצעות דוחות הצעת המדף, ניירות ערך שונים (יחידות 

השתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות, המוחזקות ומופעלות 

על-ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של המפקח (להלן: "יחידות 

השתתפות"), אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, 

כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות, ניירות ערך 

מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי).

בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה 

וצורה), התשכ"ח–1968 (להלן: "תקנות פרטי התשקיף"), הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעות 

ניירות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יבואו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו 

ניירות ערך לציבור, בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח כאמור, והכל בהתאם להוראות כל 

דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת, ובכפוף להוראות הסכם השותפות 

והסכם הנאמנות.

פרק 2: פרטי הצעת ניירות ערך לציבור
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הון השותפות לתאריך תשקיף המדף .3.1

ההון הרשום והמונפק של השותפות הינו 1,056,903,165 יחידות השתתפות בנות 1 ש"ח ע.נ. 

כל אחת. כל היחידות הנ"ל נרשמו למסחר בבורסה.

ההון העצמי של השותפות ליום 31 בדצמבר  2019 (באלפי דולר) .3.2

משקיע השותף הכללי השותף המוגבל ס ה " כ
100 8 84,206 84,314 הון השותפות

- 1 15,917 15,918 קרנות הון

- (12) (123,256) (123,268) יתרת הפסד
100 (3) (23,133) (23,036) סך הכל

פרטים אודות אגרות החוב והלוואות של השותפות .3.3

נכון למועד התשקיף אין לשותפות אגרות חוב אשר הונפקו לציבור. לפרטים אודות 

הלוואות שקיבלה השותפות מהשותף הכללי ומבעלי עניין בו ראו סעיף 1 (ח) לדוח 

הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי 2019 וכן באור 8 לדוחות הכספיים בפרק ג' לדוח 

התקופתי 2019.

השינויים בהון  .3.4

בשלוש השנים שקדמו למועד פרסום תשקיף מדף זה לא היו שינויים בהון השותפות למעט 

החלטה מיום 21.11.2018 לאחד את 10,569,031,650 היחידות בנות 1 ש"ח ע.נ. הקיימות 

בתאריך ההחלטה ל-1,056,903,165 יחידות בנות 1 ש"ח ע.נ. אשר תהיינה שוות בכל 

הבחינות ליחידות הקיימות לפני איחוד ההון. איחוד ההון על פי החלטה זו נעשה באופן 

שכל 10 יחידות קיימות בנות 1 ש"ח ע.נ. שהיו רשומות על שמו של אדם אחד ביום 

21.11.2018 הפכו ליחידה חדשה אחת בת 1 ש"ח ע.נ. ביום 5.7.2020 אישרה האסיפה 

הכללית החלטה לאחד את 1,056,903,165 היחידות בנות 1 ש"ח ע.נ. הקיימות בתאריך 

ההחלטה (ביחס של 15 ל-1) ל-70,460,211 יחידות בנות 1 ש"ח ע.נ. אשר תהיינה שוות בכל 

הבחינות ליחידות הקיימות לפני איחוד ההון. בהתאם להחלטה שאושרה המועד הקובע 

לביצוע איחוד ההון יהיה בהחלטת המפקח ובלבד שיהיה בתוך שבועיים ממועד פרסום 

תשקיף המדף.

החזקות בעלי עניין .3.5

לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ביחידות השתתפות, למיטב ידיעת השותף הכללי, נכון 

למועד תשקיף מדף זה, ראו דוח מיידי מיום 21.4.2020, אשר המידע הכלול בו מובא בזאת 

בדרך של הפניה. 

פרק 3: הון השותפות המוגבלת
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למיטב ידיעת השותף הכללי, נכון למועד תשקיף מדף זה אין שינוי בהחזקות בעלי הענין 

האמורות לעיל.

הסכמים בין בעלי יחידות ההשתפות בשותפות .3.6

למיטב ידיעת השותף הכללי, אין הסכמי הצבעה ו/או הסכמים אחרים המתייחסים 

להחזקות ביחידות השתתפות בין בעלי העניין בשותפות. 

בעל השליטה בשותפות .3.7

בעלי השליטה בשותפות ובשותף הכללי, בעקיפין, הינם האחים נגה, עודד ואיתן בן דוד1. 

למיטב ידיעת השותפות, נכון למועד מכתב זה בעלי המניות בשותף הכללי הינם-

- ראש העין חיפושי נפט בע"מ2 (להלן: "ראש העין") כ-60%;

- שפיר הנדסה ותעשייה בע"מ (להלן: "שפיר") כ-22% (לפרטים על מימוש אופציית המכר 

על ידי שפיר למכירת מניות אלו ראו בהערת שוליים 1 למטה) ;

 - חברות בבעלות מר טוביה לוסקין3 (נפט הר קדם בע"מ וטי-אויל וגז בע"מ) כ-18%.

מחירי היחידות בבורסה .3.8

ביום 30.12.2014 הושעה המסחר ביחידות ההשתתפות לאחר שנסחרו במשך 15 ימים 

המחיר של 1 אגורה. לאחר שבוצע איחוד הון ביחידות ההשתתפות ביחס של 10 ל-1, חודש 

ביום 22.11.2018 המסחר ברשימת השימור. ביום 30.12.2018 חודש המסחר ביחידות 

ההשתתפות של השותפות ברשימה הראשית. 

לפירוט בדבר הודעת שפיר מיום 31 באוקטובר 2018 על מימוש אופציית המכר אשר מכוחה תוכל לחייב את   1

משפחת בן דוד לרכוש את מניות ההקצאה שהוקצו לשפיר (כ-22% ממניות השותף הכללי) עבור תמורת 
ההקצאה (בסכום של 3.3 מיליון דולר) ששילמה שפיר וכן דרישה לפירעון ההלוואות שהעמידה שפיר לשותף 
הכללי (בסכום כולל של 2.1 מיליון דולר) בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמי ההלוואות ולהסדר התשלומים 

עליו סיכמו הצדדים ראו דו"ח מיידי מיום 25.12.2018.
בהסכם נקבע, בין היתר, כי רק לאחר פירעון מלוא תמורת המימוש, תעביר שפיר לנאות דקלים את המניות 
נשוא אופציית המכר (בהקשר זה נקבע כי לאחר כל תשלום שיפרע על חשבון אופציית המכר, חלק יחסי 
ומתאים של המניות נשוא אופציית המכר לא יקנה לחברה זכויות בשותף הכללי נכון למועד התשקיף נפרעו 
15 מתוך 36 תשלומים דהיינו כשליש מהחוב לפיכך החזקות שפיר במניות השותף הכללי הינן למעשה כ- 

12.83% וחברת נאות דקלים מחזיקה בכ-9.17%).
כמו כן ראו דוח מיידי מיום 5.4.2019 בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בשותפות.  

 2       במניות ראש העין חיפושי נפט בע"מ, כפי שנמסר לשותפות, מחזיקים נפט ב.ד. בע"מ (36.6%)*, ש.ל.ב. השקעות 
בע"מ (36.6%)**,  צמחה גבירצמן (0.8%) ושוגרמן שלומית, עופר רחל, גבירצמן חיים, גבירצמן עמירם 
וגבירצמן זהר יעקב (0.16% כל אחד) , שמואל בקר (4.78%), אי.ב.ד. יזמות וניהול פרוייקטים בע"מ (חברה 

בבעלות אמיר בן דוד) 1.93% וחברת מלון נאות דקלים בע"מ 18.44%*. 
למיטב ידיעת השותפות, במניות נפט ב.ד.בע"מ מחזיקים נגה בן-דוד (29.0%), איתן בן-דוד  (25.8%), עודד בן-  *
דוד (25.8%) (שלושת האחרונים הינם אחים), רוני בן דוד (6.6%) ,שלום פרץ (6.8%) (שלום פרץ משמש כרואה 
החשבון של בני משפחת בן-דוד ועסקיה) וחברת גינות המלכים בע"מ- 6% (למיטב ידיעת השותפות בעלי 
המניות בחברה הינם דהוקי שלמה, דהוקי סימה, דהוקי עומרי ודהוקי עוז בחלקים שווים). במניות חברת 
מלון נאות דקלים בע"מ מחזיקים נגה בן דוד, איתן בן דוד ועודד בן דוד בחלקים שווים (שלושת האחרונים 

הינם אחים)
למיטב ידיעת השותפות,  במניות ש.ל.ב. השקעות בע"מ מחזיקים שמואל בקר (ב-21.7%) ו-28 בעלי מניות  **

נוספים, מתוכם מחזיקים ב-5% או יותר במניותיה רוני בן דוד (8.3%) ועיזבון המנוח רם בן דוד ז"ל (6.85%).

יובהר כי עמדתו של מר לוסקין הינה שהקצאות המניות שנעשו בחברת השותף הכללי לרבות לשפיר נעשו  3 
בניגוד להסכמים שנחתמו עימו וכי אין להן תוקף וכי בין בעלי המניות בחברת ראש העין לבין מר לוסקין 

מתקיים הליך משפטי לרבות בעניין זה (לפרטים ראו בבאור 11 (ח) בדוח התקופתי).
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 להלן נתונים לגבי מחירי הסגירה של יחידות ההשתתפות של השותפות (הגבוה ביותר 

והנמוך ביותר) שנקבעו בבורסה החל מיום 1.1.2018 ועד סמוך לפני פרסום תשקיף מדף זה 

(הנתונים הינם באגורות) : (1),(2) 

בשנת 2020(3) בשנת 2019 בשנת 2018
בתאריך השער בתאריך השער בתאריך השער

20.1.2020 22 30.6.2019 29.5 1.1.2018 1 המחיר הגבוה ביותר

3.5.2020 6.6 23.10.2019 17.2 23.12.2018 25.8 המחיר הנמוך ביותר

אם שער יחידת ההשתתפות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים, צוין התאריך המאוחר מביניהם. (1)
הנתונים מתואמים לחלוקות רווחים. (2)

עד ליום 26.8.2020 בו עמד שער הסגירה של יחידת השתתפות של השותפות על 7.1 אגורות. (3)
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היחידות הקיימות והיחידות המוצעות על-פי תשקיף מדף זה מקנות, על-פי הסכם הנאמנות, זכות 

השתתפות בזכויות הנאמן בשותפות המוגבלת המוחזקות ומופעלות על-ידי הנאמן בנאמנות 

לטובת בעלי היחידות, תחת פיקוחו של המפקח, הכל על-פי הוראות הסכם הנאמנות ותנאיו. 

הוראות הסכם הנאמנות לרבות בדבר הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות מובאות בתשקיף 

מדף זה על דרך של הפניה להסכם הנאמנות, כפי שפורסם בדו"ח מיום 24.8.2020  (מס' 

אסמכתא: 2020-01-092835) (להלן: "הסכם הנאמנות").1 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן הפניית תשומת הלב לנושאים הבאים: .4.1

לפרטים בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת רווחים, ראו סעיף 9.3-9.4  .4.1.1

להסכם הנאמנות וסעיפים 9.5-9.4 להסכם השותפות המובאים בתשקיף זה על דרך 

של הפניה להסכם השותפות, כפי שפורסם בדו"ח מיום 24.8.2020 (מס' אסמכתא: 

2020-01-092832) (להלן: "הסכם השותפות")

לפרטים בדבר זכויות בעל יחידות השתתפות בפירוק, ראו סעיף 18 להסכם  .4.1.2

הנאמנות וסעיפים 20-22 להסכם השותפות.

לפרטים בדבר הזכות למינוי דירקטורים ומשך כהונתם ראו פירוט בפרק 8 לתשקיף  .4.1.3

מדף זה.

לפרטים בדבר זכויות לקבלת הודעות על אסיפות בעלי יחידות השתתפות בשותפות,  .4.1.4

לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן והמניין החוקי הדרוש בהן, ראו סעיף 14 

להסכם הנאמנות.

לפרטים בדבר העברת יחידות השתתפות ופיצולן ראו סעיפים 6 ו-8 להסכם  .4.1.5

הנאמנות.

לפרטים בדבר שינוי הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות ראו סעיף 21 להסכם  .4.1.6

הנאמנות.

לפרטים בדבר הנפקת יחידות נוספות, ראו סעיף 2.4 להסכם הנאמנות. .4.1.7

להלן פירוט סעיפים מתוך הסכם השותפות והסכם הנאמנות הנוגעים לנושאים האמורים  .4.2

בסעיף 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט–

:1969

שינויים בהסכם השותפות ובהסכם הנאמנות .4.2.1

אף כי הדבר אינו מצוין במפורש בהסכם הנאמנות, כל הוראותיו, הינן בכפוף להוראות הדין, ובפרט –   1

הוראות פקודת השותפויות וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שלא ניתן להתנות עליהן. על כן, יש לקרוא 
בהתאם את הוראות הסכם הנאמנות המפורטות להלן. יצוין, כי ביום 15.12.2016 אישרה האסיפה הכללית 
של בעלי יחידות השותפות תיקון הסכם הנאמנות. לפרטים ראו דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של 

השותפות מיום 10.11.2016  (מס' אסמכתא: 2016-01-075804).

פרק 4: הזכויות הנלוות ליחידות והסכם הנאמנות
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סעיף 17 להסכם השותפות - לא יעשה כל שינוי בהסכם השותפות  .4.2.1.1

המוגבלת אלא בהסכם נוסף בכתב בין השותף הכללי והשותף המוגבל.

סעיף 21.2 להסכם הנאמנות - המפקח והנאמן יהיו זכאים על ידי הסכם 

נוסף בכתב לשנות, לתקן, לצמצם ולהוסיף על הוראות הסכם זה או 

לוותר על אי מילוי הוראה מהוראותיהם או זכות הניתנת על פיה וכל זאת 

בצורה ובמידה כפי שייראה להם כמתאים ומועיל לביצוע הוראות הסכם 

זה או לניהולה היעיל של הנאמנות הנוצרת על פיו, אך כל אלה בתנאי 

שהמפקח ישוכנע שהשינוי, התיקון, הצמצום, התוספת או הויתור לא 

יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות. כל שינוי, תיקון, צמצום, תוספת או 

ויתור אחרים לגבי הוראות הסכם הנאמנות יכולים להיעשות ללא הגבלה 

אם יאושרו בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות באופן הקבוע בהסכם 

הנאמנות.2 

סעיף 11.1.10 להסכם הנאמנות – מקום שנדרש אישור מאת המפקח על  .4.2.1.2

פי הסכם הנאמנות לעניין סעיפים:  8.2, 10.1 (א), 10.1 (ב), 10.1 (ג), 14.2, 

14.2א', 15 ו- 16 להסכם השותפות לא יהיה תוקף לאישור כזה אלא אם 

כן ניתן על ידי המפקח בכתב ומראש רק לאחר שקיבל את אישורה של 

האסיפה הכללית שכינס לשם קבלת אישורה. מקום שנדרש אישור מאת 

המפקח על פי סעיף 22 להסכם הנאמנות שאינם כלולים בסעיפים 8.2, 

10.1 (א), 10.1 (ב), 10.1 (ג), 14.2, 14.2א', 15 ו- 16 להסכם השותפות לא 

יהיה תוקף לאישור כזה אלא אם כן ניתן על ידי המפקח בכתב ומראש. 

נתבקש אישור המפקח, המפקח ישיב על כך תוך זמן סביר ובמקרה של 

סירוב ינמק בתשובתו מדוע מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם של 

בעלי היחידות. מובהר כי על אף אישור האסיפה הכללית מיום 

26.10.2015 והמפקח לשינויים בהסכם הנאמנות הבהיר השותף הכללי כי 

הוא מתנגד לכל שינוי בהסכם הנאמנות שיש לו השלכה על הסכם 

השותפות ללא שהשינוי אושר בהתאם לתנאי הסכם השותפות.

סעיף 22 להסכם הנאמנות – למעט אישורים של המפקח הנדרשים לפי  .4.2.1.3

הסכם השותפות המוגבלת במקרים המפורטים בסעיף 11.1.10 בהסכם 

הנאמנות (כמפורט בסעיף 4.2.1.2 לעיל) שלגבי דרכי אישורם יחולו 

הוראות סעיף 11.1.10, המפקח והנאמן יהיו רשאים להסכים על שינויים 

בהסכם השותפות המוגבלת ובהסכמים אחרים, שהסכמתם או הסכמת 

מי מהם להם דרושה על פי הסכם השותפות המוגבלת או מכח היותו של 

הנאמן שותף מוגבל בשותפות המוגבלת או לוותר על אי מילוי הוראה 

מהוראותיהם או זכות הניתנת על פיהם, או ליתן כל הסכמה (מקום 

שהסכמתם או הסכמת מי מהם דרושה) וזאת באחד משני המקרים:

"החלטה מיוחדת" מוגדרת בסעיף 14.13 בהסכם הנאמנות כהחלטה שנתקבלה ברוב של לא פחות מ-75% של   2

היחידות שבעליהן השתתפו והצביעו באסיפה בעצמם או על ידי בא כח.
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אם המפקח שוכנע ואישר בכתב שהשינוי או הויתור או ההסכמה  (1)

לא יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות.

אם השינוי או הויתור אושרו בהחלטה מיוחדת של בעלי היחידות  (2)

באופן הקבוע בהסכם הנאמנות.

אולם למרות האמור לעיל, מתן הסכמה להחלטה שלפיה תבחר השותפות 

המוגבלת שלא יחולו עליה הוראות פרק ב' לחוק מס הכנסה (תיאומים 

בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985, תהא טעונה החלטה מיוחדת של בעלי 

היחידות.3

המפקח לא יתן את הסכמתו כאמור בסעיף 14.2 להסכם השותפות המוגבלת 

אלא אם כן השתכנע כי אין בעסקאות עם השותף הכללי כאמור בסעיף 14.2 

משום קיפוח זכויותיהם של בעלי היחידות או אם קיבל על כך אישור בהחלטה 

מיוחדת באסיפה כללית של בעלי היחידות.

מינוי וכהונה של דירקטורים בשותף הכללי ובשותף המוגבל  .4.2.2

הדירקטורים של השותף הכללי שאינם דירקטורים חיצוניים ממונים  .4.2.2.1

בהתאם לתקנון השותף הכללי. להוראות תקנון השותף הכללי בדבר 

מינוי דירקטורים ראו פרק 8 לתשקיף מדף זה. הדירקטורים החיצוניים 

ממונים בהתאם להוראות פקודת השותפויות.

סעיף 17.3 להסכם הנאמנות - כל עוד הנאמן משמש כנאמן על-פי הסכם  .4.2.2.2

הנאמנות ייתן הנאמן למפקח את הזכות היחידה (ויעשה את כל הדרוש 

על מנת שיהיה לה תוקף) למנות את הדירקטורים של הנאמן והמפקח 

יהיה רשאי למנות גם את עצמו כדירקטור של הנאמן בין כדירקטור יחיד 

ובין ביחד עם אחרים.

     

מנין חוקי באסיפה כללית ויו"ר האסיפה .4.2.3

סעיף 14.4 להסכם הנאמנות - כל אסיפה תכונס ותקוים, בהתאם  .4.2.3.1

להוראות פקודת השותפויות, כפי שיתוקנו מפעם לפעם, בהתאם 

להסדרים שנקבעו בהסכם זה והכללים שיפורסמו מעת לעת על ידי 

הנאמן באישור המפקח, והכל בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות 

עליהן. אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין 

חוקי בשעה שהאסיפה ניגשה לכך וכל החלטה לא תתקבל אלא אם נוכח 

המנין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו 

נוכחים, בעצמם או על ידי באי כח, שני בעלי יחידות המחזיקים ביחד 

יחידות המהוות לא פחות מ- 25% מהיחידות שהונפקו על ידי הנאמן עד 

יצוין כי החוק האמור בוטל החל משנת 2008.   3
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ליום העסקים שקדם לאסיפה. לענין המנין החוקי יחשבו כ"שני בעלי 

יחידות" גם שני באי כח של בעל יחידות רשום אחד שהוא חברת רישומים 

(דהיינו חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות ערך בעד אחרים) 

המשתתפים באסיפה מכח יפויי כח שניתנו להם, בגין יחידות שונות, על 

ידי אותו בעל יחידות רשום.

למרות האמור לעיל, במקרה של אסיפה כללית כאמור בסיפא לסעיף 14.1 

להסכם הנאמנות, שלגביה שוכנע המפקח כי טובת בעלי היחידות מחייבת 

כינוס דחוף של אסיפה כללית, ניתן לקבוע בהודעה שתינתן על האסיפה 

כי המנין החוקי באסיפה כללית כאמור יהיה שני בעלי יחידות הנוכחים 

בעצמם או על ידי באי כוחם, ובלבד שהמפקח שוכנע כי טובת בעלי 

היחידות מחייבת קביעה כאמור.

הוראות סעיף 14.4 להסכם הנאמנות לעניין אסיפה נדחית אם כעבור חצי  .4.2.3.2

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנין החוקי תדחה האסיפה 

לאותו היום בשעה שתקבע בהודעה לבעלי היחידות. רק במידה ולא 

תתאפשר דחיית האסיפה לאותו היום ובאישור המפקח או הנאמן תדחה 

האסיפה לאותו היום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, מבלי 

שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר או שעה 

אחרת או מקום אחר כפי שיתואם ויקבע עם הנאמן ובהסכמת המפקח, 

בהודעה לבעלי היחידות . אם באסיפה נדחית כזו לא ימצא מנין חוקי תוך 

מחצית השעה מן המועד שנקבע, אזי יהוו מנין חוקי שני בעלי יחידות 

הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח והאסיפה תהיה רשאית לעסוק 

בענינים שלמענם היא נקראה. אם לא ימצא מנין חוקי כאמור לעיל, 

באסיפה נדחית – תתבטל האסיפה

כללים שקבע המפקח לגבי יו"ר האסיפה הכללית - הנאמן, באישור  .4.2.3.3

המפקח קבע ביום 19.11.2013 כללים לעניין אסיפות כלליות (כמפורט 

בדו"ח המיידי מיום 19.11.2013) לרבות לגבי סדר הדיון באסיפה כללית 

של בעלי יחידות, הנושאים שעל סדר יומה ואופן ההצבעה יקבעו על ידי 

הנאמן או על ידי יו"ר האסיפה אשר ימונה על ידי הנאמן.

רוב בהחלטות שאינו רוב רגיל   4.2.4

הגדלת הון השותפות בדרך של הנפקת זכויות – בהתאם לסעיף 2.4  4.2.4.1

להסכם הנאמנות, בכל מקרה שבו יציע השותף הכללי על פי הסכם 

השותפות המוגבלת לנאמן להגדיל את הון השותפות המוגבלת, כאשר 

תקופת ההצעה תהיה כזו אשר המפקח יאשר כי לדעתו  היא עשויה 

להספיק לשם השלמת הנפקה בדרך של זכויות כאמור להלן, אזי, יפעל 

הנאמן לכינוס אסיפה כללית של בעלי היחידות שבפניה תובא הצעה 

לאישור הנפקת הזכויות וכן, פרט אם תתקבל באסיפת בעלי היחידות 
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החלטה מיוחדת לנהוג באופן אחר או שהמפקח הודיע כי לדעתו יש לנהוג 

באופן אחר, יפעל הנאמן בתוך זמן סביר לפרסום תשקיף או מספר 

תשקיפים, בהנפקה אחת או מספר הנפקות שבהם יוצעו לבעלי היחידות, 

בדרך של זכויות, יחידות נוספות, ו/או כתבי אופציה באופן יחסי לערך 

הנקוב של יחידותיהם, בתמורה כוללת שתספיק, לאחר ניכוי הוצאות 

ההנפקה, לגיוס ההון הדרוש להשקעה הנוספת המוצעת בשותפות 

המוגבלת, וכן להוצאות צפויות של הנאמנות, לרבות הפרשה להוצאות 

בלתי צפויות מראש בסכום כולל שייקבע על ידי הנאמן, באישור המפקח, 

ויצוין בתשקיף. הנאמן יהיה רשאי לשלם לשותף הכללי תמורת סיוע 

לטיפול בהכנת הנפקה, על פי תשקיף הצעה של יחידות וכתבי אופציה 

המקנים זכות לרכישת יחידות, והנפקת זכויות נוספת כאמור לעיל, שכר 

בסכום השווה ל- 25 אלפי דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ, אם יחול) 

בהנפקה אחת, או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי 

היחידות בהחלטה מיוחדת.

הימנעות מחלוקת רווחים – בהתאם לסעיף 9.3 להסכם הנאמנות,  4.2.4.2

המפקח לא ייתן את הסכמתו להימנעות מחלוקת רווחים או לעיכוב 

בחלוקתם אלא באישור החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של 

בעלי היחידות, או באישור בית משפט, אם השתכנע המפקח שדחייה 

בביצוע פעולות (כשהמקור היחיד לעשייתן הינו כספי רווחים) עשויה 

לפגוע באינטרסים של בעלי היחידות. 

שכר המפקח והוצאותיו – בהתאם לסעיף 11.1 להסכם הנאמנות, המפקח  4.2.4.3

יהיה זכאי לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות, שכר בשקלים בסכום 

השווה ל- 2,750 דולר ארה"ב לחודש (בתוספת מע"מ), מתאריך חתימת 

הסכם זה ועד תום פרוק השותפות. כמו כן המפקח יקבל מיד לאחר 

מינויו שכר עבור בדיקת נאותות בנוגע להסכם השותפות בסכום בשקלים 

השווה ל-10,000 דולר ארה"ב  (בתוספת מע"מ). בנוסף לאמור לעיל, 

במקרה של הנפקת זכויות על פי סעיף 2.4 לעיל, יהיה המפקח זכאי לשכר 

נוסף בסכום בשקלים השווה ל- 20,000 דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ, אם 

יחול) עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה, או סכום גבוה יותר 

שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת.

כמו כן יהיה המפקח זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות את כל ההוצאות  4.2.4.4

שהוציא כדין למטרות תפקידו על פי הסכם זה והסכם השותפות 

המוגבלת כולל שכר ליועצים חיצוניים ובלבד שקיבל על כך אישור 

באסיפה כללית של בעלי היחידות או שההוצאות הינן במסגרת סכום 

ומסוגים שאושרו לכך על ידי אסיפה כללית כאמור.
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שכר הנאמן והוצאותיו - הדירקטור היחיד בנאמן שימונה על ידי המפקח   4.2.4.5

יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל- 1,000 דולר ארה"ב 

(בתוספת מע"מ) לכל חודש שבו הוא משמש כדירקטור בנאמן (או חלק 

יחסי מסכום זה בגין חלק מחודש). סכום זה ישולם לנאמן ביום הראשון 

שלאחר תום כל רבעון שבגינו הוא משולם. כמו כן יהא הדירקטור של 

הנאמן זכאי לקבל תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם זה או 

שאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח. 

עסקאות מותרות למפקח ולנאמן – בהתאם לסעיף 12 להסכם הנאמנות  4.2.4.6

המפקח והנאמן יהיו רשאים להיות נאמנים של נאמנויות אחרות, או 

מפקחים בנאמנויות אחרות לרבות נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת על 

פי הסכם זה או למלא בנאמנויות כאמור תפקידים דומים לתפקידים של 

המפקח ולתפקידים של הנאמן על פי הסכם זה. כמו כן הם יהיו רשאים 

לפועל בפעולה שבין נאמנויות כאמור לבין השותפות המוגבלת או 

הנאמנות הנוצרת בזה לטובת בעלי היחידות. ובלבד שהנאמן לא יהיה 

רשאי לפעול בפעולה כאמור אלא אם כן קיבל את אישורו של המפקח. 

כמו כן המפקח והנאמן יהיו רשאים לעשות עסקאות, כל אחד בתחום 

עיסוקיו, ולהפיק מהן טובת הנאה. עסקאות עם השותפות המוגבלת 

תהיינה טעונות אישור בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפת בעלי 

היחידות.

סיום הנאמנות – בהתאם לסעיף 18 להסכם הנאמנות, נאמנות שנוצרה  4.2.4.7

לתקופה בלתי מוגבלת, עשויה להתבטל אם תתקבל החלטה מיוחדת של 

בעלי היחידות לסיומה. או אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת (מיד 

לאחר קרות אחד המקרים אשר בקרותם תפורק השותפות המוגבלת על 

פי הסכם השותפות המוגבלת יתן על כך הנאמן דו"ח מיידי).

שינוי הסכם הנאמנות – לפרטים ראו סעיף 4.2.1.1 לעיל. 4.2.4.8

שינוי הסכם השותפות המוגבלת והסכמים אחרים – לפרטים ראו סעיף  4.2.4.9

4.2.1.2 לעיל.

חלוקת רווחים 4.2.5

סעיף 9.4 להסכם השותפות –  4.2.5.1

בכל הנוגע להכנסות שיופקו משטח חזקת ראש העין I/11 והכנסות 

שיופקו מנכסי נפט אחרים שיהיו לשותפות (ככל ויהיו) סדר החלוקה של 

הרווחים העתידיים (ככל ויהיו) יהיה בהתאם לכרית הביטחון ומפל 

התשלומים כמפורט להלן-

תמלוג העל הצבור: יקטן מסך של כ- 20 מיליון דולר ארה"ב  א.

לסכום של 9 מיליון דולר ארה"ב וישולם לשותף הכללי רק 

לאחר החזר ההשקעה למשקיע בחזקה והחזר בסך של 84.5 
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מיליון דולר + סך ההנפקות שתבוצענה מיום 30.6.20 ואילך 

לשותף המוגבל.

ב.   החזר מלוא ההשקעה לשותף המוגבל:  להחזר ההשקעה 
לשותף המוגבל (מעבר ל- 84.5 מיליון דולר ארה"ב+ סך 

ההנפקות שתבוצענה מיום 30.6.20 ואילך), יתווסף 10 מיליון 

דולר ארה"ב, כך שסך החזר ההשקעה לשותף המוגבל יסתכם 

ב- 94.5 מיליון דולר ארה"ב  כאשר בכל מקרה הסכום הכולל 

שיוחזר בש"ח לא יפחת מהערך השקלי שהושקע על ידי 

הציבור בכל ההנפקות שבוצעו עד כה (להלן: "מלוא ההשקעה 

לשותף המוגבל").

ג.   חוב תמלוג העל הצבור לשותף הכללי:   חוב זה לאחר החזר 

השקעת השותף המוגבל בסך של 84.5 מיליון דולר ארה"ב + 

סך ההנפקות שתבוצענה מיום 30.6.20 ואילך, יחל תשלום 

תמלוג העל הצבור לשותף הכללי כמפורט בסעיף א' לעיל (9 

מיליון דולר ארה"ב), וכן החזר יתרת ההשקעה לשותף 

המוגבל המשלימה למלוא ההשקעה (יתרת ה- 10 מיליון דולר 

ארה"ב כמתואר בסעיף ב לעיל). תשלומים אלו ישולמו פרי-

פסו (ביחס של 9/19 לשותף הכללי ו- 10/19 לשותף המוגבל), 

עד למיצוי תשלום תמלוג העל הצבור ועד למיצוי מלוא החזר 

ההשקעה לשותף המוגבל (10 מיליון דולר ארה"ב).  

ד.   ככל שהשותפות תקבל אשראי בנקאי/ הלוואות ו/או תנפיק 
אגרות חוב חלוקת הרווחים תיעשה תוך התחשבות בפירעונות 

העתידיים הצפויים שיידרשו לשירות החוב.    

סעיף 9.6 להסכם השותפות – תחשיב סכום החלוקה יאושר על-ידי רואה  4.2.5.2

החשבון המבקר של השותפות המוגבלת.

4.2.5.3  סעיף 9.3 להסכם הנאמנות – כל הרווחים שישולמו לנאמן בגין חלקו 

בשותפות המוגבלת (למעט הסכומים הדרושים לביצוע תשלומים 

והוצאות ולעשיית פעולות הקבועים בהסכם זה ואשר סכומם יקבע מעת 

לעת על ידי הנאמן באישור המפקח) יחולקו על ידו, בתאריך קבלתם מן 

השותפות המוגבלת, לבעלי היחידות אשר יהיו רשומים בפנקס בעלי 

היחידות ביום 31 בדצמבר של השנה שבגינה הם מחולקים. הנאמן יותיר 

בידיו ולא יחלק את הסכומים שנקבעו כאמור כסכומים הדרושים לביצוע 

תשלומים והוצאות ועשיית פעולות כאמור וכן סכום נוסף בשיעור של 

10% מהסכומים שנקבעו כאמור עבור הוצאות בלתי צפויות מראש. לכל 

היחידות זכות להשתתף באופן שווה בכל חלוקת רווחים באופן יחסי 

לערכן הנקוב. המפקח יהיה אחראי לכך שכל הרווחים שעל פי הסכם 

השותפות המוגבלת יש לחלקם יחולקו במועד הקבוע לכך. המפקח לא 
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יתן את הסכמתו להמנעות מחלוקת רווחים או לעיכוב בחלוקתם אלא 

באישור החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של בעלי היחדיות, או 

באישור בית משפט, אם השתכנע המפקח שדחיה בביצוע פעולות 

(כשהמקור היחיד לעשייתן הינו כספי רווחים) עשויה לפגוע באינטרסים 

של בעלי היחידות. מקום שעל פי הוראות הסכם השותפות המוגבלת 

טעונה חלוקת רווחים הסכמתו של המפקח (בשל ספק אם חלוקת רווחים 

לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו או חלק ממנה כמשמעות הדבר 

בסעיף 63(ב) לפקודת השותפויות [נוסח חדש] התשל"ה – 1975) לא יתן 

המפקח את הסכמתו לחלוקה אלא לאחר שפנה תחילה לקבלת הוראות 

מאת בית המשפט בענין זה ובית המשפט אישר את החלוקה.

סעיף 9.4 להסכם הנאמנות – לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה   4.2.5.4

בכל חלוקת רווחים באופן יחסי לערכן הנקוב. 
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וחיכל מימ

השותפות נוסדה על-פי הסכם שותפות מוגבלת מיום 8.6.1993 בין גבעות עולם נפט בע"מ 

כשותף כללי מצד אחד ובין גבעות עולם נאמנויות (1993) בע"מ מצד שני כשותף מוגבל, כפי 

שתוקן מעת לעת.

השותפות נרשמה לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש) התשל"ה–1975 (להלן: "פקודת 

השותפויות"). בהתאם לסעיף 61(א) לפקודת השותפויות מהווה הסכם השותפות (על 

תיקוניו) את תקנות השותפות.

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

על ידי האסיפה הכללית ביום 20.8.2020),  כפי שפורסם בדו"ח מיום 24.8.2020  (מס' 

אסמכתא: 2020-01-092832).1 

אף כי הדבר אינו מצוין במפורש בהסכם השותפות, כל הוראות הסכם השותפות, הינן בכפוף להוראות הדין,   1

ובפרט – הוראות פקודת השותפויות וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שלא ניתן להתנות עליהן. על כן, יש 
לקרוא בהתאם את הוראות הסכם השותפות. 

פרק 5: הסכם השותפות המוגבלת
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כללי .6.1

השותפות אינה נישום על-פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א–1961 (להלן: 

"הפקודה") והכנסות, הוצאות, רווחים והפסדים של השותפות מיוחסים לשותפים 

בשותפות בהתאם להוראות סעיף 63 לפקודה ובהתאם להוראת סעיף 19 לחוק מיסוי 

רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–2011.

בפקודה, בתקנות מכוחה ובחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א-2011 נקבעו 

הסדרים מיוחדים בנוגע לאופן המיסוי של שותפים בשותפות אשר אושרה על-פי תקנות מס 

הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי 

נפט), התשמ"ט–1988 (להלן: "הכללים"). על "מחזיק זכאי", כהגדרתו בכללים, יחולו 

הוראות סעיף 63 לפקודה כיחס חלקו בשותפות לרבות חלקו האמור בהוצאות החיפוש של 

השותפות. "מחזיק זכאי" הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה- 31 בדצמבר של 

שנת המס. 

ביום 28.9.1993 קיבלה השותפות אישור מאת נציבות מס הכנסה בו נקבע, בין היתר, כי 

השותפות הינה "שותפות" כאמור בכללים. לאישור שנתקבל מאת נציבות מס הכנסה ראו 

סעיף 6.2 להלן.

מאחר ובמועד פרסום תשקיף מדף זה לא ידוע מה יהיה מבנה ההנפקה על-פיו יוצעו ניירות 

הערך במסגרת דוחות הצעת מדף, לפני כל פרסום דוח הצעת מדף תפנה השותפות לרשות 

המיסים לקבלת אישורה בקשר להנפקת ניירות הערך אשר יוצעו על-פי דוח הצעת המדף, 

אם וככל שיידרש.

יובהר, כי האמור בתשקיף מדף זה איננו מתיימר למצות את היבטי המס הכרוכים 

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

הערך של השותפות.

משכך, על אדם השוקל השקעה בניירות הערך של השותפות לפנות ולקבל ייעוץ נפרד   

ומיוחד.

להיבטי מיסוי נוספים הכרוכים בהחזקת יחידות השתתפות ראו סעיפים 4.6 ו- 4.7 לדוח   

התקופתי 2019, אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 

פרק 6: היבטי מס
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אישור שנתקבל לפני פרסום התשקיף הראשון .6.2
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מספר הוראות חקוקות לעניין מיסוי יחידות .6.3

תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  .6.3.1

השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט–1988

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 20, 31 ו-98 לפקודה ולפי סעיף 33 לחוק מס הכנסה (תיאומים 

בשל אינפלציה), התשמ"ה–1985 (להלן: "החוק"), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני 

מתקין תקנות אלה: 

בתקנות אלה – .1

"שותפות" – שותפות רשומה שעיקר הוצאותיה הוצאות חיפוש, פיתוח, או הפקה 

ושאושרה על ידי הנציב לענין תקנות אלה בתנאים שקבע, לרבות תנאי חוזה 

השותפות, שינויים בו, ההשקעה של השותפות בחיפושי נפט וקביעת דו"חות שונים;

"יחידה" - יחידה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, המקנה זכות בשותפות, 

בין אם הזכות האמורה הינה זכות ישירה ובין אם היא זכות כנהנה בנאמנות; 

"מחזיק זכאי" - מחזיק יחידה שהחזיק ביחידה בתום יום ה-31 בדצמבר של שנת 

המס או שהחזיק ביחידה בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר בבורסה; 

"הוצאות חיפוש" - כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות 

נפט), תשט"ז-1956 (להלן - תקנות הנפט), לרבות הוצאות שהוצאו לניהול פעילותה 

השוטפת של השותפות בחיפושי נפט, ובלבד שיראו הוצאות לרכישת מידע גיאולוגי, 

גיאופיסי, גיאוכימי או סיסמי שהיה קיים בידי מוכר המידע כהוצאות חיפוש 

שתקופת ההפחתה שלהן תהיה בהתאם לאישור הנציב, ובלבד שלא תפחת 

מהתקופה שמיום רכישתו של המידע האמור עד יום סיום התכנית שלגביה נרכש;

"מכירה" - כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה, לרבות מחיקת יחידה מרשימת 

ניירות הערך הרשומים למסחר בבורסה בישראל. 

מחזיק זכאי ייחשב כבעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט, בין אם הוא  (א) .2

רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה. 

על מחזיק זכאי יחולו הוראות סעיף 63 לפקודה כיחס חלקו בשותפות,  (ב)

לרבות חלקו האמור בהוצאות חיפוש של השותפות. 

(בוטלה).  (ג)

במכירת יחידה על ידי מחזיק יחולו הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי  (ד)

הענין, ובלבד שבחישוב המס שחל על מכירת היחידה, יראו כמחיר מקורי 

לענין חישוב רווח הון על-פי סעיף 88 לפקודה, או כעלות לענין חישוב המס 

על-פי חלק ב' לפקודה, לפי הענין, את הסכום ששילם המחזיק לרכישת 

היחידה, בהפחתת סכומים שהותרו לו בניכוי, ובתוספת סכומים שנכללו 

בהכנסתו בשנות מס קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות, וכן 
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בהפחתת סכומים ששולמו על ידי השותפות לו או לאחר לפרעון חובותיו של 

המחזיק, בין במישרין ובין בדרך של ניכוי במקור או תשלום מקדמה 

שיוחסו לו, ורווח הון ייחשב כולו כרווח הון ריאלי; תקנת משנה זו לא תחול 

על מי שחלה לגביו תקנת משנה (ה). 

מחזיק שאינו מנהל פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה בקביעת  (ה)

הכנסתו, שלא היה מחזיק זכאי בשל אותה יחידה בשנת המס הקודמת, 

יחולו לגביו בעת מכירת היחידה הוראות חלק ב' או חלק ה' לפקודה, לפי 

הענין.

(בוטלה).  .3

הניכוי של מחזיק זכאי בשל היחידה בשנת מס כלשהי, לא יעלה על סכום רכישת  .4

היחידה, בהפחתת הסכום שהותר בניכוי ובתוספת הסכום שנכלל בהכנסתו, בניכוי 

המס שנוכה במקור בשותפות ושיוחס למחזיק בשל אותה יחידה, בשנות מס 

קודמות מתוך הוצאות והכנסות של השותפות. 

בחישוב הסכומים שהותרו בניכוי או הסכומים שנכללו בהכנסתו של המחזיק מתוך  .5

ההוצאות וההכנסות של השותפות, בשל החזקת יחידה, לצורך תקנות 2(ד) ו-(4), 

לא יובאו בחשבון תוספות בשל אינפלציה או ניכוי בשל אינפלציה על-פי החוק, 

שנבעו או יוחסו למחזיק בשל החזקת היחידה.

פחת ההפרש על-פי סעיף 190(א)(2) לפקודה כתוצאה מרכישת יחידה במחצית  .6

השניה של שנת המס, יחול סעיף 190(א)(2) לפקודה על סכום ההפרש כאמור 

המחושב ללא רכישת היחידה בתקופה שממחצית שנת המס עד מועד רכישת 

היחידה, ועל סכום ההפרש לאחר ההפחתה הנובעת מרכישת היחידה ממועד 

רכישתה עד תום שנת המס. 

סכום המס שהמחזיק הופטר מתשלומו בשל הניכוי עקב הוראות תקנות אלה,  .7

ייווסף לסכום המס המהווה בסיס לקביעת מקדמות על-פי סעיף 175 לפקודה.

תוקף תקנות אלה עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014).1 .8

יצוין, כי תוקף הכללים מוארך מדי תקופה וכי אין מדובר בכללים אשר מהווים הוראה קבועה של חקיקת המשנה   1

האמורה. לא ניתן להעריך מתי ובאיזה אופן יוארכו הכללים מעבר לתוקף האמור לעיל ואלו שינויים, אם וככל שיהיו, 

יוכנסו בכללים.
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תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות-נפט), התשט"ז–1956 (להלן 

בס"ק זה: "התקנות")

בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 11 ו-82 לפקודה, והסעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי 

השלטון והמשפט, התש"ח–1948, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה יהיה לכל מונח שלא הוגדר בפקודה המשמעות שיש לו בחוק הנפט,  .1

התשי"ב–1952, אלא שמונחים המוגדרים בתקנה 2 לתקנות תהיה להם המשמעות 

המפורשת באותה תקנה בלבד.

בתקנות אלה – "נכס נפט" - מצבר נפט נפרד, המצוי מתחת לשטח שעליו ניתנה  .2

זכות נפט, והשטח שעל פני הקרקע הדרוש להפקת הנפט, ובלבד שבעל זכות נפט 

רשאי לבחור שמספר מצברי נפט נפרדים יחושבו כנכס נפט אחד, אם הם מצויים 

מתחת לשטח שעליו ניתנה אותה זכות נפט, או שעליו ניתנו זכויות נפט אחדות 

רצופות, או שאינן רצופות אך מופעלות כיחידה אחת;

"טובת הנאה" - זכות או טובת הנאה, מוחזקת או ראויה, בנכס נפט, בכולו או 

במקצתו, המזכה את בעלה בכל הנפט המופק והמנוצל מאותו נכס או ממקצתו, או 

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

"הכנסה ברוטו" – (נמחקה);

"הכנסה נטו" – (נמחקה);

"הוצאות חיפוש" – כל ההוצאות שהוצאו בחיפוש נכס נפט, כולו או מקצתו, לרבות 

הוצאות לבדיקות וניסויים גאולוגיים, גאופיזיים, גאוכימיים וכיוצא באלה, והכל 

ובלבד שהוצאו בתקופת החיפוש כהגדרתה בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, 

למעט ציוד או מכונה שהם נכס בר ניכוי כהגדרתו בסעיף 17 לחוק האמור ולמעט 

מקרקעין;

"חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע" – חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א–

.2011

(בוטלה). .3

הוצאות חיפוש שהוצאו על ידי בעל טובת הנאה ייחשבו, לפי ברירת בעל  (א)2 .4

טובת הנאה, כהוצאות המותרות בניכוי לפי סעיף 11(1)(א) עד (ה) לפקודה או 

כנכס בר ניכוי לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, ובלבד שהשתמש בזכות 

הברירה על ידי הגשת הודעה בכתב לנציב, בצורה שיורה, לא יאוחר מתום 

המועד להגשת דין וחשבון לשנת המס הראשונה שבה הוצאו ההוצאות 

האמורות על ידי בעל טובת הנאה, או תוך ששה חדשים מיום כ"א באב 

תחולת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע יחול לגבי מאגרים שהחלו בהפקה מסחרית לאחר יום 1.1.2014.  2
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תשט"ז (29 ביולי 1956), הכל לפי התאריך המאוחר.

השתמש בעל טובת הנאה בזכות הברירה לפי תקנת משנה (א), תחול ברירתו  (ב)

על כל הוצאותיו לחיפוש לגבי אותה טובת הנאה באותה שנת המס ובכל שנת 

מס שלאחריה.

נעשתה אחרי הברירה לפי תקנת משנה (א) תגלית בנכס הנפט, רשאי בעל   (ג)

טובת הנאה בנכס הנפט שבו נעשתה התגלית, לשנות את ברירתו על ידי 

הגשת הודעה בכתב לנציב תוך שנה לאחר התגלית.

בעל טובת הנאה רשאי, בהסכמת הנציב ולפי תנאים שיקבע הנציב, לשנות  (ד)  

בכל עת את ברירתו לפי תקנת משנה (א). 

הוציא בעל טובת הנאה הוצאות הון לשם רכישת קרקע לפי סעיף 40 לחוק  (א)  .5

הנפט, התשי"ב–1952, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס, ניכוי סכום 

השווה לסכום ההוצאות מחולק למספר השנים שבהן יהא בעל טובת ההנאה 

זכאי להחזיק בקרקע שנרכשה; סכום זה ינוכה בשנת המס שבה הוצאו 

ההוצאות ובכל שנת מס שלאחריה עד שכל סכום ההוצאות ינוכה במלואו.

(ב) פקעה זכות בעל טובת ההנאה להחזיק בקרקע לפני שנוכה סכום ההוצאות 

במלואו, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס בשנת המס שבה פקעה הזכות, 

ניכוי בסכום ההוצאות שעדיין לא נוכו לפי תקנה זו.

נטש או הפסיק, בשנת מס פלונית, בעל טובת הנאה את פעולותיו לגבי טובת הנאה,  .6

כולה או מקצתה, ועקב אותה נטישה או הפסקה נעשה נכס שנקבע לו שיעור פחת 

לפי תקנות הפחת חסר תועלת, יותר בבירור הכנסתו החייבת במס באותה שנה 

ניכוי בסכום השווה למחיר הנכס פחות ניכוי הפחת שנוכה לגביו וערך הגרוטאות 

של הנכס.

מקום שאי אפשר לתת תוקף מלא בשנת מס פלונית לניכויים שהותרו על-פי תקנות  .7

אלה לבעל טובת הנאה, משום שלא היו באותה שנה רווחים או השתכרויות 

החייבים במס או משום שהרווחים או ההשתכרויות כאמור היו קטנים מן 

הניכויים, יווספו הניכויים או חלק מהם על סכום הניכויים הסותרים לשנת המס 

שלאחריה ורואים אותם כחלק מן הניכויים, ואם אין ניכויים כאמור לאותה שנת 

מס, רואים אותם כניכויים לאותה שנה וכן בשנים שלאחר מכן.

האמור בתקנות אלה יחול גם על נישום שעוסק בחיפושי נפט מחוץ לישראל  .8

והמציא לפקיד השומה אישור ממנהל עניני הנפט והמנהל, כי יש להחיל לגביו 

תקנות אלה. 

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

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

התשט"ז–1956".



 

 

 

 כללי .1.7

מבנה  –ב לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 6( ולתקנה 7)א44בהתאם לתקנה 

ודוחות הדירקטוריון של השותפות לשנה  , תיאור עסקי השותפות7161–וצורה(, התשכ"ט

ולפרק ב', זה על דרך ההפניה לפרק א' מדף בתשקיף  יםנכלל 9171בדצמבר  17שהסתיימה ביום 

  .9171ח התקופתי בדובהתאמה, 

, ראו דוח 9171לפרטים בדבר אירועים מהותיים אשר אירעו לאחר פרסום הדוח התקופתי 

 לתשקיף זה.  71.4האירועים הכלול בסעיף 

 

 – הבהרות ועמדות השותפות לגבי מספר נושאים עקרוניים הנוגעים לפעילות השותפות .1.9

 

 היטל רווחי נפט 1.9.7

"ח התקופתי בדבר טיוטת תקנות מיסוי רווחים דוב 4.1 סעיףלאמור בסעיף  בהמשך

מבקשת להבהיר כי  השותפות, 9191-ממשאבי טבע )מקדמות בשל היטל רווחי נפט(, התש"ף

,בשלב זה, שכן הוראות חוק  לשותפותאינם רלוונטיים  בתקנות ביםוקנהמועדי התשלומים 

החלים על ים מעבר לגבי מיזמים מפיק הוראות ותמיסוי רווחים ממשאבי טבע כולל

 השותפות. 

פקטור, על  R מסוג יחושב לפי מנגנון מוצעשהיטל המעבר כוללות ,בין היתר, שיעור הוראות 

כפי שהוגדרו  פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות

ה וכשיעל, 7.1-פקטור יגיע ל R ייגבה החל בשלב שבו יחס 91%היטל מינימאלי של  בחוק.

  . 9.1-ל עד הגעת היחס 11%היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי 

כך שהשותפות אינה צפויה  7-של השותפות טרם הגיע לפקטור  R יחסנכון למועד התשקיף 

 לשלם תשלומים בגין ההיטל בטווח הקרוב.

 

 

  החזקה ושיעור האחזקות של השותפים ניהול    1.9.9      

 עובדתי ערק   

 .Alberta-Texas Energy Ventures Incהתקשרה השותפות עם  94.79.9172 ביום .א

 "(.JOA)" משותפות הפעלה בהסכם וכן"( APA)" נכסים רכישת בהסכם"( המשקיע)"

מיליון דולר ארה"ב בשלושה  11הוסכם כי המשקיע ישקיע סך של  APA-ה במסגרת .ב

מיליון דולר ארה"ב במועד  71של  שלבים, כאשר בשלב הראשון יעמיד המשקיע סך

 כניסת ההסכם לתוקפו.

לתוקפו הותנתה, בין היתר, בהשבת החזקה שניטלה בהחלטת הממונה  APA-ה כניסת .ג

 .9172על ענייני הנפט מחודש יוני 

הורה שר האנרגיה על השבת החזקה בתנאים, כאשר החזקה תושב  97.9.9171 ביום .ד

 "(.השר החלטתבעו שם )"במלואה כאשר גבעות תעמוד בתנאים שנק

 

 : תיאור עסקי השותפות 7פרק 



 

 

אלו הצדדים הצהירו שהם נותרו מחויבים לעסקה ולעמידה בתנאי החלטת  בנסיבות .ה

 נחתם בין הצדדים הסכם ביניים. 71.1.9171השר. בהתאם לכך ביום 

לא נכנס לתוקפו המלא,  APA-במסגרת הסכם הביניים נקבע, בין היתר, שהגם שה

 ים חדשים להעברת הכספים מהמשקיע.הצדדים מחויבים לו. כמו כן נקבעו מועד

 ההסכמים" להלן יקראו הביניים והסכם המשותף ההפעלה הסכם, הרכישה הסכם .ו

 .התקופתי"ח בדו)יא( 2 סעיף ראו הקיימים ההסכמים על לפרטים" הקיימים

 .הביניים בהסכם שנקבע במועד הראשון התשלום את העמיד לא המשקיע .ז

 בחודש השותפות העבירה, למשקיע חזקהמה 79% להעברת הממונה דרישת בעקבות .ח

 תוספת על 4.1.9171 ביום הצדדים חתמו בבד בד, מהחזקה 79% למשקיע 9171 יולי

 יעמוד לא והמשקיע שככל, היתר בין, נקבע בתוספת"(. התוספת)" הביניים להסכם

 79% של מסך בחזקה המשקיע אחזקות את לדלל רשאית גבעות תהא אזי, בתשלומים

 הפיצוי את לגבות וכן, כה עד המשקיע שהשקיע היחסי החלק תוספתב 9% של לסך

 (;תושב)אם  שתושב הביצוע ערבות מתוך"ב ארה דולר מיליון 9 בגובה המוסכם

 שמו על מהחזקה 79% להעברת בתמורה מהמשקיע ערובות השותפות קיבלה כן כמו .ט

 בהסכמים המובטחים החיובים כל של, ובמועדם במלואם ,ביצועם להבטחת וכבטוחה

 המניות של השותפות לטובת שעבוד הינה הראשונה הערובה. המשקיע התחייב להם

 מהחלק פחות ולא  .Alberta-Texas Energy Ventures Incשל והנפרעות המונפקות

 הנוספת הערובה. 1)%9 בהפחתת( העין ראש בחזקת המשקיע של מהזכויות המתאים

 להנחיות בהתאם המקובל)בנוסח  יותזכו להעברת בקשה על המשקיע של חתימה הינה

 בידי נמצאת זו חתומה)בקשה  לשותפות בחזקה מחלקו 71% להחזרת( הממונה

 על נוספים לפרטים( צורך בכך ויהיה ככל מיידי באופן לממונה להגישה וניתן השותפות

 . התקופתי"ח בדו( 2)יא( )2 סעיף ראו להסכם התוספת

הסיום והפשרה עם המשקיע לפיו סוכם כי  םהסכחתמה השותפות על  94.6.9191 ביום .י

בהתאם לתשלומים  9.79%)שיעור זה יכול לגדול בעד  1.44%חלקו בחזקה יעמוד על 

נוספים לספקים שיבצע המשקיע או לשיעור נמוך יותר ככל והמשקיע לא ישלם 

תשלומים נוספים לספקים וימומש שעבוד מלאי השותפות ע"י חברת הקידוח. השיעור 

ת חלקו של המשקיע בחזקה יחושב בהתאם לכספים שיתקבלו בגין מימוש בו יופח

 מיליון דולר לכל אחוז בחזקה(.  7.91המלאי לפי מפתח של 

כמפורט בסעיף ו' לעיל כן נקבע בהסכם הסיום והפשרה כי ההסכמים הקיימים  כמו .יא

עד מוהיפקעו ולא יהיה להם כל תוקף ככל ולא יפתחו נגד השותפות הליכי פירוק עד 

חמישה ימי עסקים לאחר המועד בו תגייס השותפות סכום של לפחות  -המוקדם מבין

. מובהר כי לעמדת השותפות אי ביטול ההסכמים 17.79.9191מיליון דולר או  4.1

הקיימים לאלתר לא נועד להקנות למשקיע זכויות מכוחם אלא רק חובות ככל וייפתחו 

עות של אי ביטול ההסכמים הקיימים הינה כמו כן המשמכנגד השותפות הליכי פירוק. 

כי כל צד שומר על זכויותיו וכי השותפות תהיה רשאית לטעון טענות נגד המשקיע בכל 

 הקשור לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מאי עמידתו בתנאי ההסכמים.

                                                   

 הסכם השעבוד אינו מוגבל בזמן ואינו רשום ברשם המשכונות.  1



 

 

 א' בסעיף)ראו  שנחתם התפעול הסכם מתוך הבאים הסעיפים כי בהסכם נקבע עוד .יב

, אחזקתו שיעור בגין הבעלים יהיה צד כל כי והקביעה בחזקה ותבבעל העוסקים( לעיל

 צד לדלל והאפשרות האחזקות לשיעור בהתאם בחזקה ההוצאות לתשלום באחריות

 השותפות בכוונת כי מובהר. החדש התפעול בהסכם גם ייכללו חלקו את ישלם שלא

 סיפההאועדת הביקורת, הדירקטוריון ו לאישור החדש התפעול הסכם את להביא

 .ברוב הנדרש לאישור עסקת בעלי שליטה הכללית

למועד מכתב זה טרם נחתמו הנספחים להסכם הכוללים את הסכם התפעול  נכון .יג

מהחזקה חזרה  2.16%המשותף החדש על פיו תנוהל החזקה וכן הבקשה להחזרת 

שהועברו כאמור למשקיע. בהסכם נקבע כי הצדדים יעשו את  79%-לשותפות מתוך ה

ונכון למועד התשקיף טיוטות   71.1.9191אמצים לחתום על הנספחים עד ליום מירב המ

 של כל הנספחים הועברו בין הצדדים ומתקיים מו"מ עליהם.  

 

 של האחזקות ושיעור החדש התפעול הסכם על לחתימה עד החזקה ניהול לגבי השותפות עמדת

 השותפים

 

ום בגין הסכם המכירה ובגין השותפות הינה כי המשקיע לא עמד בחובות התשל עמדת .יד

כתוצאה ישירה מכך  )יא( בדו"ח התקופתי(.2)לפרטים ראו בסעיף  הסכם הביניים

הסכמים אלו לא נכנסו לתוקף ולא הועברו למשקיע זכויות ההפעלה. נכון למועד הדו"ח 

אין הסכם תפעול משותף בתוקף המסדיר באופן מלא את ניהול החזקה ואת מערכת 

ים בחזקה. יחד עם זאת עמדת השותפות הינה כי הסכם הסיום היחסים של השותפ

 של האחזקות שיעור את ומקבע וענייןוהפשרה שנחתם עם המשקיע מחייב לכל דבר 

. בחזקה כמפעיל השותפות של מעמדה את וכן זה לשיעור הנלוות הזכויות ואת המשקיע

שרים את השותפות סבורה כי בהסכם הסיום והפשרה נקבעו מספר עקרונות המאפ

 ניהול החזקה כמפורט להלן.

 1.44% -ב בפועל מחזיק המשקיע, 11.16%-ב מחזיקה השותפות זה מכתב למועד נכון .טו

 שם על מהחזקה 79% של הנפט בספר הרישום בדבר לעיל יג'-ו  ט', ח' בסעיפים)ראו 

 בהתאם הרישום את להסדיר מנת על לנקוט השותפות בכוונת בהן והפעולות המשקיע

הסיום והפשרה נקבע  בהסכם. 7%-ב מחזיקה ומילניום( בפועל המשקיע של תלזכויו

 (. 1.44%שלמשקיע זכות למנות נציג בוועדת התפעול עם כח הצבעה שמשקף את חלקו )

למועד מכתב זה לא מונתה וועדת תפעול )ולא נקבעה חובת מינוי ועדה בהתאם  נכון .טז

בחזקה ומנהל אותה לכל דבר להסכם הסיום והפשרה( והשותף הכללי הוא המפעיל 

ועניין )הדבר גם נקבע מפורשות בהסכם הסיום והפשרה(. בהקשר לכך יצוין כי 

על אישור גיוס ההון נקבעו מגבלות על  1.1.9191בהחלטת האסיפה הכללית מיום 

העברת כספי הגיוס מהנאמן לשותפות ככל ולא תמונה וועדת תפעול האמורה לכל 

בדו"ח הזימון מיום  1.7יוס ההון, לפרטים ראו בסעיף חודשים מג 1המאוחר בתוך 

7.1.9191   . 

 בשיעור( working interest) השתתפות זכות למשקיע שלמעשה הינה השותפות עמדת .יז

 לחלקו זכאי  והמשקיע בהוצאות היחסי חלקו את לשלם עליו דהיינו בחזקה 1.44%

 .בהכנסות היחסי



 

 

לא יעמיד את חלקו בהוצאות בהתאם  יעוהמשק ככלבהסכם הסיום והפשרה נקבע כי   .יח

 של השוק לשווי בהתאם ידולל הוא, המפעיל מטעםcash call) לקריאות לכסף )

 . לכסף הקריאה לפני מיד בבורסה השותפות

 בשיתוף האפשר ככל( מפעיל למינוי)עד  בחזקה האופרציה את לנהל השותפות בכוונת .יט

 בפועל ההחלטות כאשר, הקידוח ובתוכניות במידע שיתופו תוך המשקיע עם פעולה

והפשרה.  הסיום להסכם בהתאם בחזקה המפעיל שהינו הכללי השותף ידי על יתקבלו

עם מינוי וועדת התפעול ההחלטות יתקבלו בהתאם לשיעור האחזקות של כל צד 

 בחזקה כאשר למשקיע זכות לנציג אחד. 

קה נעשה ללא השותפות לא רואה חשיפה בכך שטרם נחתמו הנספחים ושניהול החז .כ

הסכם תפעול משותף וללא מינוי וועדת תפעול שכן מעמדה כמפעיל מעוגן בהסכם 

הסיום והפשרה והיא מקבלת שירותי ייעוץ ואנשי מקצוע מחברות בינלאומיות 

המתמחות בכך. כמו כן בשל פערי האחזקות המהותיים בין אחזקת השותפות בגובה 

השותפים )ככל שיהיו( יהיו בגין חלקם  לעומת אחזקות שאר השותפים, טענות 11.16%

 יצוין עוד. השותפות של המבט מנקודת חשיפה מהווה איננו אשר יחסית מאוד הנמוך

 ללא כמפעיל בחזקה הפעולות את מנהלת השותפות 9111 שנת מאז כי זה בהקשר

 .מהחזקה באחוז המחזיקה מילניום חברת עם משותף תפעול הסכם

הפעילות בחזקה בפועל מזה כחצי שנה גם עם המשקיע כי בצורה זו מתנהלת  יצוין .כא

לרבות הכנת תכניות הקידוח  6כשותף זוטר, כאשר כל הפעולות הקשורות לקידוח מגד 

)הכוללות עלויות ולו"ז( וקבלת אישור הממונה נעשו ע"י השותפות ללא שהתקבלו כל 

 הסתייגויות מהמשקיע על כך. 

בין שיעור האחזקות הרשום על שם המשקיע  כן השותפות אינה רואה חשיפה לפער כמו .כב

שכן השותפות מעריכה  1.44%מול השיעור הנוכחי העומד על  79%בספר הנפט בסך של 

לשותפות. ככל ומכל  2.16%כי הצדדים יחתמו על הנספחים המסדירים את השבת 

סיבה שהיא לא יחתמו הנספחים השותפות מחזיקה כאמור בבקשה להעברת זכויות 

מחלקו של המשקיע  71%וסח המקובל בהתאם להנחיות הממונה( להחזרת חתומה )בנ

בחזקה לשותפות ולא תהסס לעשות בה שימוש במידת הצורך. מובהר כי לאישור 

הבקשה והסדרת הרישום נדרש אישור הממונה. כמו כן השותף הכללי כמפעיל בחזקה 

שיעור האחזקות יפעל מול המשקיע הן בקריאות לכסף והן בחלוקת הרווחים בהתאם ל

 ( ולא עפ"י הרשום בספר הנפט. 1.44%שלו בפועל )

 

 

 בהסכמים המשקיע עמידת ואי החזקה החזרת 1.9.1

 עובדתי רקע

 התקבל מכתב מהממונה בו הודיע על החזרת החזקה לשותפות.  79.1.9191 ביום .א

קיע האמור ציין הממונה כי החלטת השר ניתנה לאור שינוי נסיבות וההבנה כי מש במכתב .ב

 מיליון דולר, מה שלא קרה בפועל.  11חדש יזרים לחזקה סכום בגובה של 

 לו שהוצגו במסמכים כאשר בחזקה דולר מיליון 71 של השקעה ביצוע הממונה אישר כן כמו .ג

 .לעיל מהאמור יותר נמוכים סכומים על המשקיע השקעת עמדה



 

 

 הדוחות וכל לומיםבתש המשקיע עמידת אי על שוטפים מידיים דוחות פרסמה השותפות .ד

 .פרסומם עם מיד לממונה ישירות השותפות ידי על במישרין הועברו המידיים

 

 בהסכמים המשקיע עמידת ואי החזקה החזרת בעניין השותפות עמדת

 שהתחייב בסכומים המשקיע עמידת לאי מלא באופן מודע הממונה כי הינה השותפות עמדת .ה

 השותפות עמידת בשל וזאת לעיל האמור אף על התקבל החזקה החזרת על אישורו וכי להעביר

 .השר שהציב בתנאים

 החזרת על שלה והשלכה המשקיע ידי על ההשקעה השלמת לאי חשיפה רואה אינה השותפות .ו

 .החזקה

כי לא נכללה בהחלטת שר האנרגיה או הממונה כל החלטה או דרישה שהעסקה לצירוף  יודגש .ז

שר הודגש כי עמידה בששת הדרישות שהציב משקיע תקוים במלואה או בחלקה. בהחלטת ה

תוביל להחזרה מלאה של החזקה כפי שהייתה טרם החלטת הממונה ללא שהדבר הותנה 

 בצירוף משקיע. 

-ב שהתקבל דולר מיליון 79 של בסך הון הנפקת לביצוע הכללית האסיפה  אישור כי יצוין .ח

 שאישר לתוכנית אםבהת 6 מגד בקידוח העוקפים הקידוחים ביצוע את מאפשר 1.1.91

 6 מגד קידוח לתוכנית הממונה)אישור  1.2.9191 מיום מיידי"ח דו ראו לפרטים הממונה

 לממונה והעבירה המשקיע עם והפשרה הסיום הסכם על דיווחה שהשותפות לאחר התקבלה

 (.מהדיווח עותק

 את בעצמה מממנת השותפות עוד כל משקיעים לצרף דרישה או חובה כל אין כי יצוין עוד .ט

 .ראויה בשקידה החזקה פיתוח

 

 לשותפות מילניום חברת בין ההסדרים 1.9.4

 עובדתי רקע

, לשותפות ששולמו"ב ארה דולר אלפי 711 של לסך בתמורה 91.9.11 ביום שנחתם הסכם פי על .א

( 7%( בשיעור של אחוז אחד )working interest) השתתפות זכות למילניום השותפות העבירה

נרשמה העברת הזכויות בפנקס הנפט ע"י  9111במאי  7מערב. )ביום  944 ברשיון ראש העין

מהרשיון  7%ומילניום  11%הממונה על ענייני הנפט באופן שהשותפות המוגבלת החזיקה 

מהזכויות בחזקה, שקיבלה השותפות בשטח הרישיון לאחר  7%נרשמו  7.4.9114האמור וביום 

 שהגיעה לתגלית, על שם מילניום(. 

 

 וההסכם אינם מקנים כל זכויות יתר או זכויות וטו למילניום. ההשתתפות זכות כי שיודג .ב

 

ההגדרה של זכות   Schlumbergerהמונחים של תעשיית הנפט באתר של חברת  במילון .ג

 -השתתפות הינה

A percentage of ownership in an oil and gas lease granting its owner the right to 

explore, drill and produce oil and gas from a tract of property. Working interest 

owners are obligated to pay a corresponding percentage of the cost of leasing, drilling, 

producing and operating a well or unit. After royalties are paid, the working interest 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/o/oil_and_gas_lease.aspx


 

 

also entitles its owner to share in production revenues with other working interest 

owners, based on the percentage of working interest owned. 

 

 היחסי חלקם את לשלם השתתפות זכות בעלי על, בתעשיה וכמקובל להגדרה בהתאם

 בעלי התמלוגים תשלום לאחר. הבאר של והתפעול ההפקה, הקידוח, החכירה בהוצאות

 .בהכנסות היחסי לחלקם זכאים הנפט זכויות

 

 9111בהוצאות הקידוחים וחיפושי הנפט החל משנת מילניום לא נשאה את חלקה  בפועל .ד

והשותפות נשאה בהוצאות בגין חלקה של מילניום בהתאם להחלטות שקיבל דירקטוריון 

 השותף הכללי.  

 

 על ויתרה מילניום שבו "(3102הסכם )" למילניום השותפות בין הסכם נחתם 419171 בחודש .ה

 לשאת התחייבה והשותפות 1 מגדמ ההפקה בגין המועד אותו עד לה שהגיעו הכספים

 על ממילניום החלטה לקבלת עד או( 2-ו 6 מגד)קידוחי  הבאים הקידוחים שני בגין בהוצאות

 .ההסכם את להפסיק רצונה

 

מילניום אינה זכאית לחלקה בהכנסות כל עוד השותפות נושאת  9171בהתאם להסכם  .ו

ית לקבל את חלקה בהכנסות החל בהוצאות בגין חלקה )בפועל מילניום לא קיבלה ואיננה זכא

עדיין  והשותפות בעניין ממילניום הודעה כל התקבלה לא, זה בשלבמתחילת ההפקה(. 

 להסכמים שבהתאם כך, חלקה בגין לשלם צריכה מילניום חברת שאותם בהוצאות" ת"נושא

 .  לשותפות שייכיםהנפט   ממכירת הרווחיםחברת מילניום  מול השותפות של

 

ה מספר פעמים למילניום בדרישה כי תשלם את חלקה בהוצאות קבועות בחזקה השותפות פנת .ז

אלפי  94-רבה לשלם. יצוין כי מדובר בסכום של כי)בשונה מהוצאות בקידוחים( אך מילניום ס

 דולר והשותפות שומרת על זכויותיה בעניין זה. 

 

 מילניום בעניין השותפות עמדת

 היו מילניום של בהוצאות לנשיאה הזכויות כי תהעמד לרבות מילניום נגד טענות לשותפות .ח

 עובד אינו דוואייר)מר  הקידוחים כמנהל דוואייר פיטר מר מילניום נציג שימש עוד כל קיימות

 כלפיה למילניום שיש אחרים לחובות לגבי וכן( 9171 משנת החל לשותפות שירותים מספק או

 .בחזקה הקבועות הוצאותה בתשלום חלקה בגין דולר אלפי 94-כ של כולל בסכום

 

זה, ומתוך רצון כנה של השותפות להגיע להסדר עם מילניום ברוח טובה ומתוך מטרה  בשלב .ט

שלא לעכב את ההסכמים שנחתמו עם המשקיע השותפות לא פעלה למימוש זכויותיה נגד 

 . 6מילניום והתמקדה בפעולות להחזרת החזקה ואישור תוכניות הקידוח למגד 

 

http://www.glossary.oilfield.slb.com/en/Terms/p/production.aspx


 

 

 העוקפים הקידוחים ביצוע בגין חלקה את תשלם מילניום כי לדרוש ותהשותפ בכוונת .י

 לשני מעבר חדשים בקידוחים שמדובר הינה השותפות עמדת שכן 6 במגד המתוכננים

 .9171 משנת להסכם בהתאם פטור מילניום קיבלה בהם הקידוחים

 תהאפשרויו ואת דרכה המשך את תבחן השותפות חלקה את לשלם תסרב ומילניום ככל .יא

 במקרה גם מהותית חשיפה רואה אינה השותפות. זכויותיה על לשמירה בפניה העומדות

 .מההוצאות 7%-ב המסתכם חלקה את תשלם לא שמילניום

 

 9191 לשנת עבודה תוכנית 1.9.1

 עובדתי רקע

 החלטת על השותפות שהגישה בערר החלטתו את האנרגיה שר העביר 97.9.9171 ביום א.

 לעמוד היה השותפות על שבהם תנאים 6 בהחלטתו קבע השר. ההחזק ללקיחת הממונה

 דהיינו ההחלטה ממועד שנה היה( דולר מיליון 71 של השקעה)הוכחת  שבהם האחרון כאשר

 לחודש עד השותפות של העבודה תכנית את היוו למעשה אלו תנאים. 9191 פברואר חודש עד

9191. 

זקה לאחר שהשותפות עמדה בכל התנאים הודיע הממונה על החזרת הח 79.1.9191 ביום ב.

שהציב השר. במכתבו קבע הממונה כי על בעלי החזקה לעמוד בלוחות הזמנים אשר קבעו 

 .2 ומגד 6 מגד קידוחי לגבי

. הקידוח לביצוע מפורט"ז לו לרבות 6 מגד לקידוח התוכניות אישור לקידום פעלה השותפות ג.

 .9191 שנת של האחרון ברבעון יבוצע 6 מגד קידוח כי, היתר בין, נקבע המפורט"ז בלו

 .הקידוח לתוכנית הממונה אישור התקבל 1.2.91 ביום ד.

  

  9191השותפות בעניין תוכנית העבודה לשנת  עמדת

 העבודה תוכנית את מהווה 6 למגד הקידוח לתוכניות שהתקבל האישור כי סבורה השותפות ה.

תעמוד השותפות בתוכנית העבודה לקידוח מובהר כי אם חלילה לא  .השותפות של היחידה

 הדבר עשוי להביא לקבלת התראה מהממונה על לקיחת החזקה. 6מגד 

 9197 בתחילת או 9191 שנת בסוף 6 במגד העבודות סיום לאחר השותפות בכוונת כן כמו ו.

 בכוונתלעיל  1כן כמפורט בסעיף  כמו. 2 מגד קידוח המשך ואת 1 במגד תיקון עבודות לבצע

 להמשיך ניתן האם לבחון מנת על 1 מגד לפתיחת תכנית הממונה לאישור להגיש ותפותהש

 את המקצועיים יועציה בעזרת תבחן השותפות כן כמו. טבעית בשפיעה מהבאר ולהפיק

 .  להפקה השונות האפשרויות

 9197 בשנת יבוצע 2קידוח מגד  שהמשך בכך בחזקה לבעלותאינה רואה חשיפה  השותפות ז.

על  ואושרו לממונה הועברו הפעולות לביצוע הזמנים ולוחות 6 מגד לקידוח תוכניותה שכן

 .  1.2.9191מיום  מיידילפרטים ראו דו"ח  הממונהידי 

 

בדו"ח התקופתי בדבר הכיסוי הביטוחי של פעילות השותפות,  72 סעיףלאמור בסעיף  בהמשך 1.9.1

 כל שנה לבדיקת ואישור הממונה.יודגש כי פוליסות הביטוח של אתרי הקידוח מוגשות 

 

לדו"ח התקופתי בעניין מדיניות התגמול והפטור מאישור האסיפה  71.9בהמשך לאמור בסעיף  1.9.6

, 9171-תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"גבהתאם ל



 

 

לאישור ועדת השותפות מבקשת להבהיר כי טרם נקבעה מדיניות תגמול וכי בכוונתה להביא 

 התגמול והדירקטוריון מדיניות תגמול העומדת בתנאי התקנות האמורות.

 

א בחלק הרביעי לגבי בעלי השליטה בשותפות, השותפות מבקשת 97בהמשך לאמור בתקנה  1.9.1

להבהיר כי בעלי השליטה בשותפות הינה האחים נגה, עודד ואיתן בן דוד וכן שמואל בקר 

חזקות המשותפות שלהם בחברת ראש העין חיפושי נפט בע"מ ואמיר בן דוד )מתוקף הא

בדו"ח התקופתי ומתוקף  2המחזיקה במניות השליטה בשותף הכללי כמפורט בסעיף 

 התפקידים בהם הם מכהנים(.

 

 -. שכר זה מורכב כדלהלן9171ש"ח בגין שנת  771,264למר זילבר שולם שכר של  1.9.2

 .₪ 11,411 שכר קבוע בהתאם לתקנות השכר בסך א.

 ישיבות. 6ש"ח בגין  77,761-ןשכר ישיבות דירקטוריו ב.

 ישיבות. 9ש"ח בגין  1,191שכר ישיבות ועדות ביקורת ומאזן  ג.

 ישיבות. 71ש"ח בגין  77,761שכר החלטות טלפוניות  ד.

 החלטות. 9ש"ח בגין  7,261שכר החלטות בכתב  ה.

בגין 91,461  -ר ועדת ניהול המו"משכר השתתפות בישיבות המו"מ עם המשקיע כחב ו.

 ישיבות. 77 

 .₪ 111 –החזרי הוצאות  ז.

 ₪ 11,614 –שטרם שולם  9172בגין שכר חודשים נובמבר ודצמבר  9171תשלום בשנת  ח.

 ישיבות מו"מ. 77בגין  ₪ 91,461מתוך סכום זה סך של  

 

המו"מ עם  כי השכר ששולם בגין השתתפות מר זילבר בישיבות עמדת השותפות הינה

המשקיע כחבר ועדת ניהול המו"מ שולם למר זילבר כדין. השכר אינו עולה על השכר המרבי 

הקבוע בתקנות ההקלות ושולם לו בגין השתתפות במו"מ כחבר ועדת דירקטוריון שמונתה 

 ע"י הדירקטוריון.

 

  

 עדכון טבלאות נכס הנפט .1.1

 

מהחזקה )לפרטים ראו  1.44%פשרה על עדכון חלקו של המשקיע בהתאם להסכם הסיום וה בעקבות

לעיל(, מובאות להלן הטבלאות הרלוונטיות 1.9.1 -ו 1.9.9וסעיפים  94.6.9191דו"ח מיידי מיום 

תאם לשיעור התמלוג לשותף בדו"ח התקופתי בהתאם לחלקו של המשקיע ובה 2המופיעות בסעיף 

. מובהר כי 91.2.9191ית ביום הכללי כקבוע בהסכם השותפות המתוקן שאושר על ידי האסיפה הכלל

עמדת השותפות הינה כי כל הפעולות הנעשות בחזקה מבוצעות בהתאם להוראות הדין, לתקנות 

, להוראות הממונה ותוכניות 9179 –התשע"ב ( הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבניה)הנפט 

  העבודה.



 

 

 

 I/00 העין ראש חזקת

 

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 מגד הנפט שדה :הנפט נכס שם

 הירוק הקו ולאורך הארץ מרכז :מיקום

  ר"קמ 944 החזקה שטח :שטח

 ותיאור הנפט נכס סוג

 זה סוג לפי המותרות הפעולות

: 

 I/11חזקה    

 והפקה חיפוש – הנפט חוק פי-על מותרות פעולות

 נכס של מקורי הענקה תאריך

 :הנפט

   7.4.19-מ בתוקף  4.4.14

 

 נכס של מקורי פקיעה תאריך

 :הנפט

  17.1.9119    

 על הוחלט שבהם תאריכים

 נכס תקופת של הארכה

 :הנפט

 

 נכס לפקיעת נוכחי תאריך

 :הנפט

17.1.9119  

 אפשרות קיימת האם ציון

 נכס תקופת להארכת נוספת

 ;הנפט

  הנפט חוק להוראות בכפוף

 נוספות שנים 91-ב

 (בשותפות הכללי השותף) מ"בע נפט עולם גבעות (:Operator) המפעיל שם ציון



 

 

 

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 השותפים שמות ציון

 וחלקם הנפט בנכס הישירים

 למיטב, וכן הנפט בנכס הישיר

 בעלי שמות, השותפות ידיעת

 האמורים בשותפים השליטה

: 

  11.16% -(0992) מוגבלת שותפות נפט חיפושי עולם גבעות

Texas Energy Ventures Inc -Alberta – %1.442 

lenium Quest PTY LtdMil %7 3   

 ידיעת למיטב. בשותפות השליטה בעל הוא הכללי השותף- 
 חיפושי העין ראש מחזיקים4הכללי השותף במניות השותפות

 מ"בע קדם הר נפט, 6(%99-)כ שפיר,  5(%61-כ) מ"בע נפט
 . 8(%72-כ) מ"בע וגז אויל-וטי, 7(%1.17)

                                                   

 2.4.7 -ו 2.4.4ובסעיפים  42.2.4242לפרטים על הסכם הסיום והפשרה שנחתם עם המשקיע והאפשרויות לשיניים בחלקו ראו דו"ח מיידי מיום  2

 בחברה. השליטה בעל הינו שני בן מר השותפות ידיעת למיטב. לעיל

הינו בעל השליטה בחברה לפרטים נוספים לגבי ( 2 מגד קידוחחלק מו 5-ו 2, 7 מגד קידוחי את ניהל אשר) דאוויר פיטר מר השותפות ידיעת למיטב 3

 .לעיל 2.4.2מחלוקות עם מילניום ראו בסעיף 

צאת מניות בשותף הכללי בתמורה לסך של כמיליון דולר שיועמדו כהלוואה קיבלה השותפות הודעה מהשותף הכללי על ביצוע הק 41/4/4292ביום  4

מניות רגילות של השותף הכללי לחברת ראש העין חיפושי נפט  9,999מזכה לשותפות. מההודעה שקיבלה השותפות עולה כי כנגד הקצאה של 

לי השקעה בסכום כולל של מיליון דולר. בחודש ספטמבר להלן "ראש העין"(  תעמיד ראש העין לשותף הכל–בע"מ )בעלת מניות בשותף הכללי 

אלף דולר שהועמדו לשותפות כהלוואה מזכה בדרך של המחאת תשלומי פירעון קרן  552בוצעה הקצאת מניות נוספת בתמורה לסכום של  4292

דיעת השותפות הקצאת המניות הוצעה לכל )ח( בדו"ח הדירקטוריון להלן(.למיטב י9הלוואה שקיבלה השותפות מנאות דקלים )לפרטים ראו בסעיף 

טי אויל בע"מ ונפט הר קדם בע"מ( ומשלא מימשו את זכותם  -בעלי המניות בשותף הכללי )דהיינו גם לחברות שבבעלות מר טוביה לוסקין 

ב שהועבר ע"י ב"כ להשתתף בהשקעה ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית של השותף הכללי ביצעה ראש העין את ההשקעה גם בגין חלקן. במכת

מי של מר טוביה לוסקין )המכהן במועד הדו"ח כמשקיף בדירקטוריון( נטען כי הליך ההקצאות נעשה שלא כדין, בניגוד לתקנון השותף הכללי ולהסכ

הקצאות אלו בעלי המניות וכי החלטת האסיפה הכללית על ההקצאה בטלה מעיקרה. לפרטים על תביעות שהגיש מר לוסקין , בין היתר, בעניין 

בדוחות הכספיים להלן. לאחר ביצוע הקצאה זו בוצעו שתי הקצאות מניות נוספות בחברת השותף הכללי אשר מומשו במלואם על  94ראה בביאור 

כי . גם בקשר להקצאות אלו מר טוביה לוסקין הודיע . 42.2.4292ומיום  45.94.4292ידי חברת שפיר בלבד )לפרטים ראו דוחות מיידיים מיום 

  לדעתו הנפקת המניות בשותף הכללי אינה חוקית ועומדת בניגוד להסכמי בעלי המניות שנחתמו אתו.  

5
(*,  צמחה %72.2(, ש.ל.ב. השקעות בע"מ )%72.2במניות ראש העין חיפושי נפט בע"מ, כפי שנמסר לשותפות, מחזיקים נפט ב.ד. בע"מ ) 

(, 2.22%כל אחד( , שמואל בקר ) 2.92%ירצמן חיים, גבירצמן עמירם וגבירצמן זהר יעקב )( ושוגרמן שלומית, עופר רחל, גב2.2%גבירצמן )

. למיטב ידיעת השותפות, 92.22%וחברת מלון נאות דקלים בע"מ  9.17%אי.ב.ד. יזמות וניהול פרוייקטים בע"מ )חברה בבעלות אמיר בן דוד( 

( )שלושת האחרונים הינם אחים(, רוני בן דוד 45.2%דוד )-(, עודד בן45.2%דוד  )-בן (, איתן41.2%דוד )-במניות נפט ב.ד.בע"מ מחזיקים נגה בן

)למיטב ידיעת  2% -דוד ועסקיה( וחברת גינות המלכים בע"מ-( )שלום פרץ משמש כרואה החשבון של בני משפחת בן2.2%( ,שלום פרץ )2.2%)

וקי עומרי ודהוקי עוז בחלקים שווים(. במניות חברת מלון נאות דקלים בע"מ השותפות בעלי המניות בחברה הינם דהוקי שלמה, דהוקי סימה, דה

 מחזיקים נגה בן דוד, איתן בן דוד ועודד בן דוד בחלקים שווים )שלושת האחרונים הינם אחים(

או  5%-מתוכם מחזיקים בבעלי מניות נוספים,  42-( ו47.1%-* למיטב ידיעת השותפות,  במניות ש.ל.ב. השקעות בע"מ מחזיקים שמואל בקר )ב

 (. 5.7%( ועיזבון המנוח קזמיר ג'פרי )2.25%(, עיזבון המנוח רם בן דוד ז"ל )1.12%יותר במניותיה רוני בן דוד )

על החלטת שפיר לממש את אופציית המכר לפיה על משפחת בן דוד לרכוש את המניות הללו ממנה ועל הסדר התשלומים שנחתם מול שפיר ראו   6

 תעביר, המימוש תמורת מלוא פירעון לאחר רק כי, היתר בין ,נקבע הצדדים בין בהסכם (45.94.4292ומיום   79.92.4292יידיים מיום דוחות מ

 ומתאים יחסי חלק ,המכר אופציית חשבון על שיפרע תשלום כל לאחר כי נקבע זה בהקשר( המכר אופציית נשוא המניות את דקלים לנאות שפיר

 החזקות לפיכך מהחוב תשלומים 36 מתוך 12 נפרעו תשקיףה למועד נכון .(הכללי בשותף זכויות שפירל יקנה לא המכר ופצייתא נשוא המניות של

  .-10%בכלמעשה  מחזיקהבע"מ  דקלים נאות מלון תוחבר- 12% כ למעשה הינן הכללי השותף במניות שפיר

 "מ.בע קדם הר בנפט כדירקטור מכהן לוסקין טוביה. לוסקין ביהטו מחזיק"מ בע קדם הר נפט במניות,  השותפות ידיעת למיטב  7

 8
אויל וגז בע"מ, חברה -העביר טוביה לוסקין את מניות השותף הכללי המוחזקות על ידו, ללא תמורה, לטי 9111בנובמבר  92על פי הסכם מיום  

 אויל וגז בע"מ. -(. טוביה לוסקין מכהן כדירקטור בטי9%( וולדימיר שטיינגולץ )11%פרטית, אשר המחזיקים במניותיה הנם טוביה לוסקין )
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 I/00 העין ראש חזקת

 הנפט בנכס השותפות של חלקה דותאו כלליים פרטים

 נפט בנכס החזקה עבור

 תאריך ציון – שנרכש

 :הרכישה

- 

 ואופן מהות תיאור

 השותפות של ההחזקה

 :הנפט בנכס

 הסכם. לפרטים על מהחזקה 11.16%-ב השותפות ידי על ישירה אחזקה

 בחלקו לשיניים והאפשרויות המשקיע עם שנחתם והפשרה הסיום

 .לעיל 1.9.1 -ו 1.9.9ובסעיפים  94.6.9191 יוםמ מיידי"ח דו ראו

 האפקטיבי החלק ציון

 למחזיקי המיוחס

 של ההוניות הזכויות

 בהכנסות השותפות

  : הנפט מנכס

 מנכס בהכנסות המדווח התאגיד של האפקטיבי ההשתתפות שיעור

 -הנפט

 22.33% -דולר מיליון 49 של בסכום היחידות לבעלי השקעה להחזר עד

תשלומי תמלוג לשותף  וללא למדינה תמלוג 79.1% הנפט חוקל בהתאם)

 ( 9המתוקן המוגבלת השותפות להסכם בהתאםהכללי 

מיליון  10.116 של השקעהמיליון דולר ועד החזר  49החזר של  לאחר

 תמלוג 1%ו למדינה תמלוג 79.1% הנפט לחוק בהתאם) 20.00% -דולר

 (.תוקןהמ המוגבלת השותפות להסכם בהתאםלשותף הכללי 

 הנפט לחוק בהתאם) 79.92% –מיליון דולר  16.1לאחר החזר של 

 להסכם בהתאםלשותף הכללי  תמלוג 1%ו למדינה תמלוג 79.1%

 (.המתוקן המוגבלת השותפות

 מחזיקי של חלקם סך

 של ההוניות הזכויות

 בהשקעה השותפות

 הנפט בנכס המצטברת

 השנים חמש במהלך

 המצטברת בהשקעה בשותפות ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם

– הדיווח שנת של האחרון ליום שקדמו השנים בחמש הנפט בנכס

 .דולר אלפי 91,916

                                                   

 -על יעמוד הכללי לשותף שישולם התמלוג כי נקבע( 91.2.9191 יוםב הכללית האסיפה שאושר על ידי המתוקן השותפות בהסכם 9 
 .1% על ויעמוד ישולם לא העל תמלוג $ מיליון 49 בסך המוגבל לשותף השקעה להחזר עד         .א
 בשיעור הכללי לשותף על תמלוג ישולם - $ מיליון 49  מעל  על   יעמוד המוגבל לשותף ההשקעה שהחזר השנה מתחילת      .ב

 למדינה התמלוג תחשיב להפחתת תפעל השותפות, למדינה התמלוג ישולם לפיו לתחשיב בהתאם) הבאר מפי 1% של
 (.הכללי לשותף התמלוג תחשיב על גם יחול שיקבע הסופי והתחשיב המשפט לבית פניה של בדרך לרבות

 ישולם( 11.6.9191)בתוספת הסכומים שיגוייסו מהציבור בהנפקות שיבוצעו החל מיום  $ מיליון 24.1 של השקעה החזר לאחר         .ג
 (.לעיל כאמור למדינה התמלוג ישולם לפיו לתחשיב בהתאם) הבאר מפי 1% של בשיעור הכללי לשותף  על תמלוג

 כאמור למדינה התמלוג ישולם לפיו לתחשיב בהתאם) באר מפי  4% של נוסף על לתמלוג זכאי יהיה הכללי השותף      .ד
 יצטברו ולא ככל כי מובהר(. כרווחים הבאר מפי 2%) מכך כפול סכום המוגבל לשותף יחולק שנה שבאותה ובלבד( לעיל

 באופן לרבות) ישולם לא העל תמלוג, לאמ באופן הנוסף העל תמלוג לתשלום קלנדארית בשנה כספים מספיק
 .חולקו שלא מהכספים לשנה משנה צבירה תהיה לא. המוגבל לשותף תחולק והיתרה (יחסי

 

 דולר מיליון 79 של הסכום דולר מיליון 24.1 של סך על שעמד ההשקעה החזר לסכום הוסף הכללי לשותף התמלוג של התחשיב לצורך 10 
  .1.1.9191 מיום ידותהיח בעלי באסיפת לגיוס שאושר
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 של האחרון ליום שקדמו

 אם בין) ווחהדי שנת

 כנכס או כהוצאה הוכרה

 (:הכספיים בדוחות

 

 

 

  העין ראש חזקת

 בפועל שבוצעו פעולות של תמציתי תיאור תקופה

 תוכנית של יתיתמצ תיאור/  לתקופה

 המתוכננת העבודה

 כוללת עלות

 תקציב/  בפועל

 משוער כולל

 ברמת לפעולה

 אלפי) הנפט נכס

לרבות  (דולר

תשלומי דמי 

מפעיל חודשיים 

אלף  33בסך 

דולר לחודש 

 בחלק מהתקופה

 האפקטיבי חלקם

 הזכויות מחזיקי של

 של ההונית

/  בעלות השותפות

 ( דולר אלפי) תקציב

9171 

בהתאם 

יצוע לב

 בפועל

 במגד שסתומים והחלפת ניקיון פעולות ביצוע

פעולות נקיון הבאר, הוצאות שסתום בטחון, איתור 1

 1הדליפה ובדיקות לחץ בבאר מגד 

דו"ח מסכם של מבחני הפקה אשר בוצעו   הגשת

  6בקידוח מגד 

  1תוכנית הנדסית להחזרת ההפקה מקידוח מגד 

כוללת לשדה ני דרך להכנת תכנית הפיתוח האב הגשת

 "מגד" 

הערכת עלויות משוערות של תכנית העבודה  הגשת

 ואופן מימונה 

 בבאר הלחץ אובדן בבעיית טיפול אופרציה פעולות

 ההפקה ולהחזרת 1 מגד

הכנת תכנית הפיתוח הכוללת לשדה "מגד" מבחני 

 6במגד  6-ו1הפקה במקטעים 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,499 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,499 
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  העין ראש חזקת

 בפועל שבוצעו פעולות של תמציתי תיאור תקופה

 תוכנית של יתיתמצ תיאור/  לתקופה

 המתוכננת העבודה

 כוללת עלות

 תקציב/  בפועל

 משוער כולל

 ברמת לפעולה

 אלפי) הנפט נכס

לרבות  (דולר

תשלומי דמי 

מפעיל חודשיים 

אלף  33בסך 

דולר לחודש 

 בחלק מהתקופה

 האפקטיבי חלקם

 הזכויות מחזיקי של

 של ההונית

/  בעלות השותפות

 ( דולר אלפי) תקציב

 ההפקה חזרתהו 1 מגד תיקון 917211

 

9,164 

 

 

9,164 

הגשת ערבות ביצוע )בתוקף לשנה( לשם  9171

 9.1הבטחת הפעולות שיפורטו להלן בסך 

 .מיליון דולר לממונה

 

הוכחת עמידה בדרישות מקצועיות של 

הצוות המקצועי כמפורט בהנחיות הממונה 

 Integrated -לרבות מנהל פרויקט שישמש כ

Petroleum Managerח ומקצוען , מנהל קידו

 .בתחום הסטטוטוריקה 

 

הוכחת יכולת כלכלית של כלל בעלי הזכויות 

 בחזקה.

  

9,111 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

----- 

9,111 

 

 

 

---- 

 

 

 

 

 

----- 

                                                   

 6)שטרם אושרה על ידי הממונה( נכללו פעולות שבכוונת השותפות לבצע לקידום קבלת האישורים הנדרשים לאתר מגד  8102בתוכנית העבודה לשנת   11
בדיקות נוספות ם כגון ולאתרי הקידוח הנוספים בהתאם לתוכנית הפיתוח, לצירוף מפעיל/משקיע  ופעולות אופרציה שטרם התקבלה החלטה על ביצוע

 ביצוע קווים סייסמיים נוספים בשטח החזקה בשיטת התלת מימד.ו 6במגד 
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  העין ראש חזקת

 בפועל שבוצעו פעולות של תמציתי תיאור תקופה

 תוכנית של יתיתמצ תיאור/  לתקופה

 המתוכננת העבודה

 כוללת עלות

 תקציב/  בפועל

 משוער כולל

 ברמת לפעולה

 אלפי) הנפט נכס

לרבות  (דולר

תשלומי דמי 

מפעיל חודשיים 

אלף  33בסך 

דולר לחודש 

 בחלק מהתקופה

 האפקטיבי חלקם

 הזכויות מחזיקי של

 של ההונית

/  בעלות השותפות

 ( דולר אלפי) תקציב

 

השלב האנכי הגשת תוכנית הנדסית לקידוח 

תחילת קידוח ולאישור הממונה  2במגד  

לרבות תוכנית  ,לאחר קבלת אישור הממונה

לביצוע לוגים ולקיחת דגימות ונוזלים 

ת בהתאם להנחיות הממונה והגשת תוכני

 .פיתוח לכלל החזקה ותוכנית מימון מפורטת

  

מיליון  71הוכחת השקעה בחזקה של לפחות 

)יצויין כי הסכומים המצויינים הינם דולר  

 2בגין חלק השותפות בהוצאות קידוח מגד 

מיליון דולר  71וכי להוכחת ההשקעה בסך 

 התווספו גם השקעות שביצע המשקיע( 

 

 

 

 

 

 

 

1,914 

 

 

 

 

 

 

 

1,914  

9191  

 6קידוח עוקף במגד  ביצוע

 919112במהלך הרבעון האחרון של שנת 

 

71,111 

 

 

1,11613 

 

                                                   

 להלן 71)ה( בדו"ח האירועים בפרק  79ראו בסעיף  9191לפרטים נוספים על תכנית העבודה לשנת   12
עם מילניום ובכוונת השותפות קידוח חדש שאינו כלול בהסכם נשיאה בהוצאות שנחתם  6השותפות רואה בקידוח העוקף במגד   13

 .להלן 71)ד(  בדו"ח האירועים בפרק  79לפרטים ראו בסעיף  לדרוש כי מילניום תשלם את חלקה בגין הוצאות הקידוח העוקף
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  העין ראש חזקת

 בפועל שבוצעו פעולות של תמציתי תיאור תקופה

 תוכנית של יתיתמצ תיאור/  לתקופה

 המתוכננת העבודה

 כוללת עלות

 תקציב/  בפועל

 משוער כולל

 ברמת לפעולה

 אלפי) הנפט נכס

לרבות  (דולר

תשלומי דמי 

מפעיל חודשיים 

אלף  33בסך 

דולר לחודש 

 בחלק מהתקופה

 האפקטיבי חלקם

 הזכויות מחזיקי של

 של ההונית

/  בעלות השותפות

 ( דולר אלפי) תקציב

 

 

 

  

 וקידוח חדש נוסף 2השלמת קידוח מגד  9197

קידום התוכנית לקבלת האישורים הנדרשים 

 לבצע קידוחים נוספים בחזקה

,11111 

 

110 

11,446 

 

711 

 

 של זמנים ולוחות עלויות לעניין לעיל כאמור השותפות הערכת – עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

 תוכנית על המבוסס, עתיד פני צופה מידע הינה, והעמידה בהם העין ראש בחזקת המתוכננות הפעולות

 פעולות יותעלו לגבי הכללי השותף של ראשונות והערכות הוגשה ועל החלטת שר האנרגיהש העבודה

 והם לעיל מההערכות שונים להיות עשויים בפועל והעלויות הזמנים לוחות. האופרציהו הקידוח

 בהשלמת, העבודה בתוכנית הזמנים לוחות של בעדכוןבהשגת המימון הנדרש, , היתר בין, מותנים

 שוקב בשינויים, מקבלנים הצעות בקבלת, בוצעו טרם אשר הפרויקט מרכיבי של המפורט התכנון

 . ב"וכיו מתכות כגון בעולם הגלם וחומר הספקים
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  מגד בשדה ובהכנסות בהוצאות האפקטיבי ההשתתפות שיעור לעניין גילוי (ז)

 מגד שדה

-ל מגולם שיעור אחוז ההשתתפות שיעור

%011 

 הסברים

 האפקטיבי החלק

 לשותפות המיוחס

  הנפט בנכס

 -השותפים הנוספים בחזקה הינם %711 %11.16

Alberta- Texas Energy Ventures 

Inc – %1.4414 

Millenium Quest PTY Ltd 7%  

 

 האפקטיבי החלק

 לשותפות המיוחס

 הנפט מנכס בהכנסות

 להחזר עד

 לבעלי השקעה

 היחידות

 49 של בסכום

 -דולר מיליון

%22.33  

 (%21.671א. )

 (%21.11ב. )

 (%12.24ג.  )

בהתאם לתשלומי התמלוג לשותף 

 תחשיב ראה לעיל. הכללי כמפורט

 להלן  בטבלה

 האפקטיבי החלק

 לשותפות המיוחס

 הכרוכות בהוצאות

 בנכס חיפוש בפעילות

 הנפט

 להלן בטבלה תחשיב ראה  %711  %11.16
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 מהחזקה בהכנסות השותפות של ההוניות הזכויות למחזיקי המיוחס האפקטיבי החלק לחישוב ביאור

 

 מגד שדה

 לאחר אחוז פריט

 השקעה החזר

 

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר

 לרבות) התשלומים או התמלוגים

 הפניה( )ואחרים הוצאות ניכוי

 (ההסכם לתיאור

 נכס של תיאורטיות שנתיות הכנסות

  נפט

%711 

 

 

 :הנפט נכס ברמת( התגלית לאחר מההכנסות הנגזרים) התשלום או התמלוגים פירוט

 (%79.1) המדינה

 

 הנפט לחוק בהתאם

 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם

 לצדדים בתשלום השותפות של

 הכללי לשותף תמלוג-קשורים

 

 (%1) .א

 (%1) .ב

 (%1) .ג

בהסכם השותפות המתוקן נקבע כי התמלוג 
 -שישולם לשותף הכללי יעמוד על

עד להחזר השקעה לשותף המוגבל          א.
לא ישולם  מיליון $ תמלוג העל 49בסך 

 .1%ויעמוד על 
חילת השנה שהחזר ההשקעה לשותף מת      ב.

 -מיליון $  49  המוגבל יעמוד   על  מעל
ישולם תמלוג על לשותף הכללי בשיעור 

  1%של 
מיליון $  16.1לאחר החזר השקעה של          ג.

ישולם תמלוג על  לשותף הכללי בשיעור 
 מפי הבאר  %1של 

  כ"סה

 (%79.1א. )

 (%71.1ב. )

 (%71.1ג.  )

 

 לשותף התמלוג מילתשלו בהתאם

 .בשורה מעל מפורטכ הכללי

 (%21.1א. ) הנפט נכס ברמת מנוטרלות הכנסות

 (%24.1ב. )

בהתאם לתשלומי התמלוג לשותף 

 הכללי כמפורט לעיל.

                                                                                                                                                          

 .42.2.4242לפרטים על הסכם הסיום והפשרה שנחתם עם המשקיע והאפשרויות לשיניים בחלקו ראו דו"ח מיידי מיום  14
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 מגד שדה

 לאחר אחוז פריט

 השקעה החזר

 

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר

 לרבות) התשלומים או התמלוגים

 הפניה( )ואחרים הוצאות ניכוי

 (ההסכם לתיאור

 (%29.1ג.  )

 

 הזכויות למחזיקי המיוחס חלק

 בהכנסות השותפות של ההוניות

 המנוטרלות הנפט בנכס הנובעות

 (בשרשור)

 וחברת %1.44ע מחזיק המשקי %11.16

 . מהחזקה %7-ב מחזיקה מילניום

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה

 בשיעור, השותפות של ההוניות

 נכס ברמת, האפקטיבי ההכנסות

  הנפט

 (%21.671א. )

 (%21.11ב. )

 (%12.24ג.  )

 

בהתאם לתשלומי התמלוג לשותף 

 הכללי כמפורט לעיל.
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 בהוצאות השותפות של ההוניות הזכויות מחזיקי של האפקטיבית ההשתתפות שיעור לחישוב ביאור

 בחזקה וההפקה הפיתוח, החיפוש

 I/00 העין ראש חזקת

 

 אחוז פריט

 

 מחושב כיצד תמציתי הסבר

 הפניה וכן) התשלום או התמלוגים

 (ההסכם לתיאור

 תוכנית במסגרת תיאורטיות הוצאות

 תמלוגים ללא) הנפט נכס של העבודה

 (האמורים

%117  

 :הנפט נכס ברמת( מההוצאות הנגזרים) התשלומים פירוט

 %711 המפעיל

 

 המוגבלת השותפות להסכם בהתאם

המתוקן ככל שימונה מפעיל במקום 

השותף הכללי הוא יהיה זכאי לדמי 

)לפרטים ראו  %4מפעיל של עד  

 (.94.6.9191דו"ח מיידי מיום 

 

 ברמת האפקטיבי ההוצאות שיעור כ"סה

 נפט נכס

%711  

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם

 (בשרשור) הנפט נכס בהוצאות השותפות

 %11.16-ב מחזיקה השותפות %11.16

המשקיע מחזיק  העין ראש מחזקת

 79 -)א( ו 79)ראו בסעיפים  %1.44

 להלן( 71)ב( בדו"ח האירועים בפרק 

 %7-ב מחזיקה מילניום וחברת

 השותפות האמור אף על. מהחזקה

 בהוצאות מילניום של בחלקה אהנש

 ובהוצאות והמבחנים 1 מגד קידוח

והשלב הראשון  6 מגד קידוח

 סעיף ראו לפרטים 2בקידוח מגד 

)ד(  בדו"ח  79ובסעיף  להלן 71.1

 .להלן 71האירועים בפרק 
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 ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם כ"סה

, האפקטיבי ההוצאות בשיעור, השותפות של

 אחרים תשלומים לפניו) הנפט נכס ברמת

 (השותפות ברמת

%11.16  

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

 (: הנפט בנכס השותפות של לחלקה בהתאם יחושבו

 בשותפות כאמור תשלומים אין

, לשותפות המיוחס האפקטיבי החלק

 סבנכ  חיפוש בפעילות הכרוכות בהוצאות

 .הנפט

%11.16  
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 בנכס והפקה פיתוח, חיפוש פעילות במהלך( דולר באלפי) ששולמו ותשלומים תגמולים (ח)

  הנפט

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ חלקם  

של מחזיקי 

הזכויות 

ההוניות של 

השותפות 

בהשקעה 

בתקופה זו 

  [1]בנכס הנפט

מתוכו, חלקם של 

מחזיקי הזכויות 

ההוניות של 

השותפות 

בתשלומים 

 ללמפעי

מתוכו, חלקם 

של מחזיקי 

הזכויות 

ההוניות של 

השותפות 

בתשלומים 

 למדינה

בשנת  בפועל שהושקע תקציב

 התשלומים )לרבות   6917

 האמורים(

3,222 007 0,219 

בשנת  בפועל שהושקע תקציב

 התשלומים )לרבות   1917

 האמורים(

3,772 339 002 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 

ים )לרבות התשלומ   9172

 האמורים(

9,323 339 939 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 

)לרבות התשלומים    9171

 האמורים(

8,024 339 733 
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 עדכון טבלת הקידוחים בשדה מגד  .1.4

בדו"ח התקופתי, בטבלה להלן מובאים עדכון לטבלת הפרטים על  1בהמשך לאמור בסעיף 

בהתאם לדו"ח הרזרבות המעודכן ליום  הקידוחים שבוצעו בשדה מגד  והתאמת סיווג המשאבים

11.6.9191 . 

 

שם 

 הבאר

פעולות 

שבוצעו 

 בקידוח

סטאטוס 

 אישורים

פעולות  סטטוס באר 

 מתוכננות

סיווג המשאבים 

בקידוח ושלב 

הקידוח בהתאם 

 7לתרשים בסעיף 

 בדו"ח התקופתי

 קידוח 3מגד 

 ומבחני

. הפקה

 בקידוח

 נפט נמצא

 .במבחנים

 בשלב כוונה אין

 בקשל זה

  אישורים

 .לקידוח

 הבאר ננטשה.

בוצע  הקידוח

 של הצפוני באיזור

 בשלב. מגד שדה

 כוונת זה

 השותפות

 להתמקד

 באיזור בקידוחים

 .הליבה

בשלב זה, אין 

פעולות 

מתוכננות לבאר 

 זו.

 6-ו 1 שלבים

 ההפקה מבחני

 הפקה ללא

 של משמעותית

 נפט

 קידוח 2מגד 

 ומבחני

. הפקה

 בקידוח

 נפט נמצא

 .יםבלוג

 בשלב כוונה אין

 לבקש זה

  אישורים

 .לקידוח

 הבאר ננטשה.

בוצע  הקידוח

 של הצפוני באיזור

 בשלב. מגד שדה

 כוונת זה

 השותפות

 להתמקד

 באיזור בקידוחים

 .הליבה

בשלב זה, אין 

פעולות 

מתוכננות לבאר 

 זו.

 כולל קידוח 1 שלב

 לוגים ביצוע

 אנכי קידוח 9מגד 

 וקידוח

 אופקי

 ומבחני

 .הפקה

 בקידוח

 נפט נמצא

 .במבחנים

 בשלב כוונה אין

 לבקש זה

  אישורים

 .לקידוח

 הבאר ננטשה.

בוצע  הקידוח

 של הצפוני באיזור

 בשלב. מגד שדה

 כוונת זה

 השותפות

 להתמקד

 באיזור בקידוחים

 .הליבה

בשלב זה, אין 

פעולות 

מתוכננות לבאר 

 זו.

  6-ו 1 יםשלב

 ההפקה מבחני

 הפקה ללא

 של משמעותית

 נפט

                                                                                                                                                          

 שבגינן משולמים תשלומים למפעיל.  ת חיפושיםלרבות עלויו   [1]
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 הגעה 3מגד 

 להפקה

 של מסחרית

 7.91 מעל

 מיליון

 .חביות

 אישור התקבל

 המחוזית הוועדה

. מהאתר להפקה

 התקבל אישור

ע "תב לשינוי

 טרם התקבל

 בניה. היתר

באר נפט סגורה 

זמנית. כתוצאה 

מירידת לחצים 

ההפקה מהבאר 

נעצרה בחודש יוני 

9191. 

 שלב סיום לאחר

 בשפיעה ההפקה

 כוונה יש טבעית

 פעולות צעלב

 לשיפור המרצה

 ובחינת. ההפקה

 להפקה האפשרות

 ממקטעים

 .נוספים

 הגישה השותפות

 הממונה לאישור

 לפתיחת תכנית

 מנת על 1 מגד

 ניתן האם לבחון

 ולהפיק להמשיך

 בשפיעהמהבאר 

 .טבעית

ושכבה  B2שכבה 

מסווגות  7

כעתודות צפויות. 

 9-2מקטעים 

מסווגים 

כמשאבים 

 מותנים.

 ההפק -74 שלב

 מסחרית

 קידוח 3מגד 

 ומבחני

. הפקה

 במבחנים

 41-כ הופקו

 חביות אלף

 בשילוב נפט

 .תצורה מי

 אישור התקבל

 ומבחני לקידוח

 השותפות. הפקה

 מול פועלת

 לקבלת הוועדה

 לשלב אישור

 . ההפקה

באר בשלבי פיתוח 

ובחינת אפשרויות 

ההפקה ממקטעים 

 .2עד  7

 

 קידוח ביצוע

 לבדיקת עוקף

. השכבות כלל

השותפות קיבלה 

 משרד אישור את

 האנרגיה

לתוכניות 

הקידוח העוקף 

המתוכנן 

להתבצע ברבעון 

האחרון של שנת 

9191  . 

ושכבה  B2שכבה 

מסווגות  7

כעתודות צפויות. 

 9-2מקטעים 

מסווגים 

כמשאבים 

 מותנים.

 הפקה -1 שלב

 של משמעותית

 במבחנים נפט

 

 קידוח 2מגד 

 9,111 לעומק

 וביצוע מטר

 ותפעול

 .דיפון

 אישור התקבל

 ומבחני לקידוח

 מהוועדה הפקה

 לשלב. המחוזית

 צורך יש ההפקה

 הוועדה באישור

 .המחוזית

באר בשלבי 

 קידוח.

והשותפות 

מתכוונת לבחון 

את אפשרויות 

ההפקה ממקטעים 

 .2עד  7

 

 קידוח המשך

 לשכבות אלכסוני

 טרם. המטרה

 אישור התקבל

 האנרגיה משרד

 האלכסוני לשלב

 .ידוחהק של

ושכבה  B2שכבה 

מסווגות  7

כעתודות 

אפשריות. 

 9-2מקטעים 

מסווגים 

כמשאבים 

 מותנים.

 

 ביצוע -1 שלב

 קידוח )חלקי(

 בקשת 7מגד 

 אישורים

 אישור התקבל

 מהוועדה

 לקידוח המחוזית

 באר בשלבי תכנון.

 

 קידוח ביצוע

. הפקה ומבחני

 הוגשה טרם

ושכבה  B2שכבה 

מסווגות  7

כעתודות צפויות. 
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. הפקה ומבחני

 יש ההפקה לשלב

 באישור צורך

 הוועדה

 .המחוזית

 קידוח תוכנית

 הממונה לאישור

 9-2מקטעים 

מסווגים 

כמשאבים 

 מותנים.

 גיבוש -4 שלב

 לביצוע פרוספקט

 קידוח

 9מגד 

 אילךו

 איתור

 מקומות

 משוערים

 לביצוע

 הקידוחים

 באיזור

 .הליבה

 בקבלת צורך יש

 של אישורים

 המחוזית הוועדה

 קידוח לכל

 לתקנות בהתאם

 בארות עתידיות.

 בהתאם

 לממצאים

 6-2 מגד מקידוחי

 בקשות הגשת

 אישורים לקבלת

 לביצוע

 .הקידוחים

 קידוח ביצוע

 . הפקה ומבחני

 ניתוח -7 שלב

 לבחינת נתונים

 קידוח אזורי
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 נפט של השותפותהערכת עתודות ו/או משאבים מותנים ו/או משאבים מנובאים בנכסי ה .1.1

 21.3.3131 ליום מותנים ומשאבים רזרבות ח"דו

 נתוני כמויות 71.1.   

 .Netherland and Sewell & Associates, Incידי -( שהוכן על"דו"ח הרזרבות"פי דוח )להלן: -על

(, SPE-PRMSפי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )-"(, ואשר הוכן עלNSAI)להלן: "

( בשדה מגד )המשאבים שבדו"ח הרזרבות מתייחסים רק למשאבים crude oil)רזרבות הנפט 

 , הינן כמפורט להלן: 11.6.9191שבזכויות הנפט הקיימות של השותפות( באלפי חביות נכון ליום 

 סה"כ בנכס הנפט קטגוריית רזרבות

(Gross)MBBL 

חלק השותפות 

(Net)15 MBBL  

 P716מוכחות  עתודות

(Proved reserves ) 

1 1 

 צפויות עתודות

(Probable Reserves) 

9,619 9,971 

 P9מסוג  עתודותסה"כ 

(Proved+Probable Reserves) 

9,619 9,971 

 אפשריות  עתודות

(Possible Reserves) 

2,146 6,494 

 P1מסוג  עתודותסה"כ 

 (Proved+Probable+Possible Reserves) 

71,172 2,614 

 

 

( הן הרזרבות הנוספות אשר אינן צפויות להיות Possible Reservesת )רזרבות אפשריו –אזהרה 

 %71(. ישנו סיכוי של Probable Reservesמופקות באותה מידה כמו הרזרבות הצפויות )

(, Proved Reservesשהכמויות שיופקו בפועל יהיו שוות או גבוהות מכמות הרזרבות המוכחות )

( ובצירוף כמות הרזרבות האפשריות able ReservesProbבצירוף כמות הרזרבות הצפויות )

(Possible Reserves.) 

 

 Onכי רזרבות הנפט בשדה מגד סווגו בשלב בשלות של בהפקה ) NSAIבדו"ח הרזרבות מציינת 

Production.) 

                                                   

בחזקה לשותפות )לפרטים ראו דו"ח מיידי על הסכם הסיום והפשרה  11.16%החישוב נעשה לפי שיעור אחזקות של   15

( ולאחר תשלום תמלוגים למדינה ולשותף הכללי בהתאם לתנאי הסכם השותפות 94.6.9191שנחתם עם המשקיע מיום 

 (. 99.6.9191ו דו"ח מיידי מיום המתוקן )לפרטים רא



 

11 

 

 

עד לעצירת ההפקה בחודש יוני  1מההפקה מקידוח מגד הנתונים שהתקבלו  NSAIעוד מציינת 

בבאר נלקחו בחשבון בהכנת הדו"ח  7וממבחני ההפקה שבוצעו במקטע  6 מקידוח מגדו 9191

( 117)המקטע ממנו מפיקה השותפות נפט בבאר מגד  B2וכי בכל קידוח הוחלט לסווג את מקטע 

הופחתו משמעותית בשל ההפקה  7כרזרבות )כאשר הרזרבות שסווגו למקטע  7ואת מקטע 

והימצאות נקודת המגע נפט מים  6מגד בקידוח  7המשולבת של נפט ומי תצורה במקטע 

( כמשאבים A2 -ו 9,1,4,1,6,1ובמיקום גבוה יותר מהמצופה( ואת שאר המקטעים ) 7במקטע 

מותנים. כמו כן גז נלווה לא סווג לקטיגוריית הרזרבות אלא לקטיגוריית המשאבים המותנים 

 מאחר ונדרשים תשתית מתאימה ותיאום נוסף מול הרשויות. 

     מוכחות, מפותחות ולא מפיקות אין עתודות 11.6.9191-נכון לכי  NSAIינת בנוסף מצי

proved developed non-producing)עתודות(  ו ( מוכחות ולא מפותחותproved undeveloped )

 להסבר המונחים ראו במילון המונחים להלן.

(, 1-ו 1, 7אות כמפורט בטבלאות התזרים המהוון הנכללות בסוף דוח הרזרבות המצ"ב )טבל

 מספר הבארות המפיקות שנלקחו בחשבון בכ"א מקטגוריות הרזרבות הינה כמפורט להלן:

 קטגוריה

מספר 

בארות 

 מפיקות

 פירוט בארות

 P7מוכחות  עתודות

(Proved reserves ) 1 

כי אין  NSAIבדו"ח הרזרבות מסבירה 

רזרבות מוכחות )מפותחות ומפיקות או 

עלויות בהן לא מפותחות( במחירים וב

 .נעשה שימוש בדו"ח

 צפויות  עתודות

(Probable Reserves) 

1 

בארות חדשות באזור  9ועוד  1באר מגד 

)קידוח  1הליבה אחד מהם קידוח מגד 

אינו מסווג כרזרבות מכיוון  6מגד 

שבשלב זה שכבות ההפקה המיועדות 

 9-1לביצוע מבחנים הינן בעיקר שכבות 

 המסווגות כמשאבים מותנים(

 P9מסוג  עתודותסה"כ 

(Proved+Probable Reserves) 
1 

 . P9בארות ו P7בארות 

 אפשריות  עתודות

(Possible Reserves) 
71 

 בארות נוספות  1ועוד * 2מגד  באר

 P1מסוג  עתודותסה"כ 

(Proved+Probable+Possible Reserves) 
71 

 . P9בארות ו P1בארות 

                                                                                                                                                          

כי אין רזרבות מוכחות )מפותחות ומפיקות או לא מפותחות( במחירים ובעלויות  NSAIבדו"ח הרזרבות מסבירה            16
בהן נעשה שימוש בדו"ח וכי ההכנסות השליליות בקטיגוריית הרזרבות המוכחות נובעות מהפרשות לצורך הוצאות 

 נטישה(.
 .לעיל 1.9 בסעיף ראו 5בר תוצאות מבחני ההפקה  בבאר מגד לפרטים בד  17



 

11 

 

 

כסוני שבהתאם לכללי הערכת הרזרבות תגיע לשכבת מטרה מתוכננת כקידוח אל 2* באר מגד 

יש לסווג את   PRMSכי על פי כללי   NSAI. אי לכך ציינה 1שבאזור השאיבה של באר מגד 

 .P1הבאר בקטגורית 

 

 

(. Development Pendingהמשאבים המותנים סווגו בשלב בשלות של הצדקת פיתוח בבחינה )

 , הינם כמפורט להלן:11.6.9191ליום  המשאבים המותנים בשדה מגד, נכון

 נפט 

 סה"כ בנכס הנפט קטגוריית המשאבים המותנים

(Gross) 

MBBL 

  18(Netחלק השותפות )

MBBL 

 5,672 4,141 (1C-Low Estimateאומדן הכמויות הנמוך )

 15,811 71,111 (2C-Best Estimateהאומדן הטוב ביותר )

 36,554 91,441 (3C-High Estimateהאומדן הגבוה )

משאבי הנפט האמורים מותנים בצבירת נתונים טכניים נוספים ובקידוחי פיתוח שבהם יושגו 

כמויות וקצבי הפקה מספקים להפקה מסחרית. להערכות לגבי הכמויות שייתקבלו מכל מקטע 

 . 19של דו"ח הרזרבות 1בנפרד ראו בטבלה בעמוד 

 

 גז נלווה

 כס הנפטסה"כ בנ קטגוריית המשאבים המותנים

(Gross) 

MMCF 

  20(Netחלק השותפות )

MMCF 

 71,191 2,117 (1C-Low Estimateאומדן הכמויות הנמוך )

 14,719 92,991 (2C-Best Estimateהאומדן הטוב ביותר )

 17,194 11,196 (3C-High Estimateהאומדן הגבוה )

                                                   

 אחרי תשלום תמלוגים למדינה ולשותף הכללי לפרטים על מתווה ההסדר לפיו, בין היתר, יופחתו שיעורי    4

 )ח( בדוח הדירקטוריון להלן.7התמלוג  לשותף הכללי ראו בסעיף      

 

הינם בנוסף לכמויות הנפט שסווגו לקטיגוריית הרזרבות  b8 -ו 7ים כמויות הנפט שסווגו כמשאבים מותנים ממקטע  19

 ממקטעים אלו.

אחרי תשלום תמלוגים למדינה ולשותף הכללי לפרטים על מתווה ההסדר לפיו, בין היתר, יופחתו       שיעורי התמלוג     20

 )ח( בדוח הדירקטוריון להלן.7לשותף הכללי ראו בסעיף 
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ים ומותנים בהסרת משאבי הגז הנלווה האמורים הינם בתנאי טמפרטורה ולחץ סטנדרטי

מגבלות תשתית ורגולציה. להערכות לגבי הכמויות שייתקבלו מכל מקטע בנפרד ראו בטבלה 

 של הדו"ח.  1בעמוד 

 

 כלשהו מהמשאבים שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין -אזהרה 

 .המותנים

 

 1-ו 6גם מקטעים  NSAIעוד יצוין בהקשר למשאבים המותנים כי על פי הסבר שנתקבל מ 

בוצע מבחן בהצלחה והוחדר פרופנט  6סווגו לקטגוריה זו מאחר ובמקטע  1בקידוח מגד 

 למקטעים אלו אך התקבלו שיעורי זרימה נמוכים. 

כי בהערכות לגבי המשאבים המותנים לא נלקחה בחשבון האפשרות של   NSAIכמו כן מציינת

צעה תחשיב כלכלי לכדאיות ההפקה של המשאבים אי עמידה בהתניות האמורות וכי היא לא בי

 המותנים לפיכך אין וודאות בשלב זה לגבי כדאיות ההפקה.

להערכת השותף הכללי בקידוחים עתידיים לא צפויים, בשלב זה, פרקי זמן נוספים למעבר 

 A2עד  9מקטגוריית המשאבים לרזרבות שכן המקטעים שסווגו כמשאבים מותנים )מקטעים 

)שסווגו כרזרבות(  B2 -ו 7ל( נמצאים באותן בארות קידוח שבהן מצויים מקטעים כאמור לעי

הינו המקטע הנמוך ביותר  7המצריכים ממילא את קדיחתן של אותן בארות קידוח )מקטע 

מבין המקטעים שסווגו כמשאבים מותנים או רזרבות(. למעבר מקטגוריית המשאבים 

ות שייקבעו בהתאם לסוג המבחנים ופעולות לקטגוריית הרזרבות, צפויות עלויות נוספ

( בפסקה העוסקת בחישוב 6ההמרצה שיבוצעו בכל מקטע בכל באר לפרטים ראו בסעיף )

 התזרים המהוון להלן. 

 

להערכת השותף הכללי לא צפויים קשיים במכירת הנפט שיופק מהמשאבים המותנים לאור 

)סחורה הנמכרת במחירים  Commodityהיקפי הצריכה המקומית והעולמית והיותו של הנפט 

דומים בכל העולם(. לגבי הגז שיופק מהמשאבים המותנים יש להביא בחשבון כי גודלו של שוק 

הגז המקומי מוגבל )אין אפשרות מעשית לייצוא( ולאור כמויות הגז שנמצאו בקידוחים 

יובילו הימיים, התחרות הקיימת והתקשרויות שכבר נעשו או שיעשו עם צרכנים גדולים 

לתחרות עסקית בין מפיקי הגז. השותף הכללי מעריך כי ניתן יהיה למצוא רוכשים לגז שיופק 

 בהתאם לתנאי השוק התחרותי.

השונים מובאים בטבלאות שבעמוד  התרחישים לחישוב ששימשו הבסיסיים הפרמטרים

 האחרון בדו"ח הרזרבות. 
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 יגויות ובכלל זה כי: , בין היתר, מספר הנחות והסתיNSAIבדוח ציינה 

 ; 21ההערכות לא הותאמו לסיכון (7)

היא לא ביקרה בשדה הנפט וכן לא בדקה או ווידאה את מצבם המכני תפעולי של  (9)

המתקנים והבארות ואת הזכויות החוזיות, הסוג או הרמה המעשיים של האינטרסים 

 שבבעלותה של השותפות;

הסביבה ולפיכך לא כללה היא לא בחנה חשיפה אפשרית הנובעת מענייני איכות  (1)

בהערכה עלויות בקשר לחשיפה כאמור. יחד עם זאת, צוין כי נכון למועד הדו"ח 

הרזרבות לא ידוע למעריך על חבות אפשרית בנוגע לענייני איכות הסביבה העלולה 

להשפיע באופן מהותי על כמות הרזרבות או המשאבים המותנים המוערכים בדו"ח או 

 על מסחריותן; 

כר מהרזרבות והמשאבים הינם באיזורים לא מפותחים ועל כן הם מבוססים על חלק ני (4)

תוך אנלוגיה  (recovery efficiencies)הערכות של גודל מאגר ויעילות ההפקה 

 למאגרים עם מאפיינים גאולוגים ומאפייני מאגר דומים;

לל הערות כלליות לגבי טיבן של הערכות ואי הוודאות האינהרנטית הגלומה בהן בכ (1)

ובתעשיית הנפט בפרט, ועל כך שהערכות יכולות להשתנות כתוצאה מתנאי שוק, 

 פעולות שיבוצעו, שינויי רגולציה, שינויי מחיר, או ביצועי המאגר בפועל; 

ההערכות בוצעו בעזרת מתודות הנדסיות, גאולוגיות וגיאופיזיות מקובלות ושיטות  (6)

 בקידוחים דומים;ולימוד מממצאים  PRMS -הערכה המקובלות עפ"י ה

 יפותח באופן זהיר, קיימות, שהמאגר פיתוח יבוצע בהתאם לתוכניות המאגר שפיתוח (1)

הרזרבות  של הניצול יכולת על ישפיעו לא כאלה, יותקנו אם ממשלתיות, שתקנות

 עם עקביות יהיו עתידית הפקה לגבי המעריך שתוכניות וכן ,והמשאבים המותנים

 בפועל: ביצוען

שיתקבל בפועל בכל קטגוריה עשוי להיות שונה מהמוערך )המעריך לא פרופיל ההפקה  (2)

ביצע מבחני רגישות לפרופיל ההפקה( ועשוי להשליך על הכדאיות הכלכלית של הפקת 

 הרזרבות או המשאבים המותנים:

 לא נלקחו בחשבון טכניקות הפקה משופרות. (1)

 

 , בין היתר, כי :NSAIכמו כן, ביחס לחישוב התזרים המהוון, המפורט להלן, ציינה 

החישוב הוכן על בסיס מחירים שסופקו להם על ידי השותפות המשקפים עליה  (7)

משמעותית במחירי הנפט )בתחזית המחירים נעשה שימוש בהנחות המבוססות על 

בניכוי ההנחה לחבית , 9191נכון לחודש יוני  EIA  -תחזית המחירים שפורסמה ע"י ה

ותפות. לפי נתוני התחזית מחיר חבית ברנט הקיימת בהסכם מכירת הנפט של הש

                                                   

(, אינן SPE-PRMSכמקובל בהערכות רזרבות על פי כללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום ) היינו: ההערכות בדוח,  21

מותאמות לשקף סיכונים חיצוניים שאינם קשורים באופן ישיר להיקף המאגר ויכולת ההפקה ממנו )כגון סיכונים 

 בטחוניים, סיכונים מסחריים וכדומה(.
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 Brent )דולר  11-, עולה ל9191דולר לחבית בשנת  16בגובה  )בניכוי ההנחה האמורה

-, העולה ל9199דולר לחבית בשנת  69בסך  Brent  מחיר חבית ברנט 9197לחבית בשנת 

לאחר  , ועליה הדרגתית לפי תחזית ממוצע מחירים בשנים9191דולר לחבית בשנת  61

מכן(. להערכת השותף הכללי אומדן המחירים הצפויים האמור מגלם את התחזית שלו 

הותאמה  9197 -ו 9191לעתיד במועד דו"ח זה. יחד עם זאת, תחזית המחירים לשנים 

)נגיף הקורונה(  COVID-71 -בעקבות השפעת משבר וירוס ה  EIA -בתאם לתחזית ה

 EIA -בפרט. התחזית משקפת את הערכות ה על הכלכלה העולמית בכלל ומחירי הנפט

לגבי מחירי הנפט הנמוכים בעקבות המשבר. אומדן זה נעשה בשל התנודתיות במחירה 

הכפופה לצריכה ושיעורי ההפקה העולמיים   Commodityשל חבית נפט שהינה

ולהחלטות פוליטיות ואסטרטגיות שאין דרך לצפותם. לפיכך השותף הכללי סבור כי 

פקה משדה מגד יהיו תקופות בהן שער החבית יהיה גבוה מהאומדן הצפוי בתקופת הה

ותקופות בהן המחיר יהיה נמוך מהאומדן הצפוי, אך לא ניתן להעריך או לחזות תקופת 

אלו ואת משכן )למבחני הרגישות למחיר הנפט של נתוני התזרים המהוון ראו בטבלאות 

ובות ולשנים שלאחר מכן )המחיר בשנתיים הקר EIA -להלן(. בהתבסס על תחזיות ה

לעיל( ועל התנודתיות  1.1החוזי נגזר מהמחיר העולמי לחבית נפט, לפרטים ראו בסעיף 

האמורה במחיר חבית הנפט, אומדן המחיר הצפוי  מגלם את התחזית השותף הכללי 

 לעתיד במועד דו"ח זה.     

 וגן לנכס הנפט.אין לראות בתזרים המזומנים וגם בתזרים המהוון מחיר שוק ה (9)

  NSAI-עלויות ההפעלה ועלויות ביצוע הקידוחים שנלקחו בחשבון התקבלו מהשותפות ו (1)

 מציינת כי למיטב הערכתה העלויות סבירות. 

 הוצאות הנטישה התקבלו מהשותפות מבלי שנלקח בחשבון כל ערך לציוד הנותר בקידוח. (4)

ואילך( והיטל רווחי  9191משנת  91%בחישובי המס נלקחו בחשבון שיעורי מס חברות ) (1)

 הנפט אשר יחול על השותפות בכל אחת מהשנים הכלולות בתזרים המהוון. 

בהתאם להסכם עוד יצוין, כי בתזרים המהוון נלקחו בחשבון התמלוגים ודמי מפעיל  (6)

. יש להדגיש כי חישובי (99.6.9191השותפות המתוקן )לפרטים ראו דו"ח מיידי מיום 

 9177-וראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"אההיטל שיחול בהתאם לה

פי ההגדרות, הנוסחאות והמנגנונים המוגדרים בחוק כפי -)להלן: "החוק"(, נעשו על

שמבינה ומפרשת אותן השותפות, אך לאור חדשנות החוק ומורכבות נוסחאות החישוב 

ן חישוב ההיטל והמנגנונים השונים המוגדרים בו, אין כל בטחון כי פרשנות זו של אופ

תהיה זהה לזו שתאמצנה רשויות המס ו1או זהה לפרשנות החוק על ידי בית המשפט, 

אם וכאשר תובאנה סוגיות אלו להכרעתו. נכון להיום, סוגיות אלו טרם נידונו 

המשפט בישראל. חישובי ההיטל נעשו בהתאם להוראות המעבר -בפסיקתם של בתי

ד תחילת ההפקה המסחרית חל לגביו לפני יום הקבועות בחוק בכל הנוגע למיזם שמוע

תחילת החוק, ועל בסיס ההנחות הבאות: המיזם יבחר לדווח בדולר ארה"ב לפי סעיף 

, כל התשלומים 9.1%)ב( לחוק, שיעור האינפלציה בארה"ב בשנים הבאות יעמוד על 71

ות המס של המיזם )עלויות ההפעלה וההשקעות, לרבות דמי המפעיל( יוכרו על ידי רשוי

לצורך חישוב ההיטל ולצורך חישוב הכנסות המיזם יילקחו בחשבון מחירי המכירה 

 בפועל של הגז.

 -ו 7בתזרים המהוון המיוחס לחלק השותפות מן הרזרבות שבשדה מגד )דהיינו מקטעים  (1)
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B2 מיליון דולר.  72 -בכל באר(, העלות לקדיחת הבאר ופעולות ההמרצה עומדת על כ

 1עד  9נת השותף הכללי להתמקד בקידוחים הבאים גם במקטעים יחד עם זאת בכוו

)שסווגו כאמור לקטגוריית המשאבים המותנים ונתוני ההפקה מהם אינם כלולים 

בתחשיב התזרים המהוון( מתוך מטרה לבצע בהם פעולת המרצה מוצלחת, ולהגיע גם 

קבע בהתאם בהם להפקה יציבה. העלות של פעולות ההמרצה שיבוצעו במקטעים אלו ת

לסוג פעולת ההמרצה שיבוצע בכל מקטע. מאחר ותוספת העלות בגין פעולות ההמרצה 

מיועדת  למטרה של הגעה להפקה יציבה גם במקטעים שסווגו למשאבים המותנים, 

תוספת זו איננה כלולה בתזרים המהוון של הרזרבות, אך היא תכלל בתקציבים 

 . 2-ו 1, 6המיועדים לקידוחי מגד 

 

בדבר הרזרבות והמשאבים המותנים בשדה  NSAIהערכות  – ה בגין מידע צופה פני עתידאזהר

מגד ובדבר המטרה להגיע להפקה יציבה גם ממקטעים שסווגו כמשאבים מותנים, הינם מידע 

צופה פני עתיד. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר, 

ואשר לגביהם  NSAIבגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של  שנתקבלו מהקידוחים והינם

לא קיימת כל וודאות. כמויות הנפט והגז הנלווה, שיופקו בפועל, ומחירי הנפט עשויים להיות 

שונים מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו1או 

ש בשוק ו1או מהביצועים בפועל של המאגר. משינויים רגולטוריים ו1או מתנאי היצע וביקו

ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו1או כתוצאה ממכלול של 

גורמים הקשורים בפרוייקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז, לרבות כתוצאה מהמשך 

 ולטוריים.ההפקה מהמאגר וכתוצאה מתנאים תפעוליים ו1או תנאי שוק ו1או תנאים רג

לניהול משאבי פטרוליום  למערכת התואם השותפות מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן

(SPE-PRMS.) 

 

 

 

 

 נתוני תזרים מהוון  1.1.9

בטבלאות להלן ניתנת הערכה של התזרים המהוון באלפי דולר )לאחר היטל ומס הכנסה בשיעור מס 

בשדה מגד, לכל אחת מקטגוריות הרזרבות המפורטות חברות( המיוחס לחלק השותפות מן הרזרבות ש

 לעיל )התזרים נערך בהתאם להנחות שונות שהעיקריות שבהן מפורטות לעיל(:
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)BBL( מכירות

)100%(
הכנסות

תמלוגי 

מדינה

תמלוג-על 

לשותף הכללי
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה
עלויות תפעול

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)0%

תזרים לפני 

מסים )מהוון 

ב-10%(

מהוון ב- 10%מהוון ב- 5%מהוון ב- 0%מס הכנסההיטל
מהוון ב- 

15%

מהוון ב- 

20%

2020-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2021-            -          -       -          -         1,433      -          (1,433)     (1,303)        -         -        (1,433)         (1,365)               (1,303)              (1,246)    (1,195)   

2022-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2023-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2024-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2025-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2026-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2027-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2028-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2029-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2030-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2031-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2032-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2033-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2034-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2035-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2036-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2037-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2038-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2039-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2040-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2041-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2042-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

   (1,195)    (1,246)              (1,303)               (1,365)         (1,433)        -         -        (1,303)     (1,433)          -      1,433         -          -       -          -            -סה"כ

רזרבות מוכחות

תזרים מהוון לאחר מסיםמסיםתמלוגיםמכירות
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)BBL( מכירות

)100%(
הכנסות

תמלוגי 

מדינה

תמלוג-על 

לשותף הכללי
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה
עלויות תפעול

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)0%

תזרים לפני 

מסים )מהוון 

ב-10%(

מהוון ב- 10%מהוון ב- 5%מהוון ב- 0%מס הכנסההיטל
מהוון ב- 

15%

מהוון ב- 

20%

2020-            -          -       -          13,835    -          -          (13,835)   (13,509)      -         -        (13,835)       (13,667)              (13,509)            (13,360)  (13,219)  

2021316,205     17,958     2,245    -          12,555    (1,433)     6,155      (1,562)     (1,420)        -         -        (1,562)         (1,488)               (1,420)              (1,359)    (1,302)   

2022499,875     29,522     3,690    -          9,921      -          8,717      7,193      5,945         -         -        7,193          6,525                5,945               5,439     4,995    

2023510,190     30,784     3,848    -          -         -          8,861      18,075    13,580       -         1,941    16,134        13,938               12,122             10,609   9,337    

2024377,888     23,401     2,925    -          -         -          7,015      13,461    9,194         -         3,096    10,365        8,527                7,079               5,926     4,999    

2025279,916     17,797     2,225    534         -         -          5,648      9,390      5,831         -         2,160    7,231          5,665                4,490               3,595     2,906    

2026244,254     15,912     1,989    477         239         -          5,151      8,056      4,547         -         1,853    6,203          4,629                3,501               2,682     2,077    

2027147,190     9,759      1,220    293         -         1,433      3,797      3,016      1,548         -         694       2,322          1,651                1,192               873       648       

2028109,315     7,413      927      222         -         -          3,268      2,996      1,398         -         689       2,307          1,561                1,076               754       537       

202981,258       5,632      704      169         -         -          2,877      1,882      798           -         433       1,449          934                   615                 412       281       

203060,455       4,254      532      128         -         -          2,586      1,008      389           -         232       776            476                   299                 192       125       

203145,017       3,234      404      97           -         -          2,371      362         127           -         83         278            163                   98                   60         37         

2032-            -          -       -          -         2,867      -          (2,867)     (913)          -         -        (2,867)         (1,596)               (913)                (536)      (322)      

2033-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2034-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2035-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2036-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2037-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2038-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2039-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2040-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2041-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2042-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2043-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2044-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2045-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2046-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2047-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2048-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2049-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2050-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

   11,100   15,287             20,574               27,317        35,995   11,180         -       27,513    47,176     56,445      2,867    36,550       1,920  20,708   165,666  2,671,563סה"כ

תזרים מהוון לאחר מסים מסיםתמלוגיםמכירות

רזרבות צפויות
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)BBL( מכירות

)100%(
הכנסות

תמלוגי 

מדינה

תמלוג-על 

לשותף 

הכללי

עלויות 

פיתוח

עלויות 

נטישה

עלויות 

תפעול

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)0%

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)10%

מס הכנסההיטל
מהוון ב- 

0%

מהוון ב- 

5%

מהוון ב- 

10%

מהוון ב- 

15%

מהוון ב- 

20%

2020-             -        -        -        13,835   -        -        (13,835)   (13,509)   -         -         (13,835)   (13,667)   (13,509)   (13,360)   (13,219)   

2021316,205      17,958   2,245    -        12,555   -        6,155    (2,996)    (2,723)    -         -         (2,996)    (2,853)    (2,723)    (2,605)    (2,496)    

2022499,875      29,522   3,690    -        9,921    -        8,717    7,193     5,945     -         -         7,193     6,525     5,945     5,439     4,995     

2023510,190      30,784   3,848    -        -        -        8,861    18,075    13,580    -         1,941     16,134    13,938    12,122    10,609    9,337     

2024377,888      23,401   2,925    -        -        -        7,015    13,461    9,194     -         3,096     10,365    8,527     7,079     5,926     4,999     

2025279,916      17,797   2,225    534       -        -        5,648    9,390     5,831     -         2,160     7,231     5,665     4,490     3,595     2,906     

2026244,254      15,912   1,989    477       239       -        5,151    8,056     4,547     -         1,853     6,203     4,629     3,501     2,682     2,077     

2027147,190      9,759    1,220    293       -        1,433    3,797    3,016     1,548     -         694        2,322     1,651     1,192     873        648        

2028109,315      7,413    927       222       -        -        3,268    2,996     1,398     -         689        2,307     1,561     1,076     754        537        

202981,258        5,632    704       169       -        -        2,877    1,882     798        -         433        1,449     934        615        412        281        

203060,455        4,254    532       128       -        -        2,586    1,008     389        -         232        776        476        299        192        125        

203145,017        3,234    404       97         -        -        2,371    362        127        -         83          278        163        98          60          37          

2032-             -        -        -        -        2,867    -        (2,867)    (913)       -         -         (2,867)    (1,596)    (913)       (536)       (322)       

2033-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2034-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2035-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2036-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2037-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2038-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2039-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2040-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2041-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2042-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2043-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2044-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2045-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2046-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2047-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2048-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2049

2050

     9,906    14,041    19,271    25,952    34,562    11,180         -    26,210    45,742   56,445    4,300   36,550    1,920   20,708 165,666   2,671,563סה"כ

רזרבות מוכחות + צפויות

תזרים מהוון לאחר מסיםמסיםתמלוגיםמכירות

 



 

11 

 

)BBL( מכירות

)100%(
הכנסות

תמלוגי 

מדינה

תמלוג-על 

לשותף הכללי
עלויות פיתוח

עלויות 

נטישה
עלויות תפעול

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)0%

תזרים לפני 

מסים )מהוון 

ב-10%(

מהוון ב- 10%מהוון ב- 5%מהוון ב- 0%מס הכנסההיטל
מהוון ב- 

15%

מהוון ב- 

20%

2020-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2021127,093     7,218      902      -          12,015    -          1,773      (7,472)     (6,793)        -         -        (7,472)         (7,116)               (6,793)              (6,497)    (6,227)   

2022324,630     19,172     2,397    -          29,411    -          4,529      (17,165)   (14,186)      -         -        (17,165)       (15,569)              (14,186)            (12,979)  (11,920)  

2023665,958     40,183     5,023    -          43,074    -          9,291      (17,206)   (12,927)      -         (1,941)   (15,265)       (13,187)              (11,469)            (10,037)  (8,834)   

2024994,658     61,595     7,699    -          40,638    -          13,877     (619)        (423)          -         (3,096)   2,477          2,038                1,692               1,416     1,194    

20251,235,599  78,560     9,820    (534)        39,332    -          17,238     12,704    7,888         -         (1,808)   14,511        11,370               9,010               7,215     5,832    

20261,267,579  82,576     10,322  (189)        2,373      -          17,685     52,385    29,570       -         12,049   40,337        30,100               22,769             17,439   13,509   

2027998,404     66,194     8,274    18,209     -         (1,433)     13,371     27,773    14,252       -         6,388    21,385        15,198               10,974             8,040     5,968    

2028734,038     49,779     6,222    4,925       -         -          9,683      28,949    13,505       -         6,658    22,291        15,087               10,399             7,287     5,184    

2029540,861     37,486     4,686    3,712       -         -          6,988      22,101    9,373         -         5,083    17,018        10,970               7,217               4,837     3,298    

2030396,402     27,892     3,486    2,765       -         -          4,972      16,668    6,426         -         3,834    12,834        7,879                4,948               3,172     2,073    

2031286,818     20,604     2,576    2,048       -         -          3,443      12,537    4,394         -         2,883    9,653          5,644                3,383               2,075     1,299    

2032240,152     17,538     2,192    1,578       -         (1,433)     4,535      10,666    3,398         -         1,794    8,872          4,940                2,827               1,658     995       

2033183,175     13,706     1,713    1,234       239         1,433      3,740      5,346      1,549         -         1,230    4,117          2,183                1,192               669       385       

203450,990       3,882      485      194         -         5,734      2,454      (4,985)     (1,313)        -         -        (4,985)         (2,518)               (1,313)              (705)      (388)      

2035-            -          -       -          -         10,034    -          (10,034)   (2,402)        -         -        (10,034)       (4,826)               (2,402)              (1,233)    (651)      

2036-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2037-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2038-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2039-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2040-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2041-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2042-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2043-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2044-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2045-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2046-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2047-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2048-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2049-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2050-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2051-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2052-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2053-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2054-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2055-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2056-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2057-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

2058-            -          -       -          -         -          -          -         -            -         -        -             -                    -                  -        -        

   11,717   22,357             38,250               62,194        98,574   33,074         -       52,313  131,648   113,581    14,334  167,082     33,943  65,798   526,387  8,046,358סה"כ

רזרבות אפשריות

תזרים מהוון לאחר מסיםמסים תמלוגיםמכירות
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)BBL( מכירות

)100%(
הכנסות

תמלוגי 

מדינה

תמלוג-על 

לשותף 

הכללי

עלויות 

פיתוח

עלויות 

נטישה

עלויות 

תפעול

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)0%

תזרים לפני 

מסים 

)מהוון ב-

)10%

מס הכנסההיטל
מהוון ב- 

0%

מהוון ב- 

5%

מהוון ב- 

10%

מהוון ב- 

15%

מהוון ב- 

20%

2020-             -        -        -        13,835   -        -        (13,835)   (13,509)   -         -         (13,835)   (13,667)   (13,509)   (13,360)   (13,219)   

2021443,298      25,176   3,147    -        24,569   -        7,928    (10,468)   (9,516)    -         -         (10,468)   (9,969)    (9,516)    (9,102)    (8,723)    

2022824,505      48,694   6,087    -        39,332   -        13,246   (9,971)    (8,241)    -         -         (9,971)    (9,044)    (8,241)    (7,540)    (6,924)    

20231,176,147   70,967   8,871    -        43,074   -        18,152   869        653        -         -         869        751        653        572        503        

20241,372,546   84,997   10,625   -        40,638   -        20,892   12,842    8,771     -         -         12,842    10,565    8,771     7,342     6,193     

20251,515,515   96,358   12,045   -        39,332   -        22,887   22,094    13,719    -         352        21,742    17,036    13,500    10,810    8,738     

20261,511,833   98,488   12,311   289       2,612    -        22,835   60,441    34,117    -         13,901    46,540    34,729    26,270    20,120    15,586    

20271,145,595   75,953   9,494    18,502   -        -        17,168   30,789    15,800    -         7,082     23,708    16,849    12,166    8,913     6,616     

2028843,354      57,193   7,149    5,147    -        -        12,951   31,945    14,903    -         7,347     24,598    16,649    11,475    8,041     5,721     

2029622,119      43,118   5,390    3,881    -        -        9,864    23,983    10,171    -         5,516     18,467    11,904    7,832     5,249     3,579     

2030456,857      32,146   4,018    2,893    -        -        7,559    17,675    6,815     -         4,065     13,610    8,355     5,247     3,364     2,198     

2031331,835      23,838   2,980    2,145    -        -        5,815    12,898    4,521     -         2,967     9,932     5,807     3,481     2,135     1,337     

2032240,152      17,538   2,192    1,578    -        1,433    4,535    7,799     2,485     -         1,794     6,005     3,344     1,913     1,122     674        

2033183,175      13,706   1,713    1,234    239       1,433    3,740    5,346     1,549     -         1,230     4,117     2,183     1,192     669        385        

203450,990        3,882    485       194       -        5,734    2,454    (4,985)    (1,313)    -         -         (4,985)    (2,518)    (1,313)    (705)       (388)       

2035-             -        -        -        -        10,034   -        (10,034)   (2,402)    -         -         (10,034)   (4,826)    (2,402)    (1,233)    (651)       

2036-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2037-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2038-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2039-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2040-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2041-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2042-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2043-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2044-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2045-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2046-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2047-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2048-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2049-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2050-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2051-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2052-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2053-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2054-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2055-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2056-             -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         -         -         -         -         -         

2057

2058

    21,623    36,398    57,521    88,146  133,136    44,254         -    78,522  177,390 170,026   18,634 203,632   35,863   86,507 692,053 10,717,921סה"כ

רזרבות מוכחות + צפויות + אפשריות

תזרים מהוון לאחר מסיםמסיםתמלוגיםמכירות
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סה"כרגישות / קטגוריה

שווי נוכחי 

בהוון של 

10%

שווי נוכחי 

בהוון של 

15%

שווי נוכחי 

בהוון של 

סה"כרגישות / קטגוריה20%

שווי נוכחי 

בהוון של 

10%

שווי נוכחי 

בהוון של 

15%

שווי נוכחי 

בהוון של 

20%

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 133,136    57,521      36,398      21,623      133,136    57,521     

 35,658      23,353     

 36,398      21,623     

 76,546      22,909      9,169         204            120,645    53,689     

 740           )1,729(       56,590      34,612      27,229      21,419      12,492      3,832        

 1,986        )535(           58,023      35,915      28,475      22,613      13,925      5,135        

)1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      

קיטון במחיר הנפט בשיעור של 20%גידול במחיר הנפט בשיעור של 20%

 36,398      21,623      133,136    57,521      36,398      21,623      133,136    57,521     

 32,287      20,394      82,053      26,744      12,466      3,083         115,106    49,789     

 4,111         1,229         51,083      30,777      23,932      18,541      18,030      7,732        

 5,358         2,424         52,516      32,080      25,178      19,735      19,464      9,035        

)1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      

קיטון במחיר הנפט בשיעור של 15%גידול במחיר הנפט בשיעור של 15%

 36,398      21,623     

 87,560      30,579      15,763      5,961        

 133,136    57,521      36,398      21,623      133,136    57,521     

 28,951      17,474      109,588    45,921     

 45,576      26,941      20,635      15,662      23,548      11,600     

 8,693         5,344         47,009      28,245      21,881      16,857      24,982      12,903     

 7,447         4,149        

)1,246(      )1,195(      

קיטון במחיר הנפט בשיעור של 10%גידול במחיר הנפט בשיעור של 10%

)1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      
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סה"כרגישות / קטגוריה

שווי נוכחי 

בהוון של 

10%

שווי נוכחי 

בהוון של 

15%

שווי נוכחי 

בהוון של 

סה"כרגישות / קטגוריה20%

שווי נוכחי 

בהוון של 

10%

שווי נוכחי 

בהוון של 

15%

שווי נוכחי 

בהוון של 

20%

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

1P 1רזרבות מוכחותP רזרבות מוכחות

)Proved Reserves()Proved Reserves(

רזרבות צפויותרזרבות צפויות

)Probable Reserves()Probable Reserves(

2P 2סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

)Proved+Probable Reserves()Proved+Probable Reserves(

רזרבות אפשריותרזרבות אפשריות

)Possible Reserves( )Possible Reserves( 

3P 3סה"כ רזרבות מסוגP סה"כ רזרבות מסוג

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 Proved+Probable+Possible(

)Reserves

 68,699      48,349     

 48,672      9,021        )970(          )7,307(       148,490    66,852      44,956      29,985     

 66,932      16,960      3,336        )5,895(       199,340    97,425     

 50,850     

 5,552         2,606         52,283      31,876      24,989      19,559     

 18,261      7,939         4,306         1,411         30,573      23,742      18,364     

)1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      

 19,694      9,242        

קיטון בכמות הנפט בשיעור של 20%גידול בכמות הנפט בשיעור של 20%

 182,789    87,523      60,712      41,762     

 61,137      16,311      4,843        )2,572(       136,011    59,775      39,395      25,513     

 83,483      27,105      11,607      990           

 46,778     

 8,011         4,757         48,211      29,051      22,563      17,444     

 22,346      10,794      6,765         3,562         27,748      21,317      16,249     

)1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      

 23,780      12,097     

קיטון בכמות הנפט בשיעור של 15%גידול בכמות הנפט בשיעור של 15%

 166,238    77,537      52,626      35,069     

 33,734      20,934     

 100,034    37,250      19,878      7,876        

 123,532    73,616      23,631      10,688     

 26,225      20,138      15,329     

 26,418      13,619      9,190         5,677         24,922      18,891      14,135     

 2,199         52,615     

 44,139     

 42,706     

 27,852      14,923      10,436      6,871        

)1,433(      

קיטון בכמות הנפט בשיעור של 10%גידול בכמות הנפט בשיעור של 10%

)1,433(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      )1,303(      )1,246(      )1,195(      

 

 

 

 או ללא מסוים היוון בשיעור חושבו אם ני תזרים מהוונים, ביןיובהר כי נתו –אזהרה 

כן, יובהר כי נתוני -הוגן. כמו שווי מייצגים דווקא לאו אך נוכחי ערך היוון מייצגים שיעור

התזרימים המהוונים כאמור לעיל מבוססים על הנחות ביחס להמשך מכירות הנפט 

י כמויות הנפט, שיופקו בפועל, מהמאגר ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו וכ

עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים 

וטכניים ו1או משינויים רגולטוריים ו1או מתנאי היצע וביקוש בשוק ו1או מהביצועים 

 בפועל של המאגר. 
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  התאמה בין נתוני הדו"ח לנתוני דוחות קודמים )יג(

בקטגוריות הרזרבות והמשאבים המותנים בין  NASI מובאת ההשוואה בין הערכותלהלן 

לבין נתוני דו"ח הרזרבות הקודם שהכינה ליום  11.6.9191נתוני דו"ח הרזרבות ליום 

17.79.9171. 

 סה"כ בנכס הנפט קטגוריית רזרבות

(Gross) 

MBBL 

 הפרש

(Gross) 

MBBL 

-ליום

17.79.9171 
ליום 

17.79.9171 

ם ליו

11.16.9191 

 P7 רזרבות מוכחות

(Proved reserves) 

7,611 1 (7,611) 

 רזרבות צפויות

(Probable Reserves) 

1,191 9,619 (7,111) 

 P9 סה"כ רזרבות מסוג

(Proved+Probable Reserves) 

1,126 9,619 (9,174) 

 רזרבות אפשריות

(Possible Reserves) 

6,174 2,146 7,119 

 P1 מסוגסה"כ רזרבות 

(Proved+Probable+Possible Reserves) 

77,111 71,172 (7,729) 

  

ומהפסקת להבנת השותפות השינוי בכמות הרזרבות נובע מהירידה בהפקה היומית   

ומהעברת חלק מהרזרבות המוכחות והצפויות לקטוגריית הרזרבות  1 בבאר מגדההפקה 

 . האפשריות

יימת הפחתה בשל שינוי חישוב של מעריכי בקטגוריית הנפט במשאבים המותנים ק

הרזרבות עקב המידע שקיבלו מתכנית פיתוח השדה שהוגשה לממונה. בקגטוריית הגז 

הנלווה במשאבים המותנים קיימת הפחתה בשל שינוי שיטת חישוב יחס גז 1 נפט של 

 מעריכי הרזרבות עקב מגמה שניטרו בשנים האחרונות. 
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 הרזרבות  חוות דעת של מעריך )יד(. 

ביחד עם  11.6.9191ליום  NSAIידי -מצורף כנספח לדו"ח זה, דוח רזרבות שהוכן על

שקיבלה  9191 אוגוסטב 96מצורף מכתב מיום כמו כן . תשקיף זההסכמתה להכללתו ב

כי לדעתה לא חלו שינויים מהותיים בהערכותיה  NSAI , לפיו אישרהNSAI -השותפות מ

ההפקה בכל אחת מקטגוריות העתודות וכן בהערכת  פרופיל העתודות ובדבר בדבר

 ביחס לדוח העתודות. חזקת ראש העיןהעתודות המוכחות, הצפויות והאפשריות ב

 

 הצהרת הנהלה )טו(.

 ;11.2.9191תאריך ההצהרה: 

 ציון שם התאגיד המדווח: גבעות עולם חיפושי נפט, שותפות מוגבלת;

 ן דודשם הנושא בתפקיד להערכת המשאבים: אמיר ב

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

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

 השותפות;

 הרינו לאשר, כי הכנת הערכת המשאבים והגילוי הכלול בה הינם באחריותנו;

דיעתנו המשאבים שהוערכו ע"י המעריך הינם האומדנים הרינו לאשר, כי למיטב י

 הרלוונטיים, הטובים והעדכניים ביותר הקיימים ברשותנו.

הרינו לאשר כי הנתונים שנכללו בתשקיף נערכו לפי המונחים המקצועיים המנויים בפרק 

", כפי Petroleum Resources Management System (2007)"-ה' ובמשמעות הנודעת להם ב

(, הארגון האמריקני של גאולוגים בתחום SPEרסמו איגוד מהנדסי הפטרוליום )שפ

( ואיגוד מהנדסי הערכת WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGהפטרוליום )

 (, כתוקפם בעת הדיווח;SPEEהפטרוליום )

הרינו לאשר כי לא נעשה שינוי בזהות המעריך או המבקר שביצע או ביקר את הגילוי 

 תודות או המשאבים המותנים האחרון שפרסם התאגיד. בדבר הע

 

 הרינו מסכימים להכללת ההצהרה האמורה לעיל בדו"ח זה.

 

      __________________ 

 גבעות עולם נפט בע"מ, השותף הכללי                                  

 באמצעות שמואל בקר, יו"ר הדירקטוריון 

 ואמיר בן דוד )דירקטור ומנכ"ל(                                                                                         
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 נתוני הפקה )יז(

 להלן נתוני הפקה בשדה מגד )הנתונים משקפים את החודשים בהם הייתה הפקה בשנים אלו(:

עד  9191שנת  9171שנת  9172שנת  

11.6.9191 

תפות( בתקופה סה"כ תפוקה )המתייחס לחלק השו

 ( MBBL-)באלפי חביות 

16.91 11.11 71.6 

 מחיר ממוצע לחבית )המתייחס לחלק השותפות(

 )בדולר לחבית(  

61.49 69.11 16.76 

תמלוגים )כל תשלום שנגזר מתפוקת 

הנכס המפיק לרבות מההכנסה ברוטו 

מנכס הנפט( ממוצעים ששולמו לחבית 

 )המתייחסים לחלק השותפות(

 ית( )בדולר לחב

 4.61 1.11 2.96 המדינה

צדדים 

שלישיי

 ם

   

בעלי 

 22ענין

   

עלויות הפקה ממוצעות לחבית )המתייחסים לחלק 

 השותפות( )בדולר לחבית(

71.6 71.29 11.16 

תקבולים נטו ממוצעים לחבית )המתייחסים לחלק 

 השותפות(

 )בדולר לחבית(

47.16 16.41 (1.11) 

ת ביחס לסך כמויות שיעור אזילה בתקופה המדווח

 23(% -הנפט במאגר )ב

1.19 7.24 1.12 

                                                   

 י שבהתאם להסכם השותפות המוגבלת ישולמו לאחר החזר  ההשקעה. בדו"ח לא נכללו תשלומי תמלוגים לשותף הכלל  22

 .השיעור האזילה הינו שיעור הנפט המופק בשנה מתוך הרזרבות המוכחות והצפויות בתחילת אותה שנ              23
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הסברי דירקטוריון השותף הכללי באשר למצב עסקי השותפות לשנה שהסתיימה ביום  .1.6

920.03.310 

, ראו 17.79.9171שהסתיימה ביום  הלהסברי הדירקטוריון על מצב עסקי השותפות לשנ

ר המידע בו מובא בזאת על דרך , אש9171 דוח הדירקטוריון בפרק ב' לדוח התקופתי

 ההפניה.
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חברי דירקטוריון השותף הכללי .8.1

לפרטים אודות חברי דירקטוריון השותף הכללי ראו פירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' ("פרטים 

נוספים על השותפות") לדוח התקופתי 2019, אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

נושאי משרה בכירה אחרים בשותפות ובשותף הכללי .8.2

לפרטים אודות כל אחד מנושאי המשרה הבכירה בשותפות ובשותף הכללי, ראו פירוט לפי 

תקנה 26א בפרק ד' ("פרטים נוספים על השותפות") לדוח התקופתי 2019, אשר המידע בו 

מובא בזאת על דרך ההפניה.

עורכי דין .8.3

אריק הררי, עו"ד, מרח' עין שמש 13 גני תקווה.

רואי החשבון של השותפות (ושל השותף הכללי) .8.4

זיו האפט BDO רואי חשבון, מרח' מנחם בגין 48, תל-אביב.

משרדה הרשום של השותפות .8.5

רח' הרטום 11, ירושלים ת.ד. 45422, 97775.

הוראות תקנון השותף הכללי (בס"ק זה: "החברה") הנוגעות למינוי דירקטוריון השותף  .8.6

הכללי

מובהר כי הוראות התקנון המפורטות להלן הינן בהתאם לתקנון החברה כפי שתוקן על ידי 

האסיפה הכללית של החברה ביום 21.3.2016 (לפרטים ראו בסעיף 10.4 בחלק הראשון 

בדו"ח התקופתי 2019). יצוין כי ההחלטה הנ"ל התקבלה ברוב קולות, ראש העין חיפושי 

נפט בע"מ (בעלת המניות בשותף הכללי בה מחזיקות החברות מטעם שמואל בקר ונגה בן 

דוד) הצביעה בעד וטי אוייל וגז בע"מ נפט הר קדם בע"מ (בעלות המניות בשותף הכללי 

שבשליטת טוביה לוסקין) התנגדו. כמו כן טען טוביה לוסקין בשם החברות שבבעלותו כי 

ההחלטות אינן חוקיות (לפרטים על ההליכים המשפטיים בין בעלי המניות הנ"ל לרבות 

בנושא זה ראו בביאור 11ח' בדוחות הכספיים שבדו"ח התקופתי 2019).

מספר מרבי של דירקטורים .8.6.1

באסיפות הכלליות הרגילות ימונו חברי הדירקטוריון באופן ובכפוף לתקנות אלו. 

כל עוד לא יקבע אחרת על ידי האסיפה הכללית בהחלטה רגילה לא יעלה מספר 

חברי הדירקטוריון על שבעה (לא כולל לפחות שני דח"צים שימונו על ידי האסיפה 

הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות).

מינוי דירקטורים ומשך כהונתם .8.6.2

על מינוי חברי הדירקטוריון יחולו ההוראות הבאות:

הדירקטורים יבחרו באסיפה כללית רגילה של החברה מדי שנה בהחלטה  (א) 

רגילה. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למנות, מעת לעת, דירקטורים 

באסיפה כללית שלא מן המנין.

הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכתב חתומה על ידי כל  (ב)

חברי הדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שיקבע על ידי האסיפה הכללית, 

פרק 8: ניהול השותפות 
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חבר נוסף לדירקטוריון. בהחלטה רגילה של הדירקטוריון ניתן לבטל מינויו של חבר 

דירקטוריון שמונה על פי הוראות סעיף זה. תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה 

עד תום האסיפה הכללית הרגילה הבאה.

כל מינוי של דירקטור יהיה בתוקף עד תום האסיפה הכללית השנתית הרגילה  (ג) 

הבאה, אלא אם כן פקע מינויו קודם לכן, בהתאם להוראות שבתקנה 92 לתקנון 

(ראו בסעיף 8.6.4 להלן).

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, בהחלטה רגילה באסיפה  (ד)

כללית שלא מן המנין אפשר יהיה לפטר כל דירקטור של החברה לפני תום תקופת 

כהונתו.

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן  (ה)

במשרתו יוכל להבחר מחדש.

חבר הדירקטוריון אינו זקוק למניות הכשרה כלשהן. (ו)

לא ימונה לדירקטור בחברה ולא יכהן בחברה כדירקטור, מי שאין לו  (ז)

הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של 

דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה של השותפות המוגבלת ולגודלה או 

מי שלא מתקיימים בו התנאים הנדרשים לענין זה לפי הוראות פקודת השותפויות. 

לא ימונה דירקטור, אלא לאחר שהמועמד הצהיר כי יש לו הכישורים הדרושים 

והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקידו, ופירט את הכישורים 

כאמור, כפי הנדרש לפי הוראות פקודת השותפויות. 

מילוי מקומם של דירקטורים .8.6.3

כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף. דירקטור חליף כל עוד הוא  (א)

ממלא תפקיד זה יהיה זכאי לקבל הודעות על אסיפות הדירקטוריון להשתתף בהן 

ולהצביע בהן כדירקטור. אדם שמונה לדירקטור חליף יהיה זכאי למספר הקולות 

של כל חברי הדירקטוריון שמינו אותו כדירקטור חליף. לא ימונה ולא יכהן 

כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור או 

כדירקטור חליף. כל מינוי אשר נעשה כאמור ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה. 

מינוי וביטול מינוי של דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב, במברק, פקסימיליה, או 

בטלקס ממוענים ליו״ר הדירקטוריון של החברה או למזכיר החברה במשרד 

הרשום, או אם אין יו״ר לדירקטוריון ואין לחברה מזכיר - לחברה במשרדה 

הרשום. מינויו של דירקטור חליף יפקע אם חדל הדירקטור שמינהו לכהן במשרתו 

מכל סיבה שהיא. 

כל דירקטור וכל דירקטור חליף רשאים להיות נוכחים ולהצביע על ידי שליח  (ב)

בכל אסיפה של הדירקטורים או באסיפות ועדת דירקטורים שבה הם עצמם רשאים 

להצביע, בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של ממנהו. מינוי כזה יכול 

להיות כללי או לצורך אסיפה אחת או אסיפות אחדות. שליח שיתמנה באופו כזה 

לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל אסיפה של הדירקטוריון או של ועדת 

דירקטורים אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על 

ידי הדירקטור החליף שמינה בעצמו או (במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור 
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חליף) אשר בה נוכח הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה, או אשר הדירקטור שעל ידו 

נתמנה אותו דירקטור חליף נוכח בה. 

דירקטור חליף כל עוד הוא ממלא תפקיד זה יהיה זכאי לקבל הודעות על  (ג)

אסיפות הדירקטוריון, להשתתף בהן ולהצביע בהן כדירקטור, ויהא זכאי בכפוף 

להוראות כתב המינוי שלו, למלא כל תפקיד של חבר הדירקטוריון שלו הוא משמש 

כחליף.

סיום כהונתם של דירקטורים .8.6.4

מבלי לגרוע מהאמור בתקנות אלה, תתפנה משרת חבר הדירקטוריון או דירקטור 

חליף בכל אחד מן המקרים הבאים:

במותו, ובמקרה של חברה ־ בפירוקה; (א)

אם הוכרז פסול דין; (ב) 

אם נעשה פושט רגל; (ג) 

אם התפטר ממשרתו על ידי הודעה בכתב לחברה במשרדה הרשום; (ד)

אם פוטר ממשרתו או בוטל מינויו על פי תקנות אלו או שפקעה כהונתו על פי  (ה)

דין.

אם התפנתה משרת חבר דירקטוריון יהיו החברים בדירקטוריון רשאים לפעול 

בכל ענין כל עוד מספרם אינו פחות מהמינימום שנקבע אותה שעה למספר 

הדירקטורים לפי תקנות אלה. פחת מספרם מתחת למינימום האמור, לא יהיו 

רשאים לפעול אלא במקרים דחופים או לשם כינוס אסיפה כללית או לשם מינוי 

חברים נוספים לדירקטוריון.

שכרם של דירקטורים .8.6.5

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון 

ההוראות הבאות:

חברי הדירקטוריון יהיו רשאים לקבל מכספי החברה שכר בעד שרותם כחברי  (א)

דירקטוריון.

כל חבר דירקטוריון רשאי לקבל הוצאותיו המתקבלות על הדעת בעד נסיעות  (ב)

ושאר הוצאות הקשורות בקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון

אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים  (ג)

מיוחדים למטרות החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר.

השיעור, האופן והתנאים שבהם ישולמו תשלומים כאמור לחברי הדירקטוריון 

יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו לכך בפקודת החברות 

והוראות פקודת השותפויות ושאין להתנות עליהם.

מינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן .8.6.6

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון, כפי  (א)

שימצא לנכון, להאציל לועדת דירקטורים (להלן: "ועדת דירקטורים") את 

סמכויותיו, כולן או מקצתן. הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, 

לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו. 

ועדת הדירקטורים בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה תמלא  (ב)

אחר כל ההוראות והתנאים כפי שיקבעו על ידי הדירקטוריון, בתנאי 
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שצמצום או ביטול סמכויות על ידי הדירקטוריון לא יבטלו את תקפו של 

מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטורים או בהתאם להוראותיה 

ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות ועדת הדירקטורים 

על ידי הדירקטוריון. 

ועדת הדירקטורים יכול שתהיה מורכבת מדירקטור אחד או ממספר  (ג)

דירקטורים. 

בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו  (ד)

חבר דירקטוריון ויכול שיצורפו אליה אנשים שאינם דירקטורים. בועדת 

דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם 

מי שאינם חברי דירקטוריון. בכל ועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות 

הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו, כפי דרישות פקודת השותפויות מעת לעת,  (ה)

ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדות דירקטוריון נוספות, כפי הנדרש בהתאם 

להוראות פקודת השותפויות.
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בפרק זה המונח "בעלי ענין" פירושו השותף הכללי, השותף המוגבל וכל מי שהינו בתאריך 

התשקיף "בעל ענין" בשותפות, בשותף הכללי או בשותף המוגבל, כמשמעות המונח בסעיף 1 לחוק 

ניירות ערך.

תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי ענין  .9.1

לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנים 2018 ו-2019 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים 

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בשותף הכללי ו/או בשותפות ולבעלי ענין, 

לרבות תיאור עיקרי תנאי העסקתם, ראו תקנה 21 בפרק ד' ("פרטים נוספים") לדוח 

התקופתי 2019 ולדוח התקופתי 2018, אשר המידע האמור בהם מובא בזאת על דרך 

ההפניה.

בתקופה שלאחר תאריך הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019 ועד למועד תשקיף מדף 

זה, לא ניתנו תגמולים או התחייבות לתגמולים לנושאי משרה בכירה בשותף הכללי ו/או 

בשותפות ולבעלי עניין בקשר עם פרסום תשקיף מדף זה (למעט התחייבות לבונוס למנהל 

הכספים בסך של כ-9 אלפי ₪). יחד עם זאת בהתאם להוראות הסכם הנאמנות הנאמן 

יהיה רשאי לשלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהכנת הנפקה, על פי תשקיף הצעה 

של יחידות וכתבי אופציה המקנים זכות לרכישת יחידות, והנפקת זכויות נוספת כאמור 

לעיל, שכר בסכום השווה ל- 25 אלפי דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ, אם יחול) בהנפקה 

אחת, או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת. 

כמו כן במקרה של הנפקת זכויות, יהיה המפקח זכאי לשכר נוסף בסכום בשקלים השווה 

ל- 20,000 דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ, אם יחול) עבור עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה, 

או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות בהחלטה מיוחדת. 

עסקאות עם בעל שליטה  .9.2

לפרטים, לפי מיטב ידיעתם של השותף הכללי ו/או השותפות וכן הדירקטורים שלה בדבר 

עסקאות עם בעל השליטה בשותפות או שלבעל שליטה בשותפות יש עניין אישי באישורן, 

אשר השותפות או תאגיד בשליטתה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך 

תשקיף מדף זה או שהיא עדיין בתוקף במועד תשקיף מדף זה, ראו פירוט בהתאם לתקנה 

22 ותקנה 28 בפרק ד' ("פרטים נוספים") לדוח התקופתי 2019 ולדוח התקופתי 2018, 
אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

החזקת ניירות ערך על-ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בשותפות .9.3

לפרטים, לפי מיטב ידיעתם של השותף הכללי ו/או השותפות וכן הדירקטורים שלה בדבר 

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בשותפות ו/או בשותף הכללי, בסמוך למועד 

תשקיף מדף זה ראו סעיף 3.5 לעיל. 

פרק 9: בעלי ענין
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לפרטים, לפי מיטב ידיעתם של השותף הכללי ו/או השותפות וכן הדירקטורים שלה בדבר 

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בשותפות ו/או בשותף הכללי נכון למועד תשקיף 

מדף זה, ראו דוח על מצבת אחזקות של השותפות מיום 21.4.2020 (מס' אסמכתא: 2020-

040074-01), אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה. 

ביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בכירה .9.4

לפרטים בדבר ביטוח ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בכירה בשותף הכללי ו/או 

בשותפות, ראו תקנה 29א(4) בפרק ד' ("פרטים נוספים") לדוח התקופתי 2019, המובאים 

כאן על דרך ההפניה.
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דוחות כספיים .10.1

בהתאם לתקנות 60ב ו-6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה 

וצורה) התשכ"ט–1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), השותפות מפנה לדוחות הכספיים 

מיום 31 בדצמבר 2019 כפי שנכללו בדוח התקופתי 2019 (כהגדרתו בפרק 1 לתשקיף מדף 

זה) אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה. 

הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בשותפות .10.2

בהתאם לתקנה 60ה לתקנות פרטי תשקיף נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה הצהרות 

המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בשותפות בהתאם לתקנה 

9ב(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל–1970, כפי שצורפו במסגרת 

הדוח התקופתי 2019.

מכתב הסכמה של רואה חשבון המבקר של השותפות .10.3

מצורף לתשקיף המדף, מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של השותפות, שבו נכללת 

הסכמתו לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר, 

לדוחות הכספיים האמורים בסעיף 10.1 לעיל, הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.

דוח אירועים .10.4

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף, מצורף לתשקיף מדף זה (בסוף פרק 10) דוח 

אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר 

מועד חתימת הדוחות הכספיים של השותפות ליום 31 בדצמבר 2019, קרי מיום 29 במרץ 

2020 ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה.

פרק 10: דוחות כספיים
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דוח אירועים

להלן דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – 

מבנה וצורה), התשכ"ט-1969. הדוח מפרט אירועים מהותיים שחלו בגבעות עולם חיפושי נפט- 

שותפות מוגבלת (להלן: "השותפות") בתקופה שלאחר חתימת הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר  

2019 (אשר נחתמו ביום 29 במרץ 2020) ועד סמוך למועד פרסום תשקיף המדף:

ביום 2 באפריל 2020 הודיעה השותפות על התפטרות מבקר הפנים מר דוד בן דוד , לפרטים  .1

נוספים ראו דו"ח על סיום כהונה מיום 2 באפריל 2020 המובא כאן על דרך ההפניה. ביום 1 

ביוני 2020 הודיעה השותפות על התפטרות הדירקטור בחברת הנאמנות מר ירון רותם, 

לפרטים נוספים ראו דו"ח על סיום כהונה ודו"ח מצבת נו"מ מיום 1 ביוני 2020 המובאים כאן 

על דרך ההפניה ביום 27.ביולי 2020 מונה מר דורון לוין לתפקיד מבקר הפנים ראו דו"ח על 

המינוי מיום 28.7.2020. 

ביום 5 באפריל 2020  הודיעה השותפות על פניית חברת הקידוח לבית המשפט בבקשה  .2
למימוש השעבוד על מלאי השותפות. הבקשה לאכיפת השעבוד על המלאי נובעת מחוב של 

המשקיע לחברת הקידוח, אשר להבטחתו שעבדה השותפות את המלאי, ולא מחוב של 

השותפות לחברת הקידוח. לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי מיום 5 באפריל 2020 המובא כאן 

על דרך ההפניה. עוד יצוין כי למיטב הבנת השותפות לא צפויות להיות השלכות מהותיות של 

שעבוד המלאי על הפעולות המתוכננות, ככל והשעבוד ימומש בסופו של יום השותפות אינה 

צופה בעיה כלשהי להשגת מלאי חלופי הנדרש לביצוע הפעולות ורכישת מלאי כאמור תהיה 

חלק מתקציב הקידוח (בכפוף להשגת האמצעים הכספיים לביצוע הקידוח). נכון למועד 

פרסום התשקיף בין הצדדים מתנהל הליך גישור. לפרטים על הסכם הכוונות לשכירת מגדל 

קידוח שנחתם עם חברת הקידוח האמורה ראו דו"ח מיידי מיום 13.7.2020. 

בהמשך לאמור בסעיף סעיף 7.11 בדו"ח התקופתי בדבר שכירות מיכל האחסון, השותפות  .3

ובעלי המיכל חתמו ביום 14.4.2020 על תיקון להסכם הקידוח לפיו הסכם השכירות יושהה 

לשישה חודשים (בתקופה זו השותפות אינה משלמת דמי שכירות) ובמקביל תוארך תקופת 

ההסכם בשישה חודשים עד ליום 31.3.2022. בתקופת ההשהיה השותפות תקבל מבעלי 
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המיכל שירותי אחסון לנפט ללא תשלום ובעלי המיכל יהיה רשאי לעשות שימוש במיכל של 

השותפות. השותפות מבקשת להדגיש כי תשלומי השכירות בגין מיכל האחסון הינם מהותיים 

ביחס להיקף פעילותה הנוכחי וכי קיימת חשיפה כספית מהותית לשותפות ככל ויבוטל 

ההסכם והשותפות תחויב לשלם את תשלומי השכירות עד תום תקופת ההסכם.  

 

לפרטים על שינויים באחזקות בעלי עניין ראו דיווח מיידי מיום 21.4.2020 המובא כאן על  .4
דרך ההפניה.

בהמשך לאמור בסעיף 9 (ב) בדו"ח התקופתי בדבר באר מגד 5 יצוין כי ביום 22.6.2011 החל  .5
שלב ההפקה בבאר מגד 5. בחודש דצמבר 2016 עצרה השותפות את ההפקה מבאר מגד 5, 

ההפקה חודשה בחודש מרץ 2017 אך אופיינה בחוסר יציבות ולעיתים נדרשה התערבות 

חיצונית להמשך ההפקה ואותרה בבאר בעיית אבדן לחץ. השותפות ביצעה פעולות אופרציה 

לטיפול בבעיית אבדן הלחץ וביום 30 ביולי 2018 התקבל אישור הממונה והשותפות חזרה 

להפיק מקידוח מגד 5. בחודש יוני 2020 הופסקה ההפקה מהבאר והוחלט לסגור את הבאר 

על מנת לגרום לבניית לחץ שיאפשר את המשך הזרמת הנפט. נכון למועד התשקיף אובחנה 

עליית לחצים בבאר והשותפות הגישה לאישור הממונה תכנית לפתיחת מגד 5 על מנת לבחון 

האם ניתן להמשיך ולהפיק מהבאר בשפיעה טבעית. כמו כן השותפות תבחן בעזרת יועציה 

המקצועיים את האפשרויות השונות להפקה משכבה זו בפרט (לרבות התקנת משאבות 

עיליות ותת קרקעיות שיסייעו לזרימת הנפט) ומהבאר בכלל (בבאר אובחנו 8 מקטעים ברי 

הפקה וההפקה מאז שנת 2011 בוצעה בשכבה 8b בלבד). 

ביום 24.6.2020 הודיעה השותפות על הסכם הסיום והפשרה שנחתם עם המשקיע ראו דו"ח  .6

מיידי מיום 24.6.2020. מובהר כי נכון למועד חתימת דו"ח האירועים טרם נחתמו הנספחים 

להסכם הסיום והפשרה (ראו פירוט בסעיף ה בדו"ח המיידי האמור) וביניהם גם הסכם 

התפעול המשותף. בהתאם להבנות שנכללו בהסכם הסיום והפשרה הצדדים סיכמו על מספר 

נקודות שיאפשרו את ניהול החזקה בשלב הביניים ושיהוו בסיס להסכם התפעול המשותף 

המתוקן ובין היתר נקבע כי -
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גבעות עולם תמשיך לשמש כמפעיל (מובהר כי ככל שהאסיפה הכללית תאשר  א.

מפעיל בעתיד השותפות תפעל למינוי שלו).

השותפות זכאית לצרף שותפים נוספים מבלי לפגוע בזכויות המשקיע. ב.

למשקיע זכות למנות נציג בוועדת התפעול עם כח הצבעה שישקף את חלקו  ג.

בחזקה.

מגבלות על העברת חלקו של המשקיע בחזקה לצדדים שלישיים (הכולל זכות  ד.

הצעה ראשונה לשותפות).

סעיפים בהסכם התפעול המשותף הישן שיישארו גם בהסכם המתוקן. ה.

מנגנון דילול ככל והמשקיע לא יעמיד את חלקו בהוצאות בהתאם לקריאות  ו.

לכסף (cash call) מטעם המפעיל, בהתאם לשווי השוק של השותפות בבורסה 

מייד לפני הקריאה לכסף (כפי שיחול על השותף המוגבל של השותפות)..

תשלום תמלוג לשותף הכללי באותם תנאים שתשלם השותפות. ז.

הגדרת המשקיע או חברות קשורות מטעמו כספק מיוחד בחלק מתחומי  ח.

arm's length ) הפעילות בשדה מגד ובתנאי שהמחירים שיציע יהיו בתנאי שוק

.(terms

בכוונת השותפות לנהל את האופרציה בחזקה (עד למינוי מפעיל) ככל האפשר בשיתוף פעולה 

עם המשקיע תוך שיתופו במידע ובתוכניות הקידוח, כאשר ההחלטות בפועל יתקבלו בוועדת 

התפעול בהתאם לשיעור האחזקות של כל צד בחזקה. 

לפרטים על האסיפה הכללית שאישרה ביצוע איחוד הון והנפקת זכויות ראו דו"ח הזימון  .7

המעודכן מיום 1.7.2020 והדו"ח על תוצאות האסיפה יום 6.7.2020, כמו כן ראו פרטים על 

המצגת בכנס בעלי היחידות בדו"ח המיידי מיום 17.6.2020 המובאים כאן על דרך ההפניה.

לפרטים על הסכם השותפות המתוקן שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 20.8.2020 ראו  .8

דו"ח מיידי מיום 23.8.2020. המובא כאן על דרך ההפניה.
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לפרטים על מסמך תנאי החזקה שהתקבל מהממונה ועמדת השותפות בעניין ראו דו"ח מיידי  .9

מיום  7.7.2020 ודו"ח מתקן מיום 26.8.2020. 

לפרטים על אישור הממונה לתכניות הקידוח במגד 6 ראו דו"ח מיידי מיום 5.8.2020 המובא  .10

כאן על דרך ההפניה.

לפרטים על ההחלטה על מינוי מפיצים בהנפקה וקבלת הלוואה ראו דו"ח מיידי מיום  .11

9.8.2020 המובא כאן על דרך ההפניה.

30 באוגוסט 2020

______________         _____________ _____________

אמיר בן דוד                       אביעד אודיש      שמואל בקר

מנכ"ל ודירקטור               מנהל כספים יו"ר הדירקטוריון



אריק הררי, עורך דין
ARIK HARARI, ADVOCATE

13 Ein Shemesh St. Ganey Tikva 55900  רחוב עין שמש 13 , גני תקוה
Fax: 077-3430266 :פקס   Tel : 077-3430277 :טל

E-Mail :ortalarik@biu.013.net.il

30 באוגוסט 2020

לכבוד
גבעות עולם נאמנויות (1993) 

בע"מ

לכבוד
גבעות עולם נפט בע"מ

לכבוד
גבעות עולם חיפושי נפט- שותפות 

מוגבלת (1993)

א.ג.נ,

הנדון: תשקיף מדף של גבעות עולם חיפושי נפט- שותפות מוגבלת (1993) ("השותפות")

לבקשתכם הריני לאשר בזאת כי לדעתי1, הדירקטורים של השותף הכללי והדירקטורים של השותף 

המוגבל (הנאמן) נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אני מסכים שחוות דעתי זו תיכלל בתשקיף המדף המוגש לרשות ניירות ערך.

                                                              בכבוד רב,

אריק הררי , עו"ד

1 מובהר כי חוות דעתי מבוססת על הוראות התקנון של חברת השותף הכללי כפי שתוקן על ידי האסיפה הכללית של חברת 

השותף הכללי ביום 21.3.2016 (לפרטים ראו בסעיף 10.4 בחלק הראשון בדו"ח התקופתי 2018). יצוין כי במועד חוות הדעת 
טרם ניתן פסק דין חלוט על תוקף התקנון האמור. 

                                                פרק 11: חוות דעת משפטית



יב-1

עמלות בקשר לניירות ערך של השותפות .12.1

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף מדף זה לא שילמה השותפות ולא התחייבה לשלם דמי 

עמילות כלשהם בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהונפקו על ידה, למעט ניירות 

הערך אשר יוצעו מכוח תשקיף מדף זה. 

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים .12.2

בשנתיים שקדמו למועד תשקיף מדף זה, השותפות לא הקצתה ולא התחייבה להקצות 

ניירות ערך שלא כולה בתמורה למזומנים.

חוות דעת והערכות שווי  .12.3

לחוות הדעת והערכות השווי הכלולות בתשקיף ראו סעיפים 7.2 ו-10.3 וכן פרק 11 בתשקיף 

מדף זה.

עיון במסמכים .12.4

העתקים מתשקיף מדף זה, מחוות הדעת ומהאישורים הנזכרים בתשקיף זה עומדים לעיון 

במשרדו הרשום של המציע, בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מהתשקיף מפורסם 

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

פרק 12: פרטים נוספים

http://www.magna.isa.gov.il/


נספח א'
דו"ח רזרבות

ליום 
30.6.2020







 

 

July 27, 2020 
 
 
Mr. Amir Ben David 
Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) 
9 Hashaked Street 
P.O. Box 1903 
Shoham 6085102 
Israel 
 
Dear Mr. Ben David: 
 
In accordance with your request, we have estimated the proved, probable, and possible reserves and future 
revenue, as of June 30, 2020, to the Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) (referred to herein as 
"Givot LP") interest in certain oil and gas properties located in Meged Field, Israel.  Also as requested, we have 
estimated the gross (100 percent) contingent resources, as of June 30, 2020, for these properties.  It is our 
understanding that Givot LP owns a direct working interest of 95.56 percent in these properties.  We completed our 
evaluation on or about the date of this letter.  For the reserves, this report has been prepared using price and cost 
parameters specified by Givot LP, as discussed in subsequent paragraphs of this letter.  These parameters provide 
for the real growth of oil prices.  Monetary values shown in this report are expressed in United States dollars ($) or 
thousands of United States dollars (M$).  For your reference, the July 27, 2020, exchange rate was 3.41 New Israeli 
Shekels per United States dollar.  Historical production data used in our evaluation were provided by Givot LP; 
these values have not been independently confirmed.   
 
The estimates in this report have been prepared in accordance with the definitions and guidelines set forth in the 
2018 Petroleum Resources Management System (PRMS) approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) 
and in accordance with internationally recognized standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  
As presented in the 2018 PRMS, petroleum accumulations can be classified, in decreasing order of likelihood of 
commerciality, as reserves, contingent resources, or prospective resources.  Different classifications of petroleum 
accumulations have varying degrees of technical and commercial risk that are difficult to quantify; thus reserves, 
contingent resources, and prospective resources should not be aggregated without extensive consideration of these 
factors.  Definitions are presented immediately following this letter.  This report has been prepared for Givot LP's 
use in filing with the ISA; in our opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in the preparation of 
this report are appropriate for such purpose.  
 

RESERVES ________________________________________________________________________  
 
Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable from known accumulations 
by application of development projects from a given date forward under defined conditions.  Reserves must be 
discovered, recoverable, commercial, and remaining as of the evaluation date based on the planned development 
projects to be applied.  Proved reserves are those quantities of oil and gas which, by analysis of engineering and 
geoscience data, can be estimated with reasonable certainty to be commercially recoverable; probable and possible 
reserves are those additional reserves which are sequentially less certain to be recovered than proved reserves.  
There is a 10 percent probability that the quantities actually recovered will equal or exceed the sum of proved plus 
probable plus possible reserves.   
 
We estimate the oil reserves and future net revenue before levy and corporate income taxes, discounted at 0 and 
10 percent, to the Givot LP interest in these properties, as of June 30, 2020, to be: 
 



 

    Future Net Revenue Before Levy and 
  Oil Reserves (MBBL)  Corporate Income Taxes (M$) 
  Gross  Working  Discounted  Discounted 

Category  (100%)  Interest  At 0%  at 10% 
         
Proved(1) (1P)  00,000.0  00,000.0  00(1,433.4)  0(1,303.1) 
         
Probable  02,671.6  02,552.9  047,175.5  27,513.0 
         
 Proved + Probable (2P)  02,671.6  02,552.9  045,742.1  26,210.0 
         
Possible  08,046.4  07,689.1  131,648.3  52,312.5 
         
 Proved + Probable + Possible (3P)  10,717.9  10,242.0  177,390.4  78,522.4 

 
Totals may not add because of rounding. 

 

(1) There are no proved reserves at the price and cost parameters used in this report.  Future net revenue is negative 
after deducting estimated abandonment costs. 

 
We estimate the future net revenue after levy and corporate income taxes, discounted at 0, 5, 10, 15, and 20 
percent, to the Givot LP interest in these properties, as of June 30, 2020, to be: 
 
  Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes (M$) 
  Discounted   Discounted   Discounted   Discounted   Discounted 

Category at 0% at 5% at 10% at 15% at 20% 
           
Proved(1) (1P)  00(1,433.4)  0(1,365.1)  0(1,303.1)  0(1,246.4)  0(1,194.5) 
           
Probable  035,995.5  27,317.4  20,573.8  15,287.2  11,100.4 
           
 Proved + Probable (2P)  034,562.1  25,952.3  19,270.8  14,040.8  09,905.9 
           
Possible  098,574.2  62,193.6  38,250.1  22,357.2  11,717.3 
           
 Proved + Probable + Possible (3P) 133,136.3  88,145.9  57,520.9  36,397.9  21,623.3 

 
Totals may not add because of rounding. 

 
(1) Future net revenue is negative after deducting estimated abandonment costs. 
 
The oil volumes shown include crude oil only.  Oil volumes are expressed in thousands of barrels (MBBL); a barrel 
is equivalent to 42 United States gallons.  Gas reserves do not exist for these properties because the sale of 
associated gas production requires the removal of regulatory and infrastructure constraints.  Gas volumes have 
been classified as contingent resources.   
 
Reserves categorization conveys the relative degree of certainty; reserves subcategorization is based on 
development and production status.  The 1P reserves are inclusive of proved developed non-producing reserves.  
Our study indicates that as of June 30, 2020, there are no proved developed producing or proved undeveloped 
reserves for these properties.  It is our understanding that in June 2020 the Meged 5 well was shut in and it is 
expected to return to production in January 2021.  The project maturity subclass for these reserves is on production.  
Two naturally fractured reservoir intervals, Zone 1 and Zone 8B, were tested in the Meged 5 oil well, and Zone 1 
was further tested in the Meged 6 oil well.  For the purposes of this report, we considered performance from both 
intervals in determining our reserves estimates.  The Meged 5 oil well was completed to Zone 8B in 2011 and has 



 

demonstrated sustained productivity from this interval.  A drainage area of approximately 800 acres was used in 
our reserves estimates for the Meged 5 well and future development wells in Zone 8B.  Data from a sustained 
production test in the Meged 6 well were incorporated into our reserves estimates for Zone 1.  Volumes from the 
additional reservoir intervals tested in the Meged 5 well are included in this report as contingent resources.  The 
estimates of reserves and future revenue included herein have not been adjusted for risk. 
 
Working interest revenue for the reserves shown in this report is Givot LP's share of the gross (100 percent) revenue 
from the properties prior to any deductions.  Future net revenue is after deductions for Givot LP's estimates of 
royalties, capital costs, abandonment costs, operating expenses, oil profits levy, and corporate income taxes.  The 
future net revenue has been discounted at annual rates of 0, 5, 10, 15, and 20 percent to determine its present 
worth, which is shown to indicate the effect of time on the value of money.  Future net revenue presented in this 
report, whether discounted or undiscounted, should not be construed as being the fair market value of the 
properties.  Tables I through V present revenue, costs, and taxes by reserves category.  Table VI presents Givot 
LP's historical production and operating expense data. 
 
As requested, this report has been prepared using oil price parameters specified by Givot LP.  Oil prices are based 
on Brent Crude futures prices and are adjusted for quality, transportation fees, and market differentials.  Oil prices, 
before adjustments, are shown in the following table: 
 

Period  Oil Price 
Ending  ($/Barrel) 

   
12-31-2020  58.51 
12-31-2021  61.63 
12-31-2022  64.00 
12-31-2023  65.34 
12-31-2024  67.00 
12-31-2025  68.74 
12-31-2026  70.37 
12-31-2027  71.58 
12-31-2028  73.17 
12-31-2029  74.73 
12-31-2030  75.83 
12-31-2031  77.38 
12-31-2032  78.62 
12-31-2033  80.50 
12-31-2034  81.88 
12-31-2035  83.33 

Period  Oil Price 
Ending  ($/Barrel) 

   
12-31-2036  084.88 
12-31-2037  086.18 
12-31-2038  087.64 
12-31-2039  089.16 
12-31-2040  090.48 
12-31-2041  091.64 
12-31-2042  093.71 
12-31-2043  094.89 
12-31-2044  096.31 
12-31-2045  097.76 
12-31-2046  099.02 
12-31-2047  100.73 
12-31-2048  102.34 
12-31-2049  103.80 
Thereafter  104.98 

 
Operating costs used in this report were provided by Givot LP and appear reasonable based on our knowledge of 
similar operations.  These costs are intended to include only direct project-level costs and Givot LP's estimate of 
the portion of its headquarters general and administrative overhead expenses that can be directly attributed to this 
project.  Operating costs have been divided into field-level costs and per-unit-of-production costs and, as requested, 
are not escalated for inflation.   
 
Capital costs used in this report were provided by Givot LP and are based on actual costs from recent activity.  
Capital costs are included as required for workovers, new development wells, and production equipment.  Based 
on our understanding of Givot LP's future development plans, a review of the records provided to us, and our 
knowledge of similar properties, we regard these estimated capital costs to be reasonable.  Abandonment costs 
used in this report are Givot LP's estimates of the costs to abandon the wells and production facilities, net of any 
salvage value.  As requested, capital costs and abandonment costs are not escalated for inflation.   
 



 

CONTINGENT RESOURCES __________________________________________________________  
 
Contingent resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable 
from known accumulations by the application of development project(s) not currently considered to be commercial 
owing to one or more contingencies.  The contingent oil resources and associated gas resources shown in this 
report are contingent upon acquisition of additional technical data, through development drilling, that demonstrate 
producing rates and volumes sufficient to sustain economic viability and commitment to develop the resources.  In 
addition, all contingent gas resources, including those associated with oil reserves, are contingent upon the removal 
of regulatory and infrastructure constraints.  If these contingencies are successfully addressed, some portion of the 
contingent resources estimated in this report may be reclassified as reserves; our estimates have not been risked 
to account for the possibility that the contingencies are not successfully addressed.  The project maturity subclass 
for these contingent resources is development pending.  Because of the early stage of development of this project, 
we did not perform an economic analysis on these resources; as such, the economic status of these resources is 
undetermined.  There is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the contingent 
resources. 
 
We estimate the gross (100 percent) contingent resources for these properties, as of June 30, 2020, to be:   
 

  Gross (100%) Contingent Resources 
  Oil (MBBL)  Gas (MMCF) 
  Low   Best  High  Low  Best  High 
  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate  Estimate 

Reservoir  (1C)  (2C)  (3C)  (1C)  (2C)  (3C) 
             

Zone 1(1)  337  0,582  0,924  0,639  1,049  01,623 
Zone 2  627  1,984  4,989  1,050  3,321  08,351 
Zone 3  749  2,475  5,932  1,254  4,143  09,930 
Zone 4  908  2,417  5,467  1,520  4,047  09,153 
Zone 5  652  2,062  4,741  1,038  3,282  07,548 
Zone 6  950  2,663  5,941  1,486  4,168  09,297 
Zone 7  408  1,512  4,023  0,639  2,366  06,296 
Zone 8A  888  1,853  4,123  2,548  5,315  11,828 
Zone 8B(1)  153  0,263  0,414  0,555  6,441  26,998 

 
(1) Gas resources for these reservoirs include the gas volumes associated with oil reserves.     

 
The oil volumes shown include crude oil only.  Gas volumes are expressed in millions of cubic feet (MMCF) at 
standard temperature and pressure bases.   
 
The contingent resources shown in this report have been estimated using a combination of deterministic and 
probabilistic methods.  Once all contingencies have been successfully addressed, the probability that the quantities 
of contingent resources actually recovered will equal or exceed the estimated amounts is 90 percent for the low 
estimate, 50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate.  The estimates of contingent 
resources included herein have not been adjusted for development risk.   
 

GENERAL INFORMATION ____________________________________________________________  
 
This report does not include any value that could be attributed to interests in undeveloped acreage beyond those 
tracts for which undeveloped reserves have been estimated.  For the purposes of this report, we did not perform 
any field inspection of the properties, nor did we examine the mechanical operation or condition of the wells and 
facilities.  We have not investigated possible environmental liability related to the properties; however, we are not 



 

currently aware of any possible environmental liability that would have any material effect on the reserves or 
resources quantities estimated in this report or the commerciality of such estimates.  Therefore, our estimates do 
not include any costs due to such possible liability.   
 
The reserves and contingent resources shown in this report are estimates only and should not be construed as 
exact quantities.  Estimates may increase or decrease as a result of market conditions, future operations, changes 
in regulations, or actual reservoir performance.  In addition to the primary economic assumptions discussed herein, 
our estimates are based on certain assumptions including, but not limited to, that the properties will be developed 
consistent with current development plans as provided to us by Givot LP, that the properties will be operated in a 
prudent manner, that no governmental regulations or controls will be put in place that would impact the ability of the 
interest owner to recover the volumes, and that our projections of future production will prove consistent with actual 
performance.  If these volumes are recovered, the revenues therefrom and the costs related thereto could be more 
or less than the estimated amounts.  Because of governmental policies and uncertainties of supply and demand, 
the sales rates, prices received, and costs incurred may vary from assumptions made while preparing this report.  
As requested, forecasted gross oil production by reserves category for certain wells is shown on Table VII.  It should 
be noted that the actual production profile for each category may be lower or higher than the production profile used 
to calculate the estimates of future net revenue used in this report, and no sensitivity analysis was performed with 
respect to the production profile of the wells.  Such sensitivity analysis could lead to the conclusion that the reserves 
are not economic. 
 
For the purposes of this report, we used technical and economic data including, but not limited to, well logs, geologic 
maps, well test data, production data, historical cost information, and property ownership interests.  We were 
provided with all the necessary data to prepare the estimates for these properties, and we were not limited from 
access to any material we believe may be relevant.  The reserves and contingent resources in this report have been 
estimated using a combination of deterministic and probabilistic methods; these estimates have been prepared in 
accordance with generally accepted petroleum engineering and evaluation principles set forth in the Standards 
Pertaining to the Estimating and Auditing of Oil and Gas Reserves Information promulgated by the SPE (SPE 
Standards).  We used standard engineering and geoscience methods, or a combination of methods, including 
performance analysis, volumetric analysis, and analogy, that we considered to be appropriate and necessary to 
classify, categorize, and estimate volumes in accordance with the 2018 PRMS definitions and guidelines.  Certain 
parameters used in our volumetric analysis are summarized in Table VIII.  The contingent resources and a portion 
of the reserves shown in this report are for undeveloped locations; such volumes are based on estimates of reservoir 
volumes and recovery efficiencies along with analogy to properties with similar geologic and reservoir 
characteristics.  Improved recovery techniques were not considered in this evaluation.  As in all aspects of oil and 
gas evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of engineering and geoscience data; therefore, 
our conclusions necessarily represent only informed professional judgment. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on June 30, 2020, by Mr. Amir Ben David, Chief 
Executive Officer of Givot LP, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained from 
Givot LP and the nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  Supporting work data are on file in 
our office.  We have not examined the contractual rights to the properties or independently confirmed the actual 
degree or type of interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, geophysicists, and 
petrophysicists; we do not own an interest in these properties nor are we employed on a contingent basis.  
Furthermore, no limitations or restrictions were placed upon NSAI by officials of Givot LP. 
 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
  
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 



 

by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 
meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This evaluation has been led by Mr. Chad E. Ireton and Mr. Shane M. Howell.  Mr. Ireton and Mr. Howell are Vice 
Presidents in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, Houston, Texas 77010, USA.  Mr. 
Ireton is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 115760).  He has been practicing petroleum 
engineering consulting at NSAI since 2012 and has over 11 years of prior industry experience.  Mr. Howell is a 
Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11276).  He has been practicing petroleum geoscience 
consulting at NSAI since 2005 and has over 7 years of prior industry experience. 
 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
 Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
 
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
    
By:   By:   
 Chad E. Ireton, P.E. 115760  Shane M. Howell, P.G. 11276 
 Vice President  Vice President 
 
Date Signed:  July 27, 2020 Date Signed:  July 27, 2020 
 
CEI:DEC 
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This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves Committee of the 
Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the SPE, World Petroleum Council, American Association 
of Petroleum Geologists, Society of Petroleum Evaluation Engineers, Society of Exploration Geophysicists, Society of Petrophysicists 
and Well Log Analysts, and European Association of Geoscientists & Engineers. 
 

Preamble 

Petroleum resources are the quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resources assessments 
estimate quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations.  Resources evaluations are focused on those quantities that can 
potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources management system provides a consistent 
approach to estimating petroleum quantities, evaluating projects, and presenting results within a comprehensive classification 
framework.  
 

This updated PRMS provides fundamental principles for the evaluation and classification of petroleum reserves and resources.  If there 
is any conflict with prior SPE and PRMS guidance, approved training, or the Application Guidelines, the current PRMS shall prevail.  It 
is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for entities, governments, and regulatory agencies to tailor application 
for their particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein must be clearly identified.  The terms "shall" or 
"must" indicate that a provision herein is mandatory for PRMS compliance, while "should" indicates a recommended practice and "may" 
indicates that a course of action is permissible.  The definitions and guidelines contained in this document must not be construed as 
modifying the interpretation or application of any existing regulatory reporting requirements. 
 

1.0  Basic Principles and Definitions  
1.0.0.1 A classification system of petroleum resources is a fundamental element that provides a common language for communicating 
both the confidence of a project's resources maturation status and the range of potential outcomes to the various entities.  The PRMS 
provides transparency by requiring the assessment of various criteria that allow for the classification and categorization of a project's 
resources.  The evaluation elements consider the risk of geologic discovery and the technical uncertainties together with a determination 
of the chance of achieving the commercial maturation status of a petroleum project. 
 

1.0.0.2 The technical estimation of petroleum resources quantities involves the assessment of quantities and values that have an 
inherent degree of uncertainty.  These quantities are associated with exploration, appraisal, and development projects at various stages 
of design and implementation.  The commercial aspects considered will relate the project's maturity status (e.g., technical, economical, 
regulatory, and legal) to the chance of project implementation. 
 

1.0.0.3 The use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and total company 
portfolios.  The application of PRMS must consider both technical and commercial factors that impact the project's feasibility, its 
productive life, and its related cash flows. 
 

1.1  Petroleum Resources Classification Framework  

1.1.0.1 Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid state.  
Petroleum may also contain non-hydrocarbons, common examples 
of which are carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide, and sulfur.  
In rare cases, non-hydrocarbon content can be greater than 50%. 
 

1.1.0.2 The term resources as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring within the 
Earth's crust, both discovered and undiscovered (whether 
recoverable or unrecoverable), plus those quantities already 
produced.  Further, it includes all types of petroleum whether 
currently considered as conventional or unconventional resources. 
 

1.1.0.3 Figure 1.1 graphically represents the PRMS resources 
classification system.  The system classifies resources into 
discovered and undiscovered and defines the recoverable 
resources classes: Production, Reserves, Contingent Resources, 
and Prospective Resources, as well as Unrecoverable Petroleum. 
 

1.1.0.4 The horizontal axis reflects the range of uncertainty of 
estimated quantities potentially recoverable from an accumulation 
by a project, while the vertical axis represents the chance of 
commerciality, Pc, which is the chance that a project will be 
committed for development and reach commercial producing status. 
 



PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFICATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of Directors, June 2018 
 
 

 Definitions - Page 2 of 10 

1.1.0.5 The following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification: 

A. Total Petroleum Initially-In-Place (PIIP) is all quantities of petroleum that are estimated to exist originally in naturally occurring 
accumulations, discovered and undiscovered, before production. 

B. Discovered PIIP is the quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in known accumulations 
before production. 

C. Production is the cumulative quantities of petroleum that have been recovered at a given date.  While all recoverable resources 
are estimated, and production is measured in terms of the sales product specifications, raw production (sales plus non-sales) 
quantities are also measured and required to support engineering analyses based on reservoir voidage (see Section 3.2, 
Production Measurement). 

 

1.1.0.6 Multiple development projects may be applied to each known or unknown accumulation, and each project will be forecast to 
recover an estimated portion of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into commercial, sub-commercial, and 
undiscovered, with the estimated recoverable quantities being classified as Reserves, Contingent Resources, or Prospective Resources 
respectively, as defined below. 

A. 1. Reserves are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of development 
projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must satisfy four criteria: 
discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation's effective date) based on the development project(s) 
applied. 

2. Reserves are recommended as sales quantities as metered at the reference point.  Where the entity also recognizes 
quantities consumed in operations (CiO) (see Section 3.2.2), as Reserves these quantities must be recorded separately.  Non-
hydrocarbon quantities are recognized as Reserves only when sold together with hydrocarbons or CiO associated with 
petroleum production.  If the non-hydrocarbon is separated before sales, it is excluded from Reserves. 

3. Reserves are further categorized in accordance with the range of uncertainty and should be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by development and production status. 

B. Contingent Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from 
known accumulations, by the application of development project(s) not currently considered to be commercial owing to one or 
more contingencies.  Contingent Resources have an associated chance of development.  Contingent Resources may include, 
for example, projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the range of uncertainty associated with the estimates and should be 
sub-classified based on project maturity and/or economic status. 

C. Undiscovered PIIP is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be contained within accumulations yet to be 
discovered. 

D. Prospective Resources are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources have both an associated 
chance of geologic discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further categorized in accordance with 
the range of uncertainty associated with recoverable estimates, assuming discovery and development, and may be sub-
classified based on project maturity. 

E. Unrecoverable Resources are that portion of either discovered or undiscovered PIIP evaluated, as of a given date, to be 
unrecoverable by the currently defined project(s).  A portion of these quantities may become recoverable in the future as 
commercial circumstances change, technology is developed, or additional data are acquired.  The remaining portion may never 
be recovered because of physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of fluids and reservoir rocks. 

 

1.1.0.7 The sum of Reserves, Contingent Resources, and Prospective Resources may be referred to as "remaining recoverable 
resources."  Importantly, these quantities should not be aggregated without due consideration of the technical and commercial risk 
involved with their classification.  When such terms are used, each classification component of the summation must be provided. 
 

1.1.0.8 Other terms used in resource assessments include the following: 
 

A. Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category or class, but a term that can be applied to an accumulation 
or group of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, 
to be potentially recoverable plus those quantities already produced from the accumulation or group of accumulations.  For 
clarity, EUR must reference the associated technical and commercial conditions for the resources; for example, proved EUR is 
Proved Reserves plus prior production. 

B. Technically Recoverable Resources (TRR) are those quantities of petroleum producible using currently available technology 
and industry practices, regardless of commercial considerations.  TRR may be used for specific Projects or for groups of 
Projects, or, can be an undifferentiated estimate within an area (often basin-wide) of recovery potential. 
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PROJECT 
(production/cash flow) 

Net 
Recoverable 
Resources 

Entitlement 

PROPERTY 
(ownership/contract terms) 

RESERVOIR 
(in-place volumes) 

Figure 1.2—Resources evaluation 

1.2 Project-Based Resources Evaluations   

1.2.0.1 The resources evaluation process consists of identifying a recovery project or projects associated with one or more petroleum 
accumulations, estimating the quantities of PIIP, estimating that portion of those in-place quantities that can be recovered by each 
project, and classifying the project(s) based on maturity status or chance of commerciality. 
 

1.2.0.2 The concept of a project-based classification system is further clarified by examining the elements contributing to an evaluation 
of net recoverable resources (see Figure 1.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.0.3 The reservoir (contains the petroleum accumulation): Key attributes include the types and quantities of PIIP and the fluid and 
rock properties that affect petroleum recovery. 
 

1.2.0.4 The project: A project may constitute the development of a well, a single reservoir, or a small field; an incremental development 
in a producing field; or the integrated development of a field or several fields together with the associated processing facilities (e.g., 
compression).  Within a project, a specific reservoir's development generates a unique production and cash-flow schedule at each level 
of certainty.  The integration of these schedules taken to the project's earliest truncation caused by technical, economic, or the 
contractual limit defines the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio 
of EUR to total PIIP quantities defines the project's recovery efficiency.  Each project should have an associated recoverable resources 
range (low, best, and high estimate). 
 

1.2.0.5 The property (lease or license area): Each property may have unique associated contractual rights and obligations, including 
the fiscal terms.  This information allows definition of each participating entity's share of produced quantities (entitlement) and share of 
investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is applied.  One property may encompass 
many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A property may contain both discovered and undiscovered 
accumulations that may be spatially unrelated to a potential single field designation. 
 

1.2.0.6 An entity's net recoverable resources are the entitlement share of future production legally accruing under the terms of the 
development and production contract or license. 
 

1.2.0.7 In the context of this relationship, the project is the primary element considered in the resources classification, and the net 
recoverable resources are the quantities derived from each project.  A project represents a defined activity or set of activities to develop 
the petroleum accumulation(s) and the decisions taken to mature the resources to reserves.  In general, it is recommended that an 
individual project has assigned to it a specific maturity level sub-class (See Section 2.1.3.5, Project Maturity Sub-Classes) at which a 
decision is made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for the project (See Section 2.2.1, Range of Uncertainty).  For completeness, a developed field is also considered to be a 
project. 
 

1.2.0.8 An accumulation or potential accumulation of petroleum is often subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resources classes 
simultaneously.  
 

1.2.0.10 Not all technically feasible development projects will be commercial.  The commercial viability of a development project within 
a field's development plan is dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project 
(see Section 3.1, Assessment of Commerciality).  Conditions include technical, economic (e.g., hurdle rates, commodity prices), 
operating and capital costs, marketing, sales route(s), and legal, environmental, social, and governmental factors forecast to exist and 
impact the project during the time period being evaluated.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product 
prices, the underlying influences include, but are not limited to, market conditions (e.g., inflation, market factors, and contingencies), 
exchange rates, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and taxes. 
 

1.2.0.11 The resources being estimated are those quantities producible from a project as measured according to delivery specifications 
at the point of sale or custody transfer (see Section 3.2.1, Reference Point) and may permit forecasts of CiO quantities (see 
Section 3.2.2., Consumed in Operations).  The cumulative production forecast from the effective date forward to cessation of production 
is the remaining recoverable resources quantity (see Section 3.1.1, Net Cash-Flow Evaluation). 
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1.2.0.12 The supporting data, analytical processes, and assumptions describing the technical and commercial basis used in an 
evaluation must be documented in sufficient detail to allow, as needed, a qualified reserves evaluator or qualified reserves auditor to 
clearly understand each project's basis for the estimation, categorization, and classification of recoverable resources quantities and, if 
appropriate, associated commercial assessment. 
 

2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 

2.1  Resources Classification  

2.1.0.1 The PRMS classification establishes criteria for the classification of the total PIIP.  A determination of a discovery differentiates 
between discovered and undiscovered PIIP.  The application of a project further differentiates the recoverable from unrecoverable 
resources.  The project is then evaluated to determine its maturity status to allow the classification distinction between commercial and 
sub-commercial projects.  PRMS requires the project's recoverable resources quantities to be classified as either Reserves, Contingent 
Resources, or Prospective Resources. 
 

2.1.1  Determination of Discovery Status  

2.1.1.1 A discovered petroleum accumulation is determined to exist when one or more exploratory wells have established through 
testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of potentially recoverable hydrocarbons and thus have 
established a known accumulation.  In the absence of a flow test or sampling, the discovery determination requires confidence in the 
presence of hydrocarbons and evidence of producibility, which may be supported by suitable producing analogs (see Section 4.1.1, 
Analogs).  In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
quantity demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for commercial recovery. 
 

2.1.1.2 Where a discovery has identified potentially recoverable hydrocarbons, but it is not considered viable to apply a project with 
established technology or with technology under development, such quantities may be classified as Discovered Unrecoverable with no 
Contingent Resources.  In future evaluations, as appropriate for petroleum resources management purposes, a portion of these 
unrecoverable quantities may become recoverable resources as either commercial circumstances change or technological 
developments occur. 
 

2.1.2  Determination of Commerciality  

2.1.2.1 Discovered recoverable quantities (Contingent Resources) may be considered commercially mature, and thus attain Reserves 
classification, if the entity claiming commerciality has demonstrated a firm intention to proceed with development.  This means the entity 
has satisfied the internal decision criteria (typically rate of return at or above the weighted average cost-of-capital or the hurdle rate).  
Commerciality is achieved with the entity's commitment to the project and all of the following criteria: 
 

A. Evidence of a technically mature, feasible development plan. 

B. Evidence of financial appropriations either being in place or having a high likelihood of being secured to implement the project. 

C. Evidence to support a reasonable time-frame for development. 

D. A reasonable assessment that the development projects will have positive economics and meet defined investment and 
operating criteria.  This assessment is performed on the estimated entitlement forecast quantities and associated cash flow on 
which the investment decision is made (see Section 3.1.1, Net Cash-Flow Evaluation). 

E. A reasonable expectation that there will be a market for forecast sales quantities of the production required to justify 
development.  There should also be similar confidence that all produced streams (e.g., oil, gas, water, CO2) can be sold, stored, 
re-injected, or otherwise appropriately disposed. 

F. Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available. 

G. Evidence that legal, contractual, environmental, regulatory, and government approvals are in place or will be forthcoming, 
together with resolving any social and economic concerns. 

 

2.1.2.2 The commerciality test for Reserves determination is applied to the best estimate (P50) forecast quantities, which upon qualifying 
all commercial and technical maturity criteria and constraints become the 2P Reserves.  Stricter cases [e.g., low estimate (P90)] may 
be used for decision purposes or to investigate the range of commerciality (see Section 3.1.2, Economic Criteria).  Typically, the low- 
and high-case project scenarios may be evaluated for sensitivities when considering project risk and upside opportunity. 
 

2.1.2.3 To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish both its technical and commercial viability 
as noted in Section 2.1.2.1.  There must be a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming 
and evidence of firm intention to proceed with development within a reasonable time-frame.  A reasonable time-frame for the initiation 
of development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While five years is 
recommended as a benchmark, a longer time-frame could be applied where justifiable; for example, development of economic projects 
that take longer than five years to be developed or are deferred to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, the justification 
for classification as Reserves should be clearly documented. 
 



PETROLEUM RESERVES AND RESOURCES CLASSIFICATION AND DEFINITIONS 
Excerpted from the Petroleum Resources Management System Approved by 

the Society of Petroleum Engineers (SPE) Board of Directors, June 2018 
 
 

 Definitions - Page 5 of 10 

2.1.2.4 While PRMS guidelines require financial appropriations evidence, they do not require that project financing be confirmed before 
classifying projects as Reserves.  However, this may be another external reporting requirement.  In many cases, financing is conditional 
upon the same criteria as above.  In general, if there is not a reasonable expectation that financing or other forms of commitment (e.g., 
farm-outs) can be arranged so that the development will be initiated within a reasonable time-frame, then the project should be classified 
as Contingent Resources.  If financing is reasonably expected to be in place at the time of the final investment decision (FID), the 
project's resources may be classified as Reserves. 
 

2.2  Resources Categorization  

2.2.0.1 The horizontal axis in the resources classification in Figure 1.1 defines the range of uncertainty in estimates of the quantities of 
recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project or group of projects.  These estimates include the uncertainty 
components as follows: 

A. The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources). 

B. The technical uncertainty in the portion of the total petroleum that can be recovered by applying a defined development project 
or projects (i.e., the technology applied). 

C. Known variations in the commercial terms that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability; 
contractual changes, such as production rate tiers or product quality specifications) are part of project's scope and are included 
in the horizontal axis, while the chance of satisfying the commercial terms is reflected in the classification (vertical axis). 

 

2.2.0.2 The uncertainty in a project's recoverable quantities is reflected by the 1P, 2P, 3P, Proved (P1), Probable (P2), Possible (P3), 
1C, 2C, 3C, C1, C2, and C3; or 1U, 2U, and 3U resources categories.  The commercial chance of success is associated with resources 
classes or sub-classes and not with the resources categories reflecting the range of recoverable quantities. 
 

2.2.1  Range of Uncertainty 

2.2.1.1 Uncertainty is inherent in a project's resources estimation and is communicated in PRMS by reporting a range of category 
outcomes.  The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable quantities may be represented by either 
deterministic scenarios or by a probability distribution (see Section 4.2, Resources Assessment Methods). 
 

2.2.1.2 When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided such 
that: 

A. There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low estimate. 

B. There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best estimate. 

C. There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high estimate. 
 

2.2.1.3 In some projects, the range of uncertainty may be limited, and the three scenarios may result in resources estimates that are 
not significantly different.  In these situations, a single value estimate may be appropriate to describe the expected result. 
 

2.2.1.4 When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental method, quantities for each confidence segment are estimated discretely (see Section 2.2.2, Category 
Definitions and Guidelines). 
 

2.2.1.5 Project resources are initially estimated using the above uncertainty range forecasts that incorporate the subsurface elements 
together with technical constraints related to wells and facilities.  The technical forecasts then have additional commercial criteria applied 
(e.g., economics and license cutoffs are the most common) to estimate the entitlement quantities attributed and the resources 
classification status: Reserves, Contingent Resources, and Prospective Resources. 
 

2.2.2  Category Definitions and Guidelines   

2.2.2.1 Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental method, 
the deterministic scenario (cumulative) method, geostatistical methods, or probabilistic methods (see Section 4.2, Resources 
Assessment Methods).  Also, combinations of these methods may be used. 
 

2.2.2.2 Use of consistent terminology (Figures 1.1 and 2.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the 
general cumulative terms low/best/high forecasts are used to estimate the resulting 1P/2P/3P quantities, respectively.  The associated 
incremental quantities are termed Proved (P1), Probable (P2) and Possible (P3).  Reserves are a subset of, and must be viewed within 
the context of, the complete resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, 
in most cases, the criteria can be equally applied to Contingent and Prospective Resources.  Upon satisfying the commercial maturity 
criteria for discovery and/or development, the project quantities will then move to the appropriate resources sub-class.  Table 3 provides 
criteria for the Reserves categories determination. 
 

2.2.2.3 For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are used to estimate the resulting 1C/2C/3C 
quantities, respectively.  The terms C1, C2, and C3 are defined for incremental quantities of Contingent Resources. 
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2.2.2.4 For Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates also apply and are used to estimate the 
resulting 1U/2U/3U quantities.  No specific terms are defined for incremental quantities within Prospective Resources. 
 

2.2.2.5 Quantities in different classes and sub-classes cannot be aggregated without considering the varying degrees of technical 
uncertainty and commercial likelihood involved with the classification(s) and without considering the degree of dependency between 
them (see Section 4.2.1, Aggregating Resources Classes). 
 

2.2.2.6 Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable resources and the 
categorization boundaries when conditions are satisfied to reclassify a project from Contingent Resources to Reserves. 
 

2.2.2.7 All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and prices, for both 
classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Section 3.1, Assessment of 
Commerciality). 
 
Table 1—Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development 
projects to known accumulations 
from a given date forward under 
defined conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) 
applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level 
of certainty associated with the estimates and may be sub-classified 
based on project maturity and/or characterized by the development and 
production status. 
 

To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently 
defined to establish its commercial viability (see Section 2.1.2, 
Determination of Commerciality).  This includes the requirement that 
there is evidence of firm intention to proceed with development within a 
reasonable time-frame. 
 

A reasonable time-frame for the initiation of development depends on 
the specific circumstances and varies according to the scope of the 
project.  While five years is recommended as a benchmark, a longer 
time-frame could be applied where, for example, development of an 
economic project is deferred at the option of the producer for, among 
other things, market-related reasons or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves 
should be clearly documented. 
 

To be included in the Reserves class, there must be a high confidence 
in the commercial maturity and economic producibility of the reservoir 
as supported by actual production or formation tests.  In certain cases, 
Reserves may be assigned on the basis of well logs and/or core 
analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing 
and is analogous to reservoirs in the same area that are producing or 
have demonstrated the ability to produce on formation tests. 

On Production  The development project is 
currently producing or capable of 
producing and selling petroleum to 
market. 

The key criterion is that the project is receiving income from sales, 
rather than that the approved development project is necessarily 
complete. Includes Developed Producing Reserves. 
 

The project decision gate is the decision to initiate or continue economic 
production from the project. 

Approved for 
Development  

All necessary approvals have 
been obtained, capital funds have 
been committed, and 
implementation of the 
development project is ready to 
begin or is under way. 

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies, such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget. 
 

The project decision gate is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells. 
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Justified for 
Development 

Implementation of the 
development project is justified on 
the basis of reasonable forecast 
commercial conditions at the time 
of reporting, and there are 
reasonable expectations that all 
necessary approvals/contracts will 
be obtained. 

To move to this level of project maturity, and hence have Reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable 
at the time of reporting (see Section 2.1.2, Determination of 
Commerciality) and the specific circumstances of the project.  All 
participating entities have agreed and there is evidence of a committed 
project (firm intention to proceed with development within a reasonable 
time-frame).  There must be no known contingencies that could 
preclude the development from proceeding (see Reserves class). 
 

The project decision gate is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
known accumulations by 
application of development 
projects, but which are not 
currently considered to be 
commercially recoverable owing 
to one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which 
there are currently no viable markets, where commercial recovery is 
dependent on technology under development, where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality, where the 
development plan is not yet approved, or where regulatory or social 
acceptance issues may exist. 
 

Contingent Resources are further categorized in accordance with the 
level of certainty associated with the estimates and may be sub-
classified based on project maturity and/or characterized by the 
economic status. 

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual 
commercial development, to the extent that further data acquisition 
(e.g., drilling, seismic data) and/or evaluations are currently ongoing 
with a view to confirming that the project is commercially viable and 
providing the basis for selection of an appropriate development plan.  
The critical contingencies have been identified and are reasonably 
expected to be resolved within a reasonable time-frame.  Note that 
disappointing appraisal/evaluation results could lead to a 
reclassification of the project to On Hold or Not Viable status. 
 

The project decision gate is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold 
and/or where justification as a 
commercial development may be 
subject to significant delay. 

The project is seen to have potential for commercial development. 
Development may be subject to a significant time delay.  Note that a 
change in circumstances, such that there is no longer a probable 
chance that a critical contingency can be removed in the foreseeable 
future, could lead to a reclassification of the project to Not Viable status. 
 

The project decision gate is the decision to either proceed with 
additional evaluation designed to clarify the potential for eventual 
commercial development or to temporarily suspend or delay further 
activities pending resolution of external contingencies. 

Development 
Unclarified 

A discovered accumulation where 
project activities are under 
evaluation and where justification 
as a commercial development is 
unknown based on available 
information. 

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are ongoing to 
clarify the potential for eventual commercial development. 
 

This sub-class requires active appraisal or evaluation and should not be 
maintained without a plan for future evaluation.  The sub-class should 
reflect the actions required to move a project toward commercial 
maturity and economic production. 
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for 
which there are no current plans 
to develop or to acquire additional 
data at the time because of limited 
production potential. 

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be 
recognized in the event of a major change in technology or commercial 
conditions. 
 

The project decision gate is the decision not to undertake further data 
acquisition or studies on the project for the foreseeable future. 

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum that 
are estimated, as of a given date, 
to be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations. 

Potential accumulations are evaluated according to the chance of 
geologic discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities 
that would be recoverable under defined development projects.  It is 
recognized that the development programs will be of significantly less 
detail and depend more heavily on analog developments in the earlier 
phases of exploration. 

Prospect  A project associated with a 
potential accumulation that is 
sufficiently well defined to 
represent a viable drilling target. 

Project activities are focused on assessing the chance of geologic 
discovery and, assuming discovery, the range of potential recoverable 
quantities under a commercial development program. 

Lead  A project associated with a 
potential accumulation that is 
currently poorly defined and 
requires more data acquisition 
and/or evaluation to be classified 
as a Prospect. 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the 
Lead can be matured into a Prospect.  Such evaluation includes the 
assessment of the chance of geologic discovery and, assuming 
discovery, the range of potential recovery under feasible development 
scenarios. 

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but that requires more 
data acquisition and/or evaluation 
to define specific Leads or 
Prospects. 

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific Leads or 
Prospects for more detailed analysis of their chance of geologic 
discovery and, assuming discovery, the range of potential recovery 
under hypothetical development scenarios. 

 
Table 2—Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Expected quantities to be 
recovered from existing wells 
and facilities. 

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-producing. 

Developed 
Producing 
Reserves 

Expected quantities to be 
recovered from completion 
intervals that are open and 
producing at the effective date of 
the estimate. 

Improved recovery Reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation. 

Developed  
Non-Producing 
Reserves  

Shut-in and behind-pipe 
Reserves. 

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals that are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for 
mechanical reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be 
recovered from zones in existing wells that will require additional 
completion work or future re-completion before start of production with 
minor cost to access these reserves. 
 

In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well. 
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Quantities expected to be 
recovered through future 
significant investments. 

Undeveloped Reserves are to be produced (1) from new wells on 
undrilled acreage in known accumulations, (2) from deepening existing 
wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill wells that will 
increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure (e.g., 
when compared to the cost of drilling a new well) is required to 
(a) recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects. 

 
Table 3—Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Those quantities of petroleum 
that, by analysis of geoscience 
and engineering data, can be 
estimated with reasonable 
certainty to be commercially 
recoverable from a given date 
forward from known reservoirs 
and under defined economic 
conditions, operating methods, 
and government regulations. 

If deterministic methods are used, the term "reasonable certainty" is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will 
be recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at 
least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will 
equal or exceed the estimate. 
 

The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and 
(2) adjacent undrilled portions of the reservoir that can reasonably be 
judged as continuous with it and commercially productive on the basis 
of available geoscience and engineering data. 
 

In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the LKH as seen in a well penetration unless otherwise 
indicated by definitive geoscience, engineering, or performance data.  
Such definitive information may include pressure gradient analysis and 
seismic indicators.  Seismic data alone may not be sufficient to define 
fluid contacts for Proved reserves. 
 

Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved 
provided that: 

A. The locations are in undrilled areas of the reservoir that can 
be judged with reasonable certainty to be commercially 
mature and economically productive. 

B. Interpretations of available geoscience and engineering data 
indicate with reasonable certainty that the objective formation 
is laterally continuous with drilled Proved locations. 

 

For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these 
reservoirs should be defined based on a range of possibilities 
supported by analogs and sound engineering judgment considering the 
characteristics of the Proved area and the applied development 
program. 

Probable Reserves  Those additional Reserves that 
analysis of geoscience and 
engineering data indicates are 
less likely to be recovered than 
Proved Reserves but more 
certain to be recovered than 
Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be 
greater than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable 
Reserves (2P).  In this context, when probabilistic methods are used, 
there should be at least a 50% probability that the actual quantities 
recovered will equal or exceed the 2P estimate. 
 

Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent 
to Proved where data control or interpretations of available data are 
less certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the 
reasonable certainty criteria. 
 

Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible Reserves  Those additional reserves that 
analysis of geoscience and 
engineering data indicates are 
less likely to be recoverable than 
Probable Reserves. 

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible 
(3P), which is equivalent to the high-estimate scenario.  When 
probabilistic methods are used, there should be at least a 10% 
probability (P10) that the actual quantities recovered will equal or 
exceed the 3P estimate. 
 

Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area 
and vertical reservoir limits of economic production from the reservoir 
by a defined, commercially mature project. 
 

Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable. 

Probable and 
Possible Reserves  

See above for separate criteria 
for Probable Reserves and 
Possible Reserves.  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical interpretations within the reservoir and/or subject project that 
are clearly documented, including comparisons to results in successful 
similar projects. 
 

In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves 
may be assigned where geoscience and engineering data identify 
directly adjacent portions of a reservoir within the same accumulation 
that may be separated from Proved areas by minor faulting or other 
geological discontinuities and have not been penetrated by a wellbore 
but are interpreted to be in communication with the known (Proved) 
reservoir. Probable or Possible Reserves may be assigned to areas 
that are structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some 
cases, Probable) Reserves may be assigned to areas that are 
structurally lower than the adjacent Proved or 2P area. 
 

Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent 
reservoirs isolated by major, potentially sealing faults until this reservoir 
is penetrated and evaluated as commercially mature and economically 
productive.  Justification for assigning Reserves in such cases should 
be clearly documented.  Reserves should not be assigned to areas that 
are clearly separated from a known accumulation by non-productive 
reservoir (i.e., absence of reservoir, structurally low reservoir, or 
negative test results); such areas may contain Prospective Resources. 
 

In conventional accumulations, where drilling has defined a highest 
known oil elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved Reserves of oil should only be assigned in the structurally 
higher portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such 
portions are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations. 

 



Working Net Net Net
Active Interest Interested Third Capital Abandonment Operating

Period Well (1)Revenue(1) State Party Party Total Costs Costs (2)Expenses(2) Discounted at 0% Discounted at 10%
Ending Count  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,433.4 0.0 -1,433.4 -1,303.1
12-31-2022 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,433.4 0.0 -1,433.4 -1,303.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,433.4 0.0 1,4(33.4) 1,3(03.1)
Future Net Revenue

After Levy and Corporate
Before Corporate Income Corporate

Levy Income Taxes Tax Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period (4)Rate(3) (3)Levy(3) Discounted at 0% (4)Rate(4) (4)Taxes(4) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (%) (M$) (M$) (%) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 -1,433.4 23.0 0.0 -1,433.4 -1,365.1 -1,303.1 -1,246.4 -1,194.5
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 -1,433.4 0.0 -1,433.4 -1,365.1 -1,303.1 -1,246.4 -1,194.5
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(1)

(2) Operating expenses are intended to include only direct project-level costs and the estimate of the portion of the headquarters general and administrative overhead expenses of Givot Olam Oil Limited Partnership (1993) that can be directly attributed to this project.
(3) The estimates of the oil profits levy are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993).
(4) Corporate income tax rates and estimates of corporate income taxes are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) and are its expected corporate income taxes per year.

Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes

For the purposes of the report, we have not attributed any part of the revenues to services.

Before Levy and Corporate Income Taxes
Future Net RevenueRoyalties

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED (1P) RESERVES

MEGED FIELD, ISRAEL
GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993) INTEREST

AS OF JUNE 30, 2020

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

T
able I



 Working Net Net Net
Active Interest Interested Third Capital Abandonment Operating

Period Well (1)Revenue(1) State Party Party Total Costs Costs (2)Expenses(2) Discounted at 0% Discounted at 10%
Ending Count  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,835.1 0.0 0.0 -13,835.1 -13,509.4
12-31-2021 2 17,958.4 2,244.8 0.0 0.0 2,244.8 12,554.8 -1,433.4 6,154.5 -1,562.4 -1,420.3
12-31-2022 3 29,521.6 3,690.2 0.0 0.0 3,690.2 9,921.0 0.0 8,717.0 7,193.4 5,944.9
12-31-2023 3 30,783.9 3,848.0 0.0 0.0 3,848.0 0.0 0.0 8,860.9 18,075.0 13,580.0
12-31-2024 3 23,401.1 2,925.1 0.0 0.0 2,925.1 0.0 0.0 7,015.1 13,460.9 9,194.0
12-31-2025 3 17,797.3 2,224.7 534.0 0.0 2,758.7 0.0 0.0 5,648.2 9,390.4 5,830.7
12-31-2026 3 15,911.9 1,989.0 477.0 0.0 2,466.0 238.9 0.0 5,150.7 8,056.3 4,547.6
12-31-2027 2 9,758.7 1,219.8 293.0 0.0 1,512.8 0.0 1,433.4 3,796.5 3,016.0 1,547.7
12-31-2028 2 7,413.3 926.7 222.0 0.0 1,148.7 0.0 0.0 3,268.1 2,996.5 1,397.9
12-31-2029 2 5,631.8 704.0 169.0 0.0 873.0 0.0 0.0 2,876.7 1,882.2 798.2
12-31-2030 2 4,253.8 531.7 128.0 0.0 659.7 0.0 0.0 2,586.4 1,007.6 388.5
12-31-2031 2 3,233.9 404.2 97.0 0.0 501.2 0.0 0.0 2,371.1 361.6 126.7
12-31-2032 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,866.8 0.0 -2,866.8 -913.5
12-31-2033 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 165,665.7 20,708.2 1,920.0 0.0 22,628.2 36,549.9 2,866.8 56,445.3 47,175.5 27,513.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Check 165,665.7 20,708.2 1,920.0 0.0 22,628.2 36,549.9 2,866.8 56,445.3 47,175.5 27,513.0
Future Net Revenue

After Levy and Corporate
 Before Corporate Income Corporate

Levy Income Taxes Tax Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period (4)Rate(3) (3)Levy(3) Discounted at 0% (4)Rate(4) (4)Taxes(4) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (%) (M$) (M$) (%)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 -13,835.1 23.0 0.0 -13,835.1 -13,667.4 -13,509.4 -13,360.1 -13,218.7
12-31-2021 0.0 0.0 -1,562.4 23.0 0.0 -1,562.4 -1,488.0 -1,420.3 -1,358.6 -1,302.0
12-31-2022 0.0 0.0 7,193.4 23.0 0.0 7,193.4 6,524.6 5,944.9 5,439.2 4,995.4
12-31-2023 0.0 0.0 18,075.0 23.0 1,940.6 16,134.4 13,937.5 12,122.0 10,608.6 9,337.0
12-31-2024 0.0 0.0 13,460.9 23.0 3,096.0 10,364.9 8,527.2 7,079.4 5,926.2 4,998.5
12-31-2025 0.0 0.0 9,390.4 23.0 2,159.8 7,230.6 5,665.4 4,489.6 3,594.9 2,905.8
12-31-2026 0.0 0.0 8,056.3 23.0 1,852.9 6,203.3 4,629.0 3,501.6 2,681.9 2,077.5
12-31-2027 0.0 0.0 3,016.0 23.0 693.7 2,322.3 1,650.4 1,191.7 873.0 648.1
12-31-2028 0.0 0.0 2,996.5 23.0 689.2 2,307.3 1,561.7 1,076.4 754.3 536.6
12-31-2029 0.0 0.0 1,882.2 23.0 432.9 1,449.3 934.2 614.6 412.0 280.9
12-31-2030 0.0 0.0 1,007.6 23.0 231.7 775.8 476.3 299.1 191.8 125.3
12-31-2031 0.0 0.0 361.6 23.0 83.2 278.4 162.8 97.6 59.8 37.5
12-31-2032 0.0 0.0 -2,866.8 23.0 0.0 -2,866.8 -1,596.3 -913.5 -535.8 -321.5
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 47,175.5 11,180.1 35,995.5 27,317.4 20,573.8 15,287.2 11,100.4
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(1)

(2) Operating expenses are intended to include only direct project-level costs and the estimate of the portion of the headquarters general and administrative overhead expenses of Givot Olam Oil Limited Partnership (1993) that can be directly attributed to this project.
(3) The estimates of the oil profits levy are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993).
(4) Corporate income tax rates and estimates of corporate income taxes are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) and are its expected corporate income taxes per year.

Before Levy and Corporate Income Taxes

Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes

For the purposes of the report, we have not attributed any part of the revenues to services.

Royalties Future Net Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROBABLE RESERVES
MEGED FIELD, ISRAEL

GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993) INTEREST
AS OF JUNE 30, 2020

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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 Working Net Net Net
Active Interest Interested Third Capital Abandonment Operating

Period Well (1)Revenue(1) State Party Party Total Costs Costs (2)Expenses(2) Discounted at 0% Discounted at 10%
Ending Count  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,835.1 0.0 0.0 -13,835.1 -13,509.4
12-31-2021 2 17,958.4 2,244.8 0.0 0.0 2,244.8 12,554.8 0.0 6,154.5 -2,995.8 -2,723.4
12-31-2022 3 29,521.6 3,690.2 0.0 0.0 3,690.2 9,921.0 0.0 8,717.0 7,193.4 5,944.9
12-31-2023 3 30,783.9 3,848.0 0.0 0.0 3,848.0 0.0 0.0 8,860.9 18,075.0 13,580.0
12-31-2024 3 23,401.1 2,925.1 0.0 0.0 2,925.1 0.0 0.0 7,015.1 13,460.9 9,194.0
12-31-2025 3 17,797.3 2,224.7 534.0 0.0 2,758.7 0.0 0.0 5,648.2 9,390.4 5,830.7
12-31-2026 3 15,911.9 1,989.0 477.0 0.0 2,466.0 238.9 0.0 5,150.7 8,056.3 4,547.6
12-31-2027 2 9,758.7 1,219.8 293.0 0.0 1,512.8 0.0 1,433.4 3,796.5 3,016.0 1,547.7
12-31-2028 2 7,413.3 926.7 222.0 0.0 1,148.7 0.0 0.0 3,268.1 2,996.5 1,397.9
12-31-2029 2 5,631.8 704.0 169.0 0.0 873.0 0.0 0.0 2,876.7 1,882.2 798.2
12-31-2030 2 4,253.8 531.7 128.0 0.0 659.7 0.0 0.0 2,586.4 1,007.6 388.5
12-31-2031 2 3,233.9 404.2 97.0 0.0 501.2 0.0 0.0 2,371.1 361.6 126.7
12-31-2032 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,866.8 0.0 -2,866.8 -913.5
12-31-2033 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 165,665.7 20,708.2 1,920.0 0.0 22,628.2 36,549.9 4,300.2 56,445.3 45,742.1 26,210.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Check 165,665.7 20,708.2 1,920.0 0.0 22,628.2 36,549.9 4,300.2 56,445.3 45,742.1 26,210.0
Future Net Revenue

After Levy and Corporate
 Before Corporate Income Corporate

Levy Income Taxes Tax Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period (4)Rate(3) (3)Levy(3) Discounted at 0% (4)Rate(4) (4)Taxes(4) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (%) (M$) (M$) (%)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 -13,835.1 23.0 0.0 -13,835.1 -13,667.4 -13,509.4 -13,360.1 -13,218.7
12-31-2021 0.0 0.0 -2,995.8 23.0 0.0 -2,995.8 -2,853.1 -2,723.4 -2,605.0 -2,496.5
12-31-2022 0.0 0.0 7,193.4 23.0 0.0 7,193.4 6,524.6 5,944.9 5,439.2 4,995.4
12-31-2023 0.0 0.0 18,075.0 23.0 1,940.6 16,134.4 13,937.5 12,122.0 10,608.6 9,337.0
12-31-2024 0.0 0.0 13,460.9 23.0 3,096.0 10,364.9 8,527.2 7,079.4 5,926.2 4,998.5
12-31-2025 0.0 0.0 9,390.4 23.0 2,159.8 7,230.6 5,665.4 4,489.6 3,594.9 2,905.8
12-31-2026 0.0 0.0 8,056.3 23.0 1,852.9 6,203.3 4,629.0 3,501.6 2,681.9 2,077.5
12-31-2027 0.0 0.0 3,016.0 23.0 693.7 2,322.3 1,650.4 1,191.7 873.0 648.1
12-31-2028 0.0 0.0 2,996.5 23.0 689.2 2,307.3 1,561.7 1,076.4 754.3 536.6
12-31-2029 0.0 0.0 1,882.2 23.0 432.9 1,449.3 934.2 614.6 412.0 280.9
12-31-2030 0.0 0.0 1,007.6 23.0 231.7 775.8 476.3 299.1 191.8 125.3
12-31-2031 0.0 0.0 361.6 23.0 83.2 278.4 162.8 97.6 59.8 37.5
12-31-2032 0.0 0.0 -2,866.8 23.0 0.0 -2,866.8 -1,596.3 -913.5 -535.8 -321.5
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 45,742.1 11,180.1 34,562.1 25,952.3 19,270.8 14,040.8 9,905.9
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(1)

(2) Operating expenses are intended to include only direct project-level costs and the estimate of the portion of the headquarters general and administrative overhead expenses of Givot Olam Oil Limited Partnership (1993) that can be directly attributed to this project.
(3) The estimates of the oil profits levy are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993).
(4) Corporate income tax rates and estimates of corporate income taxes are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) and are its expected corporate income taxes per year.

Before Levy and Corporate Income Taxes

Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes

For the purposes of the report, we have not attributed any part of the revenues to services.

Royalties Future Net Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE (2P) RESERVES

MEGED FIELD, ISRAEL
GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993) INTEREST

AS OF JUNE 30, 2020

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

T
able III



 Working Net Net Net
Active Interest Interested Third Capital Abandonment Operating

Period Well (1)Revenue(1) State Party Party Total Costs Costs (2)Expenses(2) Discounted at 0% Discounted at 10%
Ending Count  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 1 7,218.0 902.3 0.0 0.0 902.3 12,014.6 0.0 1,773.1 -7,472.0 -6,792.7
12-31-2022 2 19,172.0 2,396.5 0.0 0.0 2,396.5 29,411.0 0.0 4,529.1 -17,164.5 -14,185.5
12-31-2023 4 40,182.6 5,022.8 0.0 0.0 5,022.8 43,074.4 0.0 9,291.1 -17,205.7 -12,926.9
12-31-2024 7 61,595.4 7,699.4 0.0 0.0 7,699.4 40,638.2 0.0 13,876.9 -619.1 -422.9
12-31-2025 9 78,560.5 9,820.1 -534.0 0.0 9,286.1 39,332.0 0.0 17,238.4 12,704.0 7,888.2
12-31-2026 10 82,576.2 10,322.0 -188.0 0.0 10,134.0 2,373.4 0.0 17,684.5 52,384.2 29,569.5
12-31-2027 11 66,194.2 8,274.3 18,208.4 0.0 26,482.7 0.0 -1,433.4 13,371.1 27,773.8 14,252.4
12-31-2028 11 49,779.4 6,222.4 4,925.3 0.0 11,147.8 0.0 0.0 9,682.8 28,948.8 13,504.8
12-31-2029 11 37,486.1 4,685.8 3,711.6 0.0 8,397.4 0.0 0.0 6,987.7 22,101.0 9,373.0
12-31-2030 11 27,891.8 3,486.5 2,765.1 0.0 6,251.6 0.0 0.0 4,972.3 16,667.9 6,426.2
12-31-2031 11 20,604.2 2,575.5 2,048.4 0.0 4,624.0 0.0 0.0 3,443.5 12,536.8 4,394.1
12-31-2032 12 17,538.3 2,192.3 1,578.4 0.0 3,770.7 0.0 -1,433.4 4,535.4 10,665.5 3,398.4
12-31-2033 11 13,705.7 1,713.2 1,233.5 0.0 2,946.7 238.9 1,433.4 3,740.5 5,346.2 1,548.6
12-31-2034 7 3,882.4 485.3 194.1 0.0 679.4 0.0 5,733.6 2,454.4 -4,985.0 -1,312.7
12-31-2035 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,033.8 0.0 -10,033.8 -2,402.0
12-31-2036 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 526,386.8 65,798.4 33,943.0 0.0 99,741.3 167,082.5 14,334.0 113,580.8 131,648.3 52,312.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Check 526,386.8 65,798.4 33,943.0 0.0 99,741.3 167,082.5 14,334.0 113,580.8 131,648.3 52,312.5
Future Net Revenue

After Levy and Corporate
 Before Corporate Income Corporate

Levy Income Taxes Tax Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period (4)Rate(3) (3)Levy(3) Discounted at 0% (4)Rate(4) (4)Taxes(4) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (%) (M$) (M$) (%)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 -7,472.0 23.0 0.0 -7,472.0 -7,116.1 -6,792.7 -6,497.3 -6,226.6
12-31-2022 0.0 0.0 -17,164.5 23.0 0.0 -17,164.5 -15,568.7 -14,185.5 -12,978.8 -11,919.8
12-31-2023 0.0 0.0 -17,205.7 23.0 -1,940.6 -15,265.0 -13,186.5 -11,468.8 -10,037.0 -8,833.9
12-31-2024 0.0 0.0 -619.1 23.0 -3,096.0 2,476.9 2,037.7 1,691.8 1,416.2 1,194.5
12-31-2025 0.0 0.0 12,704.0 23.0 -1,807.5 14,511.6 11,370.2 9,010.5 7,214.8 5,831.9
12-31-2026 0.0 0.0 52,384.2 23.0 12,048.4 40,335.8 30,099.2 22,768.5 17,438.3 13,508.4
12-31-2027 0.0 0.0 27,773.8 23.0 6,388.0 21,385.9 15,198.5 10,974.3 8,039.7 5,968.4
12-31-2028 0.0 0.0 28,948.8 23.0 6,658.2 22,290.6 15,087.2 10,398.7 7,286.8 5,184.1
12-31-2029 0.0 0.0 22,101.0 23.0 5,083.2 17,017.8 10,969.8 7,217.2 4,837.5 3,298.2
12-31-2030 0.0 0.0 16,667.9 23.0 3,833.6 12,834.3 7,879.1 4,948.2 3,172.4 2,072.8
12-31-2031 0.0 0.0 12,536.8 23.0 2,883.5 9,653.3 5,644.1 3,383.4 2,074.9 1,299.2
12-31-2032 0.0 0.0 10,665.5 23.0 1,793.7 8,871.8 4,940.2 2,826.8 1,658.2 995.0
12-31-2033 0.0 0.0 5,346.2 23.0 1,229.6 4,116.6 2,183.1 1,192.4 669.1 384.8
12-31-2034 0.0 0.0 -4,985.0 23.0 0.0 -4,985.0 -2,517.8 -1,312.7 -704.5 -388.3
12-31-2035 0.0 0.0 -10,033.8 23.0 0.0 -10,033.8 -4,826.4 -2,402.0 -1,233.1 -651.2
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 131,648.3 33,074.1 98,574.2 62,193.6 38,250.1 22,357.2 11,717.3
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(1)

(2) Operating expenses are intended to include only direct project-level costs and the estimate of the portion of the headquarters general and administrative overhead expenses of Givot Olam Oil Limited Partnership (1993) that can be directly attributed to this project.
(3) The estimates of the oil profits levy are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993).
(4) Corporate income tax rates and estimates of corporate income taxes are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) and are its expected corporate income taxes per year.

Before Levy and Corporate Income Taxes

Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes

For the purposes of the report, we have not attributed any part of the revenues to services.

Royalties Future Net Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
POSSIBLE RESERVES
MEGED FIELD, ISRAEL

GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993) INTEREST
AS OF JUNE 30, 2020

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

T
able IV



 Working Net Net Net
Active Interest Interested Third Capital Abandonment Operating

Period Well (1)Revenue(1) State Party Party Total Costs Costs (2)Expenses(2) Discounted at 0% Discounted at 10%
Ending Count  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,835.1 0.0 0.0 -13,835.1 -13,509.4
12-31-2021 3 25,176.4 3,147.1 0.0 0.0 3,147.1 24,569.4 0.0 7,927.7 -10,467.7 -9,516.1
12-31-2022 5 48,693.6 6,086.7 0.0 0.0 6,086.7 39,332.0 0.0 13,246.0 -9,971.1 -8,240.6
12-31-2023 7 70,966.5 8,870.8 0.0 0.0 8,870.8 43,074.4 0.0 18,152.0 869.4 653.2
12-31-2024 10 84,996.5 10,624.6 0.0 0.0 10,624.6 40,638.2 0.0 20,892.0 12,841.8 8,771.1
12-31-2025 12 96,357.8 12,044.7 0.0 0.0 12,044.7 39,332.0 0.0 22,886.6 22,094.4 13,718.9
12-31-2026 13 98,488.1 12,311.0 289.0 0.0 12,600.0 2,612.3 0.0 22,835.2 60,440.5 34,117.1
12-31-2027 13 75,953.0 9,494.1 18,501.4 0.0 27,995.5 0.0 0.0 17,167.6 30,789.8 15,800.0
12-31-2028 13 57,192.7 7,149.1 5,147.3 0.0 12,296.4 0.0 0.0 12,950.9 31,945.4 14,902.7
12-31-2029 13 43,117.9 5,389.7 3,880.6 0.0 9,270.3 0.0 0.0 9,864.4 23,983.2 10,171.2
12-31-2030 13 32,145.5 4,018.2 2,893.1 0.0 6,911.3 0.0 0.0 7,558.8 17,675.5 6,814.7
12-31-2031 13 23,838.1 2,979.8 2,145.4 0.0 5,125.2 0.0 0.0 5,814.5 12,898.4 4,520.8
12-31-2032 12 17,538.3 2,192.3 1,578.4 0.0 3,770.7 0.0 1,433.4 4,535.4 7,798.7 2,484.9
12-31-2033 11 13,705.7 1,713.2 1,233.5 0.0 2,946.7 238.9 1,433.4 3,740.5 5,346.2 1,548.6
12-31-2034 7 3,882.4 485.3 194.1 0.0 679.4 0.0 5,733.6 2,454.4 -4,985.0 -1,312.7
12-31-2035 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,033.8 0.0 -10,033.8 -2,402.0
12-31-2036 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 692,052.6 86,506.6 35,863.0 0.0 122,369.5 203,632.4 18,634.2 170,026.0 177,390.4 78,522.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Check 692,052.6 86,506.6 35,863.0 0.0 122,369.5 203,632.4 18,634.2 170,026.0 177,390.4 78,522.4
Future Net Revenue

After Levy and Corporate
 Before Corporate Income Corporate

Levy Income Taxes Tax Income Discounted Discounted Discounted Discounted Discounted
Period (4)Rate(3) (3)Levy(3) Discounted at 0% (4)Rate(4) (4)Taxes(4) at 0% at 5% at 10% at 15% at 20%
Ending (%) (M$) (M$) (%)  (M$) (M$) (M$) (M$) (M$) (M$)

12-31-2020 0.0 0.0 -13,835.1 23.0 0.0 -13,835.1 -13,667.4 -13,509.4 -13,360.1 -13,218.7
12-31-2021 0.0 0.0 -10,467.7 23.0 0.0 -10,467.7 -9,969.3 -9,516.1 -9,102.4 -8,723.1
12-31-2022 0.0 0.0 -9,971.1 23.0 0.0 -9,971.1 -9,044.1 -8,240.6 -7,539.6 -6,924.4
12-31-2023 0.0 0.0 869.4 23.0 0.0 869.4 751.0 653.2 571.6 503.1
12-31-2024 0.0 0.0 12,841.8 23.0 0.0 12,841.8 10,565.0 8,771.1 7,342.3 6,193.0
12-31-2025 0.0 0.0 22,094.4 23.0 352.3 21,742.2 17,035.6 13,500.2 10,809.7 8,737.7
12-31-2026 0.0 0.0 60,440.5 23.0 13,901.3 46,539.2 34,728.3 26,270.2 20,120.2 15,585.9
12-31-2027 0.0 0.0 30,789.8 23.0 7,081.7 23,708.1 16,848.9 12,166.0 8,912.8 6,616.5
12-31-2028 0.0 0.0 31,945.4 23.0 7,347.4 24,597.9 16,648.8 11,475.1 8,041.1 5,720.7
12-31-2029 0.0 0.0 23,983.2 23.0 5,516.1 18,467.0 11,904.0 7,831.8 5,249.5 3,579.0
12-31-2030 0.0 0.0 17,675.5 23.0 4,065.4 13,610.1 8,355.4 5,247.3 3,364.2 2,198.1
12-31-2031 0.0 0.0 12,898.4 23.0 2,966.6 9,931.8 5,806.9 3,481.0 2,134.8 1,336.7
12-31-2032 0.0 0.0 7,798.7 23.0 1,793.7 6,005.0 3,343.8 1,913.4 1,122.4 673.5
12-31-2033 0.0 0.0 5,346.2 23.0 1,229.6 4,116.6 2,183.1 1,192.4 669.1 384.8
12-31-2034 0.0 0.0 -4,985.0 23.0 0.0 -4,985.0 -2,517.8 -1,312.7 -704.5 -388.3
12-31-2035 0.0 0.0 -10,033.8 23.0 0.0 -10,033.8 -4,826.4 -2,402.0 -1,233.1 -651.2
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 23.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 177,390.4 44,254.1 133,136.3 88,145.9 57,520.9 36,397.9 21,623.3
Check 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(1)

(2) Operating expenses are intended to include only direct project-level costs and the estimate of the portion of the headquarters general and administrative overhead expenses of Givot Olam Oil Limited Partnership (1993) that can be directly attributed to this project.
(3) The estimates of the oil profits levy are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993).
(4) Corporate income tax rates and estimates of corporate income taxes are provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993) and are its expected corporate income taxes per year.

Before Levy and Corporate Income Taxes

Future Net Revenue After Levy and Corporate Income Taxes

For the purposes of the report, we have not attributed any part of the revenues to services.

Royalties Future Net Revenue

REVENUE, COSTS, AND TAXES
PROVED + PROBABLE + POSSIBLE (3P) RESERVES

MEGED FIELD, ISRAEL
GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993) INTEREST

AS OF JUNE 30, 2020

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  

 

T
able V



Gross Reserves
Production Price Royalties Production Net (2)Depletion Rate(2)

(MBBL) Received  Paid(1) Costs Revenue (Percent)

15.6 36.16 4.63 35.06 0(3.53) 0.58
99.3 62.00 5.86 17.82 38.32 1.84
56.0 68.91 8.29 17.60 43.02 0.92

Note:  Values in this table have been provided by Givot Olam Oil Exploration Limited Partnership (1993); these values have not been independently confirmed.

(1) 

(2) The reserves depletion rate is the ratio of yearly oil produced to the estimated proved plus probable reserves at the beginning of that year.
(3) Values through June 30, 2020.

2018(3)
2019(3)
2020(3)

HISTORICAL PRODUCTION AND OPERATING EXPENSE DATA

GIVOT OLAM OIL EXPLORATION LIMITED PARTNERSHIP (1993)
MEGED FIELD, ISRAEL

AS OF JUNE 30, 2020

Year

Average Per Production Unit ($/Barrel)

Royalties paid do not include General Partner royalties estimated to be paid at a future date of $13.75 per barrel for 2018 and $12.47 per barrel for 2019.

T
able V

I All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.



Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 50.0 50.0 7.2 57.2
12-31-2022 0.0 31.3 31.3 13.3 44.6
12-31-2023 0.0 22.0 22.0 14.5 36.6
12-31-2024 0.0 16.6 16.6 14.3 31.0
12-31-2025 0.0 12.3 12.3 14.5 26.9
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 23.7 23.7
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 21.3 21.3
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 19.1 19.1
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 15.5 15.5
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 11.6 11.6
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 132.3 132.3 186.3 318.6

Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2026 0.0 45.9 45.9 (45.9) 0.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 45.9 45.9
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 45.9 45.9 0.0 45.9

FORECASTED GROSS (100 PERCENT) OIL PRODUCTION (MBBL)
MEGED FIELD, ISRAEL
AS OF JUNE 30, 2020

Meged 5 - Zone 8B

Meged 5 - Zone 1

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions. Table VII
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Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 266.2 266.2 51.5 317.7
12-31-2022 0.0 270.4 270.4 52.3 322.7
12-31-2023 0.0 200.0 200.0 38.7 238.7
12-31-2024 0.0 148.1 148.1 28.7 176.8
12-31-2025 0.0 109.8 109.8 21.2 131.0
12-31-2026 0.0 81.4 81.4 15.8 97.2
12-31-2027 0.0 60.5 60.5 11.7 72.2
12-31-2028 0.0 44.9 44.9 8.7 53.6
12-31-2029 0.0 33.4 33.4 6.5 39.9
12-31-2030 0.0 24.9 24.9 4.8 29.7
12-31-2031 0.0 18.5 18.5 3.6 22.1
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 14.7 14.7
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 1,258.3 1,258.3 261.0 1,519.3

Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 198.2 198.2 38.3 236.5
12-31-2023 0.0 288.1 288.1 55.7 343.9
12-31-2024 0.0 213.1 213.1 41.2 254.3
12-31-2025 0.0 157.8 157.8 30.5 188.3
12-31-2026 0.0 116.9 116.9 22.6 139.5
12-31-2027 0.0 86.7 86.7 16.8 103.5
12-31-2028 0.0 64.4 64.4 12.5 76.8
12-31-2029 0.0 47.8 47.8 9.3 57.1
12-31-2030 0.0 35.6 35.6 6.9 42.5
12-31-2031 0.0 26.5 26.5 5.1 31.6
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 23.5 23.5
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 16.2 16.2
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 1,235.1 1,235.1 284.2 1,519.3

FORECASTED GROSS (100 PERCENT) OIL PRODUCTION (MBBL)
MEGED FIELD, ISRAEL
AS OF JUNE 30, 2020

Meged 9 - Zone 8B

Meged 10 - Zone 8B

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  Table VII
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Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 34.5 34.5
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 198.1 198.1
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 146.7 146.7
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 108.7 108.7
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 80.7 80.7
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 59.9 59.9
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 44.5 44.5
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 33.1 33.1
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 24.6 24.6

0.0 0.0 0.0 18.3 18.3
0.0 0.0 0.0 11.4 11.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 760.6 760.6

Proved +
Proved + Probable +

Period Proved Probable Possible
Ending (1P) Probable (2P) Possible (3P)

12-31-2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2021 0.0 0.0 0.0 68.4 68.4
12-31-2022 0.0 0.0 0.0 186.2 186.2
12-31-2023 0.0 0.0 0.0 134.5 134.5
12-31-2024 0.0 0.0 0.0 97.3 97.3
12-31-2025 0.0 0.0 0.0 70.4 70.4
12-31-2026 0.0 0.0 0.0 51.0 51.0
12-31-2027 0.0 0.0 0.0 37.0 37.0
12-31-2028 0.0 0.0 0.0 26.9 26.9
12-31-2029 0.0 0.0 0.0 19.5 19.5
12-31-2030 0.0 0.0 0.0 11.1 11.1
12-31-2031 0.0 0.0 0.0 1.4 1.4
12-31-2032 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2033 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2034 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2036 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2037 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12-31-2039 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 0.0 0.0 0.0 703.8 703.8

FORECASTED GROSS (100 PERCENT) OIL PRODUCTION (MBBL)
MEGED FIELD, ISRAEL
AS OF JUNE 30, 2020

12-31-2031

12-31-2033
12-31-2034
12-31-2035
12-31-2036
12-31-2037
12-31-2038

12-31-2032

12-31-2039

Meged 7 - Zone 8B

Meged 8 - Zone 8B

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  Table VII
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Porosity (decimal) Initial Formation

Volume Factor

Reservoir Low Best High Low Best High Low High Low High (1)(RB/STB)(1)

Type Reservoir Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Constant

Fracture Zone 2 61,957 140,176 234,366 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.92
Zone 3 78,607 175,769 251,692 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.92
Zone 4 64,741 145,432 236,717 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.91
Zone 5 60,700 135,730 211,261 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.90
Zone 6 75,814 169,525 231,493 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.89
Zone 7 42,054 104,292 197,201 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 1.87
Zone 8A 41,550 103,040 194,835 0.007 0.015 0.023 0.80 0.95 0.10 0.50 2.16

Initial Formation

Volume Factor

Reservoir Low High Low Best High Low High Low High (1)(RB/STB)(1)

Type Reservoir Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Constant

Matrix Zone 1(2) 76,317 114,476 0.027 0.035 0.043 0.50 0.70 0.05 0.10 1.92
Zone 2 32,549 81,373 0.014 0.020 0.026 0.50 0.70 0.05 0.10 1.92
Zone 3 29,024 72,561 0.014 0.020 0.026 0.50 0.70 0.05 0.10 1.92
Zone 4 23,406 117,029 0.020 0.030 0.040 0.50 0.70 0.05 0.10 1.91
Zone 5 17,171 85,857 0.017 0.025 0.033 0.50 0.70 0.05 0.10 1.90
Zone 6 30,461 152,305 0.017 0.025 0.033 0.50 0.70 0.05 0.10 1.89
Zone 7 13,437 33,592 0.014 0.020 0.026 0.50 0.70 0.05 0.10 1.87
Zone 8A 94,601 141,901 0.027 0.035 0.043 0.50 0.70 0.05 0.10 2.16
Zone 8B(2) 44,348 66,523 0.027 0.035 0.043 0.50 0.70 0.05 0.10 2.46

Note:  For the purposes of this report, we used technical and economic data including, but not limited to, well logs, geologic maps, well test data, production data, historical cost information, and property ownership interests.

(1) The abbreviation RB/STB represents reservoir barrels per stock tank barrel.
(2) Only matrix volumes are included in contingent resources since fracture volumes for these reservoirs are classified as reserves.

Oil Recovery Factor (decimal)

Normal Distribution

Porosity (decimal)

Triangular DistributionNormal Distribution

Net Rock Volume (acre-feet)

Oil Recovery Factor (decimal)

MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
CONTINGENT RESOURCES

MEGED FIELD, ISRAEL
AS OF JUNE 30, 2020

Oil Saturation (decimal)Net Rock Volume (acre-feet)

Normal Distribution

Oil Saturation (decimal)

Triangular Distribution

Normal Distribution

Triangular Distribution Normal Distribution

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.

T
able V

III



יג - 1

השותפות 

(המנפיקה והמציעה לעניין אגרות חוב של השותפות):                          _______________________

                                                                                                    גבעות עולם חיפושי נפט- שותפות מוגבלת      

      

השותף הכללי

(המציע לענין יחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות): 

__________________________                                                                                                    

       גבעות עולם נפט בע"מ

השותף המוגבל והנאמן 

(המנפיק לענין יחידות השתתפות וכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות):

__________________________                                                                                                  

  גבעות עולם נאמנויות (1993) בע"מ

_______________________ הדירקטורים של השותף הכללי:

       שמואל בקר

_______________________

       אמיר בן דוד

_______________________

      ארנון רונד

_______________________

      מנחם גרנית

_______________________

       מרדכי זילבר

_______________________

     אסנת שוחט

                                                    

_______________________ המפקח ובעל מניית הניהול של הנאמן  :

   דוד איידלברג

פרק 13: חתימות
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