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 מדף   תשקיף 

חוב שאינן    אגרות,  יחידות השתתפות)  השותפות, ביחד או לחוד, ניירות ערך של  יוצעושמכוחו יכול  אשר  
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וכל נייר ערך אחר שניתן    ניירות ערך מסחריים  ,ליחידות השתתפות להמרה  הניתנות חוב  לאגרות  למימוש 

לחוק ניירות   )ו(א23בהתאם להוראות סעיף , (במועד הרלוונטיעל פי הדין )מדף ה יהיה להנפיק מכח תשקיף 

"  1968-תשכ"ח הך,  ער ערך )להלן:  ניירות  הפרטים  אמצעות  ב  ,"(חוק  כל  יושלמו  בהם  מדף  הצעת  דוחות 

  אביב בע"מ -לניירות ערך בתל  הבורסהלתקנון המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם 

 . ובכפוף להוראות הסכם השותפות  , כפי שיהיו באותה עתולהנחיותיה

כוללים, בין היתר, את הסיכונים הבאים, אשר עשויה    השותפותאליהם חשופה  העיקריים  גורמי הסיכון  

  שותפות סיכונים מיוחדים ל;  סיכוני תפעול  –  סיכונים ענפיים:  השותפותלהיות להם השפעה גדולה על עסקי  

והפקה    – פיתוח  לצורך  אמצעים  בפעולותהעדר  הסיכון  נוספים  לפרטים  .  והשתתפות  גורמי    להם בדבר 

השותפות  וח התקופתי של  כפי שנכלל בדהשותפות  פרק תיאור עסקי  ל  27.20ף  סעיראו    ,ותתפשוה  חשופה 

  בתשקיף מדף זה   נכללאשר ,  (2020-01-027949:  פרמס   אסמכתא)  2020  במרץ   29  ביום שפורסם    , 2019לשנת  

  ."(2019הדוח התקופתי לשנת )להלן: " הפניהשל דרך ב

ג' לדוחות  1לאמור בבאור הלב כללו את הפניית תשומת   2020  י ביונ  30הדוחות הכספיים של השותפות ליום  

הכספיים ביניים המאוחדים בדבר הצורך בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה  

באשר לירידה המשמעותית במחירי הנפט בעולם  לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים  ד'  1ולאמור בבאור  

ת הכספיים ביניים המאוחדים, המצורפים לדוח  ד' בדוחו1-ג' ו1אורים  פים, ראו בבלפרטים נוס  והשלכותיה.

לשנת  השני  הרבעון   השותפות  שפורסם  2020של  מספר:    2020באוגוסט    27  ביום ,  -2020-01)אסמכתא 

 , אשר נכלל בתשקיף בדרך של הפניה. (095037

 ן. הינו פאהן קנה ושות', רואי חשבושל השותפות  המפקח 

לדוח התקופתי    4.3סעיף  , ראו  בקשר עם חלוקת דיבידנד  השותפותת שנטלה על עצמה  דות מגבלולפרטים או

 . 2019לשנת 
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 הגדרות 1.1

 :המשמעות הרשומה לצידםבתשקיף מדף זה תהיה לקיצורים הבאים 

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

 ביום, שפורסם  2020לשנת    השותפותשל  י  הרבעון השנדוח    "2020"דוח הרבעון השני לשנת  

מספר:  2020באוגוסט    27  ,(2020-01-095037 )אסמכתא 

 . אשר נכלל בתשקיף בדרך של הפניה

לשנה שהסתיימה   השותפותהדירקטוריון על מצב ענייני  דוח   - " 2019"דוח הדירקטוריון 

לשנת    שנכללכפי    2019בדצמבר    31ביום   התקופתי  בדוח 

2019 . 

  29, שפורסם ביום  2018הדוח התקופתי של השותפות לשנת   - "2018ת  ופתי לשנהדוח התק"

מספר:    2019במרץ   אשר 2019-01-027558)אסמכתא   ,)

 המידע על פיו מובא בזאת על דרך ההפניה.  

   29  ביום , שפורסם  2019לשנת    השותפותהדוח התקופתי של   - "2019"הדוח התקופתי לשנת   

אשר נכלל   ,(2020-01-027949 )אסמכתא מספר: 2020 מרץב

 . בתשקיף בדרך של הפניה

 . נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת - " שותפות"ה

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

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

 פאהן קנה ושות', רואי חשבון. - המפקח""

חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות    אגרות,  השתתפותיחידות   - "ניירות הערך"

להמרה   הניתנות  השתתפותחוב  אופציה  ליחידות  כתבי   ,

השתתפותל  למימוש  הניתנים    אופציה   כתבי,  יחידות 

, כתבי  שאינן ניתנות להמרה  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים

למימוש  הניתנים   להמרה הניתנות חוב לאגרות אופציה 

וכל נייר ערך אחר   רייםניירות ערך מסח  ,ליחידות השתתפות

במועד  מדף  תשקיף  מכח  הדין  פי  על  להנפיק  יהיה  שניתן 

 . הרלוונטי

 . 1975- פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה - " קודת השותפויותפ"

 שותפותה"פרק תיאור עסקי 

 בדוח התקופתי"

כפי שנכלל בדוח התקופתי לשנת   השותפותפרק תיאור עסקי   -

2019 . 

 רות ערך. ניי רשות - "הרשות"

 " סכם השותפותה"

 

הסכם בין פלר נפט וגז ניהול בע"מ כשותף כללי מצד אחד  -

"( מצד שני כשותף FOG)להלן: "  Flair Oil and Gas LPובין  

ביום   נחתם  אשר  הראשון  )כפי    2015באוגוסט    30המוגבל 

בתאריכים   ; 1.4.2018;  7.9.2017;  7.11.2016שתוקן 

 : מבוא1פרק 
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מ 17.4.2019-ו  18.7.2018 כפי  (  השותפות,  נוסדה  כוחו 

-2019-01)אסמכתא מספר:    2019באפריל    17שפורסם ביום  

 פניה. (, אשר המידע על פיו מובא בתשקיף בדרך של ה035271

 פלר נפט וגז ניהול בע"מ.  - השותף הכללי" "

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

1970 . 

ניירות ערך(, התשס"ו - מדף" "תקנות הצעת  ניירות ערך )הצעת מדף של  -תקנות 

2005 . 

תשקיף   - "תקנות פרטי התשקיף"  וטיוטת  תשקיף  )פרטי  ערך  ניירות  מבנה    –תקנות 

 . 1969-תשכ"טהוצורה(, 

 תשקיף מדף זה.  - "תשקיף המדף"ו א "התשקיף"

ביום שפורסם    השותפות השלמה ותשקיף מדף של  ל  תשקיף - " 2017"תשקיף 

תאריך  2017בספטמבר    12 נושא    2017בספטמבר    13, 

 (. 2017-01-081112: רפמס אסמכתא)

 כללי  1.2

מוגבלת   1.2.1 שותפות  הינה  הפיתוח  שהוקמה  השותפות  החיפושים,  בתחום  לעסוק  במטרה 

שותפות  ה "(. השותפות נוסדה על פי הסכם  תחום הפעילותוההפקה של נפט וגז טבעי )להלן: "

 .  2015  בספטמבר 8ונרשמה ביום 

 בבורסה.  למסחר הונפקה השותפות ויחידות ההשתתפות שלה נרשמו  2017בחודש ספטמבר  1.2.2

 ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי, תחת פיקוחו של המפקח.  1.2.3

 היתרים ואישורים  1.3

ההיתרים,   השותפות 1.3.1 כל  את  והר   קיבלה  דין  יהאישורים  פי  על  הדרושים  לפרסום  שיונות 

הצעת ניירות  ו,  א לחוק ניירות ערך23הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף  יף  תשקה.  תשקיףה

עלית מכוחו  ערך   מדף  עשה  הצעת  דוח  שפי  הצעה  בו  יושלמו  ,  לאותה  המיוחדים  הפרטים 

   הצעת מדף.  אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות  "(דוח הצעת מדף)להלן: "

בהיתר תשקי  האין  את  לפרסם  ערך  ניירות  רשות  הפרטים   המדף  ףשל  אימות  משום 

משום הבעת דעה על טיבם של ניירות    בו  ואין  ,המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם

  .שיוצעו על פי תשקיף המדףהערך 

נתנה   1.3.2 שלמלרישו המתייחס    עקרוני הה  אישוראת  הבורסה  בה  למסחר  הערך    ם  ניירות 

חות הצעת מדף )להלן:  מצעות דו תשקיף באהאשר יוצעו על פי  לעיל(    1.1)כהגדרתם בסעיף  

   ."(האישור העקרוני "

למהימנותם או   , אין לראות בו אישור לפרטים המובאים בתשקיףכי  נקבע  העקרוני  באישור  

  שיוצעו על פי על טיבם של ניירות הערך    ,השותפותלשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על  

 .בדוח הצעת המדף ויוצעתשקיף או על המחיר בו הם ה

ניירות הערך, והרישום למסחר  של  למסחר  עקרוני אינו מהווה אישור לרישום  האישור  ה מתן  

ניירות הערך   ניירות  האמורים  של  של  לרישום למסחר  כפוף לקבלת אישור הבורסה  יהיה 
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אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת  על פי דוח הצעת מדף    האמורים הערך  

 .מדף

משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות  הבורסה    ידיעל  עקרוני  האישור  האין במתן  

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  

 .מדףה הבקשה לרישום ניירות הערך על פי דוח הצעת 

 ותפות שההון  1.4

 ות השתתפות קיימות: יחיד  1.4.1

ש"ח ע.נ. כל אחת.   1יחידות השתתפות בנות    61,088,749קיימות  במועד פרסום התשקיף   .א

וחלקם של כל  0.2%בהתאם להסכם השותפות חלק השותף הכללי בהון השותפות יהא  

יהא   המוגבלים  ל 99.8%השותפים  הכללי  השותף  זכאי  בהתאם,  מהזכויות   0.2%-. 

 בשותפות.  

התשקיף  ועבמ .ב פרסום  אופציה    2,213,987קיימים  ד  ליחידות להמרה  הניתנים  כתבי 

 . 1השתתפות 

 :)באלפי דולר ארה"ב( 2020ביוני  30 השותפות נכון ליוםהון   1.4.2

 156,636 הון יחידות השתתפות

 4,436 כתבי אופציה 

 2,522 קרן בגין תשלום מבוסס מניות 

 8,004 קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

 2,852 ין גידור תזרימי מזומניםבג קרן

 ( 71,233) יתרת הפסד

 103,217 הון סה"כ

 במחזור שאגרות החוב  1.5

נספח 'פרטים בדבר תעודות    ורא   השותפותשהונפקו על ידי    א'(  הסדר)אגרות החוב  פרטים בדבר  ל

אשר  ,  2020לשנת  השני  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני השותפות בדוח הרבעון  לפרק  התחייבות'  

  .הפניהשל  דרך בנכלל בתשקיף 

 השלכות מס  1.6

ביעוץכמקובל   להיעזר  הצורך  ובמידת  המס  השלכות  את  לשקול  יש  השקעה  מקצועי    בהחלטות 

הנזכרים לחיקוקים  מוסמכת  פרשנות  להיות  מתיימר  אינו  בתשקיף  האמור  בא    מתאים.  ואינו  בו 

   .במקום ייעוץ מקצועי

ן. להל 6דות והיבטי מס אחרים ראו פרק  בדבר השלכות המס על בעלי היחילפרטים 

 

  השותפות.שהוענקו לעובדי    RSUויחידות    2018, כתבי אופציה לא סחירים  2017(, כתבי אופציה לא סחירים  4כתבי אופציה )סדרה    1
יחידות    2020באוגוסט    27ביום   הענקת  השותפות  של  הכללי  השותף  דירקטוריון  בשותפות    RSUאישר  ולעובדים  משרה  לנושאת 

)אסמכתא מספר:    2020באוגוסט    27דוח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה מיום  המלאה. לפרטים ראו  ובחברות בת בבעלותה  
 האמורות טרם הוענקו.  RSU -(. למועד פרסום התשקיף, יחידות ה 2020-01-094917
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תקנה   להוראות  בתשקיף  25בהתאם  לכלול  שיש  הפרטים  התשקיף,  פרטי  לתקנות  הצעות  א)א(  בדבר 

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

ל פי דוח כאמור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם ערך לציבור, בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו ע

ולהנחיותיה הבורסה  הרשות  לתקנון  סגל  באותהולעמדות  שיהיו  כפי  הסכם  עת  ,  להוראות  ובכפוף   ,

. השותפות

 הצעת ניירות הערך על פי התשקיף : 2פרק 
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 הון השותפות  3.1

   .לעיל 1.4.1סעיף נכון למועד התשקיף, ראו   השותפותלפרטים אודות הון 

 נים האחרונותש השבשלוהשותפות בהון שחלו השינויים  3.2

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בכמות יחידות ההשתתפות שהונפקה על ידי  

 השותפות, למעט כמפורט להלן:   

כמות ניירות   מהות השינוי  תאריך
 הערך 

התמורה  
בגין  שנתקבלה

ניירות הערך  
 )באלפי דולר(

  1יתרה ליום 
 - -- 14,391,672 יתרת פתיחה    2017בינואר 

בספטמבר   18
 - -- 1,071,156 פרטית לעובדי השותפות הקצאה  2017

בספטמבר   18
2017 

המרת הלוואות מבעל שליטה לשעבר ליחידות  
 - -- 1,240,189 2השתתפות 

בספטמבר   19
2017 

ליחידות   המשקיעים  הלוואות  המרת 
 - -- 8,150,469 השתתפות 

באוקטובר   1
2017 

ליחיד המשקיעים  אופציות  ות  מימוש 
 772 407,054 השתתפות 

בספטמבר   19
 16,913 7,361,200 2017 מכוח תשקיףיחידות השתתפות  ת הנפק 2017

ביולי   10
2018 

השתתפות    ת הנפק הצעת    יחידות  דוח  פי  על 
 5,974 2,192,900 2018ביולי  9מיום   מדף

29 
באוקטובר  

2018 

אופציה   כתבי  סחירות(    2017מימוש  )לא 
 1,475 576,459 ליחידות השתתפות 

בינואר   9
2019 

הצעת   דוח  פי  על  השתתפות  יחידות  הנפקת 
 7,997 2,875,000 2019בינואר  8מדף מיום 

28 
באוקטובר  

2019 

אופציה   כתבי  סחירות(    2017מימוש  )לא 
 1,564 611,116 ליחידות השתתפות 

5-10 
בנובמבר  

2019 

אופציה   כתבי  סחירות(    2017מימוש  )לא 
 19,567 8,472,234 השתתפות ליחידות 

בינואר   13
 2 500 ( ליחידות השתתפות 4מימוש אופציות )סדרה  2020

בינואר   14
2020 

הצעת   דוח  פי  על  השתתפות  יחידות  הנפקת  
 78,962 13,738,800 2020בינואר  13מדף מיום 

 --- 61,088,749 סה"כ הון השותפות למועד התשקיף

 

 .2017לתשקיף  4.2לפרטים ראו סעיף  2

  השותפות והמחזיקים בו: הון 3פרק 
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 החזקות בעלי עניין  3.3

ך של השותפות, למיטב ידיעת השותפות ומנהליה, סמוך  עלי עניין בניירות ערלפרטים בדבר החזקות ב 

מיום   השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  התשקיף,  -2020-01:  פרמסאסמכתא  )  2020  ביולי   7למועד 

(  2020-01-103161)אסמכתא מספר:    2020בספטמבר    21וכן דיווח מיידי של השותפות מיום  (,  072531

 הפניה.  של  דרך בתשקיף ב  באמו הםפיאשר המידע על 

 בעל השליטה בשותפות 3.4

 ."(המייסדיםבעלי השליטה בשותף הכללי הינם גדעון תדמור, חנן רייכמן, יעקב כץ וחנן וולף )להלן: "

  יחידות ההשתתפותשערי הבורסה של  3.5

של   והטבות,  דיבידנד  לחלוקת  )באגורות(, לאחר התאמה  והנמוך  הגבוה  בדבר השער  פרטים  להלן 

ובתקופה שמתחילת    2019- ו  2018הרשומות למסחר בבורסה בשנים  תתפות של השותפות  ת ההשיחידו

 סמוך למועד פרסום התשקיף:  בועד  2020שנת 

)עד סמוך למועד   2020נת ש 2019שנת  2018שנת  
 פרסום התשקיף(

 שער )באג'( מועד  שער )באג'( מועד  שער )באג'( מועד 

 2,200 09/01/2020 1,629 31/12/2019 1,794 02/10/2018 שער גבוה 

 452.2 18/03/2020 948.2 03/01/2019 733 01/01/2018 שער נמוך

 

 אגורות.  871.6היה שער הנעילה של יחידת השתתפות בבורסה   2020  ספטמברב 17ביום 
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 הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות 4.1

שותף מוגבל בשותפות.  ות כזכוייחידות ההשתתפות הקיימות מקנות, על פי הסכם השותפות,   4.1.1

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

ההשתתפות  המוגבלת.   ליחידות  הנלוות  הזכויות  בדבר  לרבות  השותפות  הסכם  הוראות 

  2019באפריל    17כם השותפות כפי שפורסם ביום  בתשקיף זה בדרך של הפניה להסנכללות  

   .(2019-01-035271 )אסמכתא מספר:

 שומת הלב לנושאים הבאים: תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן הפניית  4.1.2

  9-ו   8פים  לפרטים בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת רווחים, ראו סעי .א

 . להסכם השותפות

להסכם   29.4- ו  9  , 8.5  ראו סעיפים  , יחידת השתתפות בפירוקלפרטים בדבר זכויות בעל   .ב

   השותפות.

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

להסכם   16לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן והמניין החוקי הדרוש בהן, ראו סעיף 

 השותפות.  

 להסכם השותפות.   15סעיף ראו  , לפרטים בדבר העברת יחידות השתתפות .ד

ליחיד .ה הנלוות  הזכויות  שינוי  בדבר  סעיף    ,ההשתתפות  ותלפרטים  להסכם    30ראו 

 .  השותפות

 להסכם השותפות.    8סעיף יחידות השתתפות נוספות, ראו  בדבר הנפקת יםלפרט .ו

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

  הסדרים לפי חוק החברות הקבועים בהסכם השותפות 4.2

פירוט   שנקבעלהלן  הסדרים  בהסכם  נוסח  בסעיף  ו  האמורים  לנושאים  הנוגעים  )ד(  26השותפות 

 : פרטי התשקיףלתקנות 

 שינויים בהסכם השותפות להסכם השותפות:   30סעיף  4.2.1

  הסכם זה ניתן לשינוי, כולו או חלקו, ע"י הסכמה בכתב של השותף הכללי ובאישור   30.1"

ת כל דין,  להוראובכפוף    ,3ה מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בהחלט כללית  האסיפה  ה

ובלבד שלא יהיה בשינוי כאמור משום הטלת חבות נוספת כלשהי על השותפים המוגבלים,  

ובכלל זה, בקשר להכנסת כספים נוספים להון השותפות מעבר לסכום ההתחייבות של כל 

זה,   שותפות  הסכם  לשינוי  הדרוש  ברוב  כללית  באסיפה  שנתקבלה  החלטה  מוגבל.  שותף 

תיחשב כהחלטה לשינוי הסכם שותפות זה, אף אם הדבר לא צוין    אותיו,ה מהורהמשנה הורא

 " במפורש בהחלטה.

בכפוף להוראות כל דין, תוקף השינויים בהסכם שותפות זה, יהא מעת קבלת ההחלטה    30.2"

 " על השינוי או ממועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה. 

 

מקרב    ( )שבעים וחמישה אחוזים  75%יפה כללית ברוב של לפחות  שנתקבלה באס "החלטה מיוחדת" מוגדרת בהסכם השותפות כהחלטה    3
 . קולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים

 ליחידות ההשתתפותהנלוות  : הזכויות4פרק 
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זה, השותף    30  יףור בסעלת כאמאם תתקבל החלטה לשנות את הסכם השותפות המוגב  30.3"

הכללי יכין תיקון להסכם המכיל את השינויים האמורים ויחתום על ההסכם כשותף כללי  

וכן ייחתם התיקון להסכם על ידי השותף המוגבל הראשון וההסכם החתום כאמור יהיה תקף  

   "ומחייב.

 ה מניין חוקי באסיפה כללית ויושב ראש האסיפלהסכם השותפות:  16.1סעיף  4.2.2

שמינה    16.1.4" אחר  אדם  או  הכללי  השותף  דירקטוריון  יו"ר  יכהן  האסיפה  כיו"ר 

הנוכחים   השתתפות  יחידות  בעלי  יבחרו  כאמור  יו"ר  בהעדר  זו.  למטרה  הדירקטוריון 

באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, אחד מהם שיהיה יו"ר לאותה אסיפה. עזב יושב הראש 

ות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן  השתתפ   יחידותאת האסיפה לפני סיומה, יבחרו בעלי  

   "כיו"ר להמשך האסיפה.

 "ליו"ר אסיפה כללית לא יהיה קול נוסף או מכריע.  16.1.5"

 רוב בהחלטות שאינו רוב רגיל 4.2.3

 להסכם השותפות: אופן חישוב התמלוגים  11סעיף  .א

ידי    בתחום הנפט אשר ימונה על  זה תוכרע על ידי מומחה בינלאומי  בענין  מחלוקת"...

לפחות חמישה שמות ושתומצא לה   לית מתוך רשימה שתכלולהשותפות באסיפה הכל

ההשתתפות המשתתפים באסיפה   על ידי השותף הכללי, ברוב רגיל מבין בעלי יחידות

 " שאינם נגועים בענין אישי

 תחרות להסכם השותפות: אי  13סעיף  .ב

ל"... העניין  יובא  כאמור  מתחרה  לפעילות  באשר  ספק  שיש  של ככל  הכללית  אסיפה 

שליש שני  של  ברוב  תכריע  אשר   שאינם  ההשתתפות  יחידות  מבעלי (  2/3)  השותפות 

ואולם, אם  האמורה  בעסקה  עניינים  בניגוד   נגועים שלא להיכנס   ה החליט  השותפות . 

פעי מתחרהלפעילות   המבצע  בגוף  להשקיע  או   ,"( מסוים  במקרה  כזו   הפרויקט לות 

בפרויקט המסורב הוא יהא רשאי  ברצונו להשתתף  הכללי החליט ש  והשותף"(,  המסורב

קיבל לכך את אישור האסיפה הכללית של ש  לאחר  רק לעשות כן על אף האמור לעיל  

( שליש  שני  של  ברוב  בניגוד   ההשתתפות  יחידות  מבעלי(  2/3השותפות  נגועים  שאינם 

  ..." .האמורהקה  עניינים בעס

 ת להסכם השותפות: העברת זכויות בשותפו  14.1סעיף  .ג

לפרוש " או  המוגבלת  בשותפות  זכויותיו  את  להעביר  רשאי  יהא  לא  הכללי  השותף 

מתפקידו כשותף כללי בשותפות, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה של האסיפה הכללית 

של   מיוחד  ברוב  ההשתתפות  יחידות  בעלי  מקרב   85%של  אחוזים(  וחמישה  )שמונה 

הכללי ובעלי ענין בשותף   ותףקולות המשתתפים בהצבעה )למעט הנמנעים(, כאשר הש 

 " הכללי יהיו מנועים מלהשתתף בהצבעה באסיפה שתדון באותו נושא.

 להסכם השותפות: אחריות, שיפוי וביטוח  24.3סעיף  .ד

לסעיף  מתן"...   בהתאם  הכללי  לשותף  האסיפה   24.3  שיפוי  לאישור  כפוף  יהא  זה 

ו  אסיפה הכללית, ייכללבמניין קולות הרוב ב  )א(  ובלבד שיתקיים אחד מאלה:הכללית  

רוב מכלל קולות מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, 

צבעה; במניין כלל הקולות של מחזיקי יחידות ההשתתפות האמורים ההמשתתפים ב 

יובאו בחשבון קולות הנמנעים; סך קולות המתנגדים בהצבעה מקרב מחזיקי   )ב(  לא 
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משנה )א(, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים   תרים בפסקחידות ההשתתפות האמוי

 " .מכלל זכויות ההצבעה של מחזיקי יחידות ההשתתפות

 להסכם השותפות: הסתלקות השותף הכללי מתפקידיו  27.2סעיף  .ה

אחר )שאינו שותף   כללי  כל מקרה שבו יסתלק השותף הכללי מתפקידיו ימונה שותף"ב

השו תפקידי  למילוי  במקומו  זה,  מוגבל(  הסכם  פי  על  הכללי   החלטה   פי  על  וזאתתף 

, ובמידת הצורך יצורף לצורך זה שותף נוסף השותפות  של  הכללית  האסיפה   של  מיוחדת 

מהון    0.1%-לשותפות כשותף כללי, אשר ישקיע בהון השותפות סכום אשר יהיה שווה ל

אח השותפות סכום  הפ)או  לעניין  בשותפות,  וחלקו  עליו(  יסכימו  שהשותפים  סדים ר 

 " ורווחים, יהיה כחלק השקעתו בהון השותפות.

 להסכם השותפות: פירוק  28.2סעיף  .ו

והסכמה כאמור קיבלה אישור בעלי יחידות  אם השותפים הסכימו לפרק את השותפות  "

  " אותה עת.מיחידות ההשתתפות הקיימות בהון השותפות ב 75%ברוב של  השתתפות 

 : שינוי הסכם השותפות 130.סעיף  .ז

 לעיל.    4.2.1ף סעי ורא

 להסכם השותפות: פטור נושא משרה  24.1סעיף  4.2.4

השותף  " את  מראש,  לפטור  הכללי  השותף  או  השותפות  רשאים  דין,  כל  להוראות  בכפוף 

מקצתה, הכללי או נושא משרה בשותפות או נושא משרה בשותף הכללי מאחריותו, כולה או  

ת או השותף הכללי , או בשל  בשל נזק שנגרם להם עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותפו

 " טור נושא משרה בה בגינהכל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפ

 הכללי  בשותף דירקטורים  של וכהונה מינוי 4.2.5

  השותף  לתקנון  אםבהת  ממונים  חיצוניים  דירקטורים  שאינם  הכללי  השותף  של  הדירקטורים

ן לא יהיה קול נוסף  בהתאם להוראות תקנון השותף הכללי ליושב ראש הדירקטוריו.  הכללי

מכריע.   8פרק  ל   8.6סעיף    ראו  דירקטורים  מינוי  בדבר  הכללי  השותף  תקנון  להוראות  או 

 . השותפויות לפקודת בהתאם ממונים החיצוניים  הדירקטורים. תשקיףל
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 התמורה סכום 5.1

תמורה    השותפותתשקיף  הפרסום    במועד כל  תהיה  לא  ולפיכך  כלשהם  ערך  ניירות  מציעה  אינה 

)א( לחוק  27כן, לא נקבע סכום מינימלי להצעה כאמור בסעיף  תשקיף. כמוהית בעקבות פרסום מייד

 ניירות ערך. 

 תמורת ההנפקה  ייעוד 5.2

תשקיף ועל פי דוחות הצעת מדף, התמורה שתתקבל  הבעתיד ניירות ערך לציבור על פי  יוצעו  שבמידה  

הסכם  להוראות    בהתאם,  תלע  מעתהשותף הכללי    ל ידישתיקבענה ע  למטרותמהנפקות אלה תיועד  

ובכפוף למגבלות שתחולנה על השותפות במועד פרסום דוח הצעת  , כפי שיתוקן מעת לעת,  השותפות

   המדף.

 פי דוח הצעת מדף, הוא יפורט בדוח הצעת המדף. ייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על  אם 

 תהוראות תקנון הבורסה בדבר גיוס הון נוסף על ידי שותפות מוגבל 5.3

למועד  הבורסה,  תקנון   5.3.1 נכון  ערך  בנוסחו  ניירות  למסחר  יירשמו  לא  כי  קובע  זה,  תשקיף 

בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות המוגבלת התחייבה בהסכם השותפות לבצע אך ורק  

קטים אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה  פרוי

במפורט   יוגדרו  אשר  פרויקטים  למסחר  או  הרישום  לאחר  המוגבלת  השותפות  בהסכם 

הכללי האסיפה  ידי  על  אושר  בשלם  השותפות  הסכם  תיקון  ואשר  בעלי  לראשונה  של  ת 

 היחידות.  

מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז, רשאית, לאחר  על אף האמור לעיל, שותפות  

 ות הבאות:הרישום למסחר, לבצע פרויקטים נוספים, בהתקיים אחת מהחלופ

לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות כי השותפות המוגבלת רשאית   (1)

נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה     3של  לבצע פרויקטים 

השנים תהיה השותפות רשאית להחליט על    3שנים שתחל במועד הרישום למסחר. בתום  

 להלן.   (2)בהתאם לקבוע בס"ק  ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו,

לאחר הרישום לראשונה למסחר, האסיפה הכללית החליטה כי השותפות המוגבלת תהיה   (2)

בהסכם השותפות. החלטה כאמור  רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט  

בסעיף   הקבועה  בדרך  התשל"ה65תתקבל  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת    1975-נא 

 .4שנים  3הצעה פרטית ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על לעניין אישור  

 לענין זה "פרויקט" משמעותו: 5.3.2

נפט או גז, פיתוחם או הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה  חיפושי (1)

"(, שהוקנו  הרשאות נפט)להלן: "  1952- תשי"בה לקבלת רישיון כמשמעותם בחוק הנפט,  

 לשותפות המוגבלת.  

 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות כי השותפות תהא    2019באפריל    17ביום  כי בהתאם לאמור לעיל,  יצויין בהקשר זה,    4
שותפות, וזאת בכפוף לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, ללא צורך  רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא פורטו בהסכם ה 

להסכם השותפות. החלטה זו תעמוד בתוקף למשך שלוש שנים    5תייחס לכל פרויקט, ולשם כך לתקן את סעיף  בתיקון הסכם השותפות בה 
( אשר המידע בו  2019-01-020427)אסמכתא מספר    2019במרץ    12ממועד אישור האסיפה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום  

הפנייה.   בזאת בדרך של  כפי שמתו התשקילמועד  מובא  השותפות,  נכסי  לשנת    8ארים בסעיף  ף,  התקופתי  בקסקין,  ם:  הינ  ,2019לדוח 
 ים. שתיים שוננפט יב ורישיונות, 7בלוק 82 ,GC, (Webster-ו, Thompson, Manvel, East Hastings)ברי שדות דנ, צ'סנ  ,ןצפו ויוקטן שננדואה 

 : יעוד תמורת ההנפקה5פרק 
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נפ (2) פ חיפושי  גז  או  השותפות  ט  ידי  על  לישראל  מחוץ  המבוצעים  הפקתם  או  יתוחם 

שמתקיימים ובלבד  )  המוגבלת,  שלהלן:  או  1התנאים  פיתוחם  הגז,  או  הנפט  חיפושי   )

הפקתם כאמור, מתבצעים על פי הרשאה שהוקנתה כדין לשותפות על פי דיני המדינה 

אשר בשטחה מתבצעות הפעולות האמורות. לענין זה יראו בהרשאה שהוקנתה לתאגיד  

"תאגיד"   זה  לענין  לשותפות.  שהוקנתה  כהרשאה  השותפות  ידי  על  תאגיד   –המוחזק 

 ( כאמור;  בהרשאה  החזקה  הינה  הבלעדית  את 2שפעילותו  שרשמה  מוגבלת  שותפות   )

יום   לפני  בבורסה  למסחר  שלה  ההשתתפות  רשאית  2015בספטמבר    3יחידות  תהיה   ,

( שלהלן:  מהתנאים  אחד  בהתקיים  לישראל  מחוץ  במתבצע  בפרויקט  טרם iלהשקיע   )

כאמור פרויקט  בכל  השותפות  של  לראשונה  כי  ההשקעה  הכללית  האסיפה  החליטה   ,

)ד( 7השותפות המוגבלת רשאית לעשות כן. החלטה כאמור תאושר בדרך הקבועה בסעיף  

)מס'   פרטית    ,2015-ה" (, התשע5לחוק לתיקון פקודת השותפויות  לעניין אישור הצעה 

( 2) 5.3.1( התקבל אישור האסיפה הכללית בהתאם לאמור בסעיף  iiבשותפות כאמור; )

 לעיל.  

"הפקת נפט" כמשמעות מונחים אלה בחוק הנפט, -( זה "חיפוש" "פיתוח" ו2יין ס"ק )לענ

 . 1952- התשי"ב
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 בינספח עתפר תוכן הענינים 

, משטר המס  2017-שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"זבהתאם להוראות צו מס הכנסה )סוגי   6.1

שותפות בדרך כלל אינה נישומה  א כאילו היא חברה לכל דבר ועניין, הגם שה שיחול על השותפות י

א לדוחות   17לצורכי מס והכנסותיה והוצאותיה מיוחסות לשותפים בה. לפרטים נוספים ראו באור  

 בתשקיף בדרך של הפניה.  נכללים אשר   ,2019לשנת  הכספיים הכלולים כפרק ג' לדוח התקופתי

   .21%שיעור מס החברות הפדרלי בארה"ב עומד על   2019בינואר  1החל מיום  6.2

א לדוחות  הכספיים  17לפרטים בדבר שיעורי המס החלים על החברות הבנות של השותפות, ראו באור   6.3

 .  2019הכלולים כפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 

איננו כולל פירוט של היבטי המס הכרוכים בהשקעה בניירות הערך של השותפות    יובהר, כי פרק זה  6.4

ב השקעה  החלטת  בלבד  עליו  לבסס  ניתן  השוקל  ולא  אדם  על  משכך,  השותפות.  של  הערך  ניירות 

 . השקעה בניירות הערך של השותפות לפנות ולקבל יעוץ נפרד ומיוחד

 היבטי מס: 6פרק 
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 כללי  7.1

בדרך  נכלל בתשקיף זה    השותפותתיאור עסקי  ,  פרטי התשקיף( לתקנות  1)א 44-ב ו6  ות בהתאם לתקנ

לפרק   הפניה  לשנת  של  התקופתי  בדוח  השותפות  עסקי  עסקי  ול   2019תיאור  תיאור  עדכון  חלק 

 . 2020לשנת השני השותפות בדוח הרבעון  

לשנת  שני  דוח רבעון  לאחר פרסום    השותפותלפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי  

 . לתשקיף 10, ראו דוח אירועים המצורף לפרק  2020

 ותפותהערכת עתודות ו/או משאבים מותנים ו/או משאבים מנובאים בנכסי הנפט של הש 7.2

והמשאבים המנובאים    ,העתודות  תו , הערכהתשקיףלמועד    נכון לנכסי  המשאבים המותנים  ביחס 

 המערכת לכלליכפי שהובאו בדוחות המפורטים להלן, אשר הוכנו בהתאם  ןהינ ,  של השותפותהנפט 

 הפניה: של דרך בתשקיף נכללים בה, (SPE-PRMS)יום פטרול משאבי לניהול

)להלן:    Netherland, Sewell & Associates, Incשהוכנו על ידי    2020  ספטמברב  17מיום    דוחות  7.2.1

"NSAI"  )ה ולגבי  בהמשאבים  ה עתודות  הנפט  מותנים  ליום  בקסקיןנכס  נכון   ,30.6.2020  ,

מיום  כנספח    פושצור השותפות  של  המיידי  מספר:   2020בספטמבר    21לדיווח  )אסמכתא 

   ; הפניהשל  דרך  בתשקיף בנכללים    "(המיידי   הדיווחזה: "  7.2( )להלן בסעיף  2020-01-103110

עתודות בנכס הנפט נצ'ס נכון ליום  לגבי ה  NSAIשהוכן על ידי    2020בספטמבר    17דוח מיום   7.2.2

 הפניה; של דרך בתשקיף בונכלל לדיווח המיידי , שצורף כנספח  30.6.2020

  הנפט   יסלגבי המשאבים המותנים בנכ   NSAIעל ידי    נו שהוכ  2020בספטמבר    17מיום    ותדוח 7.2.3

ו דרוםשננדואה  ליום    שננדואה  כנספח  30.6.2020נכון  שצורפו  המיידי  ,  ונכללים  לדיווח 

   הפניה;של  דרך בתשקיף ב

מיום   7.2.4 ידי    2020בספטמבר    17דוח  על   Webster  הנפט  י בנכסהעתודות  לגבי    NSAIשהוכן 

,Manvel ,Thompson  ו-Hastings East  " :שצורף   ,30.6.2020ליום    נכון "(  דנברישדות  )להלן

   ;הפניהשל  דרך בתשקיף בונכלל    דיווח המיידיכנספח ל

מיום   7.2.5 המ   לגבי  NSAIידי  על    שהוכן  2020בספטמבר    17דוח  והמ המשאבים  נובאים  ותנים 

כנספח  שצורף  ,  30.6.2020(, נכון ליום  7ובלוק    GC-82בנכסי האקספלורציה של השותפות )

 . הפניהשל דרך בתשקיף ב, ונכלל דיווח המיידיל

  זה  .27הנזכרים בסעיף    הדוחותלהכללתם של    NSAI  הסכמה שללפרק זה, מכתב    נספח א'צורף כמ

. לעיל

 השותפותתיאור עסקי : 7פרק 



 

 

 2 -ז 

 

2 

  

 פרטים אודות חברות בת וחברות כלולות של השותפות 7.3

 פרטים על השקעות בחברות בנות וחברות כלולות  7.3.1

 : 0202ביוני   30, נכון ליום 5להלן פירוט השקעות השותפות בחברות בת ובחברות כלולות שלה 

שם  
 החברה

מדינת  
 התאגדות 

סוג  
 המניות 

כמות  
 המניות 

סה"כ  
 ע.נ.  

ערכם בדוח 
הכספי  

הנפרד של 
השותפות  

ליום  
30.6.2020 

 )אלפי דולר( 

שער ני"ע 
בבורסה  

ליום  
30.6.2020 

שיעור 
המניות  

המוחזקות  
מתוך סך  
כל ניירות  

הערך 
המונפקים  

 מסוג זה 

שיעור 
החזקה  

)%( בהון,  
בכוח 

הצבעה 
ובסמכות  

נות  למ
 דירקטורים 

יתרת  
הלוואות  

שניתנו נכון  
ם  ליו

30.6.2020 

 עיקר תנאי ההלוואות 

מועד  
הפירעון 

 הסופי 

תנאי  
 הצמדה 

 פרטים נוספים 

Navitas 

Petroleum 

Limited 

 2,000  2,000 רגילות אנגליה 
 - - - 56,047 100% 100% - (018,34) פאונד

Navitas 

Petroleum 

US LLC 

 1,000  1,000 לותרגי ארה"ב 
 - - - - 100% 100% - - דולר 

Navitas 

Petroleum 

Holdings 

LLC 

 1,000  1,000 רגילות ארה"ב 
 - - - 43,437 100% 100% - - דולר 

Navitas 

Petroleum 

Canada 

Inc. 

 - קנדה 
טרם  

הוקצו 
 מניות 

- - - 100% 100% - - - - 

נאוויטס  
בקסקין  
מימון  
 בע"מ

 100  100 רגילות ישראל
 - - - - 100% 100% - (,8501) ש"ח 

Navitas 

Buckskin 

US, LLC 

 1,000  1,000 רגילות ארה"ב 
 - - - - 100% 100% - - דולר 

 

 , אשר המידע על פיו מובא בזאת על דרך ההפניה.2019לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  1.2חברות בת וחברות כלולות מהותיות של השותפות, ראו סעיף לפרטים נוספים אודות   5
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שם  
 החברה

מדינת  
 התאגדות 

סוג  
 המניות 

כמות  
 המניות 

סה"כ  
 ע.נ.  

ערכם בדוח 
הכספי  

הנפרד של 
השותפות  

ליום  
30.6.2020 

 )אלפי דולר( 

שער ני"ע 
בבורסה  

ליום  
30.6.2020 

שיעור 
המניות  

המוחזקות  
מתוך סך  
כל ניירות  

הערך 
המונפקים  

 מסוג זה 

שיעור 
החזקה  

)%( בהון,  
בכוח 

הצבעה 
ובסמכות  

נות  למ
 דירקטורים 

יתרת  
הלוואות  

שניתנו נכון  
ם  ליו

30.6.2020 

 עיקר תנאי ההלוואות 

מועד  
הפירעון 

 הסופי 

תנאי  
 הצמדה 

 פרטים נוספים 

ShenHai, 

LLC 
 1,000  1,000 רגילות ארה"ב 

 - - - - 100% 100% - - דולר 

Peles 

LLC 
 1,000  1,000 רגילות ארה"ב 

 - - - - 100% 100% - - דולר 

Navitas 

Petroleum 

Onshore 

LLC 

 1,000  1,000 רגילות ארה"ב 
 - - - - 100% 100% - - דולר 

 

בפרק ד' לדוח התקופתי    11  נהראו פירוט בהתאם לתק  ,2019בדצמבר    31, נכון ליום  חברות בת וחברות כלולות של השותפותהשקעות בלפרטים אודות  

יה. מובא בתשקיף בדרך של הפנעל פיו , אשר המידע  2019לשנת 
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 הכנסות של חברות בת וחברות כלולות של השותפות והכנסות מהן 7.4

אודות   פירוט  לפרטים  ראו  מהן,  והכנסות  השותפות  של  כלולות  וחברות  בת  חברות  של  הכנסות 

בפרק ד' לדוח    13וכן פירוט בהתאם לתקנה    2019  בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  13בהתאם לתקנה  

 . מובא בתשקיף בדרך של הפניהפיהם על , אשר המידע  2018התקופתי לשנת 

 הסברי הדירקטוריון 7.5

למצב ענייני    השותף הכלליא)א( לתקנות פרטי התשקיף, הסברי דירקטוריון  44-ב ו 6בהתאם לתקנות  

ל   2020ביוני    30וליום    2019בדצמבר    31ליום  השותפות   הפניה  של  בדרך  בתשקיף  דוח  נכללים 

  , 2020לשנת  השני  על מצב ענייני השותפות בדוח הרבעון  חלק דוח הדירקטוריון  לו  2019הדירקטוריון  

 . בהתאמה

  - ו   ג'1ראו ביאורים    2020  ביוני  30לעניין סימני אזהרה שנכללו בדוחות הכספיים של השותפות ליום  

. לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים ד'1



 

 

 

 לתשקיף    7א' לפרק  נספח

 

 NSAI  מכתב
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 השותף הכללי  דירקטוריון 8.1

סגן  )יעקב כץ  )יו"ר הדירקטוריון(,  גדעון תדמור  , ה"ה  השותף הכללידות חברי דירקטוריון  אולפרטים  

הדירקטוריון וולף  (,  יו"ר  ודירקטור)חנן  למנכ"ל  רייכמן  (,  משנה  ודירקטור)חנן  ברק  (,  מנכ"ל  צבי 

לי  ט  אזולאי )דירקטור בלתי תלוי(,, עקיבא משה אבנר  (דירקטורית)עירית שדר טוביאס  (,  דירקטור)

בפרק ד' לדוח    26פירוט לפי תקנה    ראו  ,ואסף יריב )דירקטור חיצוני(  (דירקטורית חיצונית)ירון אלדר  

   .מובא בתשקיף בדרך של הפניהעל פיו , אשר המידע  2019לשנת  התקופתי

 נושאי משרה בכירה אחרים  8.2

אודות   הבכירה  לפרטים  המשרה  שאי בשותפותנושאי  ראו  ,  דירקטורים,  תנם  לפי  א  26קנה  פירוט 

   .על פיו מובא בתשקיף בדרך של הפניה, אשר המידע 2019לשנת  בפרק ד' לדוח התקופתי

 לתשקיף  דין העורכי  8.3

 אביב. -, תל98יגאל אלון עורכי דין, רח'  משרד ושות'רוזנברג הכהן אגמון ושות'  

 השותפות רואי החשבון של  8.4

 . 6492102  , תל אביב144קוסט פורר גבאי את קסירר, רואי חשבון, דרך מנחם בגין 

 השותפותמשרדה הרשום של  8.5

   , הרצליה פיתוח.  12שד' אבא אבן 

 עיקריות הנוגעות למינוי דירקטוריון השותף הכללי הוראות  8.6

  הינווכיוצ"ב    , תקופת כהונתם וסיומה, שכרם(6למעט דירקטורים חיצוניים )מינוי דירקטורים  

 , כדלקמן: "(החברהעיף זה: ")להלן בס השותף הכלליחברת בהתאם להוראות תקנון 

 המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים  8.6.1

, שיכהנו בדירקטוריון החברה בכל עת, כפוף להוראות  החברהספר חברי דירקטוריון  מ

בהתאם   למנות  שניתן  הדירקטורים  על מספר  יעלה  לא  דין,  ובחירת כל  מינוי  לדרך 

המובאת הדירקטוריולהלן   דירקטורים  לעיל,  האמור  למרות  להחליט,  .  רשאי  ן 

, למנות דרך המינוי המובאתבהחלטה פה אחד של כל הדירקטורים שמונו בהתאם ל 

 . רקטורים נוספים לדירקטוריוןדי

 דרכי מינוי ובחירה של דירקטורים  8.6.2

או יותר מהון המניות המונפק בחברה יהיו/ה רשאי/ם    5%- בעל/י מניות המחזיק/ים ב

יות המונפק המוחזק על ידו/ם, לפטרו או הון המנ מ  5%כל    למנות דירקטור אחד בגין

ב  להחליפו המחזיק/ים  המניות  בעל/י  המחשה,  יהיה/ו   50%- )לשם  המונפק  מההון 

למנות   "הסכמי  דירקטורים(  10רשאי/ים  יתאפשרו  זה  לעניין  ספק,  הסר  למען   .

מינוי  .  מהון המניות המונפק של החברה  5%-עודפים" בין בעלי מניות המחזיקים יחד ב

פיטוריו רדירקטו על  ,  ייעשו  לעיל,  כאמור  החלפתו,  בכתב י-או  הודעה  מסירת  די 

 

 הדירקטורים החיצוניים ממונים בהתאם לפקודת השותפויות )לרבות קביעת תנאי כהונתם(.   6

 השותפות: ניהול 8פרק 
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ידי מספר בעלי מניות במשותף, יהיה רשאי כל אחד  -, ואם מונה הדירקטור עללחברה

 מהם לפטרו בהודעה בכתב לחברה. 

 FOGנוסף על האמור לעיל, בהתאם להסכם ההשקעה שנחתם בין השותף הכללי,  

וה לבין  )השותף המוגבל הראשון(  רפואית שותפות מצד אחד   קיסריה אלקטרוניקה 

 –, קרנות ההשתלמות למורים ולגננות  ( בע"מ, אופק דניאל חדש בע"מ2000החזקות )

 –למורים תיכוניים מורי סמינריים ומפקחים  וקרנות ההשתלמות    חברה מנהלת בע"מ

בפרק   כמתואר  שני,  מצד  בע"מ  מנהלת  זה:   4חברה  בסעיף  )להלן  לתשקיף 

א קיעיםהמש" דירקטור  למנות  המשקיעים  רשאים  יהיו  לפטרו, "(,  וכן  מטעמם  חד 

וכל עוד )א( המשקיעים לא    וזאת כל עוד הם מחזיקים ביחידות השתתפות בשותפות 

הסכם  לפי  ההמרה  במועד  שתהיינה  כפי  בשותפות  מאחזקותיהם  מחצית  מכרו 

מיחידות    2%-ההשקעה; )ב( כל עוד שיעור אחזקות המשקיעים בשותפות לא פחת מ

   .ההשתתפות המונפקות באותה עת

 של דירקטוריםי מקומם מילו  8.6.3

כל דירקטור בחברה רשאי למנות דירקטור חליף שימלא את מקומו. לא ימונה ולא  

חוק  הוראות  פי  על  חליף  כדירקטור  לכהן  כשיר  שאינו  מי  חליף  כדירקטור  יכהן 

שי והסמכויות  הזכויות  כל  תהיינה  חליף  לדירקטור  שהוא  החברות.  לדירקטור  ש 

 משמש כחליפו. 

דיר של  מינוי  של כל  וביטול  מינוי  ידי הממנה.  על  זמן  בכל  לביטול  ניתן  חליף  קטור 

דירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב החתומה על ידי הממנה, אשר העתק ממנה ימסר 

אמור  בה  העניין,  לפי  הראשונה,  הישיבה  או  הישיבה,  למועד  קודם  במשרד  לחברה 

חליף יפקע אם חדל   ליף למלא את מקום הדירקטור. מינויו של דירקטורהדירקטור הח 

 הדירקטור שמינהו לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא. 

של הדירקטוריון או  ישיבה  דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל  ון  של ועדת דירקטורי

בכל  דירקטו שליח  ידי  על  ולהצביע  נוכחים  להיות  רשאים  חליף  של  ישיבה  ר 

שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח    וןועדת דירקטורי של  או    וןהדירקטורי

ישיבה לצורך  כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או  

או   יהישיבות  אחת  לא  כזה  באופן  שיתמנה  שליח  במקום  אחדות.  להצביע  זכאי  א 

אשר הדירקטור שמינה   וןהדירקטוריון או של ועדת דירקטורי  ישיבה של  ממנהו בכל  

אותו נוכח בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור החליף שמינה בעצמו או 

על ידי נוכח הדירקטור החליף    )במקרה של שליח שנתמנה  דירקטור חליף( אשר בה 

 . אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף נוכח בהשעל ידו נתמנה, או 
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בפרק זה המונח "בעל ענין" פירושו השותף הכללי וכל מי שהינו בעל ענין בשותף הכללי כמשמעותו של מונח  

 לחוק ניירות ערך.  1זה בסעיף  

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  9.1

לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר    2019-ו  2018ם  לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשני 9.1.1

נושאי המשרה הבכירה   ו/או בשותפותמבין  וכן אודות התגמולים שניתנו    בשותף הכללי 

לרבות תיאור עיקרי תנאי העסקתם, ראו פירוט  לבעלי עניין בשותפות ו/או בשותף הכללי,  

ד' לדוח  2018ח התקופתי לשנת  בפרק ד' לדו  21בהתאם לתקנה   התקופתי לשנת    ובפרק 

  .הפניהשל  דרך בבתשקיף אשר נכללים , , בהתאמה2019

 : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה9פרק 
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2 

שניתנו לבעלי התגמולים הגבוהים  ,  "(התקופה)להלן בסעיף זה: "  2020  ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  שישה  להלן פירוט התגמולים לתקופה של   9.1.2

  כפי אודות התגמולים שניתנו לבעלי עניין בשותפות ו/או בשותף הכללי,    וכן,  בתקופהביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בשותפות ו/או בשותף הכללי  

  :"ב(ארה  דולר)באלפי  2020ביוני  30  ליום השותפות של הכספיים בדוחות שהוכרו

 ות ו/או בשותף הכללי נושאי משרה בכירה בשותפ

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם
 רה מש

שיעור  
החזקה  

ביחידות  
 7השתתפות 

תשלום   מענק  שכר 
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 ייעוץ 

דמי    ריבית  אחר  עמלה 
 שכירות 

 אחר 

וגז  נפט  פלר 
 ניהול בע"מ

 752 - - - - - - 752 - - - (8)0.2% 100% שותף כללי 

גדעון   
 (9)תדמור

יו"ר 
דירקטוריון  

השותף  
 הכללי 

לפחות 
35% 

5.65% - - - - - - - - - - - 

מנכ"ל  (10)חנן רייכמן
השותף  
הכללי  

 ודירקטור 

לפחות 
50% 

0.55% - - - - - - - - - - - 

משנה   ( 11)חנן וולף
למנכ"ל 

 ודירקטור 

לפחות 
50% 

0.48% - - - - - - 104 - - - - 

סגן יו"ר   ( 12)יעקב כץ
 הדירקטוריון

לפחות 
50% 

0.57% - - - - - - - - - - - 

עמית  
 ( 13)קורנהאוזר

מנכ"ל  ס
 כספים

100% 0.96% 143 - 56 - - - - - - 15 214 

 

 

   .2020ביוני  30עורי ההחזקה הינם ליום שי      7
 מהון השותפות לצרכי השתתפות בהכנסות/הוצאות/רווחים בלבד )ללא החזקה ביחידות השתתפות(.  0.2%-על פי הסכם השותפות, השותף הכללי יחזיק ב 8
  .70%-סיפק מר תדמור שירותים לשותף הכללי בהיקף משרה של כתקופה ה . במהלך 9201ופתי לשנת בפרק ד' לדוח התק 21תקנה מקבל את שכרו מהשותף הכללי. לפרטי תנאי העסקתו של מר תדמור, ראו   9

 .%001-שירותים לשותף הכללי בהיקף משרה של כ רייכמןסיפק מר תקופה ה במהלך  .9201בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה מקבל את שכרו מהשותף הכללי. לפרטי תנאי העסקתו של מר רייכמן, ראו   10

 . %001-שירותים לשותף הכללי בהיקף משרה של כ וולףסיפק מר תקופה ה במהלך  .9201בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה לי. לפרטי תנאי העסקתו של מר וולף, ראו  מקבל את שכרו מהשותף הכל 11
 .%001-שירותים לשותף הכללי בהיקף משרה של כ  כץסיפק מר תקופה ה . במהלך 9201ח התקופתי לשנת בפרק ד' לדו 21תקנה מקבל את שכרו מהשותף הכללי. לפרטי תנאי העסקתו של מר כץ, ראו  12

 .%001  -בהיקף משרה של כ שותפות ב קורנהאוזרמר  ועסקה תקופה ה במהלך  .9201י לשנת  בפרק ד' לדוח התקופת  21תקנה קורנהאוזר, ראו ר  . לפרטי תנאי העסקתו של מהשותפותממקבל את שכרו   13
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זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם   (למעט אלו הנמנים על המייסדים) כל דירקטור   9.1.3

ובתוספת   לממוצע הסכומים הקבועים והסכומים המירביים המופיעים בתוספת השנייה 

  2000- ור חיצוני(, התש"ס)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטהשלישית לתקנות החברות  

 " הגמול)להלן:  השותפות,תקנות  של  דרגתה  לפי  לעת.  "(,  מעת  שתהא  ש  כפי  ל  בתקופה 

ביום  שישה   גמול  2020ביוני    30חודשים שהסתיימה  בשותף הכללי  לדירקטורים  שולם   ,

 אלפי דולר.  53 -של כ  ךבהתאם לתקנות הגמול בס

שניתנו לנושאי משרה פוליסות ביטוח  ושיפוי וכן התקשרות ב  פטורכתבי  לפרטים אודות   9.1.4

אשר , 2019א בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  29, ראו תקנה  בשותף הכללי ובשותפותבכירה  

 . המידע על פיו מובא בתשקיף בדרך של הפניה

 מדיניות תגמול  9.2

השותפות  ידי    שאומצה על ,  בשותפות ובשותף הכללי  לפרטים אודות מדיניות התגמול לנושאי משרה 

מדיניות  יף )להלן: ", כפי שתוקנה מעת לעת, ואשר הינה בתוקף נכון למועד התשק2017  ף ערב תשקי

והתיקון לו מיום    2018ביוני   12דוח זימון אסיפה מיום  וכן   2017  לתשקיף  9.2.7ראו סעיף    "(,התגמול

אשר המידע על  , בהתאמה(,  2018-01-066130  - ו  2018-01-057331)אסמכתאות מספר:    2018ביולי    10

 מובא בתשקיף בדרך של הפניה.   הםפי

 בעל שליטה  שלעסקאות  9.3

אישי   עניין  יש  השותפות  שליטה  שלבעל  או  בשותפות  השליטה  בעל  עם  עסקאות  אודות  לפרטים 

באישורן, אשר השותפות או תאגיד בשליטתה התקשרו בהן במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף  

בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת    22בהתאם לתקנה    או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, ראו פירוט

, אשר המידע על פיהן מובא בתשקיף בדרך של  2019בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת    22תקנה  לו  2018

 הפניה.  

 בשותפותידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  החזקת ניירות ערך על 9.4

בשותף הכללי בניירות ערך של    בשותפות ו/או לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  

למיטב  ,  עשר חודשים למועד האמור-למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם בשניםסמוך  ,  השותפות

מיום    תשקיףל  3פרק  ל   3.3  סעיףראו  ומנהליה,    השותפות ידיעת   השותפות  של  מיידי    10ודיווח 

בא בתשקיף בדרך של (, אשר המידע על פיו מו2019-01-102853)אסמכתא מספר:    2019באוקטובר  

   הפניה.

  



 

 

 

 1 - י

 

 

 

  דוחות כספיים 10.1

ב לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף נכללים, בדרך של הפניה, הדוחות  60-ב ו6בהתאם לתקנות   10.1.1

  הכספיים של השותפות כדלקמן:

הפניה  אשר נכלל בדרך של  ,  2019בדצמבר    31ליום    השותפות של  המאוחד  הדוח הכספי   .א

 ; 2019ג' לדוח התקופתי לשנת פרק ל

ליום   .ב השותפות  של  הנפרד  הכספי  המידע  על  תקנה  2019בדצמבר    31הדוח  לפי  ג  9, 

 ; 2019ג' לדוח התקופתי לשנת , אשר נכלל בדרך של הפניה לפרק לתקנות הדוחות

אשר נכלל בדרך של   ,  2020ביוני    30של השותפות ליום  ביניים המאוחד  הדוח הכספי   .ג

 ; 2020לשנת  השנידוח הרבעון ה להפני 

ליום  הדוח   .ד השותפות  של  הנפרד  הכספי  המידע  תקנה  2020ביוני    30על  לפי  ד 38, 

 . 2020לשנת  השני, אשר נכלל בדרך של הפניה לדוח הרבעון לתקנות הדוחות

לתקנה   10.1.2 הפניה,  60בהתאם  של  בדרך  נכללים,  בתשקיף  התשקיף,  פרטי  לתקנות    הדוחותה 

 כדלקמן:לוי קרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגי בדבר אפקטיביות הב

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרות   .א

ביום   שנסתיימה  לשנת  של  2019בדצמבר    31מנהלים  בדרך  בתשקיף  נכללים  אשר   ,

 ; 2019דוח התקופתי לשנת  הפניה ל

ת  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרו  .ב

, אשר נכללים בתשקיף בדרך  2020ביוני    30שנסתיימה ביום  לתקופת הביניים  מנהלים  

 . 2020לשנת השני של הפניה לדוח הרבעון 

 השותפותמכתב הסכמה של רואה חשבון המבקר של  10.2

, שבו נכללת הסכמתו  השותפותמכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של כנספח לפרק זה מצורף 

לעיל,    10.1רואה חשבון המבקר, כאמור בסעיף    ות בדרך של הפניה, את דוחלכלול בתשקיף, לרבות  

   הפניה.של  דרך בהנכללים בתשקיף  

ל הלב  הפנו את תשומת  הצורך  1  באוררואי החשבון  בדבר  ביניים המאוחדים  הכספיים  לדוחות  ג' 

ות הכספיים  לדוחד'  1בגיוס מקורות מימון לפעילות השותפות ולפירעון התחייבויותיה ולאמור בבאור  

 באשר לירידה המשמעותית במחירי הנפט בעולם והשלכותיה.ביניים המאוחדים  

 דוח אירועים  10.3

רף כנספח לפרק זה דוח אירועים, כהגדרתו בסעיף  ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף, מצו60בהתאם לתקנה  

הכספיים    56 הדוחות  חתימת  מועד  לאחר  שהתרחשו  אירועים  בדבר  תשקיף,  פרטי  של  לתקנות 

 .2020ביוני   30ליום  פותהשות

 

  

 דוחות כספיים ודוח אירועים :10פרק 
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 לכבוד 
 הדירקטוריון של 

 נאוויטס פטרוליום )שותפות מוגבלת( 

 ,.נ.א.ג
 

המוגש    "(השותפות )" מוגבלת(אוויטס פטרוליום )שותפות נ של מדף תשקיף הנדון:  
 2020 ספטמברבחודש  לרשות ניירות ערך

הפניה(   של  בדרך  )לרבות  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  של    המדף  תשקיףבהננו  שבנדון 
 הדוחות שלנו המפורטים להלן:  

המבקר   .1 החשבון  רואה  הכספיים    2020  ,במרס  26מיום  דוח  הדוחות  של  העל  מאוחדים 
 השהסתיימבתקופה  ולכל אחת משלוש השנים    2018-ו   2019  ,בדצמבר  31לימים    שותפותה
 . 2019 ,בדצמבר 31 וםבי

הנפרד על  2020  ,במרס  26  מיום המבקר  החשבון  רואהשל   מיוחד  דוח .2 הכספי   של המידע 
 השהסתיימבתקופה  ולכל אחת משלוש השנים    2018-ו   2019  ,בדצמבר  31  לימים  שותפותה
תקנה    2019,  בדצמבר  31  וםבי ומיידיים(, 9לפי  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  ג' 

 . 1970-התש"ל

על מידע כספי תמציתי מאוחד    2020  באוגוסט,  27  מיום  של רואה החשבון המבקרסקירה  דוח   .3
באותו    ושלושה חודשים שהסתיימשישה ו של    ות ולתקופ  2020  ביוני,   30  ליום  שותפותשל ה

 .תאריך

המידע הכספי ביניים    תמצית  על  2020  באוגוסט,  27מיום   המבקר  החשבון   של רואהמיוחד  דוח   .4
 ושלושה חודשים שהסתיימו  שישה   של  ותולתקופ  2020  ביוני,  30  ליום  שותפותהנפרד של ה
 . 1970-התש"ל ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38, לפי תקנה  באותו תאריך

 

 .2020 ספטמברחודש משותפות תשקיף המדף של ה בזה ייכלל  נואנו מסכימים כי מכתב 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 רואי חשבון 

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

א לתקנות פרטי  56, כהגדרתו בתקנה התשקיף, להלן דוח אירועים פרטי  ב)ב( לתקנות60בהתאם לתקנה 

בכללי    תשקיף, כהגדרתם  מהותיים,  אירועים   בתקופה   בשותפות  ,המקובלים  החשבונאותהמפרט 

( ועד  2020באוגוסט    27)אשר נחתמו ביום    2020ביוני    30  ליום  הכספיים   תהדוחו  חתימת   מועד  אחרשל

 : התשקיף מועדל סמוך

אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות תכנית לביצוע ארבעה קידוחי    2020באוגוסט    30ביום   •

,  Peles, LLCות  פיתוח אופקיים בשדות הנפט היבשתיים איסט היסטינגס, וובסטר ונצ'ס, באמצע

חברה בת בבעלותה המלאה של השותפות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 . , אשר נכלל בתשקיף בדרך של הפניה(2020-01-095217)אסמכתא מספר:  2020  באוגוסט 30

את    2020בספטמבר    15ביום   • ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  אסיפת  יונתן    ומינוי אישרה  מר 

תנאי  את  וכן , 2021, במהלך שנת Navitas Petroleum Holdings, LLCכמנכ"ל חברת הבת שטרנברג 

)אסמכתא מספר:   2020באוגוסט    11מיום    למפורט בדוח זימון אסיפהכהונתו והעסקתו בהתאם  

2020-01-087354) . 

של    2020בספטמבר    19ביום   • כולל  בהיקף  המייסדים  ואופציות  המשקיעים  אופציות  פקעו 

ג' לדוחות הכספיים של השותפות לשנת  13אופציות לא סחירות. לפרטים ראו ביאור  4,249,502

התק2019 לדוח  המצורפים  לשנת  ,  השותפות  של  )אסמכתא    2020במרץ    29מיום    2019ופתי 

 (. 2020-01-027949מספר: 
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   לכבוד

 פלר נפט וגז שירותי ניהול בע"מ
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת 

 12אבא אבן 
 הרצליה פיתוח 

 

 א.ג.נ.,

 

,  "השותפות"-ו "המדף  "תשקיף)להלן: נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת תשקיף מדף של  הנדון:

 ( בהתאמה

נתמנו כדין ושמותיהם  בשותפות של השותף הכללי   םלבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי לדעתנו, הדירקטורי

 .  ףדהמ תשקיףב נכללים 

 .  ףדהמ  אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף

 

 

 בכבוד רב, 

 , עו"דלירז כהנא              עו"ד, רן פלדר

 כהן ושות', עורכי דין אגמון ושות', רוזנברג ה
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 הוצאות הנפקה 12.1

לא נשאה בהוצאות כלשהן בקשר השותפות  תשקיף,  המלבד ההוצאות הקשורות בפרסום   12.1.1

קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם עמלה  מכוחו ולא    השותפותעם הצעת ניירות ערך של  

 . האמורים  ניירות הערךעל 

  לשותפות תשקיף, אם וככל שיפורסם, תהיינה  הכוח  במועד גיוס הון על פי דוח הצעת מדף מ 12.1.2

בהתאם נוספות, הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף.  הוצאות  

,  2005-א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשס"ו4לסעיף  

ואוהשותפות   לם תוספת  שילמה לרשות אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, 

במועד   המוצעים  הערך  ניירות  בעד  תשולם  בסכומים  האגרה  המדף  הצעת  דוח  פרסום 

 ובמועדים הקבועים בתקנות כאמור.  

התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה  ולא  לא שילמה    השותפות 12.1.3

גים  , למעט עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסוואו החתמה על ניירות ערך שהנפיקה

וכתבי  '(  אאגרות החוב )סדרה  ששולמו בקשר עם הנפקת    לפי העניין,  וכן עמלות למפיצים,

)סדרה   מדף(  1אופציה  הצעת  דוח  פי  על  יחידות    ;2018ביוני    13מיום    לציבור  הנפקת 

הצעת    ;2018ביולי    9( לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום  2השתתפות וכתבי אופציה )סדרה  

( על פי דוח הצעת מדף 3סדרה  ( תמורת כתבי אופציה )1ופציה )סדרה  לכתבי ארכש חליפין 

( לציבור על פי  4; הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה )סדרה  2018בדצמבר    17מיום  

; והנפקת יחידות השתתפות לציבור על פי דוח הצעת  2019בינואר    8דוח הצעת מדף מיום  

 .  2017תשקיף  מכוח , אשר פורסמו 2020בינואר  13מדף מיום  

   שלא בתמורה מלאה במזומנים שותפותההקצאת ניירות ערך של  12.2

לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא    השותפות תשקיף,  ה בשנתיים שקדמו לתאריך  

( לציבור ללא תמורה; הנפקת  1הנפקת כתבי אופציה )סדרה    :כמפורט להלן  למעט,  בתמורה למזומנים

( בתמורה  1יבור ללא תמורה; הצעת רכש חליפין לכתבי אופציה )סדרה  ( לצ2כתבי אופציה )סדרה  

ת של  ופרטי   ות; הנפק( לציבור ללא תמורה4(; הנפקת כתבי אופציה )סדרה  3לכתבי אופציה )סדרה  

ויחידות   אופציה  ונו  RSUכתבי  משרהלעובדים  של  .  שאי  מייידים  דיווחים  ראו  נוספים  לפרטים 

  , 2018באוגוסט    30,  2019בינואר    8,  2018בדצמבר    17,  2018ביולי    9,  2018ביוני    13השותפות מהימים  

מספר:  בהתאמה  ,  2020באוגוסט    27-ו   2019במאי    29 -2018-01,  2018-01-050880)אסמכתאות 

-2020-01  -ו  2019-01-046182,  2018-01-083334,  2019-01-002749,  2018-01-122766,  065485

 הפניה.  של דרך בתשקיף במובא יהם על פבהתאמה(, אשר המידע  ,094917

 עיון במסמכים 12.3

לפרסומו ו  תשקיףההעתקי   בתשקיף    ההיתר  הכלולים  דעת  חוות  או  אישור  דוח,  מכל  העתק  וכן 

בנוסף, התשקיף מפורסם    , בשעות העבודה הרגילות.השותפותה הרשום של  במשרדעומדים לעיון  

 .www.magna.isa.gov.ilרשות שכתובתו הבאתר האינטרנט של 
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  : השותפות

 שותפות מוגבלת –נאוויטס פטרוליום  

 בע"מ )השותף הכללי(  ניהול  פלר נפט וגז ע"י 

 

  

 

  :הדירקטורים

 גדעון תדמור  
 
 

 יעקב כץ  
 
 

 חנן וולף 
 
 

 חנן רייכמן  
 
 

 צבי ברק  
 
 

 עירית שדר טוביאס  
 
 

 עקיבא משה אבנר אזולאי  
 
 

 טלי ירון אלדר  
 
 

 יב אסף יר 
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