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 דוח הדירקטוריון של השותף הכללי 

 2021ביוני,    30שהסתיימה ביום    לתקופה 

  ישראל בע"מ )להלן: "השותף הכללי"( מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון   דירקטוריון נורת'ווד אקספלורייישן

  לתקופה   שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(  –על מצב עניני השותפות המוגבלת רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(  

תקופתיים ומידיים(,  ת  וניירות ערך )דוח  בהתאם לתקנות  (,")להלן: "תקופת הדוח  2021ביוני    30שהסתיימה ביום  

 )להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומידיים"(.  1970-ל"תש

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד 

 תיאור תמציתי של פעילות השותפות בתקופת הדוח  .1

בעלת ריכוז    ממוינתפסולת עירונית  ופועלת בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של אנרגיה מפצלי שמן  השותפות  

  השותפות  בכוונת  )להלן: "הפרויקט"(. במישור רותם שבנגב  גבוה של פלסטיק מסוג פוליאתילן/פוליפרופילן

  חום   נשא  מוצקים  זרם  בתור  שלה   הזכות  בשטח  הפוספטים  שכבת  מעל  המצויים  השמן  בפצלי  שימוש  לעשות

 .בתהליך השבת אנרגיה מפסולת הפלסטיק

  2018בנובמבר    27. ביום  רותם  שבמישור רותם מזרח  חיפוש    רישיוןנכון למועד הדוח, השותפות מחזיקה ב

שטח ב( למחצב פצלי שמן 919D6לשותפות תעודת תגלית )במשרד האנרגיה ענייני הנפט על הממונה  העניק 

 . 2020לדוח התקופתי של השותפות לשנת  'א בפרק' ג 1.2.1סעיף  ראהרותם מזרח,  החיפוש  רישיון 

אנרגיה תוך מתן פתרון סביבתי לבעיית הפקת  חזון השותפות הינו הקמת תעשייה חדשה בישראל המשלבת  

למציאת פתרון לפסולת פלסטיק   פסולת הפלסטיק. חזון השותפות משתלב היטב עם חזון מדינת ישראל

ספק מאות מקומות עבודה  צפוי ל, כאשר המתקן של השותפות  לעידוד תעסוקה בנגב    וצמצום ההטמנה,

  .אזורחדשים ב

  העקרוני   התכנון  שלב את  השלים הכללי השותף, מהשותף הכללי לשותפות מזרח רותם  רישיון העברת טרם

 דוחות  הכנת, הממצאים וניתוח פענוח, קידוחים ביצוע: הבאות הפעולות את, היתר בין, כלל אשר בפרויקט

השמן,  גיאולוגיים פצלי  מרבץ    ביצוע ,  פיילוט  ביצוע,  האנרגיה  להפקת  המתאימה  הטכנולוגיה   בחירת  על 

 . ושירותים עזר למתקני ראשוני הנדסי ותכנון  מעבדה בדיקות

המפורטת לקבלת הצעות לביצוע עבודות תכנון, רכש  השותפות השלימה את הכנת הבקשה ,הדוח בתקופת

המפרטת, בין היתר, את הדרישות    RFP for Engineering, Procurement and Construction Works)והקמה )

המתקן  של  והפונקציונאליות  הטכניות  לנפט   ההנדסיות,  הפיכתו  תוך  פלסטיק  מפסולת  אנרגיה  להשבת 

  ", בהתאמה(. מתקן ההפקה "  - "ו RFPשמל באמצעות פצלי שמן, שהשותפות מתכננת להקים במישור רותם )" וח

מהווה שלב מרכזי בהליך בחירת קבלן ההקמה של מתקן ההפקה והוא הופנה למספר מצומצם של  RFP  -ה  . 

 ( והקמה  וEPC Contractorקבלני תכנון, רכש  ניסיון בתכנון    פרויקטים הקמת  ( בינלאומיים נבחרים בעלי 

האנרגיה בתחום  ה  .מורכבים  מסמך  להגשת  קבלן  RFP-בהמשך  עם  להתקשרות  פועלת  השותפות   ,EPC   

 וגורמים מממנים לקראת הסגירה הפיננסית.

 . באוגוסט החודש  31להתקבל עד    ות פוי צ הכוללות מתווה מימוני    EPC- ה   מקבלני   ההצעות 

המוגש    בתכנוןהשותפות הטמיעה    ,ואף לאחריו  -RFPבינלאומיים בהליך הכחלק מהתכנון שהוגש לקבלנים  

טכנולוגיות מתקדמות להפחתת הפליטות כמו גם בחינת שינויים תהליכיים וזאת כחלק מהתסקיר השפעה  

 על הסביבה אשר יוגש יחד עם תוכניות המתקן והמכרה לאישור הוועדה המחוזית.  

מתקן ההפקה  לבהתאם לתכנית העבודה, השותפות שוקדת על הכנת תסקירי השפעה על הסביבה למכרה ו

 ים חלק מהתכנית המפורטת אשר נדרש להגיש לרשויות התכנון.  המהוו 
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בבחינת מכירת תוצרי המתקן לכשיוקם. השותפות החלה בשיחות    החלהבמהלך תקופת הדיווח, השותפות  

לשיווק   הפוטנציאל  בחינת  את  העמיקה  השותפות  בנוסף,  הנפט.  למכירת  פוטנציאלים  לקוחות  אפר עם 

הפצלים בתחום התשתיות בהיבט הטכני והמסחרי. בהמשך לכך, השותפות החלה במגעים עם אחת מחברות 

 .  ירת האפרהתשתיות הגדולות בישראל לשם מכ

 

 :מגמות עולמיות לטיפול בפסולת  .2

מיליארד טונות של פסולת עירונית מוצקה אשר רובה מוסטת לצורה כלשהי    2- בעולם מיוצרים מידי שנה כ

של הטמנה. שיטת ההטמנה אינה מסוגלת להתמודד עם העומס הנוצר עם הגידול באוכלוסייה ואינה תואמת 

מיליון טון לשנה    64, המטמנות ייצרו  1בסביבה. לפי דוח האקלים האחרוןאת השאיפה לצמצם את הפגיעה  

בשנים   מתאן  כ2008-2017של  מהוות  ממטמנות  הנפלט  המתאן,  גז  בארה"ב,  המתאן    17%-.  פליטות  מסך 

 במדינה. לפיכך, הסטת הפסולת מהטמנה למיחזור והשבה חיונית לצמצום אפקט החממה. 

(, שחרור הגז נמשך שנים רבות ומזהם את 60%-55%ברובו ממתאן )  במטמנות משוחרר גז מטמנה המורכב

מזהמים שונים שמשתחררים לסביבה ללא סינון   150-האוויר, קרקע ומי התיהום. הטמנת פסולת משחררת כ

למומים מולדים    12%. מחקר שפרסמה אוניברסיטת קולוראדו הראה שקיים סיכון מוגבר של  3  2וטיפול כולל  

 .6 5 4למשפחות שגרו במרחק של קילומטר מאתר הטמנה של פסולת מסוכנת  בילדים שנולדו

על רקע משבר האקלים, חתמו מרבית הממשלות במערב על התחייבות לצמצם את הפליטות והמזהמים.  

מסקטור הטיפול בפסולת מוצקה והפחתת   47%קובעת יעד הפחתה של    7החלטה שאישרה הממשלהבישראל,  

מסך פליטות גזי    92%, הממשלה צופה להפחית  2050. עד לשנת  2030עד    71%-הטמנת הפסולת העירונית ב 

נתוני ה ע"פ  זאת,  זה. למרות  בין המדינות המובילות בהטמנת פסולת OECD8-החממה בסקטור  ישראל   ,

  0%-בלבד, ומדינות כמו שוויץ וגרמניה עברו ל  45%-עומד על כ  OECD-, כאשר ממוצע ה 80%- כבשיעור של  

  הטמנה.

 Wasteעל מנת להתמודד עם בעיית הפסולת התפתחו עם השנים טכנולוגיות למחזור פסולת והשבת אנרגיה )

to Energy לת לצד חוקים חדשים (. לפי התחזיות, טכנולוגיות אלו יקבלו תפקיד משמעותי יותר בניהול הפסו

 ושיתוף פעולה בין ממשלות ועסקים כדי להצליח להתמודד עם בעיית הפסולת. 

המגמות הטכנולוגיות בתחום כוללות בין היתר טיפול ביולוגי בפסולת אורגנית, שימוש בשיטות ממחושבות  

ניתנו לאריזות  ומשקה  מזון  אריזות  שינוי  מחזור,  תהליכי  לייעל  מנת  על  פסולת  למחזור להפרדת  ת 

וטכנולוגיות המקדמות פתרונות להפחתת בזבוז מזון. גם טכנולוגיות תרמיות לטיפול בפסולת, הקיימות זה  

 זמן רב, ימשיכו להוות תפקיד חשוב בתעשייה.  

פסולת   של  והשבה  למחזור  טכנולוגיות  בפיתוח  הינה  בתחום  שנעשתה  ביותר  הגדולה  ההתקדמות  אך 

הופכ אלה  טכנולוגיות  כלכלי הפלסטיק.  בתהליך  לתעשייה  איכותי  גלם  לחומר  הפלסטיק  פסולת  את  ות 

וסביבתי. הפיכת הפסולת לחומר גלם חדש מצמצת פליטות ותומכת במעבר לכלכלה מעגלית, תוך מתן פתרון 

 לפסולת וייצור אנרגיה ממקור ממוחזר כמו הפלסטיק.

 

 
1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf  
2https://www.gov.il/blobFolder/guide/waste_treatment_hierarchy/he/waste_policy_for_establishing_waste_to_energy_facilit
y_2018.pdf 
3 https://www.atsdr.cdc.gov/hac/landfill/html/ch2.html  
4 https://www.colorado.edu/ecenter/2021/04/15/hidden-damage-landfills 
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1281280/ 
6 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9708749/  
7 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021   
8 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264298613-11-en/index.html?itemId=/content/component/9789264298613-11-en   

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/waste_treatment_hierarchy/he/waste_policy_for_establishing_waste_to_energy_facility_2018.pdf
https://www.gov.il/blobFolder/guide/waste_treatment_hierarchy/he/waste_policy_for_establishing_waste_to_energy_facility_2018.pdf
https://www.atsdr.cdc.gov/hac/landfill/html/ch2.html
https://www.colorado.edu/ecenter/2021/04/15/hidden-damage-landfills
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1281280/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9708749/
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264298613-11-en/index.html?itemId=/content/component/9789264298613-11-en


4 
 

 :הנדרשים   והאישורים   הבורסה   תקנון   להוראות   בכפוף   מתחדשות   לאנרגיות   הפעילות   הרחבת   בחינת  .3

מוגבלת שתחום פעילותה הינו חיפושי נפט או גז    ותפות, ש 2021על פי תיקון לתקנון הבורסה מחודש יוני  

רשאית להשקיע, בתנאים שפורטו בתקנון הבורסה, בפרויקט בתחום האנרגיה המתחדשת בהתקיים אחד 

 מהתנאים שלהלן:

כל פרויקט כאמור, החליטה האסיפה הכללית כי השותפות  טרם ההשקעה לראשונה של השותפות ב . א

)ד( לחוק לתיקון פקודת  7המוגבלת רשאית לעשות כן. החלטה כאמור תאושר בדרך הקבועה בסעיף  

 , לעניין אישור הצעה פרטית בשותפות כאמור. 2015-(, התשע"ה5השותפויות )מס' 

ותפות המוגבלת תהיה רשאית לבצע  לאחר הרישום לראשונה למסחר, האסיפה הכללית החליטה כי הש .ב

פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות. החלטה כאמור תתקבל בדרך הקבועה בסעיף  

התשל"ה65 חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת  יהיה    1975-נא  ותוקפה  פרטית  הצעה  אישור  לעניין 

 שנים.  3לתקופה שלא תעלה על 

   – לעניין זה 

, לרבות אגירה של אנרגיה 1996-כמשמעות המונח בחוק משק החשמל, תשנ"ו  -"  מתחדשתאנרגיה  "

 כאמור שהופקה על ידי השותפות או תאגיד המוחזק על ידי השותפות. 

 חברה המוחזקת ע"י השותפות המוגבלת או שותפות מוגבלת המוחזקת על ידה. - "תאגיד"

בכוונת השותפות לבחון השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת תוך בחינת קשריה העסקיים עם  

לרבות    בינלאומיותחברות   האנרגית   .אנפיטקבוצת    עםשונות,  השותפות בתחום  של  פעילות  כי  מובהר 

וקבל זו,  פעילות  שיאפשר  באופן  המוגבלת  הסכם השותפות  בתיקון  היתר,  בין  מותנית,  כל  המתחדשת  ת 

 פי דין.  - האישורים שיידרשו לכך על
 

 מצב כספי  ה   ניתוח  .4
 דצמברב 31 ליום  ביוני  30ליום    
   2021  2020 
 דולר  אלפי   

      נכסים 

 1,490  2,283   מזומנים  ושווי  מזומנים

 624  307   סחירים ערך ניירות

 35  75   חובה  ויתרות חייבים

 312  307   לשימוש  מוגבלים בנקאיים בתאגידים פקדונות

 125  125   בתאגיד בנקאי ןפקדו

 4,536  5,203   פרויקט בהקמה 

 128  106   נטו, קבוע רכוש

   8,406  7,250 

      התחייבויות
 46  47   חכירה בגין חלויות שוטפות של התחייבות

 536  479   לזמן קצר זכות  ויתרות זכאים

 316  140   פיננסיים נגזרים

 98  70   התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

 371  370   זכאים ויתרות זכות לזמן ארוך 

 5,883  7,300   השותפות  הון 

   8,406  7,250 
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אלפי דולר    7,250-אלפי דולר לעומת סך של כ  8,406-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30  נכסי השותפות ליום

 . 2020בדצמבר  31 ליום

אלפי    1,490-כ  אלפי דולר לעומת סך של  2,283-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30  מזומנים ושווי מזומנים ליום 

אלפי דולר,   1,715-מתמורת הנפקת חבילה, נטו בסך של כ  בעיקרנובע    השינוי.  2020בדצמבר    31  דולר ליום

- כבפרויקט בהקמה בסך של  השקעה  מנגד  דולר ו  אלפי   311-סחירים בסך של כניירות ערך  של  , נטו  מימוש

  .לפי דולרא 656

 
אלפי דולר    624-אלפי דולר לעומת סך של כ  307-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30  ליום   ניירות ערך סחירים

לפי דולר. נכון  א  311-ממימוש, נטו של ניירות ערך בסך של כ בעיקר  השינוי נובע    .2020בדצמבר    31ליום  

הערך   ניירות  הדוח,  בלמועד  ידי  על  הוחלט ימנוהלים  עליה  ההשקעה  למדיניות  בהתאם  השקעות  ת 

   .בדירקטוריון

 
אלפי דולר    35-כ  אלפי דולר לעומת סך של  75-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30  ליום  חייבים ויתרות חובה 

אלפי דולר והוצאות מראש בסך של    61- וסף בסך של כמומורכבים בעיקר ממס ערך    2020בדצמבר    31  ליום

 אלפי דולר.  12-כ

 
אלפי דולר לעומת סך של    307- הסתכמו לסך של כ  2021ביוני   30 לזמן ארוך מוגבלים לשימוש ליום  פקדונות

 מהפרשי שער. . השינוי נובע 2020בדצמבר  31  אלפי דולר ליום 312-כ

 

 .אלפי דולר  125-הסתכם לסך של כ  2020בדצמבר    31וכן ליום    2021ביוני    30פקדון בתאגיד בנקאי ליום  

 השותפות סווגה את הפקדון לזמן ארוך לטובת העמדת ערבות עתידית, ככל שתידרש.

 
אלפי דולר    4,536-כאלפי דולר לעומת סך של    5,203-לסך של כהסתכם    2021ביוני    30  ליום  פרויקט בהקמה

 .בקידום הפרויקט והוצאות לשלם שיושקעו   . השינוי נובע מהוצאות שהושקעו 2020בדצמבר  31 ליום

 
 אלפי דולר ליום  128-כאלפי דולר לעומת סך של   106-הסתכם לסך של כ  2021ביוני    30  ליום  רכוש קבוע, נטו

בדוחות    יד'2-ו   ה' 2ראה גם באור  אלפי דולר.    23-מפחת בסך של כ  בעיקרו  . השינוי נובע2020בדצמבר    31

 חכירות.-IFRS 16, בדבר יישום של תקן 2020בדצמבר   31הכספיים השנתיים ליום 

 
הסתכמה לסך   בגין החכרת משרדי השותפות 2021ביוני  30  התחייבות בגין חכירה לזמן קצר וזמן ארוך ליום

הקיטון נובע מתשלומי חכירה . 2020בדצמבר  31ליום  אלפי דולר 144-לעומת סך של כאלפי דולר  117-של כ

בדוחות    יד'2-ו   ה'2ראה גם באור  אלפי דולר.    1-מהפרשי שער בסך של כקיטון  מנגד  ו  אלפי דולר  26-בסך של כ

 חכירות.-IFRS 16בדבר יישום של תקן , 2020בדצמבר   31הכספיים השנתיים ליום 

 
אלפי דולר לעומת סך    849- הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30  ליום  לזמן קצר וזמן ארוך  זכות   ויתרות   זכאים

 אלפי דולר  572-שלם בסך של כלבעיקר מהוצאות    יםמורכבו  2020בדצמבר    31  אלפי דולר ליום  907-של כ

 אלפי דולר.   237-עובדים ומוסדות בגין שכר בסך של כו

 
  2020בינואר  2וכן בחבילה מיום   2018בנובמבר  15האופציה שהונפקו בחבילה מיום  כתבי )פיננסיים  נגזרים

-אלפי דולר לעומת סך של כ  140-הסתכמו לסך של כ  2021ביוני    30 ליום  (2021בינואר   20בחבילה מיום  וכן  

  20הנפקת חבילה מיום  מ  ה ברוטו עליה בגין תמורמ  נובע השינוי  .  2020בדצמבר    31  דולר ליום    אלפי  316

ערך הנגזרים הפיננסיים אשר יצרה לשותפות    ירידתירידה בגין  ומנגד    אלפי דולר  635-בסך של כ  2021בינואר  
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  ם ביו  ההשתתפות  יחידת  שוויב  מירידה,  היתר  בין,  נובעתאשר  אלפי דולר,     811-של כ   הכנסותבתקופת הדוח  

 .  2021ביוני   30

 להלן.  4ראה סעיף  לגבי הון השותפות

 
 : 2021ביוני   30להלן הרכב הנכסים הנזילים של השותפות ליום 

 %  אלפי דולר    

 88.15  2,283   מזומנים  ושווי  מזומנים

 11.85  307   ניירות ערך סחירים

 00100.  2,590   "כ סה 

 

 תוצאות הפעילות   ניתוח  .5

 : השותפות   של  הפעילות תוצאות להלן

   

 החודשים 6-ל
  שהסתיימו 

 לשנה
 שהסתיימה  

 ביום  ביום
 בדצמבר 31  ביוני  30

   2021  2020 

 דולר  אלפי   

      

 ( 1,293)  ( 554)     וכלליות  הנהלה  הוצאות

 ( 1,293)  ( 554)   תפעולי הפסד      

      

 1,163  788   נטו, מימון הכנסות

 ( 130)  234   כולל (הפסדרווח ) סך      

 
,  נלוותו  עבודה  שכרכוללות בעיקר עלויות    2021ביוני    30ביום    שנה שהסתיימהלהנהלה וכלליות    הוצאות 

  49-מקצועיים בסך של כ  רותיםיש,  דולראלפי    167- בסך של כ  בגין עובדים  מבוסס מניות  ותשלום הפרשות  

אלפי    20-, שכר דירקטורים בסך של כאלפי דולר  53-, הוצאות הנפקה מנגזרים פיננסיים בסך של כאלפי דולר

 .דולר אלפי 126-ומפעיל לשותף הכללי בסך של כדמי ניהול  ו דולר
 

פיננסיים הנמדדים   מנגזריםהכנסות    בעיקר   וללותכ   2021ביוני    30ביום  לשנה שהסתיימה  מימון, נטו    הכנסות

הנגזרים  של  ערך    ירידתמ. הכנסות אלו נובעות  אלפי דולר  811-בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בסך של כ

 .  2021ביוני  30  ביום בבורסה ההשתתפות  יחידת בשווי  מירידה, היתר  בין, נובעתאשר הפיננסיים, 

 
 הון השותפות  .6

  אלפי דולר ליום   5,883-כ  אלפי דולר לעומת סך של   7,300- כ  הסתכם לסך של  2021ביוני    30  השותפות ליום  הון 

אלפי    1,133-מתמורה בגין הנפקת חבילה, נטו של יחידות השתתפות בסך של כנובע  הגידול  .  2020בדצמבר    31

פי  אל  234- , רווח לתקופה בסך של כאלפי דולר  77-גידול בקרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כדולר,  

 אלפי דולר. 27-ומנגד מימון הוצאות נאמן בסך של כ דולר

 אגורות. 62.3, היה 2021ביוני  30שער הבורסה המתואם של יחידת השתתפות ליום  
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 נזילות ומקורות מימון  .7

אלפי    2,283-בסך של כ  ,עמדו לרשות השותפות אמצעים נזילים, במזומנים ושווי מזומנים  ,2021ביוני    30  ביום

 אלפי דולר.  307-וניירות ערך סחירים בסך של כ דולר

לרבות סכום התמורה שהתקבל בהנפקה,    סחירים  לא   אופציה  וכתבי  השתתפות  יחידות  של  הנפקה  בדבר

 .2021  ביוני 30 ליום ביניים הכספיים לדוחותא' 4 באור ראה

 
 הון חוזר    .8

ממזומנים ושווי   אלפי דולר, אשר נובע בעיקרו   1,999- בסך של כ  חיובי  לשותפות הון חוזר,  2021ביוני    30  ליום

ומנגד התחייבויות בגין    אלפי דולר  307-בסך של כ  ומניירות ערך סחיריםאלפי דולר    2,283-מזומנים בסך של כ

  140-והתחייבות בגין נגזרים פיננסיים בסך של כ  אלפי דולר  479-בסך של כ  לזמן קצר  זכאים ויתרות זכות

 . אלפי דולר

 

 היבטי ממשל תאגידי 

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות  .1

 .בדוחות הכספייםהשותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופות הכלולות 

 
 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  .2

שיכהנו  ופיננסית  חשבונאית  מיומנות  בעלי  דירקטורים  של  המזערי  המספר  כי  קבע  הכללי    השותף 

השותף הכללי סבור כי בהתחשב בפעילותה של השותפות, וכן בניסיונם העסקי של    אחד.בדירקטוריון הינו  

ללי, המספר הנ"ל מאפשר לדירקטוריון השותף הכללי לעמוד בחובות המוטלות הכ יתר הדירקטורים בשותף

בכל לדין  בהתאם  ואישורם  עליו  הכספיים  הדוחות  לעריכת  השותפות,  של  הכספי  מצבה  לבחינת    .הנוגע 

מר  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית,    2למועד אישור הדוח, דירקטוריון השותף הכללי מונה  

Andrew Fraser Rowe  לפרטים בדבר השכלתם וניסיונם הרלוונטי של הדירקטורים הנ"ל ראה    . ומר אבי בלין

 .2020של השותפות לשנת תקופתי הלדוח  'פרק ד

 
 ה ודחצ"ים בלתי תלוי   ת דיווח על דירקטורי  .3

 .טוביאס שדר עירית ד "עו הינה  תלויה  הבלתי הדירקטוריתנכון למועד הדיווח, 

א' בפרק גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של 4ראה גם באור    .בלין  אבימר    ואהדירקטור החיצוני הכמו כן,  

 התאגיד, בדבר מינוי דירקטור חיצוני נוסף.

תקנות החברות )כללים  ל  בהתאם  הינושכרם של חברי הדירקטוריון בשותף הכללי )שאינם יו"ר הדירקטוריון(  

 . 2000-תש״סבדבר גמול לדירקטור חיצוני(, 

 
 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד  .4

)להלן: "המבקר   2018  בדצמבר  27ביום   ,מונה רו"ח דני שפירא את כהונתו כמבקר הפנימי של השותפות 

)ב( לחוק  146לחוק הביקורת הפנימית ובהוראות סעיף    8-)א( ו3הפנימי"(. המבקר הפנימי עומד בתנאי סעיף  

שור  החברות, אין לו החזקות בניירות הערך של השותפות ואין לו קשרים מהותיים עם המבוקר או גוף ק

הפנימי מספק את השירותים לשותפות באמצעות   ואיננו ממלא   שפירא  דניאל   ח"רו  משרדאליו. המבקר 

תפקידים נוספים בשותף הכללי. מינוי המבקר הפנימי אושר בדירקטוריון השותף הכללי, אשר קיבל החלטה  

לרבות: א. קבלת כל    זו לאחר שבחן את השכלתו, כישוריו וניסינו של המבקר. סמכויות המבקר על פי דין, 
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אשר נדרש לצורך מילוי תפקידו. ג. הזמנה לכל   מידע הנדרש לצורך מילוי תפקידו. ב. קבלת גישה לכל מקום

 ישיבות הדירקטוריון של השותף הכללי בנוגע לשותפות. 

היתר   בין  עליו  המוטלים  ובתפקידים  בסמכויות  בחובות,  לעמוד  מסוגל  הפנים  שמבקר  סבורה  השותפות 

בסוג התאגיד, גודלו, היקף פעילותו ומורכבות פעילותו. הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו   ,בהתחשב

 מפקח השותפות. 

להערכת השותף הכללי היקף, אופי ורציפות הפעילות ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים 

הפנימית. תכנית העבודה    במבנה ופעילות השותפות ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת  בהתחשב

של הביקורת הפנימית היא שנתית. ועדת הביקורת קובעת את תכנית העבודה בהתחשב בהמלצות המבקר  

הפנימי. תכנית העבודה מאושרת ע"י ועדת הביקורת, אשר מאפשרת למבקר הפנים שיקול דעת לסטות ממנה 

של   העסקתו  היקף  כי  סבור  הכללי  השותף  דירקטוריון  שנדרש.  לגודלה ככל  ביחס  סביר  הפנים  מבקר 

 ומורכבותה של השותפות. המבקר הפנימי זכאי לתגמול מהשותפות בגין כל שעת ביקורת.

הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם, להנחיות מקצועיות  

הדירקטורי   בתחום של  דעתו  נחה  החברות.  לחוק  ובהתאם  הפנימית  עמד הביקורת  הפנימי  המבקר  כי  ון 

כמפורט ונדון    בדרישות  בכתב  מוגש  הפנימי  המבקר  וחשבון  דין  הפנימי.  המבקר  להודעת  בהתאם  לעיל 

בדירקטוריון השותף הכללי. דוח ביקורת, בנושא הטמעת תיקון פקודת השותפויות, הוגש להנהלת השותף  

ים גישה מלאה, בלתי מוגבלת מתמדת הכללי ומפקח השותפות ואושר על ידי ועדת הביקורת. למבקר הפנ

לחוק    9ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד לרבות נתונים כספיים לצורך הביקורת בהתאם לסעיף  

 הביקורת הפנימית.

 
 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם   .5

 :בתאגיד שוק   סיכוני ניהול על האחראים . א

בשותפותהאחראי סבג  בשותפות  שוק  סיכוני  לניהול  ם  ג'אק  השותפות,  מנכ"ל    ל "סמנכו  הם 

 .  דיין רפי , פותהשות

 
 :הם  השותפות חשופה אליהם הסיכונים, השותפות פעילות נוכח זה למועד .ב

 : חליפין שער  שינוי .1

חוץ וגיוס האמצעים הכספיים הוא  -של השותפות הינן במטבע  מההתקשרויות  חלק  זה   במועד

יכולתה של השותפות לשמור על  בש"ח. לפיכך עשויות תנודות בשערי החליפין להשפיע על 

המט"ח   בשער  תנודתיות  כן,  כמו  התחייבויותיה.  במלוא  עמידה  לצורך  מספיק  נכסים  היקף 

 פעילות השותפות. עלולים להשפיע לרעה על דוחותיה הכספיים ועל תוצאות 

 
 : קצר לזמן מתאימות השקעות העדר .2

ביניים לזמן קצר ושבהם קיימת תשואה המספיקה לשמירה על ערך  - מבחר האפשרויות להשקעת 

 ביניים תהיה מועטה ואולי אף שלילית. -הכסף, אינו רב, ויתכן שהתשואה על השקעות

 
התקופתי    'א  בפרק  1.20  סעיף  ראו,  לשותפות  הנוגעים  הסיכון  גורמי  אודות  לפרטים של  בדוח 

 .התאגיד( עסקי )תיאור 2020השותפות לשנת 

 
 : שוק סיכוני בניהול התאגיד מדיניות .ג

  בארץ   במניות  ההשקעה   ( שיעור 1):  כדלקמן  היא  הדוח  למועד  נכון   השותפות  של  ההשקעות  מדיניות

  ממשלתי   ח"באג  95%  עד,  מובילים  מדדים  של   סל  תעודות  ובאמצעות  האמור   מהסך  5%  עד  ל"ובחו
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( מדד  צמודי,  שיקליים   באפיקים)  Aa  או  AA  ביותר  הגבוה  מדירוג  יפחת  שלא  בדירוג  קונצרני  ח"ובאג

  באופן   יושקעו  שלא  ההנפקה  כספי  ( כל2)  .ל "בחו  או/ו  בארץ,  שנים  2  מ  יגדל  שלא  השקעה  מ"ובמח

  בנגזרים פיננסים   פעולות  יבוצעו   לא  ( 3).  שקליים  פיקדונות  או,  מדד  צמודי  בפיקדונות   יושקעו  האמור

בנוסף לאמור4)  ;מטבעית  חשיפה  של  הגנה  לצורך  למעט,  השותפות  כספי  על  הגנה  עם  בקשר  ) ,

 בשליטת בעלי  תאגידים  של  ערך  בניירות  כאמור  הכספים  את  להשקיע  רשאי  אינו  הכללי  השותף

   .הכללי בשותף השליטה

 

 : מימושה  ואופן   השוק סיכוני ניהול מדיניות על  הפיקוח .ד

  הסיכונים   על  שוטפים  דיווחים  מקבלים  הכללי  השותף  ל"ומנכ  הכללי  השותף  דירקטוריון  ר"יו

,  ונבחנות השותפות  הנהלת  ידי  על כלל בדרך מתקבלות  אלה בעניינים  החלטות.  הקיימים בשותפות

 . וועדותיו החברה  דירקטוריון ידי-על, התאגידי הממשל הוראות  במסגרת יישום

 

 : 2021ביוני  30בסיס הצמדה )באלפי דולר( ליום  דוח .ה

  

  או   בדולר 
  בהצמדה 
  לדולר 

במטבעות  
חוץ אחרים  
או בהצמדה  
למטבעות  
 חוץ אחרים 

 

  לא   בשקלים 
 כ "סה   פיננסי   לא   צמודים 

 

            שוטפים   נכסים 

  2,283  -  2,262  6  15  מזומנים ושווה מזומנים 

  307  -  175  -  132  ניירות ערך סחירים

  75  12  63  -  -  חייבים ויתרות חובה 

  2,665  12  2,500  6  147  נכסים שוטפיםסה"כ 

            

            שוטפים   לא   נכסים 

 בנקאיים  בתאגידים  פקדונות
 -  -  לשימוש  מוגבלים

 
307  -  307 

 

  125  -  -  -  125  פקדון בתאגיד בנקאי

  5,203  5,203  -  -  -  בהקמה פרויקט 

  106  106  -  -  -  נטו, קבוע רכוש

  5,741  5,309  307  -  125  נכסים לא שוטפיםסה"כ 
     

 
      

  8,406  5,321  2,807  6  272  נכסים  כ"סה

            

            שוטפות   התחייבויות 

חלויות שוטפות של  
 -  -  חכירה  בגין התחייבות

 
-  46  46 

 

  480  -  407  10  63  זכות   ויתרות זכאים

  140  -  140  -  -  נגזרים פיננסיים

  666  46  547  10  63  התחייבויות שוטפות  כ"סה

            

            שוטפות   לא   התחייבויות 

  70  70  -  -  -  חכירה  בגין התחייבות

  370  -  370  -  -  זכאים ויתרות זכות 

  440  70  370  -  -  התחייבויות לא שוטפות  כ"סה
            

  1,106  116  917  10  63  סה"כ התחייבויות 
            

  7,300  5,205  1,890  ( 4)  209  סה"כ היתרה המאזנית, נטו
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 :"ח שקל/דולר )באלפי דולר(בשערגישות לשינויים  מבחני .ו

רווח )הפסד(  
 שווי הוגן  מהשינוי 

רווח )הפסד(  
  מהשינוי 

 עליה )ירידה( בשער החליפין   10%  5%  ( 5%)   ( 10%) 

 ושווי מזומנים מזומנים  226  113 2,261 (113)  (226)
 חייבים ויתרות חובה  6  3 64 (3)  (6)

(31)  (15) 307 15  31 
פקדונות בתאגידים בנקאיים 

 מוגבלים בשימוש 
 לזמן קצר זכות  ויתרות זכאים (41)  (20) (407) 20  41
 נגזרים פיננסיים (14)  (7) ( 140) 7  14
 ארוך זכאים ויתרות זכות לזמן  ( 37)  ( 18) ( 370) 18  37

 

 :)באלפי דולר( דולר /אירו"ח בשערגישות לשינויים  מבחני .ז

  רווח מהשינוי  שווי הוגן  הפסד מהשינוי 

 עליה )ירידה( בשער החליפין   10%  5%  ( 5%)   ( 10%) 

 מזומנים ושווי מזומנים  1  * 6 (*)  (1)
 .דולר אלפי 1-מ הנמוך  סכום מייצג*( 

 

 :הבורסה של ניירות הערך )באלפי דולר(מבחני רגישות לשינויים בשערי  . ח

  רווח מהשינוי  שווי הוגן  הפסד מהשינוי 

   הבורסהעליה )ירידה( בשער   10%  5%  ( 5%)   ( 10%) 

 ניירות ערך סחירים 31  15 307 (15)  (31)

 

 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד 

 ומדנים חשבונאיים קריטיים א  .1

 .2020לשנת  לדוחות הכספיים  3לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים קריטיים ראו באור  

 
 תביעות תלויות ועומדות  .2

 נכון למועד הדוח, לא קיימות תביעות תלויות ועומדות של ו/או כנגד השותפות. 

 
 תקופת הדוח ב אירועים   .3

א'  4ראה באור  ,  שהתקבל בהנפקה, לרבות סכום התמורה  2021בינואר    20ההנפקה מיום    וצאותבדבר ת . א

 . 2021ביוני   30ליום ביניים לדוחות הכספיים 

הכנת הבקשה המפורטת לקבלת הצעות  על השלמת    2021בפברואר    22מיום    השותפותהודעת  בדבר   .ב

( והקמה רכש, תכנון עבודות המפרטת, RFP for Engineering, Procurement and Construction Worksלביצוע )

המתקן   של  והפונקציונאליות  הטכניות  ההנדסיות,  הדרישות  את  היתר,  מפסולת לבין  אנרגיה  השבת 

,  פלסטיק תוך הפיכתו לנפט וחשמל באמצעות פצלי שמן, שהשותפות מתכננת להקים במישור רותם

   .2021ביוני   30ב' לדוחות הכספיים ביניים ליום 4ראה באור 
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הבורסה לניירות ערך בתל אביב )"הבורסה"( בדבר בחינת  ,  2021במרץ    1בדבר הודעת השותפות מיום   .ג

תיקון תקנון הבורסה אשר יאפשר לשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים  לורשות ניירות ערך  

 .2021ביוני   30ג' לדוחות הכספיים ביניים ליום 4, ראה באור בתחום אנרגיות מתחדשות

, השותפות סיימה את התקשרותה  2021באפריל    7ט' בדוחות הכספיים השנתיים, ביום  13  לבאור  בהמשך .ד

בקשר להכנת תב"ע לפרויקט והגשתה לרשויות התכנון והבניה והכנת תסקיר    גיאופרוספקטעם חברת  

 השפעה על הסביבה עבור הפרויקט והגשתו לוועדה המחוזית ולמשרד לאיכות הסביבה.

כנית וב' בדוחות הכספיים השנתיים, בדבר הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה לת8  לבאורבהמשך   .ה

מפעל לעיבוד פצלי שמן ופסולת פלסטיק באזור תעשייה מישור רותם )להלן: "ההנחיות"( אשר הוגשו  

על ידי המשרד להגנת הסביבה לועדה המחוזית דרום )להלן: "הועדה המחוזית"(, אישרה הועדה המחוזית,  

 . תאת ההנחיו 2021במאי  31ה מיום בישיבת

השותפות ממשיכה לקדם את פרויקט הקמת המפעל לעיבוד פצלי שמן ופסולת פלסטיק באזור תעשייה  

 מישור רותם, ובכלל זה את הליך התכנון שלו, וזאת, בין היתר, בהתאם להנחיות.

י.ש. אחים יעקובי בע"מ, ו, השותפות  2021  ביוני  3ה' בדוחות הכספיים השנתיים, ביום  13  לבאורבהמשך   .ו

המפורטים,   ההסכמים  לחתימת  התקופה  את  להאריך  של    בתקופההסכימו  כך    12נוספת  חודשים 

 .2022  ביוני 30שתסתיים ביום  

 

 הדוח   תקופת   לאחר   אירועים  .4

ירון קליין חדל לכהן כדירקטור חיצוני בשותפות.2021  ביולי  10  ביום . א באוגוסט הודיעה    12ביום    , מר 

לשם אישור מינוי של מר אורי ברון    ,2021בספטמבר    19, ביום  מיוחדתכללית  השותפות על זימון אסיפה  

 כדירקטור חיצוני.

, התקשרה השותפות בהסכם עם חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ 2021  באוגוסט  16  ביום .ב

)להלן: "אביב"(, על פיו שכרה את שירותיה של אביב להכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור הפרויקט  

 הסביבה. להגנתוהגשתו למשרד 

השותף הכללי, יסיים את  , הודיעה השותפות כי מר רפי דיין, סמנכ"ל הכספים של  2021באוגוסט    16ביום   .ג

דיין קיבל הצעה לכהן כחבר הנהלה בחברה בינלאומית בתחום  רפי  מר    .2021באוקטובר    14כהונתו ביום  

 .פינטקה

 

 מידע נוסף 

חברי הדירקטוריון מבקשים להודות לצוות עובדי השותפות המסור, במיוחד לאור האתגרים המיוחדים שהציבו 

 בפניהם אילוצי הקורונה. 

 

 בכבוד רב, 

 

 ___________________________    _______________________ 

 ג'אק סבג, מנכ"ל ודירקטור          ד"ר יעקב מימרן, יו"ר הדירקטוריון 

 נורת'ווד אקספלורייישן ישראל בע"מ 
שותפות מוגבלת –רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( בשם:   

 

 2021, באוגוסט 17תאריך חתימה: 



 

 

 
 

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת
 

 2021ביוני  30ליום  ביניים דוחות כספיים 
 

 בלתי מבוקרים
 

 באלפי דולר 
 
 

 תוכן העניינים

 
 

 עמוד 
  
  

 2 סקירת דוחות כספיים ביניים 
  

 3 דוחות על המצב הכספי  
  

 4 דוחות על הרווח הכולל 
  

 5 השותפותדוחות על השינויים בהון 
  

 6-7 דוחות על תזרימי המזומנים
  

 8-13 ביניים יםהכספי ותבאורים לדוח
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של 

 
 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת 

 
 

 מבוא 
 

השותפות(, הכולל    - ( שותפות מוגבלת )להלן  סקרנו את המידע הכספי המצורף של רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ
ליום   התמציתי  הכספי  המצב  על  הדוח  תזרימי   2021ביוני    30את  הכולל,  הרווח  על  התמציתיים  הדוחות  ואת 

המזומנים והשינויים בהון השותפים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  
של השותף הכללי של השותפות המוגבלת אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם 

"דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת    -  IAS  34לתקן חשבונאות בינלאומי  
ומיידיים(, התש"ל )דוחות תקופתיים  ערך  ניירות  ד' של תקנות  לפי פרק  זו  היא להביע .  1970- ביניים  אחריותנו 

 מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 
 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410)ישראל(  לתקן סקירה    נו בהתאם  ערכנו את סקירת

מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  
. י סקירה אנליטיים ואחריםבעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלמבירורים,  

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 ביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של 
 

 מסקנה 
 

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  בהתבסס על סקירתנו,
 .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

שהמידע הכספי בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  
הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  

  .1970-ומיידיים(, התש"ל

 פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב( 
  .ינייםלדוחות הכספיים ב 'ד1הנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור  מסקנתנובלי לסייג את 

  הפקת   לרבות  פלסטיק  פסולת  בתוספת  ןפעילותה של השותפות בתחום חיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמ
)להלן "הפרויקט"(, כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה של סיכון    פלסטיק  פסולת  בתוספת  שמן  מפצלי  חשמל

 וזאת   מימון  מקורות  לגייס  השותפות  של  ביכולתה,  השותפות  של  הכללי  השותף  הנהלת  להערכתוודאות.  -כספי ואי
ככל  .פיננסית  לסגירה  מתקדם  בשלב  אותו   תמצב  אשר,  בפרויקט  העבודה   תכנית  בקידום,  היתר  בין,  בהתחשב

 ההגעה לסגירה פיננסית תתארך, השותפות תידרש לבצע גיוסי הון נוספים.ש
 

 
 את קסירר קוסט פורר גבאי  אביב, -תל
 רואי חשבון   2021, באוגוסט 17

 

 קסירר קוסט פורר גבאי את 

 א' 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל

 

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

ey.com 

  

 



 

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת  
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 דוחות על המצב הכספי  

 

 

 
 ליום 

 ביוני  30
 ליום 

  ביוני  30
 ליום

 בדצמבר 31
  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 דולר אלפי   

       נכסים שוטפים
       

 1,490  2,220  2,283  מזומנים ושווי מזומנים 
 624  1,257  307  ניירות ערך סחירים

 35  34  75  ה חוב חייבים ויתרות 
       
  2,665  3,511  2,149 
       

       שוטפים  לא נכסים
       

 312  414  307  בתאגידים בנקאיים המוגבלים בשימוש  פקדונות
 125  -  125  בתאגיד בנקאי ןפקדו

 4,536  3,282  5,203  פרויקט בהקמה 
 128  149  106  קבוע, נטו רכוש

       
  5,741  3,845  5,101 
       
  8,406  7,356  7,250 
       

       התחייבויות שוטפות
       

 46  40  47  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה
 536  444  479  זכות   ויתרות זכאים

 316  35  140  פיננסייםנגזרים 
       
  666  519  898 
       

       שוטפות לא התחייבויות 
       

 98  115  70  התחייבות בגין חכירה  
 371  309  370    זכות  ויתרות זכאים

       
  440  424  469 
       
       

 5,883  6,413  7,300  פות הון השות
       
  8,406  7,356  7,250 
       

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
 

יישן ישראל רווד אקספלו'נורת
 ידי: -השותף הכללי, על -בע"מ 

      

       
       2021באוגוסט,  17

 יעקב מימרן   תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר דירקטוריון   
 של השותף הכללי

 ג'אק סבג  
 מנכ"ל ודירקטור 
 של שותף הכללי 

 רפי דיין  
 סמנכ"ל כספים 
 של השותף הכללי

  



 

 רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( שותפות מוגבלת  
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 דוחות על הרווח הכולל  

  

 

 

 החודשים 6-ל 
 שהסתיימו 

 ביום
 ביוני  30

 החודשים 6-ל 
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  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       
       

 ( 1,293)  ( 761)  ( 554)  הוצאות הנהלה וכלליות
       

 ( 1,293)  ( 761)  ( 554)  תפעוליהפסד 
       

 1,318  1,472  814  הכנסות מימון
 ( 155)  ( 204)  ( 26)  הוצאות מימון 

       
 1,163  1,268  788  נטו, מימון הכנסות

       
 ( 130)  507  234  לתקופה  (הפסדרווח )

       
 ( 130)  507  234  כולל (הפסדרווח )סה"כ 

       
       ליחידת השתתפות )בדולר( (הפסדרווח )

       
 ( 0.004)  0.015  0.005  ומדוללבסיסי 

       
       
 

 

 
 
 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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5 

 ות על השינויים בהון השותפ   ות דוח 

 

  
מחצבים    רותם אנרגיה  - השותף המוגבל  
 בע"מ   נאמנויות)רא"מ(  

  יישן רווד אקספלו'נורת  –השותף הכללי   
 ישראל בע"מ 

             

  
 יתרת 
  הפסד

השקעות  
בהון 

 השותפות 

קרן הון  
בגין תשלום  

מבוסס  
יחידות  

 השתתפות 

 

 יתרת 
  הפסד  

השקעות  
בהון 

  השותפות 
 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
             

 5,883  8  (3)  685  8,002  (2,809)  2021בינואר,    1יתרה ליום  
             

 1,133  1  -   -   1,132  -   הנפקת יחידות השתתפות, נטו 
 (27)  -   -   -   (27)  -   מימון הוצאות נאמן 

 77  -   -   77  -   -   יחידות השתתפות תשלום מבוסס  
 234  -   *  -   -   234  כולל   רווח"כ  סה
             

 7,300  9  (3)  762  079,1  (,5752)  2021ביוני,    30יתרה ליום  

 

  
מחצבים    רותם אנרגיה  - השותף המוגבל  
 בע"מ   נאמנויות)רא"מ(  

יישן  רווד אקספלו'נורת  –השותף הכללי   
 ישראל בע"מ 

             

  
 יתרת 
  הפסד

השקעות  
בהון 

 השותפות 

קרן הון  
בגין תשלום  

מבוסס  
יחידות  

 השתתפות 

 

 יתרת 
  הפסד  

השקעות  
בהון 

  השותפות 
 סה"כ 
 הון

 בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
             

 3,989  6  )*(  399  6,266  (2,682)  2020בינואר,    1יתרה ליום  
             

 1,751  2  -   -   1,749  -   הנפקת יחידות השתתפות, נטו 
 166  -   -   166  -   -   יחידות השתתפות תשלום מבוסס  

 507  -   *  -   -   507  כולל   רווח"כ  סה
             

 6,413  8  )*(  565  8,015  (2,175)  2020ביוני,    30יתרה ליום  
 

  
מחצבים    רותם אנרגיה  - השותף המוגבל  
 בע"מ   נאמנויות)רא"מ(  

יישן  רווד אקספלו'נורת  –השותף הכללי   
 ישראל בע"מ 

             

  
 יתרת 
  הפסד

השקעות  
בהון 

 השותפות 

קרן הון  
בגין תשלום  

מבוסס  
יחידות  

 השתתפות 

 

 יתרת 
  הפסד  

השקעות  
בהון 

  השותפות 
 סה"כ 
 הון

 מבוקר  
 אלפי דולר   
             

 3,989  6  )*(  399  6,266  (2,682)  2019בדצמבר    31יתרה ליום  
             

 1,751  2  -   -   1,749  -   הנפקת יחידות השתתפות, נטו 
 (13)  -   -   -   (13)  -   מימון הוצאות נאמן 

 286  -   -   286  -   -   תשלום מבוסס מניות 
 (130)  -   (3)  -   -   (127)  "כ הפסד כולל סה
             

 5,883  8  (3)  685  8,002  (2,809)  2020בדצמבר    31יתרה ליום  
 
 אלפי דולר. 1-מייצג סכום הנמוך מ *(

המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים  
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 על תזרימי המזומנים   ות דוח 
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  2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי דולר   
       
       

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
       

 ( 1,203)  ( 697)  ( 563)  שוטפת )א(  לותישימשו לפעשמזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
       

,  המוגבלים בשימוש בפקדונות בתאגידים בנקאיים שינוי
 -  נטו

 
1 

 
125 

 ( 125)  -  -  בתאגיד בנקאי לזמן ארוך  שינוי בפקדון
הנמדדים סחירים ניירות ערך מימוש, נטו ב (השקעה)

 311  הפסד בשווי הוגן דרך רווח או
 

950 
 

1,643 
 ( 1,499)  ( 470)  ( 656)  בפרויקט בהקמה השקעה 

 ( 3)  ( 1)  ( 1)  רכישת רכוש קבוע 
       

 141  480  ( 346)  השקעה   לותיפעמ (שימשוששנבעו ) מזומנים נטו 
       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון
       

 1,751  1,751  1,133  תמורה מהנפקת יחידות השתתפות, נטו
 275  275  635  חבילה בגין נגזרים פיננסיים מהנפקת תמורה

 ( 13)  -  ( 27)  מימון הוצאות נאמן
 ( 42)  ( 20)  ( 26)  תשלומי התחייבות בגין חכירה

       
 1,971  2,006  1,715  מימון לותיפעמ   שנבעומזומנים נטו 

       
 218  68  ( 13)  הפרשי שער בגין מזומנים ושווי מזומנים 

       
 1,127  1,857  793  במזומנים ושווי מזומניםעלייה 

       
 363  363  1,490  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

       
 1,490  2,220  2,283  התקופה  לסוףיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

       
       
 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים
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 על תזרימי המזומנים   ות דוח 

 

 

  

 החודשים 6-ל 
 שהסתיימו 

 ביום
 ביוני  30

 החודשים 6-ל 
 שהסתיימו 

 ביום
 ביוני  30

 לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
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   2021  2020  2020 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 אלפי דולר    
        

       שוטפת  לותילפע שימשושמזומנים נטו  )א(
        
 ( 130)  507  234  לתקופה  (הפסדרווח ) 
        
       :הפסד  וא רווח לסעיפי התאמות 
        
בשווי הוגן  הנמדדים פיננסים  נגזריםשערוך מ רווח 

 ( 1,375)  ( 811)  נטו, הפסדאו דרך רווח 
 
(1,115 ) 

 105  89  15  תשלום מבוסס מניות 
 45  23  23  הוצאות פחת 
 ( 97)  102  23  )הכנסות( הוצאות מימון  
        
       והתחייבויות:  נכסיםשינויים בסעיפי  
        
 3  4  ( 40)  ויתרות חובהחייבים ב( עלייהירידה ) 
 ( 14)  ( 47)  ( 7)  בזכאים ויתרות זכות  ירידה 
        
 ( 1,203)  ( 697)  ( 563)  שוטפת  לותישימשו לפעשמזומנים נטו  
        
        

       במזומן שלא  מהותית פעילות )ב(
        
 165  45  -  לפרויקט בהקמה שהוונו   עלויות 
 181  78  62  לפרויקט בהקמה תשלום מבוסס מניות שהוון   
        
   62  123  346 
        
        
       נוסף מידע )ג(
 12  6  5  ריבית ששולמה 
        
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים
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 כללי  - : 1באור 
 

( ו/או השותפות המוגבלת"  השותפות"   –שותפות מוגבלת )להלן    רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ( . א
כפי שתוקן    2016בדצמבר    11  הסכם השותפות שנחתם ביוםעל פי    2016  בדצמבר  18נוסדה ביום  

יישן ישראל בע"מ כשותף הכללי רווד אקספלו'נורתבין    ("הסכם השותפות: "מעת לעת )להלן
הכללי"  :)להלן אנרגיה"השותף  רותם  לבין  מוגבל   נאמנויות)רא"מ(  מחצבים    (  כשותף  בע"מ, 
  (."השותף המוגבל ו/או הנאמן" :)להלן

 
 והינה  2011תאגדה על פי דיני ישראל בחודש פברואר החברה פרטית אשר  והינ  הכלליהשותף 

  ה (, המחזיק "בעלת השליטה בשותף הכללי"  :)להלן  Northhwood Exploration Ptyת  בבעלות חבר
  100%-השותף הכללי מחזיק ב  .המונפק של השותף הכללי  הרגילות  % מהון המניות  . 81.9-כב

 השותף המוגבל.   מהון המניות המונפק של
 

ביום   התאגד  המוגבל  יחידות  2016בנובמבר    27השותף  בעלי  עבור  כנאמן  משמש  והוא   ,
בדוחות הכספיים השנתיים של שנת  ב'  13ההשתתפות על פי הסכם הנאמנות המתואר בבאור  

2020 . 
 

השותפות התאגדה בישראל והנה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של השותפות הינו רחוב  
לפי פקודת השותפויות )נוסח   2016  בדצמבר  18השותפות נרשמה ביום    תל אביב.  94יגאל אלון  

התשל"ה   הפקודה"  :להלן)  -  1975חדש(,  ו/או  השותפויות  לסעיף  "(פקודת  בהתאם  )א(    61. 
 ווה הסכם השותפות את תקנות השותפות, כפי שיתוקן מפעם לפעם.לפקודת השותפויות, מה 

 

 מהון השותפות בהתאמה.  99.9%-ו  0.1%השותף הכללי והשותף המוגבל מחזיקים  .ב
 

 מטרת השותפות המוגבלת הינה:  .ג
 

תגלית"( ה"להלן:  ) 6D919בתגלית  לעסוק בחיפוש, פיתוח והפקה של נפט מפצלי שמן   .1
ל לרישיון  )  5C919  שמן  פצלי  חיפוששניתנה  מזרח  רותם  רותם להלן:  באתר  "רישיון 

ובשטח כל היתר חיפוש ו/או היתר חקירה ו/או רישיון ו/או זכות לכרייה ו/או מזרח"(  
שיינתנו   ,כל זכות חיפוש או כרייה או הפקה אחרת של פצלי שמן על פי פקודת המכרות

לו בהן עקב שינויי הגבול בשטחו, לרבות בשטחים סמוכים לשטח זכויות כאמור אשר יכל
או הזכויות   י הגבול י בהן או שלגביהן תקבל השותפות המוגבלת זכויות, והכל כאשר שינו

 נתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות.יהאמורות י
 

לרבות  ל .2 נפט  נכסי  בשטח  הפקתם  ו/או  פיתוחם  ו/או  הידרוקרבונים  בחיפושי  עסוק 
יכללו בהן עקב שינויי הגבול בהן או בשטחים סמוכים לשטח נכסי נפט כאמור אשר  

הזכויות  או  הגבול  שינוי  כאשר  והכל  זכויות,  המוגבלת  השותפות  תקבל  שלגביהן 
 נתנו בשל סיבות גיאולוגיות מקומיות.יהאמורות י

 
  תחום הפעילות היחיד של השותפות הינו חיפוש, פיתוח והפקה של   הדוחות הכספייםבמועד  

פלסטיק, לרבות הפקת חשמל מפצלי שמן בתוספת פסולת פסולת  בתוספת  מפצלי שמן    נפט
  31של השותפות ליום    בדוחות הכספיים השנתיים  8פלסטיק )להלן: "הפרויקט"(. ראה באור  

 . 2020בדצמבר 
 

וודאות.  - פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה של סיכון כספי ואי  .ד
לצורך המשך קידומו של הפרויקט, פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי  
הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות. הדירקטוריון וההנהלה של השותף  

)תכנון, רכש והקמה( מובילות בתחום   E.P.Cן היתר, התקשרות אל מול חברות  הכללי בוחנים, בי
האנרגיה והתשתיות בעולם אשר במסגרתה יספקו החברות כאמור את עיקר המימון לפרויקט 

סוכנויו באמצעות  הלוואה  של  ייצוא  תבדרך  ואת    EXPORT CREDIT  (AGENCIES)  לעידוד 
ותנית בהשגת מקורות המימון הדרושים כאמור  הקמת הפרויקט מ שירותי הקמת הפרויקט.  

 לעיל.
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 )המשך(  כללי - : 1באור 
 

ואף   EPC-מקבלן ה מקדמיות  את התכנון ההנדסי הנדרש לשם קבלת הצעות    השלימה השותפות  
 .  ב להלן(4)ראה ביאור   בשלב מתקדם יותר להתקשרות עימו כחלק מתהליך הסגירה הפיננסית

 
( בסין אשר, נכון למועד הדוח, ממשיך ומתפשט COVID-19הקורונה )נגיף  התפרץ  בתקופת הדוח  

כן,  -ברחבי העולם ומעורר חוסר וודאות וחשש להתמתנות בפעילות הכלכלית הגלובלית. כמו
עלול הדבר להשפיע על הרגלי הצריכה ועל היקפיה בענפים שונים במשק ולהביא לפגיעה קשה  

  משמעותית   ירידהלנפט ומוצריו ועל מחיריהם.  קוש  בהם, מה שעלול להשפיע, בין היתר, על הבי 
 .הפרויקט כדאיות על להשפיע עשויה  הנפט במחירי

 
בנוסף, כחלק מההתמודדות העולמית בנגיף הקורונה והניסיונות לבלום את התפשטותו נוקטות  
דינאמי,  באופן  משתנות  אשר  שונות  הגבלות  עם  יחד  אנשים  בידוד  בשיטת  העולם  מדינות 

צמצ שירותים בתחום לרבות  נותני  זמינות  על  השפעה מהותית  לאלו  גבולות.  בין  ום מעבר 
הזמנים  לוחות  על  ובהתאם  השונות  והרשויות  הממשלה  משרדי  זמינות  השותפות,  פעילות 

פעולות. קבלת   לביצוע  לשם  הנדרשת  העבודה  תכנית  בביצוע  ממשיכה  השותפות  כי  יודגש 
 רדי ההמשלה והרשויות השונות. ההנחיות ו/או האישורים ו/או ההיתרים ממש

 
לגייס מקורות מימון  ביכולתה של השותפות  להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, 
כאמור וזאת בהתחשב, בין היתר, בקידום תכנית העבודה בפרויקט, אשר תמצב אותו בשלב  

יוסי  השותפות תידרש לבצע ג,  ההגעה לסגירה פיננסית תתארךשככל  מתקדם לסגירה פיננסית.  
 .הון נוספים

 
השותפות בחנה את קיומם של סימנים לירידת ערך הפרויקט בהקמה בהתאם להוראות תקן  

בינלאומי   כספי  הקורונה    IFRS 6))  6דיווח  נגיף  התפרצות  להשלכות  היתר,  בין  לב,  בשים 
המתוארות לעיל. להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות, בהתבסס על תחזיות מחירי 
יושב   והתפעול החזויות של הפרויקט, הנכס בספרים  הנפט בשנות ההפקה ועלויות ההקמה 

 . 2021יוני  ב  30במלואו ולפיכך, לא מתקיימים סממנים לירידת ערך נכון ל 
 

  שישה חודשים של    הולתקופ  2021,  יוניב  30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .ה
)להלן  השהסתיימ תאריך  ביניים"  :באותו  כספיים  בהקשר  "דוחות  אלה  בדוחות  לעיין  יש   .)

ולשנה שהסתיימה באותו    ,2020בדצמבר    31ליום    השותפותלדוחות הכספיים השנתיים של  
 . ("הדוחות הכספיים השנתיים" :תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם )להלן

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

דיווח כספי לתקופות    34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי   . א
של   ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  תקופתיים  ביניים,  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות 

 . 1970-ומיידיים(, התש"ל
בעריכת   יושמה  אשר  החשבונאית  בינייםהמדיניות  הכספיים  שיושמה  הדוחות  לזו    עקבית 

 , למעט האמור להלן:בדוחות הכספיים השנתיים
 

 חכירות IFRS 16 - ל 2021אפריל  מחודשתיקון נוסף 

 
:  16, תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי 2020בחודש מאי  IASB -לאור משבר הקורונה, פרסם ה

הינה לאפשר לחוכרים  ליישם הקלה פרקטית   2020  . מטרת תיקון( 2020  תיקון  –להלן  )חכירות  
לפיה שינויים  בדמי  חכירה כתוצאה ממשבר הקורונה לא יטופלו  כתיקוני חכירה אלא כדמי 

 על צד החוכרים בלבד.     חל  2020ים. תיקון  חכירה משתנ
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
  

בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה  חל רק לגבי קיטון תשלומי החכירה  2020במקור, תיקון 
  IASB-ה  ן עדכ  כןלו  ,. עם זאת, המגיפה נמשכה מעבר לתקופה הצפויה2021ביוני    30של עד ליום  

בעבור תשלומים המתייחסים לתקופה של עד ליום  כי התיקון יחול לגבי קיטון תשלומי החכירה  
נשארים ללא    2020תיקון    (. הקריטריונים הנוספים ליישום2021תיקון    –)להלן    2022ביוני    30

 שינוי. 
 

 יישומם לפני תקנים .ב
 

 איים וטעויות נים חשבונויים באומדנאית, שיניות חשבוינמד IAS  8-תיקון ל
 

: מדיניות חשבונאית, 8תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB  -, פרסם ה2021בחודש פברואר  
התיקון(. מטרת התיקון הינה להציג הגדרה   –שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )להלן  

 חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". 
ודאות   לאי  הכפופים  הכספיים  בדוחות  כספיים  כ"סכומים  מוגדרים  חשבונאיים  אומדנים 
משינויים   נבדלים  הם  וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון  במדידה". 

 טעויות. במדיניות החשבונאית ומתיקוני 
והוא חל   2023בינואר    1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום  

על שינויים במדיניות חשבונאית ובאומדנים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או  
 אחריה. יישום מוקדם אפשרי.

 
 

 סחירים ערך ניירות - : 3באור 
 

בהתאם למדיניות ההשקעה עליה   אחד ת השקעותיבוהלים על ידי נכון למועד הדוח, ניירות הערך מנ
לכך, השקיעה   הנזילות של השותפות. בהתאם  היתר, מצרכי  בין  נגזרת,  בדירקטוריון, אשר  הוחלט 

סה"כ  אלפי דולר.    307-השותפות בניירות ערך סחירים אשר נכון למועד הדוח, הסתכמו לסך של כ
 אלפי דולר. 6-הפסד נטו לתקופת הדוח הסתכם לסך של כ

 
 

 אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח  - : 4באור 
 

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות אשר אושר  2021בינואר    20  ביום . א
הקצאת   ו   11,149,000בה  השתתפות  הכל   11,149,000-יחידות  סך  סחירים.  לא  אופציה  כתבי 

 דולר.  1,869,497 בסך הינה המדף  הצעת  בגין מהציבור בהנפקה שהתקבלהברוטו התמורה 
  המימוש   שתוספת  העובדה  בשל  התחייבותי  נגזר  שמהוות  לאופציות  תחילה  יוחסה  התמורה

 : הבא באופן  בוצע  התמורה יחוס. בשקל
 דולר  

   

 1,235,296  יחידות השתתפות 
 634,201  לא סחיריםכתבי אופציה 

  1,869,497 
 

, הודיעה השותפות כי השלימה את הכנת הבקשה המפורטת לקבלת  2021בפברואר    22  ביום .ב
והקמה רכש, תכנון  (  RFP for Engineering, Procurement and Construction Works)הצעות לביצוע  

עבודות המפרטת, בין היתר, את הדרישות ההנדסיות, הטכניות והפונקציונאליות של המתקן  
ת פלסטיק תוך הפיכתו לנפט וחשמל באמצעות פצלי שמן, שהשותפות  השבת אנרגיה מפסולל

 (. מתקן ההפקה", בהתאמה" - ו "RFP ")להלן:  מתכננת להקים במישור רותם
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 )המשך(  אירועים משמעותיים בתקופת הדיווח - : 4באור 
 

למספר  מהווה שלב מרכזי בהליך בחירת קבלן ההקמה של מתקן ההפקה והוא מופנה   RFP -ה
והקמה רכש  תכנון,  קבלני  של  ניסיון  (  EPC Contractor)  מצומצם  בעלי  נבחרים  בינלאומיים 

 "."קבלני ההקמה הפוטנציאלים -בתכנון והקמת פרויקטים מורכבים בתחום האנרגיה ו
 
כל אחד מקבלני ההקמה הפוטנציאלים, יידרש להגיש בשלב הראשון בהתאם ,  REP  - ה  ל פי ע

לביצוע  ( Proposal EPC Preliminary) הצעה מקדמית, REP - אים הנקובים בללוחות הזמנים ולתנ
ס, של מתקן ההפקה, במסגרתה הוא יידרש להתייח(EPC Works) והקמה   עבודות התכנון, רכש

העצמי   בהון  הפוטנציאלי  ההקמה  קבלן  של  השקעתו  ולשיעור  המימון  לאופן  גם  היתר,  בין 
 .הפיננסית בהתאם להסכם המימון שייחתם שהשותפות תידרש להעמיד במועד הסגירה

 
לאחר בחינת ההצעות המקדמיות, השותפות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תיבחר באחד מקבלני 

 EPC)  ההקמה הפוטנציאלים להיות "הקבלן המיועד " לביצוע עבודות התכנון, הרכש וההקמה
Works  )הפוטנציא ההקמה  קבלן  את  לבחור  רשאית  ותהיה  ההפקה  מתקן  שהצעתו  של  לי 

 ". קבלן מיועד חליפי"ה בטיבה, כיהמקדמית היא השני 
 
הקבלן המיועד" יכין על חשבונו תכנון הנדסי של מתקן ההפקה ויידרש להגיש בהתאם ללוחות "

לביצוע  (  Final EPC Proposal)  הצעה סופית כוללת ומחייבת,  REP  -הזמנים ולתנאים הנקובים ב 
של מתקן ההפקה בה יפרט, בין היתר את (EPC Works)   והקמה  עבודות התכנון, הרכש וההקמה

התכנון ההנדסי שהוא עשה לצורך הכנת ההצעה; הצעה טכנית להקמת מתקן ההפקה הנותנת  
לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואבני דרך לתשלום; העלות  ;  RFP -ב מענה לדרישות שפורטו

(; והערות לטיוטת הסכם ההקמה  on a full turnkey lump sum basisלביצוע העבודות )   הכוללת
EPC Contract)  .) 

 
 . מובהר כי לשותפות שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע להליך בחירת קבלן ההקמה

 
יודגש כי בשלב זה אין וודאות כי השותפות תיבחר במי מקבלני ההקמה הפוטנציאלים להיות  

ייחתם ששל מתקן ההפקה,    (EPC Works)  הקבלן המיועד" לביצוע עבודות תכנון, רכש והקמה"
 עמו הסכם לביצוע העבודות כאמור ומה יהיו התנאים הסופיים של הסכם כאמור. 

 
ההתקשרות בהסכם כאמור, תהא בכל מקרה כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של  

 . השותפות
 

השותפות    ,ואף לאחריו- RFP בהליך ה  קבלני ההקמה הפוטנציאליםלכחלק מהתכנון שהוגש  
שינויים    בתכנוןהטמיעה   בחינת  גם  כמו  הפליטות  להפחתת  מתקדמות  טכנולוגיות  המוגש 

המתקן   תוכניות  עם  יחד  יוגש  אשר  הסביבה  על  השפעה  מהתסקיר  כחלק  וזאת  תהליכיים 
המחוזית.   הוועדה  לאישור  ליום  קבל  התל  ותפויצ EPC -ה   מקבלני  ההצעות והמכרה    31עד 

 .2021באוגוסט 
 

לת למכרה בהתאם  הסביבה  על  השפעה  הכנת תסקירי  על  שוקדת  השותפות  העבודה,  כנית 
מתקן ההפקה המהווים חלק מהתכנית המפורטת אשר נדרש להגיש לרשויות התכנון. במהלך לו

השותפות   הדיווח,  החלה    החלהתקופת  השותפות  לכשיוקם.  המתקן  תוצרי  מכירת  בבחינת 
בחינת   את  העמיקה  השותפות  בנוסף,  הנפט.  למכירת  פוטנציאלים  לקוחות  עם  בשיחות 

לשיווק   לכך,  הפוטנציאל  בהמשך  והמסחרי.  הטכני  בהיבט  התשתיות  בתחום  הפצלים  אפר 
 . ירת האפרהשותפות החלה במגעים עם אחת מחברות התשתיות הגדולות בישראל לשם מכ

 

הודיעה 2021במרץ    1ביום   .ג ידיעתה,  השותפות,  ,  למיטב  אביב   כי  בתל  ערך  לניירות  הבורסה 
)"הבורסה"( ורשות ניירות ערך בוחנות תיקון לתקנון הבורסה אשר יאפשר לשותפויות נפט וגז  

 לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום אנרגיות מתחדשות )להלן: "הרחבת תחום הפעילות"(. 
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 )המשך(  הדיווח בתקופת משמעותיים אירועים - : 4באור 
 

השותפות   להנהלת  אישר  השותפות  דירקטוריון  כאמור,  הפעילות  תחום  הרחבת  עם  בקשר 
לפיתוח    Enefit"( מקבוצת  Enefit Green"להלן:  )  Enefit Green ASלבחון ולקדם שיתוף פעולה עם  
פרויקטים   מספר  של  באירופה.והקמה  המתחדשות  האנרגיות   להתקדמות   בהתאם  בתחום 

 .בישראל גם המתחדשות האנרגיות  בתחום לפעול ישקלו הצדדים,  הפעולה שיתוף
        

אושר התיקון לתקנון הבורסה בדבר הרחבת תחום הפעילות, אשר על    2021במהלך חודש יוני  
ש פיו בתנאים    ותפות,  להשקיע,  רשאית  גז  או  נפט  חיפושי  הינו  פעילותה  שתחום  מוגבלת 

מהתנאים  אחד  בהתקיים  המתחדשת  האנרגיה  בתחום  בפרויקט  הבורסה,  בתקנון  שפורטו 
 שלהלן: 

 

טרם ההשקעה לראשונה של השותפות בכל פרויקט כאמור, החליטה האסיפה הכללית  .1
אמור תאושר בדרך הקבועה בסעיף כי השותפות המוגבלת רשאית לעשות כן. החלטה כ

, לעניין אישור הצעה פרטית 2015-(, התשע"ה5)ד( לחוק לתיקון פקודת השותפויות )מס'  7
 בשותפות כאמור.

 

לאחר הרישום לראשונה למסחר, האסיפה הכללית החליטה כי השותפות המוגבלת תהיה   .2
החלטה כאמור  רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות.  

בסעיף   הקבועה  בדרך  התשל"ה65תתקבל  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת    1975-נא 
 שנים.  3לעניין אישור הצעה פרטית ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על 

 
   - לעניין זה 

, לרבות אגירה של  1996-כמשמעות המונח בחוק משק החשמל, תשנ"ו  -"אנרגיה מתחדשת"  
 שהופקה על ידי השותפות או תאגיד המוחזק על ידי השותפות. אנרגיה כאמור 

 חברה המוחזקת ע"י השותפות המוגבלת או שותפות מוגבלת המוחזקת על ידה. -"תאגיד" 
 

בכוונת השותפות לבחון השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת תוך בחינת קשריה  
חברות   עם  לרבות    בינלאומיותהעסקיים  של    .אנפיט  קבוצת  עםשונות,  פעילות  כי  מובהר 

השותפות בתחום האנרגית המתחדשת מותנית, בין היתר, בתיקון הסכם השותפות המוגבלת 
 פי דין.  -באופן שיאפשר פעילות זו, וקבלת כל האישורים שיידרשו לכך על

 
, השותפות סיימה את 2021באפריל    7ט' בדוחות הכספיים השנתיים, ביום  13בהמשך לבאור   .ד

ב"ע לפרויקט והגשתה לרשויות התכנון  להכנת תעם חברת גיאופרוספקט בקשר    התקשרותה 
 . והבניה והכנת תסקיר השפעה על הסביבה עבור הפרויקט 

 
השנתיים,  8לבאור  בהמשך   .ה בדוחות הכספיים  על הסביבה  ב'  השפעה  הנחיות לתסקיר  בדבר 

רותם  ולת מישור  תעשייה  באזור  פלסטיק  ופסולת  שמן  פצלי  לעיבוד  מפעל  )להלן:  כנית 
"הועדה  )להלן:  אשר הוגשו על ידי המשרד להגנת הסביבה לועדה המחוזית דרום    ("ההנחיות"
 ת.את ההנחיו 2021במאי  31  , אישרה הועדה המחוזית, בישיבתה מיום(המחוזית"

 
המפעל לעיבוד פצלי שמן ופסולת פלסטיק באזור    השותפות ממשיכה לקדם את פרויקט הקמת

 .תעשייה מישור רותם, ובכלל זה את הליך התכנון שלו, וזאת, בין היתר, בהתאם להנחיות
 

השנתיים,13לבאור  בהמשך   .ו הכספיים  בדוחות  אחים והשותפות  ,  2021ביוני    3  ביום  ה'  י.ש. 
נוספת של   בתקופה  ,הסכימו להאריך את התקופה לחתימת ההסכמים המפורטים  ,יעקובי בע"מ

 . 2022  ביוני 30חודשים כך שתסתיים ביום  12
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 מכשירים פיננסיים - : 5באור 
 

 שווי הוגן  . א
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים חייבים ויתרות חובה, פקדונות בתאגידים 
 .זכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם, בנקאיים המוגבלים בשימוש

 

 סיווג מכשירים פיננסים לפי מדרג שווי הוגן  .ב
  

)מסווגים   אלפי דולר  307-בסך של כ  סחיריםניירות ערך  ותפות מחזיקה בהש  ,2021  ביוני  30ם  ולי
 .  (1רמה 

בשווי    יםהנמדד  בנגזרים   מחזיקה  השותפות,  2020  דצמבר  31  - ו  2021  ביוני   30  לימים כמו כן,  
(  3אלפי דולר בהתאמה )מסווגים רמה    316  - אלפי דולר ו  140  -של כ  הוגן דרך רווח והפסד בסך

 )להלן: "הנגזרים הפיננסיים"(.
 

אלפי דולר,    811-ירידת ערך הנגזרים הפיננסיים אשר יצרה לשותפות בתקופת הדוח רווח של כ
 . 2021ביוני   30נובעת, בין היתר, מירידה בשווי יחידת ההשתתפות בבורסה ליום 

 
 

 הדיווח תאריך לאחר אירועים - : 6באור 
 

 , מר ירון קליין חדל לכהן כדירקטור חיצוני בשותפות. 2021  ביולי 10 ביום . א
בספטמבר   19ביום    ,, הודיעה השותפות על כינוס אסיפה כללית מיוחדת2021באוגוסט    12ביום  
 כדירקטור חיצוני בשותפות. מר מאור אורי ברון   לשם אישור מינויו של, 2021

 

חברת אביב ניהול הנדסה ומערכות   בהסכם עם, התקשרה השותפות  2021באוגוסט    16ביום   .ב
תסקיר השפעה על  )להלן: "אביב"(, על פיו שכרה את שירותיה של אביב להכנת    מידע בע"מ

 הסביבה עבור הפרויקט והגשתו למשרד לאיכות הסביבה.

 

סמנכ"ל הכספים של השותף הכללי,  , הודיעה השותפות כי מר רפי דיין, 2021באוגוסט  16ביום   .ג
מר רפי דיין קיבל הצעה לכהן כחבר הנהלה בחברה   . 2021באוקטובר    14יסיים את כהונתו ביום  

 ינטק.פבינלאומית בתחום ה
 

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

 



 הצהרות מנהלים: 

 : (1ג)ד() 38)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 
 , מצהיר כי: ג'אק סבגאני, 

ה .1 הדוח  את  )רא"מ(של  חציוני  בחנתי  מחצבים  אנרגיה  )להלן:    -  רותם  מוגבלת  שותפות 
 "(. הדוחות)להלן: " 2021של שנת  הראשון  לחציון"(, השותפות"

ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  לפי   .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

בא  .3 משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידעתי,  מכל  לפי  נאות,  ופן 
השותפות   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  את המצב הכספי,  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

ולדירקטוריון   .4 השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  בשותפותגיליתי  הכללי  כל  השותף   ,
הל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנ

 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 _______________       ____________________ 
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 שותפות והשל השותף הכללי 

  



 : הצהרת מנהלים
 :(2ג)ד() 38לפי תקנה  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים)ב( 

 
 , מצהיר כי: רפי דייןאני, 

בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים     .1
של  ראשון החציון "( ל השותפות" –שותפות מוגבלת )להלן  -  רותם אנרגיה מחצבים )רא"מ(של 

 "(.הדוחות לתקופת הביניים" או "הדוחות "  –)להלן  2021שנת 

והמידע .2 הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים    לפי ידעתי, הדוחות הכספיים ביניים 
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ  
מטעים   יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי 

 בהתייחס לתקופת הדוחות. 

דע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמי .3
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  

 המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

ה .4 ולדירקטוריון  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  בגיליתי  הכללי  כל שותף    שותפות, 
תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  
 או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 _______________       ____________________ 
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 סמנכ"ל כספים של השותף  

 הכללי והשותפות 
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