
 
 
 

 בע"מ (מימוןרציו חיפושי נפט )
 

  לשנתמידע כספי 
 

2014  
 
 

 בע"מ (מימוןרציו חיפושי נפט ) שם:
 

  040565555 מס' ברשם החברות:
 

 , תל אביב50יהודה הלוי רחוב     כתובת:
 

  50-0664005    טלפון: 
 

 50-0664655   פקסימיליה: 
 

 6545, דצמברב  31 תאריך המאזן:
 

 6540, מרסב 66 תאריך הדוח:



 

 

 

 
 
 
 

 :תוכן העניינים
 

  

 תאור עסקי התאגיד -פרק א' 
 

 -פרק ב' 

 
 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 
 -פרק ג' 

 

 
 4112 רדצמבב 31דוחות כספיים ליום 

 פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

 

 

 
 
 
 

 פרק א'
 

 תאור עסקי התאגיד
 

 
 
 



 1  - א                                                            

 בע"מ (מימוןרציו חיפושי נפט )

 )להלן: "החברה"(

 

 4201דו"ח תקופתי לשנת 

 
 בע"מ (מימוןרציו חיפושי נפט ) שם:

 

  515060044 מס' ברשם החברות:

 

 , תל אביב85רחוב יהודה הלוי     כתובת:

 

  03-5661338    טלפון: 

 

 03-5661280   פקסימיליה: 

 

 2014בדצמבר,  31 תאריך המאזן:

 

 2015במרס,  22 הדוח: תאריך



 2  - א                                                            

 תוכן העניינים:

 עמוד  סעיף

                                                                   תאגיד: תיאור עסקי האפרק 

  חברהתיאור ההתפתחות הכללית של ה –חלק א' 

 5 -א פעילות החברה ותיאור הפתחות עסקיה 1.1

 5 -א במניותיההשקעות בהון החברה ועסקאות  1.2

 5 -א חלוקת דיבידנדים 1.3

  מידע אחר -חלק ב'

 6 -א לגבי תחום הפעילות של החברה מידע כספי 1.4

 6 -א סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 1.5

  לפי תחומי פעילותהחברה תיאור עסקי  -חלק ג'

 9 -א ה של החברהתחום פעילות 1.6

 19 -א פרטים על שותפות רציו 1.7

 21 -א חזקות לוויתן 1.8

 44 -א הון אנושי 1.9

 45 -א הון חוזר 1.10

 45 -א השקעות ומימון 1.11

 46 -א מיסוי 1.12

 48 -א סיכונים סביבתיים ביחס לתחום פעילותה של שותפות רציו 1.13

 49 -א חברהמגבלות ופיקוח על פעילות ה 1.14

 56 -א לקוחות של שותפות רציו 1.15

 60 -א שיווק והפצה בשותפות רציו 1.16

 60 -א הסכמים מהותיים 1.17

 60 -א ביטוחים 1.18

 61 -א הליכים משפטיים 1.19

 61 -א גורמי סיכון 1.20

 72 -א מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על פעילות השותפות 1.21

  המשאבים בחזקות לוויתן ותביחס לדוח NSAIאישור  -נספח א' 



 3  - א                                                            

   

 : דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגידבפרק 

   

 4201בדצמבר  31פרק ג: דוחות כספיים ליום 

   

 : פרטים נוספים על התאגיד                                                                   דפרק 

ת על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנחות "תמצית דו –א. 10תקנה 

2014 

 1 -ד

תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי  ערךהשימוש בתמורת ניירות ה –ג. 10תקנה 

 תשקיף שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח

 1 -ד

 1 -ד רשימת הלוואות – 14תקנה 

 2 -ד מסחר בבורסה – 20תקנה 

 2 -ד תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה – 21תקנה 

 2 -ד בחברה השליטה –א 21תקנה 

 2 -ד עסקאות עם בעל שליטה – 22תקנה 

 2 -ד החזקות בעלי ענין ונושאי משרה   – 24תקנה 

  3 -ד הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים –א24תקנה 

  3 -ד מרשם בעלי המניות –ב 24תקנה 

  3 -ד המען הרשום ומספר הטלפון –א 25תקנה 

 3 -ד גידהדירקטורים של התא – 26תקנה 

 5 -ד נושאי משרה בכירה  –א' 26תקנה 

 6 -ד מספר מורשי החתימה העצמאיים שנקבעו בידי התאגיד –ב 26תקנה 

 6 -ד רואה החשבון של התאגיד – 27תקנה 

 6 -ד שינויים בתזכיר או בתקנות – 28תקנה 

 6 -ד המלצות והחלטות הדירקטורים – 29תקנה 

 6 -ד החלטות החברה – א29תקנה 
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 פרק א'

 

 

 תיאור עסקי התאגיד

 

 

 2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 תאגיד: תיאור עסקי ה'אפרק 
 

 חברהתיאור ההתפתחות הכללית של ה –חלק א' 

  פעילות החברה ותיאור הפתחות עסקיה .1.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות, לפי חוק  24.3.2014החברה התאגדה בישראל ביום   1.1.1

"(. החברה הינה חברה בת בבעלות חוק החברות)להלן: " 1999-התשנ"ט החברות,

שותפות שותפות מוגבלת )להלן: " -( 1992( של רציו חיפושי נפט )100%ובשליטה מלאה )

  להלן(. 1.7 סעיף  ורא –( )לפרטים בדבר שותפות רציו "השותפותאו " "רציו

ם פעילותה היחיד של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות, לרבות תחו  1.1.2

 להלן. 1.6 לפירוט, ראו סעיף  באמצעות הנפקות של אגרות חוב.

)סדרה אגרות חוב  ע.נ.₪  336,685,000הנפיקה החברה לציבור סך של  1.10.2014ביום   1.1.3

 15.9.2014פי תשקיף להשלמה מיום -על( "ההנפקה" -ו "אגרות החובן: "א'( )להל

והודעה משלימה )אשר פורסמה במשולב עם דוח הצעת מדף של השותפות( מיום 

מיליון דולר  102 -שבמסגרתם גייסה סכום של כ"( התשקיף)להלן ביחד: " 30.9.2014

 . "(ההנפקה תמורת)להלן: " מיליון ש"ח( ברוטו 371 -)כ

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן:  ם רישום אגרות החוב )סדרה א'( למסחרע  1.1.4

לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב,  5.10.2014הפכה החברה ביום  "(הבורסה"

 1968-כהגדרתה בחוק החברות ולתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 להלן. 1.7.2  זקות, ראו סעיףלתרשים מבנה ההח ."(ערך ניירות חוק)להלן: "

אשר נחתם בין החברה לבין גפני נאמנויות  תנאי אגרות החוב נקבעו בשטר הנאמנות  1.1.5

שטר )להלן: " 14.9.2014"( ביום הנאמןבע"מ, כנאמן למחזיקי אגרות החוב )להלן: "

  .לדוחות הכספיים 3ביאור ראו גם על אודות תנאי אגרות החוב,  לפרטים"(. הנאמנות

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .1.2

, הוקצו לשותפות רציו, שהינה בעלת המניות 24.3.2014 במועד ההתאגדות של החברה, ביום

ש"ח ע.נ. כ"א של החברה. למעט הקצאת  1מניות רגילות בנות  100,000היחידה בחברה, 

ה ועד למועד דוח זה, לא בוצעו עסקאות המניות האמורה, החל ממועד התאגדותה של החבר

 .במניות החברה ו/או השקעות בהון החברה

 חלוקת דיבידנדים .1.3

, לא חילקה החברה ולא הכריזה על החל ממועד התאגדותה של החברה ועד למועד הדוח

חלוקת דיבידנדים. נכון למועד הדוח, החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנדים ואין לה 

  .לחלוקה רווחים ראויים

היא לא  ,1יםמסוימאם התקיימו תנאים החברה התחייבה במסגרת שטר הנאמנות כי, אלא 

                                                           
במועד ההכרזה על החלוקה: החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר להלן פירוט התנאים: )א(   1

פי תנאי אגרות החוב, אינה מצויה בהפרה של הוראות שטר הנאמנות ותנאי אגרות החוב, וביצוע החלוקה הנאמנות ול
לא יגרום להפרה כאמור; לא התקיים )או יתקיים בעקבות ביצוע החלוקה( אירוע הפרה המקים עילה לפרעון מיידי 

נויות( ולהערכת החברה, לא צפוי כמפורט בשטר הנאמנות )מבלי להביא בחשבון את תקופות ההמתנה והתיקון המ
להתקיים אירוע כאמור; החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות, ככל שקבועות, בשטר הנאמנות, וביצוע 

 



 6  - א                                                            

תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד למועד 

הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות 

על חלוקה, החברה תמציא לנאמן  ההכרזה לפני סביר זמןחזיקי אגרות החוב. החברה כלפי מ

חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, לפיו החלוקה הינה  החברהאישור 

 . חלוקה מותרת, תוך ציון הנימוקים לכך

ה החלות לעניין מגבלות חלוק .פרט לאמור לעיל, לא מוטלות על החברה מגבלות חלוקה נוספות

 .( להלןיג)טו על שותפות רציו מכח שטר הנאמנות, ראו סעיף 

 מידע אחר -חלק ב'

 לגבי תחום הפעילות של החברה מידע כספי .1.4

  .אלפי דולר 88,027 -כהינם  31.12.2014ליום  החברהסך הנכסים של 

 .אלפי דולר 87,999 -כהינן  31.12.2014ליום  החברהסך ההתחייבויות של 

 .לדוח הדירקטוריון 1.3עד  1.1פים לפרטים נוספים ראו סעי

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .1.5

כאמור לעיל, תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור  .1.5.1

חברה מושפעת שותפות רציו, לרבות באמצעות הנפקות של אגרות חוב. לפיכך, פעילות ה

בעיקר מצרכי גיוס ההון של שותפות רציו, מהמצב בשוק ההון ומרמת הביקוש וההיצע 

  של אגרות חוב סחירות.

, הן בשוק המניות והן 2013היקף גיוסי ההון בבורסה לעומת שנת חל גידול ב 2014בשנת 

 -ל כבהמשך לעלייה ש 11% -בכ 25עלה מדד ת"א  2014בסיכום שנת בשוק אגרות החוב. 

, 7% -ובכ 4% -ירדו השנה בכ 50ומדד יתר  75בשנה הקודמת. מנגד, מדד ת"א  12%

מחזור המסחר הממוצע במניות )בבורסה ומחוצה לה(  בהתאמה, ביחס לשנה שעברה.

מהמחזור  10% -גבוה בכו 2013בדומה לשנת  –מיליארד שקל ביום  1.2 -הסתכם בכ

 . 2012ת בשנהממוצע 

 2014במהלך שנת  בבורסהיקריים שהשפיעו על מגמת המסחר הגורמים החיוביים הע

 היו:

 לפש ת, לרמ2014הורדת הריבית על ידי בנק ישראל ברבע אחוז, שלוש פעמים בשנת  .א

 ירידת הורדות הריבית היו על רקע .2014החל בספטמבר  0.25%היסטורי של 

 האינפלציה שהציבה הממשלה. לעומת יעד מדד המחירים לצרכן

: ירידה בשיעור האבטלה לשליש הראשון השנהקרו כלכליים חיוביים נתונים מא .ב

                                                                                                                                                                                     
החלוקה לא יפגע בעמידתה של החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל. החברה תמסור לנאמן אישור בכתב 

ה בדבר התקיימותם של התנאים האמורים; )ב( החלוקה מקיימת את מבחן של החברה חתום בידי נושא משרה בחבר
לחוק החברות, או אושרה על ידי בית המשפט המוסמך,  302הרווח ואת מבחן יכולת הפירעון, כמשמעם בסעיף 

לחוק החברות, והומצא לנאמן אישור דירקטוריון החברה על כך. החברה תודיע לנאמן  303בהתאם להוראות סעיף 
לחוק החברות.  303מקרה בו תקבל החלטה בדבר ביצוע חלוקה שאינה מקיימת את מבחן הרווח, כאמור בסעיף  בכל

עם קבלת הודעה כאמור, יכנס הנאמן את אסיפת מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון בחלוקה כאמור, וקבלת החלטה 
לחוק החברות; )ג( במועד  303סעיף האם להורות לנאמן לפעול להגשת התנגדות לחלוקה במסגרת הליך משפטי לפי 

מהרווחים  50% -ההכרזה על החלוקה לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת; )ד( החלוקה תהיה מוגבלת ל
הראויים לחלוקה שהיו באותה שנה; )ה( במועד ההכרזה על החלוקה לא התקיימו "תמרורי אזהרה" כאמור בתקנה 

; )ו( לא תבוצע הפחתת הון ללא קבלת אישור 1970-חות תקופתיים ומידיים(, התש"ל( לתקנות ניירות ערך )דו14)ב()10
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת; )ז( לא תבוצע חלוקה של רווחי שיערוך; )ח( החברה תמציא 
כי לנאמן, ביום אישור הדירקטוריון את החלוקה, אישור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה 

 .החלוקה לא תיפגע בכושר הפירעון של החברה ביחס למחזיקי אגרות החוב של החברה
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, ירידה בגירעון הממשלתי ועלייה 2014 שנתב  5.6% -לכ 2013בשנת  6.3% -מכ

 .2013 שנתבמדד המשולב בקצב שאפיין את 

 S&P 500במישור הבינלאומי תרמו עליות השערים, בעיקר בשוקי ארה"ב כשמדדי  .ג

 .א כל הזמניםהגיעו לשי Dow Jones -ו

, והגעתו 2014בחודש אוגוסט  ההחל , אשר15% -ביחס לשקל בכ התחזקות הדולר .ד

 .2014 שנתלקראת סוף  "חש 3.92-לשער של כ

 שוק אגרות החוב בישראל .1.5.2

בעליות שערים בכל סוגי אגרות החוב.  2014המסחר בשוק אגרות החוב הסתכם בשנת 

, ובראשן אגרות חוב שקליות בריבית אגרות חוב ממשלתיות, לסוגיהןבלטו  2014בשנת 

בלבד. זאת  1.5% -, לעומת אגרות חוב חברות שעלו השנה בכ8% -קבועה שעלו בכ

לעומת אגרות החוב  9% -בה אגרות חוב חברות בלטו בעלייה של כ 2013בניגוד לשנת 

 .3% -הממשלתיות שעלו באותה שנה בכ

 -לעומת כ "חמיליארד ש 57.5 -בכ 2014סך הגיוס באגרות חוב חברות הסתכם בשנת 

מתוכם גויסו בהנפקות לציבור  "חמיליארד ש 36.5 -. כ2013בשנת  מיליארד ש"ח 36.7

 של אגרות חוב חברות. 

חברות שהיו בשנת עבור להלן מאפיינים עיקריים של גיוסים באמצעות אגרות חוב 

2014: 

ת מנפיקה חדשה מיליארד ש"ח, לעומ 3 -שמונה חברות חדשות גייסו כ 2014בשנת   .א

 מיליארד ש"ח. 0.3 -שגייסה כ 2013אחת בלבד בשנת 

ניכרת עלייה במשקל הסכום שגויס באמצעות הסדרות החדשות  2014שנת ב  .ב

. העלייה במשקל 2013בשנת  50% -, לעומת כמהסכום שגויס 75%-המונפקות לכ

ת הסדרות החדשות המונפקות, חלה, בין היתר, מהרחבת היישום של המלצות ועד

, ומהגעתן של סדרות 2013חודק גם על הנפקה של סדרות קיימות החל מתחילת שנת 

 אגרות חוב ותיקות לפידיון סופי.

מהסכום שגויס  87% -כהיווה משקל הנפקות אגרות חוב בדירוג גבוה  2014שנת ב  .ג

זאת עקב (. 84%) 2013גבוה במעט משנת באמצעות הנפקות אגרות חוב לציבור, 

ידי המשקיעים המוסדיים ביישום המלצות ועדת חודק ובדרישות -על הניסיון שנרכש

 .ההולכות וגוברות שלהם לקביעת אמות מידה פיננסיות

מסך  34% -כסכום המהווה מיליארד שקל,  15 -ענף הנדל"ן בלט בגיוסים בסך כ  .ד

ענף לאחר שבלט גם בשנתיים הקודמות. הגיוסים )בהנפקות והקצאות פרטיות(, 

 .מסך הגיוסים( 23% -באמצעות אגרות חוב )כ השני שבלט השנה בגיוסהבנקים הוא 

חלה ירידה במשקל הנפקות אגרות חוב צמודות מדד לציבור מהסכום  2014בשנת   .ה

 47% -לכ 2013בשנת  77% -)מכ 2013ציבור בשנת לשגויס בהנפקות אגרות חוב 

 ש"ח.מיליארד  15.3 -( וגיוסו כ2014בשנת 

בוצעו שש הנפקות ענק של אג"ח  –ה בריכוזיות ההנפקות חלה עליי 2014בשנת   .ו

מיליארד שקל  11-מיליארד ש"ח להנפקה( בסכום כולל של כ 1-)בהיקף של יותר מכ

מסך הגיוס בהנפקות לציבור, וזאת לעומת שלוש הנפקות ענק בשנת  34% -המהווה כ
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הנפקות מהסכום שגויס באמצעות  15% -מיליארד ש"ח שהיוו כ 4 -בסך של כ 2013

 . של אגרות חוב חברות לציבור

 17 -חל גידול בגיוס באמצעות הנפקות של אגרות חוב לא צמודות לכבמקביל   .ז

כאשר מרבית  ,2013מיליארד שקל בשנת  6-, לעומת כ2014שנת ב "חמיליארד ש

 .בריבית קבועה ובחרות גויסו באמצעות אג ש"ח(מיליארד  14 -כ) הסכום

 13-מיליארד שקל באמצעות אג"ח למוסדיים, מהם כ 21-גויסו כ 2014בשנת   .ח

 .2007מיליארד שקל גויסו ממשקיעים מוסדיים בחו"ל, הסכום הגבוה ביותר מאז 

בנוסף, הואיל ומקור המימון היחיד לפירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  .1.5.3

 1.6.1.3  סעיף)ראו  הינו התקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה לשותפות רציו

, פעילות החברה מושפעת מתחום הפעילות היחיד של שותפות רציו שהינו פעילות (להלן

 חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. 

למיטב ידיעת החברה, תחום הפעילות של שותפות רציו מושפע, בין היתר, מהגורמים 

 המאקרו כלכליים הבאים: 

תנודות  -ודות במחירי הנפט והדלקים החלופיים )לרבות גז טבעי וגט"ן( תנ .א

(, Brentבמחירי הנפט והדלקים החלופיים ובעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט )

(, במדדים בינלאומיים מקובלים U.S CPIבמדד המחירים לצרכן האמריקאי )

ל כפי שנקבע וכן בתעריף ייצור החשמ GCC  ,Henry Hub  ,WTIאחרים, כגון: 

חשמל, עשויות להשפיע על -מעת לעת על ידי הרשות לשירותים ציבוריים

לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי שיימכר על  רציו המחירים אותם תוכל שותפות

ידה, ככל שיימכר, ו/או להשפיע על כדאיות הביצוע של חיפושים עתידיים 

וכן על קבלת ההחלטות  וכדאיות ההפקה ממאגרים חדשים שיתגלו, ככל שיתגלו,

פיתוח ל סופית השקעה החלטת קבלאם פיתוחו של מאגר כלשהו כלכלי והאם ל

 מאגר ואם לאו.  אותו

וגז טבעי, הגופים העוסקים בנושא )בד"כ  נתוני רזרבות נפט כמו כן, לצורך קביעת .ב

הפיתוח  של כלכליות יועצי הנדסת מאגרים( לוקחים בחשבון גם את הנתון

כן, בעקבות שינויים במחירי הנפט והגז כלכליות הפרויקט משתנה וההפקה, ועל 

והנפט ברות ההפקה  רזרבות הגז הטבעי מכך עשויות הערכות וכתוצאה

על שווים של נכסי  גם כי תנודתיות במחירי הנפט משפיעה יצוין להשתנות. עוד

הנפט. תנודות במחירי הדלקים משפיעות גם על קבלת ההחלטה אם פיתוחו של 

אם להיכנס לפעילות  רציו שותפותגר כלשהו כלכלי ומשפיעות על החלטת מא

 חדה ירידה חלה 2014 של השנייה מחציתהחל מה כי יצויןחיפוש/פיתוח ואם לאו. 

 (.50% מעל של)בשיעור  בעולם הנפט במחירי

במקרה של עלייה משמעותית במחירי  -עליה בביקוש לספקי שירותים וציוד  .ג

כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים  הנפט והגז חלה בדרך

וההפקה, אשר מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות 

 הקבלנים והציוד הנדרש. 

מחירי הנפט והגז הטבעי וכן עיקר התשומות בגין חיפושי נפט וגז ופיתוחם  .ד
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הסכמי תשלומים מספר קשורה ב רציו שותפותנקבעים בדולר. כן יצוין כי, 

הנקובים בדולר. לפיכך, תנודות בשערי החליפין של השקל מול הדולר משפיעות 

 שנת של השנייה במחצית כי יצויין זה לעניין. רציו שותפותעל הכנסות והוצאות 

 "ח.לש ביחס הדולר של החליפין בשער עלייה חלה 2014

וח המאגרים כרוכים בקבלת ושותפיה וכן פית רציו ביצוע קידוחים על ידי שותפות .ה

 אישורים שונים מרשויות שונות.

חיפושים והפקה של נפט וגז, כפופים לרגולציה ענפה. שינויים לרעה  -רגולציה  .ו

)להלן:  1952-חוק הנפט, התשי"בבחקיקה הקיימת, ככל שיהיו )כגון שינויים ב

כויות ובדיני המס החלים בתחום זה, בדרישות הרגולציה לקבלת ז ("חוק הנפט"

לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי, בתמלוגים, הסדרה סביבתית, הגבלים עסקיים, 

 ולמפעליםתנאים לפיתוח מאגרים, בהקמת תשתית ההולכה, חיבור לתחנות כח 

אחרים שצורכים מוצרי נפט וגז טבעי, בכללים להענקה, להעברה ושעבוד של 

הוכחת יכולות ל ישותבדר וכן ערבויות העמדתזכויות נפט, שינוי בדרישות ל

ועסקיה לרבות על  רציו שותפותות ועוד( עלולים להשפיע לרעה על טכניות ופיננסי

לוחות הזמנים לפיתוח תגלית גז וכן על כדאיות הביצוע של חיפושים נוספים. 

לאור ריבוי התגליות והעסקאות למכירת זכויות נפט שבוצעו בשנים האחרונות 

 משמעותי בתחום זה.  בישראל, גברה הרגולציה באופן

 התיכון במזרחפוליטי -הגיאו המצב וכן בישראל והכלכלי הביטחוני המצב, כן כמו .ז

, התיכון במזרח לרבות, זרים וגורמים מדינות של נכונותם על להשפיע עלולים

 רציו שותפות לרבות ישראליים תאגידים עם טבעי גז של אספקה בחוזי להתקשר

נים. היציבות היחסית ביחסים עם מספר מדינות יחד עם שותפיה בפרויקטים השו

יחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן  רציו שכנות עשויה לשפר את יכולתה של שותפות

לייצא גז טבעי למדינות ולגורמים שונים באותן מדינות. עם זאת, החרפה במצב 

 הגיאופוליטי במזרח התיכון עלולה לפגוע בעסקים עם מדינות וגורמים כאמור.

 

פות רציו הינה תאגיד מדווח אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה. שות

למידע נוסף בדבר תחום פעילותה של שותפות רציו ונכסי הנפט המוחזקים על ידה, 

ניתן לעיין בדיווחי שותפות רציו באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 

www.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב

 . www.maya.tase.co.ilבע"מ, שכתובתו 

 

 לפי תחומי פעילות החברהתיאור עסקי  -חלק ג'

 החברהתחום פעילותה של  .1.6

 כללי .1.6.1

מקורות כספיים עבור  תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס .1.6.1.1

 השותפות, לרבות באמצעות הנפקות של אגרות חוב.

 Special Purpose Company),החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית  .1.6.1.2
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(SPC)) :גיוס חוב וכל הכרוך בכך; )ב( מתן  )א( אשר מטרותיה הינן

הלוואות לשותפות רציו, לרבות ההלוואה שבהתאם להסכם הלוואה בין 

ההלוואה להלן )להלן: " 1.6.2 פות רציו כמפורט בסעיף החברה ושות

"(, אשר תשמש את שותפות רציו לצורך מימון חלקה לשותפות רציו

 "לוויתן צפון" I/15 -"לוויתן דרום" ו I/14בהוצאות בקשר עם חזקות 

בו שותפה  ז הטבעי לויתן, בשטחן נמצא שדה הג"(חזקות לוויתן)להלן: "

שדה הגז הטבעי לויתן מהווה תגלית, כמשמעה בחוק הנפט,  .שותפות רציו

; )ג( ביצוע 2", בהתאמה(מאגר לויתן" ו"חוק הנפט)להלן: " 1952-התשי"ב

 כל הפעולות הכרוכות בעיסוקים האמורים לעיל. 

התקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה לשותפות רציו מהווים את  .1.6.1.3

קור המימון היחיד לתשלום קרן וריבית אגרות החוב ואין לחברה מקורות מ

מימון אחרים לפירעון תשלומי קרן וריבית אגרות החוב כאמור )וראו גם 

 להלן בענין זכות של החברה לקבלת תמלוג משותפות רציו(. 1.6.2.4  סעיף

 רציו ותלשותפ הלוואה הסכם .1.6.2

התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם שותפות רציו. להלן תמצית  14.9.2014ביום 

 עיקרי ההסכם האמור:

( ימי 5החברה לשותפות רציו, תוך חמישה )העמידה  פי תנאי ההסכם-על .1.6.2.1

, את מלוא תמורת ההנפקהתקבל אצלה תמורת העסקים מהמועד ש

(, כהלוואה מסוג "back to back"באותם תנאים של אגרות החוב ) ,ההנפקה

Non Recourse " :(.ההלוואה)להלן בסעיף זה" 

בתשלום שותפות רציו התחייבה להחזיר לחברה במסגרת הסכם ההלוואה, 

"(, סכום השווה לסכום הערך מועד הפרעון)להלן: " 30.9.2019ביום אחד 

"( בצירוף ריבית כמפורט ההלוואה סכום)להלן: " רות החובהנקוב של אג

חודשים לפני מועד הפרעון  6שותפות רציו כי במידה ועד , התחייבה כן. להלן

לא יהיו לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפעל לגיוס הון שיאפשר לה את 

 פרעון ההלוואה.

אותה נושאות ריבית הההלוואה ישא ריבית שנתית שקלית בשיעור  סכום .1.6.2.2

שתשאנה , אם וככל  להלן )לרבות הריבית הנוספת כהגדרתה ובחרות האג

"(, ללא הצמדה, דהיינו: הריבית" :אגרות החוב ריבית נוספת כאמור( )להלן

)להלן:  2%תישא ההלוואה ריבית שנתית בשיעור  30.9.2018עד ליום 

תישא  30.9.2019ועד ליום  1.10.2018"(. החל מיום הריבית הראשונה"

וסף, "(. בנהריבית השניה)להלן: " 27.62%ההלוואה ריבית שנתית בשיעור 

החל מיום המסחר הראשון של אגרות החוב שלאחר מועד סגירת רשימת 

ט החתימות בהנפקה ועד למועד בו יתקבל אישור הממונה על ענייני הנפ

"( לרישום הממונהבמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: "

                                                           
2

 להלן. 1.14.4 , ראו סעיף מאגר לוויתןלפרטים בדבר סוגיות בהגבלים עסקיים, הנוגעות ל          
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, תשא היתרה הבלתי מסולקת של 3התמלוג )כהגדרתו להלן( בספר הנפט

)ובסה"כ כולל הריבית הראשונה  1%ריבית שנתית נוספת בשיעור ההלוואה 

( )תוספת הריבית כאמור 28.62%או, לפי הענין, כולל הריבית השניה  3%

". הריבית הראשונה או השניה, לפי הענין, הריבית הנוספתתיקרא להלן: "

 . "(הריביתוהריבית הנוספת )ככל שתחול( יקראו להלן יחדיו: "

אותם מועדים שעל החברה לשלם ריבית למחזיקי אגרות הריבית תשולם ב

)בצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, החוב, דהיינו: הריבית הראשונה 

 30בגין אגרות החוב )סדרה א( תשולם ביום ביחס לתקופה בו היא חלה( 

הריבית  תשלום)כולל( כאשר  2015-2018בספטמבר של כל אחת מהשנים 

הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו )בצירוף הראשונה הראשון 

ותשלום הריבית הראשונה האחרון ישולם  30.9.2015ישולם ביום היא חלה( 

)בצירוף הריבית . תשלום הריבית הראשונה הראשון 30.9.2018ביום 

 30.9.2015ישולם ביום הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( 

סחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת עבור התקופה המתחילה ביום המ

, אשר 30.9.2015החתימות )אשר ייקבע בהודעה המשלימה( ומסתיימת ביום 

ימים בשנה. הריבית  365תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 

השניה )בצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( 

 .  30.9.2019ום בגין אגרות החוב )סדרה א( תשולם בי

על אף האמור לעיל, שותפות רציו תהא רשאית להעמיד את ההלוואה )סכום 

ימים  60לאחר חלוף ההלוואה בצירוף הריבית( לפידיון מוקדם בכל עת 

בהודעה מראש ובכתב  ממועד הרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב

מנות שטר הנא לחברה. במקרה כזה יחולו על הפידיון המוקדם הוראות

 , בשינויים המחוייבים. ידי החברה-העוסקות בפדיון מוקדם על

בנוסף, שותפות רציו תפדה את ההלוואה )סכום ההלוואה בצירוף הריבית( 

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום -בפידיון מוקדם במקרה שיוחלט על

למסחר של אגרות החוב מפני ששווי סדרת אגרות החוב, פחת מהסכום 

הבורסה, בדבר מחיקה מהמסחר בה, ו/או מפני ששווי שנקבע בהנחיות 

החזקות הציבור בסדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות 

הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר בה. במקרה כזה יחולו על הפידיון המוקדם 

, בשינויים ידי הבורסה-שטר הנאמנות העוסקות בפדיון מוקדם עלהוראות 

 המחוייבים. 

של פידיון מוקדם של ההלוואה כאמור, חלקי או מלא, הוסכם כי במקרה 

 יבוצע במקביל פידיון מוקדם ובאותם סכומים של אגרות החוב.

רציו התחייבה כי ההלוואה תשמש אותה אך ורק לצורך מימון  שותפות .1.6.2.3

 חלקה בהוצאות בקשר עם החזקות.

 

                                                           
לחוק הנפט אך נכון למועד זה טרם  63אם לסעיף שותפות רציו והחברה פנו לממונה לרישום התמלוג בספר הנפט בהת  3

 .האמורה בבקשה לדון מנת על המייעצת המועצה תכנסהה
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 לחברה תמלוג .1.6.2.4

 סמוך לאחר, ב)סכום ההלוואה בצירוף הריבית(להבטחת פרעון ההלוואה 

השלמת הנפקת אגרות החוב ורישומן למסחר בבורסה )להלן: " השלמת

שותפות רציו  העניקהוכנגד העמדת ההלוואה לשותפות רציו,  "(ההנפקה

חלקה של שותפות רציו בגז מלחברה זכות לקבלת תמלוג, בכסף או בעין, 

להלן )להלן:  1.6.2.5  מאגר לוויתן כמפורט בסעיףמרק  ווינוצל ונפט שיופקו

 ."(התמלוג"

שעבוד  , עבור מחזיקי אגרות החוב,נכון למועד הדוח, נרשם לטובת הנאמן

קבוע ראשון בדרגה על התמלוג. שותפות רציו והחברה פנו לממונה לרישום 

למיטב ידיעת אך , לחוק הנפט 63בהתאם לסעיף  התמלוג בספר הנפט

 .בבקשה האמורהה דנטרם  הנפט תמועצנכון למועד זה  החברה

אך ורק אם ההלוואה )סכום תמורות בפועל מכוח התמלוג ישולמו לחברה 

( לא תיפרע עד )וכולל( מועד הפירעון או כאשר ריביתההלוואה בצירוף ה

יקבע בית המשפט המוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי התקיימה עילה 

המועד הקובע לקבלת תמורות יידי )להלן: "להעמדת ההלוואה לפירעון מ

 "(.מכוח התמלוג

מובהר כי אין כל וודאות כי בהגיע המועד הקובע לקבלת תמורות מכוח 

 התמלוג )ככל שיגיע(, כבר יופקו וינוצלו גז ונפט ממאגר לוויתן.

בנוסף, קבלת תמורות מכוח התמלוג תדחה עד לתשלום חובות בכירים על 

 להלן.  ח 1.6.2.5  ורט בסעיףידי שותפות רציו כמפ

שותפות רציו התחייבה כלפי החברה כי כל עוד התמלוג לא יירשם בספר 

הנפט, אזי במידה ותהיינה לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפקיד בחשבון 

 עבורוישועבד לטובת הנאמן  תח לצורך כך על ידי החברהייעודי שייפ

 בסכום הגבלה ללא יחיד ראשון בדרגה קבוע החוב בשעבודת אגרו מחזיקי

 הגבלה ראשון בדרגה ללא שוטף יחיד ובשעבוד בחשבוןה החבר זכויות על

בסכום, סכומים השווים לסכומים להם היתה זכאית החברה בגין התמלוג, 

בע לקבלת תמורות מכוח התמלוג, מוגבל לסכום יתרת לו הגיע המועד הקו

קרן אגרות החוב והריבית שנצברה. הובהר כי ככל שיופקדו סכומים כאמור 

 ויירשם התמלוג בספר הנפט, הם יוחזרו לשותפות רציו.  

למען הסר ספק, מובהר כי אין בהענקת התמלוג כדי לגרוע מזכותה של 

תיה בחזקות לויתן, בשעבוד ו/או שותפות רציו לשעבד ולמשכן את זכויו

משכון, לרבות מדרגה ראשונה ו/או מזכותה לבצע כל עסקה בזכויותיה 

 להלן(. ז 1.6.2.5 בחזקות לויתן )וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

וואה )בצירוף הריבית( במלואו עד )וכולל( מועד הפרעון, פרעון סכום ההל

יפקיע את זכות החברה לקבלת התמלוג ובמקרה כזה תתבטל באופן 

אוטומטי זכותה של החברה )לרבות כל מי שייכנס בנעליה( לקבל את 

התמלוג והוא יבוטל. במקרה כאמור החברה תחתום על כל המסמכים 

 הדרושים לצורך ביטול התמלוג.   
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 :לתמלוג ביחס נוספים פרטים הלןל .1.6.2.5

התמלוג ישולם, בכסף או בעין, לפי בחירת הנאמן, מתוך גז ונפט שיופקו  .א

וינוצלו )ככל שיופקו וינוצלו( רק ממאגר לוויתן. מובהר כי נכון למועד 

 עדיין לא מופקים גז ו/או נפט ממאגר לוויתן. הדוח

ת הזמנים לאבני אין כל וודאות באשר ללוחוהדוח נכון למועד כן, -כמו

 הדרך השונות בפיתוח מאגר לוויתן ולצרכי המימון של שותפות רציו

 בקשר עם פיתוח מאגר לוויתן.

 –לצפי משוער להכנסות ממאגר לויתן בהתבסס על המידע הפומבי הקיים  

 להלן. 1.8.13  סעיף ורא

, ראו מאגר לוויתןלים עסקיים, הנוגעות ללפרטים בדבר סוגיות בהגב

 .להלן 1.14.4 1.14.4 סעיף 

)מתוך  10%, והוא יחושב ביחס לשיעור של 10%יהיה בשיעור של  תמלוגה .ב

 . 5קונדנסט MMBBL 39.4 -גז טבעי ו BCF 21,934.5ממאגר של  4(100%

על אף האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן, יבוצעו התאמות לשיעור  .ג

 התמלוג:  

במקרה בו יבוצעו פידיון מוקדם חלקי של ההלוואה ושל אגרות  (1

החוב, שיעור התמלוג לא ישתנה אך הוא יחושב על שיעור מאחזקות 

 שותפות רציו במאגר לוויתן על פי החישוב הבא: 

 

 ת הערך הנקוב החדש של אגרות החוביתר *  10%
במועד העמדת  הערך הנקוב של אגרות החוב

 ההלוואה
 

במקרה בו תמכור שותפות רציו חלק מאחזקותיה במאגר לויתן, כך  (2

( 100%)מתוך  10% -ששיעור אחזקתה החדש במאגר ירד מתחת ל

שיעור  –מבלי שיבוצע פידיון מוקדם של ההלוואה ושל אגרות החוב 

ודכן לפי החישוב הבא והוא ירשם על החלק בשיעור התמלוג יע

 האחזקות החדש: 

 

 שיעור תמלוג ישן שיעור תמלוג חדש =
X  

 
 שיעור האחזקות החדש במאגר=   Xכאשר 

10% 
 

במקרים כאמור החברה תחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך 

 ביצוע ההתאמות בתמלוג כאמור.   
                                                           

 (.100%)מתוך  15% על הדוח במועד עומד לוויתן מחזקות וינוצלו שיופקו ונפט בגז רציו שותפות של חלקה כי יצוין  4
 1.8.12 תפות רציו במאגר לוויתן )ראו סעיף לדוח הערכת המשאבים המותנים האחרון שפורסם על ידי שו בהתאם  5

 להלן(.
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רציו תשלם לחברה את התמלוג במידה והתמלוג ישולם בכסף, שותפות  .ד

פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי( -או )אם עלבדולרים 

במטבע ישראלי, כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר 

פי הבאר. התשלום כאמור, מחושב על פי המחיר בבעת התשלום בפועל, 

ו כיו"ב מהתמלוג ינוכה כל מס ו/או היטל ו/א .חודשיעשה אחת בכל 

 אחרים אשר יש לנכותם על פי דין.

לצורך חישוב מאגר לוויתן מ ווינוצל ונפט שיופקגז ומדידת הכמויות של  .ה

באותו אופן שנעשית המדידה לצורך תשלום תמלוגים תמלוג, ייעשו ה

התמלוג יחושב רק ביחס לכמויות של גז  .למדינה בהתאם לחוק הנפט

חל מהמועד הקובע לקבלת תמורות מאגר לוויתן המ ווינוצל ונפט שיופקו

 מכוח התמלוג.

של  התנהל רישומים מלאים ומדוייקים לגבי חלקה וחלק שותפות רציו .ו

החל מהמועד הקובע . מאגר לוויתןמ ווינוצל ונפט שיופקגז וב החברה

)ללא אפשרות  למנותנאמן יהיה זכאי הלקבלת תמורות מכוח התמלוג, 

אשר יהיה רשאי  שבון החברה,, על חחשבון-רואה של בחירת החברה( 

ויתר המסמכים  לעיין, לבדוק ולהעתיק את פנקסי שותפות רציו

רואה החשבון יעביר דין  לתמלוג.החברה והרישומים הנוגעים לזכות 

וחשבון לנאמן בכל הקשור לתמלוג, לרבות בנוגע להעברת תשלומים 

 .ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 5 -מכוחו לחברה, לא יאוחר מ

באופן חלקי בהתאם למנגנון שפורט כאמור, תהא צמודה  הזכות לתמלוג .ז

מתוך  10% -שותפות רציו במאגר לוויתן )מוגבל ללחלקה של לעיל, 

. אם תעביר כאמור לעיל וכפוף להתאמות כאמור בס"ק ג' לעיל( 100%

יוגדל שיעור התמלוג ביחס , מאגר לוויתןאת זכויותיה ב שותפות רציו

במאגר לוויתן אשר יישאר בידי שותפות רציו, באופן לחלק היחסי  

 שיישקף אותו שיעור משוקלל של תמלוג לחברה.

קבלת תמורות מכוח התמלוג תדחה עד לתשלום תמלוגים למדינה  .ח

בהתאם לחוק הנפט )ו/או כל נטלים ו/או היטלים ו/או כיו"ב אחרים על 

יזנברג בע"מ פי דין(, תשלום תמלוגי על לשותף הכללי ולחברת איתן אי

)הגיאולוג של שותפות רציו( וכן תשלומים שוטפים לתאגידים פיננסיים 

אשר יעמידו לשותפות רציו מימון לפיתוח חזקות לוויתן )להלן ביחד: 

נפט מגז ורציו ישולם מהכנסות שותפות "(, באופן שהוא החוב הבכיר"

ים ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגלאחר מאגר לוויתן מ ווינוצל ושיופק

 .כאמור ולאחר תשלום התשלומים בגין החוב הבכיר

בבקשה שותפות רציו לממונה  פנתה השלמת ההנפקה לאחרבסמוך  .ט

 לרישום התמלוג על שם החברה בספר הנפט בהתאם לחוק הנפט. 

תוגבל לגובה יתרת  -בעין או בכסף  -כי הזכות לקבלת התמלוג  הוסכם .י

גורים )כהגדרתה בשטר קרן אגרות החוב בצירוף הריבית וריבית הפי

הנאמנות( שהיא תישא, ועם תשלום מלוא הסכום כאמור תפקע ותתבטל 
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לקבל את התמלוג )לרבות כל מי שייכנס בנעליה( זכותה של החברה 

והתמלוג יפקע ויבוטל. במקרה כאמור החברה ו/או הנאמן, לפי הענין, 

ול יחתמו על כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול התמלוג ולצורך ביט

 השעבוד שיירשם עליו כמפורט להלן.   

שותפות רציו התחייבה כי במקרה של הרחבת סדרה של אגרות החוב  .יא

)סדרה א(, יעודכן שיעור התמלוג בהתאם לנוסחא המפורטת להלן, 

 כשהוא נגזר משווי שותפות רציו בבורסה, והכל בכפוף לס"ק ג' לעיל:

 הינו:  Xכאשר השווי של 

סדרת אגרות החוב לאחר ההרחבה + ריבית  )הערך הנקוב של יתרת

 1.5שטרם שולמה למועד הרחבה(   *  

שיעור התמלוג המעודכן הנדרש במקרה של הרחבת סדרה )בהנחה  ,אזי

( כאמור בס"ק ב' 100%)מתוך  10%של חישוב התמלוג ביחס לשיעור של 

 לעיל( יהיה:

  

 

 

 

 

ה לפי שווי השוק " יחושב לענין זשווי השוק של שותפות רציו בבורסה"

ימי המסחר שקדמו למועד  30 -הממוצע של שותפות רציו בבורסה ב

 המכרז בהנפקת אגרות החוב במסגרת הרחבת הסדרה.

במקרה בו תמכור שותפות רציו חלק מאחזקותיה במאגר לויתן, כך 

( מבלי 100%)מתוך  10% -ששיעור אחזקתה החדש במאגר ירד מתחת ל

יותאם שיעור  –הלוואה ושל אגרות החוב שיבוצע פידיון מוקדם של ה

 ( לעיל.2התמלוג בהתאם לנוסחא בס"ק ג)

יודגש כי החברה איננה מחזיקה בחזקות לוויתן ולפיכך אין לחברה 

השפעה על אופן ניהולן, אין ביכולתה להבטיח כי תנאי חזקות לוויתן לא 

תה יופרו על ידי שותפות רציו ו/או מפעילת חזקות לוויתן ואין ביכול

למנוע ביטול של חזקות לוויתן ו/או חילוט זכויותיה של שותפות רציו 

בחזקות לוויתן עקב הפרת תנאיהם כאמור ו/או עקב הפרת הסכמי 

התפעול המשותף החלים עליהן ואשר שותפות רציו צד להם. יובהר כי 

ביטול של חזקות לוויתן ו/או חילוט זכויותיה של שותפות רציו בחזקות 

 י להוביל גם לפקיעת הזכות לתמלוג.לוויתן עשו

ולא תהיה מובטחת  Non Recourseהובהר כי ההלוואה הינה מסוג .יב

רציו וכי הבטוחה, הסעד והתרופה  שותפותבכל בטוחה נוספת מצד 

היחידה של החברה במקרה של אי פרעון ההלוואה במועד הפרעון ו/או 

התקיימה כאשר יקבע בית המשפט המוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי 

עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי, הינם התמלוג ולחברה לא תעמוד 
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כל זכות תביעה כנגד שותפות רציו במקרה כאמור. בהתאם לכך, הוסכם 

כי החל מהמועד הקובע לקבלת תמורות מכוח התמלוג תיחשב ההלוואה 

 כמי שנפרעה במלואה.

ו/או טענה כלפי החברה ויתרה באופן מלא, סופי ומוחלט על כל זכות  .יג

 רציו חיפושי נפט בע"מ, השותף הכללי בשותפות רציו שותפות רציו ו/או

ו/או נושאי המשרה שלו ו/או בעלי המניות שלו,  "(השותף הכללי)להלן: "

פרעון ההלוואה -בגין כל הפרה של ההסכם על ידי שותפות רציו ו/או אי

זו עומדת לה או כל חלק ממנה במועד הקבוע לפרעונה, בין אם זכות כ

 1975-]נוסח חדש[, תשל"ה)א( לפקודת השותפויות 57בהתאם לסעיף 

"( ו/או על פי כל דין אחר, והתחייבה כי לא פקודת השותפויות)להלן: "

תהיה לה ו/או למי מטעמה או במקומה, בכל זמן מן הזמנים, כל תביעה, 

דרישה או טענה כלפי שותפות רציו ו/או השותף הכללי ו/או נושאי 

המשרה שלו ו/או בעלי המניות שלו, בגין חובות ו/או התחייבויות 

שותפות רציו לפי ההסכם, כולל בין היתר בגין ההלוואה, למעט הזכות 

לקבלת התמלוג. הצדדים הסכימו ואישרו כי תנאי זה הינו תנאי יסודי 

של ההסכם וכי ללא ויתור והתחייבות מצד החברה כאמור, שותפות רציו 

 קשרת בהסכם מלכתחילה. לא הייתה מת

למען הסר ספק הובהר כי אין באמור משום ויתור של החברה על כל זכות .יד

ו/או טענה כלפי שותפות רציו ו/או כלפי השותף הכללי, בתוקף תפקידו 

כשותף כללי בשותפות רציו ו/או נושאי המשרה שלו בתוקף תפקידם 

יגרמו לחברה, כנושאי משרה בשותף הכללי בשותפות רציו, בגין נזקים ש

ככל שיגרמו לה, כתוצאה ממעשה או מחדל שעשו השותף כללי ו/או 

או בשל הפרת חובות דיווח  בתרמית או בזדוןנושאי המשרה שלו 

 .בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו ויותקנו על פיו

 מיידי פרעון .טו

 תקיימות, כתוצאה מהבמידה שאגרות החוב תועמדנה לפרעון מיידי

 בשטר המפורטותלהעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי  ילותעמהאחת 

מיידי,  לפרעון ההלוואה את להעמיד זכאית החברה תהא(, הנאמנות

 עילה מספקת לכך. הוייראו בהעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי כשלעצמ

יובהר בהקשר זה כי בין העילות להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב 

 ות להלן:נכללות גם העילות המפורט

או ימונה לה מפרק ידי בית משפט -עלאו קבוע זמני  ניתן צו פירוק .א

שותפות רציו או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק זמני או קבוע 

כאמור או צו אחר(, ותאגיד )למעט פירוק למטרות מיזוג עם 

מיום  ( ימים45ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה )

על אף האמור לעיל, לא תינתן עניין. או ההחלטה, לפי ה מתן הצו

לשותפות רציו תקופת הריפוי כאמור לעיל, במקרה שבו צו הפירוק 



 17  - א                                                            

שותפות רציו יינתנו לבקשת או החלטה בת תוקף לפירוק הזמני 

  שותפות רציו או בהסכמתה. 

אם יוטל עיקול, ימומש שעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל  .ב

יוסר העיקול או יבוטל המימוש או , ולא חזקות לוויתןוהכל על 

( ימים לאחר שהוטל 45תבוטל הפעולה תוך ארבעים וחמישה )

על אף האמור לעיל,  העיקול או מומש השעבוד או בוצעה הפעולה.

לא תינתן לשותפות רציו תקופת הריפוי כאמור לעיל, במקרה שבו 

 כאמור בוצעה לבקשת שותפות רציו או בהסכמתה. פעולה

שה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים זמני או הוגשה בקאם  .ג

לשותפות רציו ו/או לזכויותיה ימונה כונס נכסים זמני קבוע או אם 

הבקשה לא נדחתה או בוטלה , ושל שותפות רציו בחזקות לוויתן

על אף האמור לעיל, לא  ( ימים.30) שלושיםהמינוי לא יוסר תוך או 

ימונה מור לעיל, במקרה שבו תינתן לשותפות רציו תקופת הריפוי כא

לשותפות רציו ו/או לזכויותיה של שותפות רציו כונס נכסים זמני 

 בחזקות לוויתן לבקשת שותפות רציו או בהסכמתה.

קבוע לשותפות רציו ו/או לזכויותיה של אם ימונה כונס נכסים  .ד

 .שותפות רציו בחזקות לוויתן

יק את תפסיק או תודיע על כוונתה להפסשותפות רציו אם  .ה

 . מיהתשלו

תחדל מלהמשיך בעסקיה ו/או לנהל את עסקיה שותפות רציו אם  .ו

כפי שיהיו מעת לעת ו/או תודיע לנאמן על כוונתה לחדול מלהמשיך 

לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם ו/או תתעתד לחדול 

 להמשיך בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת.

על ידי בית ותפות רציו שאם ניתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס ל .ז

 המשפט. 

אם ניתן ביחס לשותפות רציו צו להקפאת הליכים, או הוגשה בקשה  .ח

לחוק החברות )למעט למטרת  350לעשות הסדר או פשרה לפי סעיף 

מיזוג עם תאגיד אחר ו/או שינוי במבנה שותפות רציו, לרבות פיצול 

תתפות ולמעט עשיית הסדרים בין שותפות רציו ובעלי יחידות ההש

שלה(, וצו או בקשה כאמור לא נדחתה או ו/או כתבי האופציה 

 ימים ממועד הגשתם.  45בוטלה בתוך 

 בהתחייבויותיה תעמוד לאששותפות רציו  ממשי חשש קיים אם .ט

  .החברה בהתאם להסכם ההלוואה כלפי המהותיות

 חשש שותפות רציו וכתוצאה מכך קיים בעסקי מהותית הרעה חלה .י

 ההלוואה במועדה. את לפרוע תוכל רציו לאששותפות  ממשי
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 כל לפי בפרסומו חייבת שהיא כספי דוח פרסמה שותפות רציו לא .יא

 בפרסומו. חייבת היא שבו האחרון מהמועד ימים 30 בתוך, דין

אם אחזקותיה של שותפות רציו בחזקות לוויתן פחתו משיעור של  .יב

כפופה,  (. מובהר כי העברת זכויות בחזקות לוויתן100%)מתוך  5%

 בין היתר לאישור הממונה.

אם שותפות רציו תבצע חלוקה, למעט אם העמידה לטובת החברה  .יג

סכום ההלוואה יתרת בטוחה )פיקדון או ערבות בנקאית( בגובה 

 בסעיף כאמורתופקד בחשבון כרית הריבית  אשר )קרן וריבית(

 שותפות של השותפות הסכם כי זה בהקשר ובהרה. להלן 1.6.2.8 

, הראויים רציו כל הרווחים של שותפותבין היתר, כי  ,קובע רציו

פי דין, כרווחים, בניכוי סכומים -על רציו ידי שותפות-לחלוקה על

 )שלא הובאו בחשבון לצורך קביעת הרווחים( הדרושים לשותפות

לצורך או  רציו שותפותבדעתו של השותף הכללי -לפי שיקול רציו

)לרבות הסכומים  רציו בקשר עם התחייבויות קיימות של שותפות

לעמידה בהוצאות  - רציו שותפותב לדעת השותף הכללי -הדרושים 

דולר(, יחולקו  250,000צפויות מראש, ושסכומם לא יעלה על  -בלתי

, וכי אין באמור לעיל אחת לשנה ,לשותפים, בהתאם לזכויותיהם

 .או לגרוע מחובה זוכדי לפגוע ו/

 הירעון מיידי אלא לאחר שמסרההלוואה לפעמיד את תהחברה לא 

  לעשות כן. הלשותפות רציו הודעה על כוונת

כאמור לעיל, אם יקבע בית המשפט המוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי 

התקיימה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי, החברה תהא זכאית 

 לוג. לממש את זכותה לקבלת התמ

שותפות רציו תעביר לחברה, לאחר דרישתה הראשונה של החברה בכתב, את  .1.6.2.6

מלוא הסכום אותו נדרשת לשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן 

ו/או להפקיד בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן, 

במסגרת ההתחייבות של החברה לשיפוי ו/או תשלום הוצאות בשטר 

( ימים לפני מועד התשלום של הסכום 7ת, וזאת לפחות שבעה )הנאמנו

כאמור על ידי החברה. יובהר, כי דרישת החברה בכתב כאמור תכלול את 

 תיאור הסכום אותו נדרשת לשלם החברה כאמור.

דרוש ששותפות רציו התחייבה כלפי החברה להעביר לחברה את כל המידע  .1.6.2.7

עליה מכוח חוק ניירות ערך  תהחלולחברה על מנת לעמוד בחובות הדיווח 

 והתקנות שהותקנו ו/או יותקנו על פיו.

פיגורים, ת ריבית והריבית )לרבו הקרן תשלומי של הפירעון הבטחת לשם .1.6.2.8

 עםר בקש בהם חייבת החברה תהא ככל שתחול( וסכומים נוספים, אשר

ד החוב, שותפות רציו התחייבה להפקי הנאמנות ואגרות האמור בשטר
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ת לטוב שמה ושועבד ידי שותפות רציו ועל על שנפתח תנאמנו בחשבון

 ללא בדרגה קבוע יחיד ראשון החוב בשעבוד אגרות מחזיקי עבורן הנאמ

שוטף יחיד ראשון בדרגה  ובשעבוד בחשבון החברה זכויות על בסכוםה הגבל

בחשבון  לעת שיופקדו מעת הנכסים או/ו הכספים כל על בסכום הגבלהא לל

מסכום  2% -השווה ל פירותיהם, סך בגינם, לרבות וכל תמורה שתתקבל

( לעיל 1.6.2.2  בסעיףקרן אגרות החוב )בתוספת הריבית הנוספת )כהגדרתה 

כרית ן חשבו" ו"סכום כרית הריביתלשנה, אם וכל עוד תחול( )להלן: "

הריבית  ית וסכום כריתהריב כרית חשבון ", בהתאמה(, כאשרהריבית

של אגרות  המלא לפירעונן עד החוב, וזאת אגרות ישמשו כבטוחה למחזיקי

החוב. על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להשתמש בסכום כרית 

 יג טו יופקדו( בהתאם לסעיף שהריבית, לרבות בכספים שיופקדו בו )ככל 

לעיל, לצורך פרעון קרן אגרות החוב. כאשר יתקבל אישור הממונה לרישום 

התמלוג לחברה בספר הנפט, יופחת מסכום כרית הריבית סכום הריבית 

 תרת תקופת הריבית. ( בגין ילעיל 1.6.2.2  בסעיףהנוספת )כהגדרתה 

בדרגה ללא  נכון למועד הדוח, נרשם לטובת הנאמן שעבוד קבוע יחיד ראשון

תפות רציו ווש הגבלה בסכום על זכויות החברה בחשבון כרית הריבית

, נכון מסכום קרן אגרות החוב )שכן 3%הפקידה בו סכום השווה לסך של 

טרם התקבל ולכן בבקשה לרישום התמלוג  הדנטרם  הנפט תמועצלמועד זה 

 אישור הממונה לרישום התמלוג בספר הנפט(.

 

 פרטים על שותפות רציו .1.7

)כפי  20.1.1993שותפות רציו נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום     .1.7.1

, כשותף מוגבל, מצד אחד "(הנאמן: "זה בסעיף רציו נאמנויות בע"מ )להלןבין שתוקן( 

השותף הכללי בשותפות )להלן: " כללי מצד שניהתף שו, כ6רציו חיפושי נפט בע"מובין 

ניירות הערך של לפי פקודת השותפויות.  21.1.1993. שותפות רציו נרשמה ביום "(רציו

 שותפות רציו רשומים למסחר בבורסה.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

. 1992בספטמבר  2הכללי בשותפות רציו הוא חברה פרטית שנתאגדה בישראל על פי פקודת החברות בתאריך  השותף  6
בישראל בבעלות יאיר  המאוגדתפרטית רציו הם: ד.ל.י.ן בע"מ )חברה  בשותפותבעלי המניות של השותף הכללי 

צפרירי  יונה(, 34%( חירם לנדאו בע"מ )חברה פרטית בבעלות ישעיהו לנדאו( )34%(( )2/3( וליגד רוטלוי )1/3רוטלוי )
 (.15%) שוקרון שלמה מר עבור בנאמנות זהר ואלי צור בן בעז הדין ועורכי( 8.5%(, איתן איזנברג בע"מ )8.5%)
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 להלן תרשים מבנה שותפות רציו: .1.7.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

תחת  בשותפות רציו ניהולה השוטף של שותפות רציו מתבצע על ידי השותף הכללי  .1.7.3

 פיקוחו של המפקח, רו"ח שמעון אבנעים.

השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את יחידות ההשתתפות שהונפקו על ידו   .1.7.4

( בנאמנות עבור בעלי רציו )המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות

 .היחידות

נכון למועד הדוח, שותפות רציו עוסקת בעיקר בבחינת פיתוח מאגר לויתן וכן בפעילות   .1.7.5

 אקספלורציה בשטח נכסי נפט בהם היא מחזיקה זכויות.

 שותף כללי
 

  רציו חיפושי נפט בע"מ

המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות  ציבור
רציו השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות 
ובכתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות 

 השתתפות

 שותף מוגבל / נאמן
 

  נאמנויות בע"מ רציו

 –( 1992רציו חיפושי נפט )
 

 שותפות מוגבלת

 

 מפקח
 
 שבוןחאה רושמעון אבנעים, 

 הסכם שותפות

 0.01% נאמנותם הסכ

 מינוי דירקטור יחיד 99.99%

 

רציו חיפושי נפט )מימון( 
 בע"מ

 

 I/14חזקת 
"לוויתן 
 דרום" 
 

 

 I/15חזקת 
"לוויתן 
 צפון"
  

 

15% 

15% 
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בהוצאות בקשר עם כאמור לעיל, ההלוואה לשותפות רציו הינה לצורך מימון חלקה   .1.7.6

 .חזקות לוויתן

 אות בחזקות לוויתן, אשר בשטחן נמצנכון למועד הדוח לשותפות רציו זכויות השתתפ  .1.7.7

 מאגר לויתן, כמפורט להלן:

מספר 

 זיהוי

סוג  השם

 הזכות

נכס ימי 

 / יבשתי

שטח 

 בדונם

 בתוקף הזכות

 עד

 חלקה של

שותפות 

 רציו

מחזיקים 

 נוספים

 המפעיל

14/I  לוויתן

 דרום

 -כ ימי חזקה

250,000 

(; 39.66%) 7נובל 15% 13.2.2044

(, 22.67%) 8דלק

 ( 22.67%) 9אבנר

 נובל

15/I  לוויתן

 צפון

 -כ ימי חזקה

250,000 

(; 39.66%נובל ) 15% 13.2.2044

(, 22.67%דלק )

 (22.67%אבנר )

 נובל 

 

מהממונה ובהתאם לחלק  ושנתקבלחזקות הזכויות בנכסי הנפט כאמור הינן בהתאם ל

בנוסף , אשר מסדיר )בזכויות כפי שהן רשומות בפנקס הנפט המתנהל על פי חוק הנפט

. לכל לחיקוקים נוספים( את הרגולציה בתחום חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל

מחזיק בזכות נפט, זכות על פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין ולאמור בהסכם 

העסקה המשותפת ו/או בהסכם התפעול המשותף החלים על שטח זכות נפט )במידה 

 .זכות נפט לממונה או לצד שלישילהחזיר או להעביר את חלקו ב ,וככל שחלים(

 לוויתן חזקות .1.8

/ "רחל"  349  ברישיונות השותפים וליתר רציו לשותפות הממונה העניק 27.3.2014 ביום

 רחל רישיונות: "ביחד"( )להלן עמית רישיון/ "עמית" )להלן: " 350 -ו"( רחל רישיון)להלן: "

 לוויתן" I/14 חזקה - ועמית רחל רישיונות חלף חזקה שטרי שני, "(הרישיונות" או" ועמית

 ."(הנפט נכס" או" החזקות)להלן בסעיף זה גם: " "צפון לוויתן" I/15 וחזקה" דרום

 אשר בשטחן נמצא מאגר לויתן: לוויתן חזקותלהלן יובאו פרטים בקשר עם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
  Noble Energy Mediterranean Ltd. " :(."המפעילהאו " "נובל)להלן 
8
 "(.דלקהשותפות המוגבלת דלק קידוחים )להלן: "  
9
 "(.אבנרהשותפות המוגבלת אבנר חיפושי נפט )להלן: "  
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 הצגת נכסי הנפט .1.8.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 "צפון"לוויתן  I/15 "לוויתן דרום" I/14 :הנפט נכס שם

 ק"מ מערבית לחופי חיפה 130-140 -הים התיכון, כ :מיקום

 10 250,000 -כ הינו מהחזקות אחת כל של שטחה :שטח בדונם

 חזקה :הנפט נכס סוג

 14.2.2014 מיום בתוקף 27.3.2014 :של נכס הנפט מקורי הענקה תאריך

 13.2.2044 :נכס הנפט של מקורי פקיעה תאריך

 של הארכה על הוחלט שבהם כיםתארי

 :תקופת נכס הנפט
- 

 13.2.2044 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי תאריך

 אפשרות נוספת קיימת האם ציון

 תקופת נכס הנפט: להארכת

 קיימת אפשרות על פי דין )בהתאם לחוק הנפט(

 נוספת בתקופה החזקה תקופת אתחוק הנפט, ניתן להאריך ל)ב( 29 סעיףבהתאם ל :תקופה לאיזו – כן אם

 .לתנאים בכפוף, שנה 20 של

 נובל :המפעיל שם ציון

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 

הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט 

ולמיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות 

רציו, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים

בבעלות  ( נובל )למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות רציו, נובל הינה חברת בת1)

. על פי NYSE-, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות ב.Noble Energy Incמלאה של 

מהונה  10%-, אין בעל מניות המחזיק בלמעלה מ.Noble Energy Incדיווחיה של 

השותף  ( דלק )למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות רציו,2;  )39.66% -המונפק( 

לק מערכות אנרגיה בע"מ שהיא חברה הכללי בדלק, הינו חברה פרטית בבעלות ד

ציבורית בשליטת קבוצת דלק בע"מ, אשר בעל השליטה בה הוא מר יצחק שרון 

 ( אבנר )למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות רציו,3) -; ו22.67% -)תשובה(( 

השותף הכללי באבנר, אבנר נפט וגז בע"מ, הינו חברה פרטית בבעלות דלק מערכות 

בעל השליטה בה הינו מר יצחק שרון )תשובה(( וכהן פיתוח  אנרגיה בע"מ )אשר

ומבני תעשיה בע"מ )אשר למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות רציו בעלת המניות 

העיקרית בה הינה קבוצת דלק בע"מ שבשליטת מר יצחק שרון )תשובה(( בשיעורים 

 .22.67% -שווים( 

 הנפטפרטים כלליים אודות חלקה של שותפות רציו בנכס 

 ציון - החזקה בנכס נפט שנרכש בעד

 תאריך הרכישה:
- 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של 

שותפות רציו בנכס הנפט ]לרבות 

 שרשרת ההחזקה[:

 מהחזקות אחת כלמהזכויות ב 15%-שותפות רציו מחזיקה ב

ציון החלק בפועל המשוייך למחזיקי 

הזכויות ההוניות של שותפות רציו 

 ט:בהכנסות מנכס הנפ

עד  12.23% –חלק בפועל המשוייך למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט 

 לאחר החזר השקעה  11.93% -החזר השקעה ו

 

 

                                                           
"לוויתן צפון"  I/14/ "רחל" שקדם לה ושטחה של חזקה  349"לוויתן דרום" נכלל בשטח רישיון  I/14 חזקה של שטחה  10

  / "עמית" שקדם לה. 350שטח רישיון נכלל ב
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  לוויתן חזקותמפת  .1.8.2

 

 דוחעמידת שותפות רציו בתנאי תוכנית העבודה, נכון למועד ה .1.8.3

מועד ל, קוימה במלואה עד לוויתן בחזקות, תוכנית העבודה החברהלמיטב ידיעת 

 .הדוחפרסום 
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 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  .1.8.4

 ועמית רחל ברישיונותלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל 

( 27.3.2014"ל )הנ הרישיונות חלף לוויתן חזקות הענקת מועד ועד 1.1.2012 מיום

של  ועד למועד פרסום הדוח וכן תיאור תמציתי הענקתן ממועד לוויתן חזקותבו

 : פעולות מתוכננות בחזקות לוויתן

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

)באלפי דולר(
11 

 

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות 
 בתקציב )באלפי דולר(

2012  
 

 "1"לוויתן  קידוח

  המשך ביצוע עבודות העמקת קידוח "לוויתן
בעומק של  2.5.2012, שהופסקו לבסוף ביום 12"1
מטר מסיבות טכניות וזאת טרם  6,500-כ

שהגיעו לשכבות המטרה העיקריות מגיל 
קרטיקון. בשכבת המטרה המשנית מגיל 
אוליגוקן לא נמצאו הידרוקרבונים. לתוצאות 

אין כל השפעה על  "1העמקת קידוח "לוויתן 
הערכת משאבי הגז הטבעי במאגר לוויתן )שהינו 

 מגיל אוליגומיוקן(.

  בוצעו מבחני הפקה  2012במהלך חודש יוני
 ", שהסתיימו בהצלחה. 1בקידוח "לוויתן 

  המשך ניתוח וגיבוש של הפרוספקטים
העמוקים, בין השאר, על בסיס נתוני העמקת 

 ".1קידוח "לוויתן 
 "2קידוח "לוויתן 

  אטימה הפעולות  הושלמו 2012בחודש נובמבר
 13"2נטישה של קידוח ההערכה "לוויתן הו
פעולות כאמור לממונה הגש דוח מסכם של ווה

על ענייני הנפט לרבות הצעה לפעולות ניטור 
 ".2עתידיות של קידוח "לוויתן 

 "4"קידוח "לוויתן 

  החלו עבודות  2012במהלך חודש נובמבר
 ".4ויתן בקידוח ההערכה "לו

 
 130,790-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  111,376-כ
 
 
 
 
 

 40,679-כ

 
 21,090-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17,959-כ
 
 
 
 
 

 6,559-כ

                                                           
 הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים. 2012-2014הסכומים לשנים   11
 " כממצא של גז טבעי.1הוכרז קידוח "לוויתן  29.12.2010ביום   12
וח כאמור והוחלט על אטימתו עבודות הקדיחה בקיד 2011" הופסקו במהלך שנת 2לאור זרימה של מים מקידוח "לוויתן   13

 ונטישתו. 
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

)באלפי דולר(
11 

 

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות 
 בתקציב )באלפי דולר(

201314   4השלמת ביצוע קידוח ההערכה "לוויתן "
)לרבות ביצוע בדיקות והוצאת גלעינים(, והכנתו 

 לקראת הסבה להפקה ונטישתו הזמנית.

 15"2ח "לוויתן ביצוע פעולות ניטור באזור קידו 
במטרה לבחון את יעילות אטימת הקידוח 

 כאמור. 

  ביצוע פעולות לאיתור מיקום לביצוע קידוח
 הערכה. 

  עיבוד נתונים סייסמיים במימד העומק והגשת
פי הנחיות הממונה על -הנתונים והדו"ח על

 ענייני הנפט. 

  עריכת סקר גרבימטרי ומגנטי והגשת ממצאיו
 הראשוניים. 

 נים סייסמיים עיבוד נתוD3  במימד הזמן
פי הנחיות הממונה -והגשת הנתונים והדו"ח על

 על ענייני הנפט. 

  הגשת תכנית קונספטואלית לפיתוח מאגר
 לוויתן לממונה על ענייני הנפט. 

  גיבוש פרוספקטים למטרות העמוקות לצורך
 הגשת תוכנית קידוח.

  .המשך עיבוד ופענוח סקרים סייסמיים 

 יתוח שונות של מאגר לוויתן. בחינת חלופות פ 

 70,119-כ
 
 
 
 

  4,897-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1,548-כ
 93,532-כ

  11,307-כ
 
 
 
 
 790-כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 250-כ
 15,082-כ

201416   המשך בחינת חלופות פיתוח שונות של מאגר
 השלמת תכנון הנדסי ראשוני לוויתן לרבות

(Pre-Feed להקמת מתקן הנזלה צף )
(FLNG ,)    ( השלמת תכנון הנדסי מלאFeed )

  (, ותחילת ביצוע FPSOלהקמת מתקן ימי צף )
( לפיתוח הכולל של EPCתכנון הנדסי מפורט )

 שדה לוויתן.

  הוגשה תוכנית פיתוח  2014בחודש ספטמבר
ראשונית למאגר לוויתן לממונה על ענייני 

. לפרטים נוספים אודות מתווה הפיתוח 17הנפט
 להלן.  1.8.5 סעיף לפרויקט לוויתן, ראו 

  המשך ביצוע פעולות ניטור באזור קידוח
" תוך הגשת דוחות מסכמים למשרד 2"לוויתן 
 האנרגיה. 

  .המשך עיבוד ופענוח סקרים סייסמיים ואחרים 

 143,408-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 662-כ

 23,124-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 107-כ

 2015 
 ואילך

  קבלת החלטת( השקעה סופיתFIDעל )- ידי
 בפרויקטפיתוח השלב הראשון השותפים ו

לוויתן, בכפוף לפתרון הסוגיות הרגולטוריות 
הניצבות בפני השותפות ובראשם סוגיית 

 1.14.2  פיםבסעיההגבלים העסקיים, כמפורט 
 להלן. 1.14.4 עד 

  ביצוע פעולות לאיתור מיקום לביצוע המשך

-עד כ 6,000,000-כ 
7,000,000 

 
 
 
 
 
 

-עד כ 900,000-כ
1,050,00019 
 
 
 
 
 
 

                                                           
אלפי  2,459 -( )חלק השותפות כ100%אלפי דולר )במונחי  15,251-של כ ךעלויות בס ותכולללא  2013שנת עלויות המפורטות בה  14

קידוח  " הינו3. קידוח "לוויתן אשר הושלמו בשנים קודמות "3"לוויתן -" ו1י "לוויתן בגין קידוח 2013ששולמו בשנת , דולר(
 ", שבו נתגלה גז טבעי.3הושלמו עבודות הקדיחה בקידוח ההערכה "לוויתן  14.12.2011ביום ". 2הערכה חלופי לקידוח "לוויתן 

-מילין דולר )חלק השותפות כ 171קיבלו השותפים בפרויקט לוויתן ממבטחים שונים פיצוי בסך של  2012-2013במהלך שנים   15
מיליון דולר(,   בגין עלויות שנבעו  0.7-מיליון דולר )חלק השותפות כ 5-שתתפות עצמית של כמיליון דולר( בניכוי ה 25.6

" וכן אטימת ונטישת קידוח 3", ביצוע הקידוח החלופי "לויתן 2לשותפים בפרויקט לוויתן לביצוע השתלטות על קידוח "לויתן 
 ". 2"לויתן 

 433-( )חלקה של השותפות כ100%אלפי דולר )במונחי   2,686-של כ סךעלויות ב ותכולללא  2014 עלויות המפורטות בשנתה  16
 .   אשר הושלמו בשנים קודמות "4"לוויתן -" ו1י "לוויתן קידוחבגין  2014, ששולמו בשנת  אלפי דולר(

מועד פרסום הוגשה טיוטה מעודכנת לאור הערות שהתקבלו מהממונה על ענייני הנפט, ונכון ל 2014יצוין, כי בחודש דצמבר   17
 הערות כאמור לתוכנית הפיתוח.ההדוח, השותפים בפרויקט לוויתן והממונה על ענייני הנפט נמצאים בדיונים על 
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

)באלפי דולר(
11 

 

היקף השתתפות בפועל 
של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של השותפות 
 בתקציב )באלפי דולר(

קידוח הערכה נוסף, בהתאם לתנאי החזקה. 
נכון למועד פרסום הדוח, טרם התקבלה 

 החלטת קידוח.

  2ביצוע נטישה סופית של קידוח "לוויתן ,"
בכפוף לקיום פעולות ניטור באזור הקידוח 
במטרה לבחון את יעילות אטימת הקידוח 

ית על כאמור ולאשש את השפעתו המזער
הסביבה ואת הצורך בביצוע פעולות נוספות 

 .18)ככל שתידרשנה(

  בחינת חלופות לפיתוח שלב שני של פרויקט
  .לוויתן

  נכון למועד פרסום הדוח, נבחנת אפשרות
שילובו של הקידוח למטרות העמוקות בחזקות 

לצורך כך אף נבחנת אפשרות לחתום  .לוויתן
הקשר הסכם עם אסדת קידוח למס' קידוחים. ב

זה, יובהר כי טרם הובאה לאישור השותפים 
 החלטה על ביצוע ותקציב לקידוחים האמורים.

 
 1,000-כ

 

 
 161-כ

 

לעניין הפעולות המתוכננות בחזקות  רציו שותפות הערכת –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

, לרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו לוויתן

בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות של השותף הכללי לגבי מרכיבי תוכנית העבודה 

המתבססות כולן על הערכות שקיבל השותף הכללי מהמפעילה. ביצוע תוכנית העבודה בפועל 

ות עשוי להיות שונה מהותית מההערכות לעיל והוא מותנה, בין לרבות לוחות זמנים ועלוי

 .היתר, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

 לוויתן חזקות לפיתוח המוצע המתווה .1.8.5

פרויקט אמור להתבצע במספר שלבים. הויתן ופיתוח מאגר לנכון למועד פרסום הדוח, 

כן למספר לקוחות בשווקי ייצוא ושלב ראשון מתוכנן לכלול אספקה לשוק המקומי ב

 אמור להתבסס על פרויקט שלב ראשון . פיתוח "(פרויקט שלב ראשון)להלן: " אזוריים

להפקה ולטיפול בגז טבעי בהיקף  שימוקם מעל מאגר לוויתן (, FPSOמתקן ימי צף )

, כך שתתאפשר הזרמת הגז לשנֹה(  BCM 16 -ליום )כ BCF 1.6 -מקסימאלי של כ

ת לחופי ישראל ומשם ללקוחות בישראל ובמדינות שכנות וכן ללקוחות בצנרת ימי

. לפרטים נוספים אודות הלקוחות שונים במצרים ו/או בקפריסין ו/או בטורקיה

 . להלן 1.15 הפוטנציאליים ראו סעיף 

 הגישה המפעילה, בהתאם לתנאי שטרי החזקות שבשטחם מצוי מאגר לוויתן

טיוטת )להלן: "מאגר לוויתן טיוטה ראשונית של תוכנית לפיתוח  2014בספטמבר 

התקבלו הערותיו של הממונה לטיוטת תוכנית  2014"(. בחודש נובמבר תוכנית הפיתוח

הוגשה טיוטה מעודכנת לאור הערות שהתקבלו  2014הפיתוח ובחודש דצמבר 

טרם התקבל אישור הממונה מהממונה על ענייני הנפט. נכון למועד פרסום הדוח, 

לויתן והממונה נמצאים בדיונים על  בחזקותלתוכנית הפיתוח האמורה. השותפים 

                                                                                                                                                                                     
 .מפעיל דמי כולל לא  19
18
", ומאז אטימתו לא זוהתה 2נכון למועד פרסום הדוח, לא נמצאו כל עדויות להשפעה סביבתית של קידוח "לוויתן   

 זרימה ממנו.
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 הערות כאמור לתוכנית הפיתוח. 

עבור כל השותפים שלב ראשון פרויקט לפי הערכה ראשונית של המפעילה, עלות פיתוח 

 "(.ציב המשוערהתק( )להלן: "100%מיליארד דולר ארה"ב ) 6-7 -מוערכת בסכום של כ

ושאר השותפים במאגר  ותטרם אושר על ידי השותפ עיללשיובהר כי תקציב הפיתוח 

 לוויתן.

-שלב ראשון הוא כשל פרויקט בהתאם לטיוטת תכנית הפיתוח, זמן הפיתוח המשוער 

שלב ראשון. אולם, נכון פרויקט שנים ממועד קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח  3.5

 קבלת החלטת השקעה סופיתללא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער למועד פרסום הדוח, 

כאמור וזאת עד לפתרון הסוגיות הרגולטוריות בפניהן ניצבת השותפות וכן בפני 

 פיםית ההגבלים העסקיים, כמפורט בסעישותפותיה לחזקות לוויתן, ובראשם סוגי

 .להלן 1.14.4 עד  1.14.2 

יודגש כי קבלת החלטת השקעה סופית כפופה, בין השאר, לאישור תכנית הפיתוח על 

, להסכמים "(שותפי לוויתןשותפות )להלן: "ההשותפים בחזקות לוויתן, ובכלל זה  ידי

להשגת אישורים רגולטוריים בהתאם לכל דין, לגיבוש  שלב ראשון,פרויקט להקמת 

לקוחות, לגיבוש תכנית מימונית ופיננסית, לאישור תקציב הפיתוח הסכמי אספקה עם 

   .ולוחות זמנים וכו'

השותפות ביחד עם שותפי לוויתן בוחנים אפשרויות לפרויקט בשלב שני, בנוסף 

נכון למועד פרסום הדוח, תצורת השלב . "(השלב השני)להלן: " לפרויקט שלב ראשון

. יודגש כי קבלת ( טרם הוגדרהאו גז נוזליו/דחוס או גז ו/בצנרת טבעי ייצוא גז השני )

שני מותנית בהשגת מכלול של מרכיבים, כגון: השלב של ההחלטת השקעה סופית 

שני, חתימה על הסכמי שלב האישור תוכנית פיתוח לכלכלית, -בחינת היתכנות טכנו

, ישלב השנגז נוזלי, חתימה על הסכמי הקמת הגז דחוס ו/או מכירת גז טבעי ו/או 

אישורים רגולטורייים על פי כל דין, חתימה על הסכמי מימון והשגת אשראי ו/או הון 

של השלב  עצמי, השלמת תכנון, הגדרת לוחות זמנים ואומדן תקציבי הקמה ותפעול

. נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן לקבוע את תצורת הפרויקט, את לוחות הזמנים השני

ואת היכולת של השותפות להשגת השלב השני וע ביצגיבוש תצורת הפרויקט ו/או לל

 .מכלול התנאים הנדרשים לקבלת החלטת השקעה סופית בשלב שני

ערכות כאמור לעיל לעניין מתכונת תוכנית הה –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

וקצבי הפקה בפרויקט לוויתן הינן מידע  וכן פרויקט שלב ראשון והשלב השני הפיתוח

כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות של השותף הכללי  צופה פני עתיד

תקציב הפיתוח של פרויקט שלב ראשון, בשותפות לגבי מתכונת תוכנית הפיתוח, 

המתבססים כולם על הערכות  שלב ראשון לוחות זמנים וקצבי הפקה בפרויקט 

זמנים שקיבל השותף הכללי בשותפות מהמפעילה. מתכונת תוכנית הפיתוח, לוחות 

וקצבי הפקה בפרויקט לוויתן בפועל עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל 

והם מותנים, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים המפורטים לעיל, בהשלמת 

שלב , בביצוע בפועל של פרויקט שלב ראשון התכנון המפורט של מרכיבי פרויקט

קשורים בביצוע תוכנית הפיתוח. ומכלול של גורמים ה ביותרמורכב ראשון שהוא 
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שלב ראשון  )לרבות התקציב( נמצאת פרויקט בפרט יודגש, כי תוכנית הפיתוח ל

נתקבלה החלטת השקעה בהליך בחינה של המפעילה ושל יתר השותפים וטרם 

פרויקט בשלב הראשון, אשר קבלתה מותנית כאמור, בין היתר, ( לFID) סופית

 .ניצבות בפני השותפות ושותפיה במאגר לוויתןבפתרון הסוגיות הרגולטוריות ה

 את, היתר בין, וכוללים בעיקרם זהים, לויתן חזקות בשטרי נקבעו אשר התנאים .1.8.6

  : הבאים העיקריים התנאים

 בעל)" להלן כמפורט הם מהחזקות אחת בכל החזקתם ושיעורי החזקות בעלי .1

 "(: החזקה

 

 20נובל

 

39.66%     

 22.67%  אבנר

 22.67%  דלק

 15.00% רציו שותפות

 למשק הפיתוח תכנית את לממונה להגיש החזקה בעל נדרש, החזקות במסגרת .2

  21.החזקה מתן מיום חודשים 6 בתוך המקומי

 ייעשו תכנית במסגרת לחוף ההולכה ומערכת ההפקה מערכת של וההקמה התכנון .3

 גז של והזרמה אספקה יאפשרואשר  והולכהת הפקה ויכולל מיועדות יהיו שהן כך

''ק לשעה לפחות משטחי שתי מ מיליון 1.4בכמות של  הארצית ההולכה למערכת

  החזקות יחד.

 לגבי הפיתוח תכנית לביצוע מפורט זמנים לוח הפיתוח בתכנית יכלול החזקה בעל .4

 למערכת גז והזרמת המסחרית ההפקה שלפיו המקומי למשק ההפקה מערכת

 הממונה לסמכות בכפוף זקותהח שטרי מתן ממועד חודשים 48 תחל ההולכה

 . כאמור הפיתוח בתכנית שנקבע הזמנים לוח את לעדכן או לדחות

 שר באישור הממונה מאת בכתב אישור טעון יהיה מהחזקה טבעי גז יצוא .5

 להחלטת בהתאם"(, היצוא אישור: "להלן) והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות

 החלטת: "להלן( )2013 ביוני 23 מיום 422' מס החלטה) הייצוא בעניין הממשלה

 תכנית ביצוע לאחר אם אלא בפועל יצוא יתאפשר לא כי, יצוין"(. הממשלה

 לאמור בהתאם BCM 540 של כמות המקומי המשק לרשות תעמוד הפיתוח

 בעל של ביכולת הפוגע באופן יצוא יתאפשר לא, כן כמו. הממשלה בהחלטת

 1.05 של כמות הארצית כהההול למערכת לוויתן משדה ולהזרים לספק החזקה

 יחל לא בפועל היצוא מקרה בכל(. יחדיו החזקות משתי) לפחות לשעה גז של ק"מ

 .  לספק ההולכה מערכת אל ההזרמה תחילת מועד לפני

                                                           
 .החזקות שטרי מתן במועד המפעילה  20
 הוגשה תוכנית פיתוח ראשונית למאגר לוויתן לממונה על ענייני הנפט 2014בחודש ספטמבר לעיל,  1.8.4 כאמור בסעיף         21

ונכון למועד  הוגשה טיוטה מעודכנת לאור הערות שהתקבלו מהממונה על ענייני הנפט, 2014יצוין, כי בחודש דצמבר 
 .הערות כאמור לתוכנית הפיתוחהפרסום הדוח, השותפים בפרויקט לוויתן והממונה על ענייני הנפט נמצאים בדיונים על 



 29  - א                                                            

 שבעל הכמות את להפחית לשקול רשאי יהיה הממונה, לעיל האמור למרות

, כאמור יתהארצ ההולכה למערכת לוויתן משדה ולהזרים לספק נדרש החזקה

 יום לאחר חזקה יקבל אשר אחר חזקה בעל כי, היתר בין, נוכח אם וזאת

 ההולכה למערכת גז, סביר זמנים בלוח להזרים צפוי או מזרים, 27.3.2014

 .הארצית

 המשק לצרכי עדיפות החזקה בעל ייתן, בישראל טבעי בגז מחסור של במקרה .6

 בר חוזה פי על מכירה בותלהתחיי כפופה שאינה אספקה ליכולת ביחס, המקומי

 כחלק תיחשב המקומי למשק כאמור שתסופק כמות. העת באותה לו שיש תוקף

 מהכמות תגרע ולא, הממשלה החלטת לפי המקומי למשק המיועדת מהכמות

 . שיינתן ככל היצוא אישור לפי ליצוא המותרת

 ,מיוחדות נסיבות בשל בכך צורך ראה אם, החזקה מבעל לדרוש רשאי הממונה .7

 מיתקנים החזקה בעל שיקים ההולכה ומערכת ההפקה למערכת להוסיף

 העולות גז של כמויות הזרמת שיאפשר באופן, נוספת כניסה נקודת וכן, וקידוחים

 דרישה; בישראל לצרכנים וביעילות באמינות, בבטיחות לעיל האמורות אלה על

ון של כל כאמור תינתן רק אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ותוך שקילה ואיז

השיקולים הנוגעים לעניין, ובהם שיקולי כדאיות כלכלית, ואם ימצא הממונה כי 

 דרשאין לתוספת כדאיות כלכלית לבעל החזקה, רק אם יימצא לכך פתרון. 

 לאישור אותה ויגיש הפיתוח לתכנית תוספת החזקה בעל יכין, כאמור הממונה

 .בדרישתו הממונה שיקבע תקופה בתוף הממונה

 לפי תשלומים להבטחת, אישור וכתבי החזקה שטר הוראות מילוי הבטחת לצורך .8

 החזקה בעל נדרש, החזקה שטר להענקת וכתנאי למדינה החזקה מבעל דין כל

 מדינת לטובת חוזרת ובלתי מותנית בלתי אוטונומית בנקאית ערבות להמציא

 "(.הערבות: "להלן) ישראל

 10ארה"ב עד יום  דולרמיליון  50 היהי( יחד החזקות לשתי כ"בסה) הערבות גובה

ההפקה תוגדל הערבות  למערכתמתן אישור ההפעלה  עם כאשר, 2014 באפריל

 דולר מיליון 100 של כולל לסכום ותוגדל"ב ארה דולרמיליון  75של  כולללסכום 

 31 ביום או, הפיתוח תכנית של הרחבה במסגרת ליצוא ההפקה תחילת עם"ב ארה

 חזקהתהיה בתוקף למשך כל תקופת ה הערבות(. וקדםהמ)לפי  2020 בדצמבר

 שאין הממונה הודיע לא עוד כל החזקה פקיעת לאחרלעמוד בתוקפה גם  ותמשיך

 )ג( לחוק הנפט. 57 לסעיף ובכפוף בה צורך

 . הערבות הומצאה דוחה למועד

 למשק מכירה: הבאים בנושאים לרבות נוספות הוראות כוללים החזקות שטרי .9

 ולוחות מידה אמות, מטרות לרבות) הפיתוח תכנית מרכיבי; ואוליצ הישראלי

 מתן; ופיקוח דיווחים, בדיקות; בתקלות וטיפול תחזוקה; ביטחון הסדרי(; זמנים

, בטיחות, הסביבה על שמירה לעניין הוראות; אחרות חזקות לבעלי שירותים

, יותאחר; ההפקה מערכת נכסי ושל החזקה שטר של שעבוד או העברה על מגבלות
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 . וביטוח שיפוי

 התשתיות משרד של האינטרנט באתר פורסמו והם פומביים הינם החזקות שטרי .10

 . והמים האנרגיה, הלאומיות

  לוויתן חזקותגילוי לעניין שיעור ההשתתפות בהוצאות ובהכנסות ב .1.8.7

להלן פירוט לעניין השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של שותפות 

 , וכן בהכנסות ובהוצאות פוטנציאליות:לוויתן חזקותרציו ב

אחוז לפני החזר  שיעור ההשתתפות

 השקעה

אחוז אחרי החזר 

 השקעה

 -שיעור מגולם ל

לפני  100%

 החזר השקעה

 -שיעור מגולם ל

אחרי  100%

 החזר השקעה

 הסברים

השיעור המשויך בפועל 

למחזיקי הזכויות ההוניות 

 חזקותשל שותפות רציו ב

 לוויתן

15% 15% 100% 100%  

השיעור המשויך בפועל 

למחזיקי הזכויות ההוניות 

של שותפות רציו בהכנסות 

 לוויתן חזקותמ

ראה תחשיב  79.533% 81.533% 11.93% 12.23%

 1.8.8   בסעיף

 להלן

שיעור ההשתתפות בפועל של 

מחזיקי הזכויות ההוניות של 

שותפות רציו בהוצאות 

הכרוכות בפעילות חיפוש, 

 חזקותפיתוח או הפקה ב

 לוויתן

ראה תחשיב  108.6%-111.8% 108.6%-111.8% 16.77%-16.29% 16.77%-16.29%

 1.8.9 בסעיף 

 להלן

 

למחזיקי הזכויות ההוניות של שותפות רציו בהכנסות  המשויךחישוב השיעור בפועל  .1.8.8

 לוויתן מחזקות מסחרית הפקה של הנחה תתח, לוויתן חזקותמ

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 

התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 

 הפנייה לתיאור ההסכם(

הכנסות שנתיות חזויות של נכס הנפט לאחר 

 התגלית )%(

100%  

 :לית( ברמת נכס הנפטפירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר תג

)ה( לחוק הנפט, קובע סכומים מינימליים 32סעיף  (12.50%) המדינה

שבעל החזקה ישלם לשנה פלונית, לא ניתן לכמת 

בשלב זה את ההשפעה על ההכנסה האפקטיבית של 

 שותפות רציו

  - המפעיל 

  - מוכר זכות הנפט

  - גיאולוג או נותן שירות אחר

 ==========  

  87.50% ות מנוטרלות ברמת נכס הנפטהכנס

  החלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
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הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 

התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 

 הפנייה לתיאור ההסכם(

 15% שותפות רציו בהכנסות נכס הנפט המנוטרלות:

סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

שותפות רציו בשיעור ההכנסות בפועל, ברמת 

נכס הנפט )לפני תשלומים אחרים ברמת 

 שותפות רציו(:

13.13% 15% X 87.50% 

   

 :פירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר תגלית( בקשר עם נכס הנפט ברמת שותפות רציו

 

 

 :ברמת שותפות רציו

עד החזר הוצאות  

 שותפות רציו

לאחר החזר הוצאות 

 שותפות רציו

 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 תפותשו של גיאולוגשותפות רציו בתשלום ל

 :רציו

(0.45%) (0.60%) 15%*3% 22  

15%*4% 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 שותפות רציו בתשלום לשותף הכללי:

(0.45%) (0.60%) 15%*3% 21 

15%*4% 

 ==========  

 11.93% 12.23% סה"כ

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

שותפות רציו בהכנסות עקב קבלת תמלוגים 

 ספים מהנכס:נו

-  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

ההוניות של שותפות רציו בהכנסות מנכס 

 הנפט:

12.23% 11.93%  

 

חישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של שותפות רציו  .1.8.9

 לוויתן חזקותבהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה ב

ים התמלוגים או הסבר תמציתי כיצד מחושב אחוז פריט 

 התשלום )וכן הפניה לתיאור ההסכם(

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט 

 )ללא התמלוגים האמורים(

100%  

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

 23 4%-1% המפעיל

                                                           
22
רציו והגיאולוג של שותפות רציו, כאשר כל אחד זכאי לסכום של  בשותפותהסכמי תמלוגי העל הינם מול השותף הכללי   

 4%להחזר ההוצאות שהוציאה שותפות רציו לצורך חיפושי נפט, ובשיעור של  , עדחזקותמנפט שיופק וינוצל מה 3%
 לאחר החזר הוצאותיה של שותפות רציו.

23
 7ל  4; בין 4% –מיליון דולר   4דמי מפעיל מחושב כל שנה לפי גובה הוצאות חיפושי נכס הנפט לפי הנוסחה הבאה: עד   

. מאחר ושיעור דמי המפעיל אינם קבועים 1% –מיליון דולר  12; מעל 2% –מיליון דולר  12ל  7; בין 3% –מיליון דולר 
מנהלים כיום בדיקה של בקשת המפעיל לתשלום דמי מפעיל בגין הוצאות  בחזקותהוצג טווח האפשרויות. השותפים 
עולות בוצעה הפרשה בגין הוצאות בלתי ישירות בגין פשל השותפות בדוחות הכספיים עקיפות בקשר עם פיתוח והפקה. 

 פיתוח והפקה, בהתאם לשיעור המשולם למפעיל בגין פעילות חיפוש ואקספלורציה.



 32  - א                                                            

ים התמלוגים או הסבר תמציתי כיצד מחושב אחוז פריט 

 התשלום )וכן הפניה לתיאור ההסכם(

  0 השותף הכללי

  0 מוכר זכות הנפט

  104%-101% סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס הנפט

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 שותפות רציו בהוצאות נכס הנפט )בשרשור(

15%  

 ==========  

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות 

ההוניות של שותפות רציו, בהוצאות, ברמת 

נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת 

 שותפות רציו(

15.15%-15.60% 15% X 101%-104% 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

שותפות רציו בקבלת תשלום הנגזר מההוצאות 

 על ידי שותפות רציו

0  

 ==========  

  15.60%-15.15% סה"כ

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

 

 

 :ברמת שותפות רציו

ן יחושבו לפי שיעורם של פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת שותפות רציו )האחוזים שלהל

 :מחזיקי בזכויות ההוניות של שותפות רציו בנכס הנפט(

  0 מפעיל בשותפות רציו

  השותף הכללי

1.14%-1.17% 

רציו זכאי לשיעור של  בשותפותהשותף הכללי 

 24מעלויות חיפושי הנפט של שותפות רציו 7.5%

7.5%  X  15.15%-15.60% 

  0 מוכר זכות הנפט 

   

 ==========  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 

ההוניות של שותפות רציו, בהוצאות הכרוכות 

 בפעילות חיפוש, פיתוח או הפקה בנכס הנפט

 

16.29%-16.77% 

 

 

 

 , הפיתוח וההפקה בנכס תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש .1.8.10

 )באלפי דולר(  זקות לוויתןובח ברישיונות רחל ועמית )טרם הענקת חזקות לוויתן(

 
                                                           

24
דמי המפעיל כאמור משולמים בנוסף לדמי המפעיל המשולמים למפעילי העסקה המשותפת המתמנים בעסקאות   

הכללי  . על פי הסכם השותפות המוגבלת של שותפות רציו, התמנה השותףרציו שותפותמשותפות בהם משתתפת 
חיפושי נפט או תפיק נפט, והוא יהיה זכאי ל"דמי  רציו שותפותרציו למפעיל, ביחס לכל שטח שבו תערוך  בשותפות

 רציומן ההוצאות בגין חיפושי נפט, פיתוח נכסי הנפט והפקת הנפט. במידה שלשותפות  7.5%מפעיל" בשיעור של 
קנים להפקת נפט בסכום העולה על מליון דולר, יקבעו דמי תהיינה הוצאות בקשר עם עבודות בניה ו/או התקנה של מת

 7.5%המפעיל במשא ומתן בין הצדדים ובאישור המפקח בכתב ומראש ובלבד שסכום דמי המפעיל לא יעלה על 
 מההוצאות.
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סה"כ שיעורם של  פריט
מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

השותפות 
בהשקעה בתקופה 

 25זו

מתוכו, שיעורם של 
מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

השותפות 
בתשלומים לשותף 
הכללי )מעבר 
להחזר הוצאותיו 

 הישירות(

מתוכו, שיעורם של 
מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

השותפות 
ומים למדינה בתשל

)מעבר להחזר 
הוצאותיו 
 הישירות(

 2012תקציב שהושקע  בפועל בשנת 
 )לרבות התשלומים האמורים(

45,609 3,182 - 

  2013תקציב שהושקע  בפועל בשנת 
 )לרבות התשלומים האמורים(

29,887 2,085 - 

  2014תקציב שהושקע  בפועל בשנת 
 )לרבות התשלומים האמורים(

26,664 1,651 - 

 

 תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בחזקות לוויתן .1.8.11

 :משותף תפעול הסכם (א)

חתמו  3.8.2008במסגרת ביצוע תכנית העבודה ברישיונות רחל ועמית, ביום 

"( על הסכם תפעול משותף הצדדיםשותפות רציו, נובל, דלק ואבנר )להלן: "

קבלת החזקות  "(, על פיו נובל מונתה כמפעיל ברישיונות )ולאורJOA)להלן: "

 הבאים: היתר, את הנושאים מסדיר, בין JOA -כמפעיל בחזקות(. ה -כאמור 

 כללי

בתחומי  הצדדים בקשר לפעולות וחובות זכויות לקבוע היא JOA -ה מטרת

פעולות  "(, לרבותשטח ההסכם" -" ונכסי הנפט)להלן בס"ק זה: " החזקות

הנפט  בחוק כמשמעותושל נפט  רזרבות של והפקה חיפושים, הערכה, פיתוח

 ."( בשטח ההסכםהידרוקרבונים)להלן: "

 אופן ההתחשבנות

, כל הזכויות והאינטרסים בנכסי הנפט, ברכוש JOA -אלא אם כן נקבע אחרת ב

המשותף ובכל ההידרוקרבונים שיופקו מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכסי הנפט 

 סי הנפט. והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכ

 JOA -, התחייבויות הצדדים על פי הJOA -כמו כן, אלא אם כן נאמר אחרת ב

פי תנאי נכסי הנפט וכל חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו ע״י המפעיל -על

, יישאו בהם 27, וכל זיכויים לחשבון המשותף26בקשר עם הפעולות המשותפות

שלהם בנכסי הנפט, וכל  הצדדים, בינם בין עצמם, בהתאם לשיעורי ההשתתפות

 JOA -שב Accounting Procedure -צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה 

״( את חלקו בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל כללי ההתחשבנות)להלן: ״

הוצאות החשבון המשותף. מועדי התשלום הם מעיקרי ההסכם. תשלומים ע״י 

כותו לאחר מכן לחלוק על אינם שוללים את ז JOA -פי ה-צד של חיוב כלשהו על

                                                           
25
 לרבות עלויות )חיפושים, הפקה וכו'( שבגינן משולמים תשלומים למפעיל.  
26
ידי המפעיל וכן העלויות הניתנות לחיוב -משותפות״ הינן הפעולות המבוצעות על״הפעולות ה JOA -בהתאם להגדרות ה  

 JOA. -כל אחד מהצדדים ל
27
ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -״החשבון המשותף״ הינם חשבונות המוחזקים על JOA -בהתאם להגדרות ה  

 ובכללי ההתחשבנות. JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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פי כללי ההתחשבנות זכאית נובל להחזר כל ההוצאות הישירות -אותו חיוב. על

שתוציא בקשר למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות 

הנגזרות משיעור ההוצאות של העיסקה המשותפת בשלב האקספלורציה 

תשלומים למפעיל בשלב , שיעור הדוחכמפורט להלן. נכון למועד פרסום ה

מנהלים כיום בדיקה של בקשת   JOA-הפיתוח וההפקה טרם נקבע. השותפים ל

 המפעיל לתשלום דמי מפעיל בגין ההוצאות העקיפות:

שיעור התשלום למפעיל )כאחוז  הוצאות ישירות )בחישוב שנתי( 

 מההוצאה הישירה(

 4% -מליון דולר  4עד 

 3% -מליון דולר  7ועד  4 -מ 

 2% -מליון דולר  12ועד  7 - מ

 1% -מליון דולר  12מעל 

 

 זהות המפעיל, זכויותיו וחובותיו

יהיה  JOA -( בחזקות. בהתאם לOperatorכאמור, נובל מונתה כמפעיל )

המפעיל אחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. המפעיל רשאי 

ברות קשורות של להעסיק קבלני משנה ו/או סוכנים )אשר יכול שיהיו ח

 המפעיל( לביצוע פעולות משותפות כאמור. 

בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל, חייב, בין השאר, לבצע את הפעולות 

 JOA -המשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ה

והוראות ועדת התפעול )אשר תפקידיה מפורטים להלן(: לנהל את כל הפעולות 

 good and prudent oil -בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאם ל המשותפות

field practices and conservation principles  המקובלים בתעשיית הנפט

הבינלאומית בנסיבות דומות. כמו כן, נדרש המפעיל להשיג ולקיים את 

 בהתאם להוראות הכלולות בו. JOA -הביטוחים המפורטים ב

קבלת הודעה מוקדמת סבירה, להרשות לנציגי כל צד  עוד חייב המפעיל, לאחר

בכל זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל הזכות 

להשקיף על פעולות משותפות ולבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית 

 .JOA -בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב

, המפעיל יקבע את JOA -לים עליהם והבכפוף לתנאי נכסי הנפט, התנאים הח

מספר העובדים, יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם 

להם בקשר לפעולות המשותפות. המפעיל יעסיק אך ורק אותם עובדים, סוכנים 

 וקבלנים הדרושים באופן סביר לביצוע הפעולות המשותפות.

ויאפשר  JOA -מציה כמפורט בהמפעיל יספק לצדדים האחרים נתונים ואינפור

 להם גישה בכל זמן סביר לכל נתונים שנרכשו בפעולות המשותפות.

, יודיע לצדדים מיד על כל )המתוארת להלן( המפעיל, כפי שתורה ועדת התפעול

התביעות המהותיות ותביעות אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות 
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צג את הצדדים ויתגונן בפני ו/או הנוגעות לפעולות המשותפות. המפעיל יי

תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתפשר בכל תביעה או 

דולר בתוספת הוצאות משפטיות,  100,000סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

והוא יבקש את אישור ועדת התפעול לכל סכום/ים העולים על הסך הנ״ל. כל צד 

היות מיוצג על ידי עורך דין משלו בכל הסדר יהיה זכאי, על חשבונו הוא, ל

פשרה או הגנה בתביעות כאמור. שום צד לא יתפשר לגבי חלקו היחסי בכל 

תביעה מבלי שהוכיח תחילה לועדת התפעול שהוא יכול לעשות זאת מבלי לפגוע 

 באינטרסים של הפעולות המשותפות.

ל תביעה כנגד אותו כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כ

צד אשר נעשתה ע״י צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או העלולה 

להשפיע על הפעולות המשותפות, והצד הלא מפעיל יתגונן או יתפשר בתביעה 

כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו ע״י ועדת התפעול. ההוצאות והנזקים 

ים לייחוס לפעולות אשר יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנ

 המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף.

לרבות הדירקטורים ונושאי  -פרט לאמור אחרת בסעיף זה, המפעיל )ולעניין זה 

המשרה בו, חברות הקשורות בו והדירקטורים ונושאי המשרה בהן, להלן 

״( לא יישא )למעט כצד בגבולות שיעור השתתפותו הגופים המשופיםביחד: ״

הנפט( בכל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות הנובעים מביצוע )או אי בנכסי 

ביצוע( של תפקידיו והפונקציות שלו כמפעיל, והגופים המשופים משוחררים על 

מחבות לצדדים שאינם מפעיל לכל נזקים, הפסדים, עלויות,  JOA -פי ה 

, אף אם הוצאות וחבויות שהם תוצאה או נובעים מביצוע )או אי ביצוע( כאמור

נגרמו, באופן מלא או חלקי, ע״י פגם קודם, רשלנות )בלעדית, משותפת או 

מקבילה(, רשלנות רבתי, אחריות מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של 

 המפעיל או של כל גוף משופה כאמור.

בהתאם לשיעורי השתתפותם  JOA -פרט לאמור אחרת בסעיף זה, הצדדים ל

מפעיל ואת הגופים המשופים על כל הנזקים, בנכסי הנפט יגנו וישפו את ה

הפסדים, עלויות, הוצאות )כולל הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד סבירים( 

וחבויות, הנובעים מתביעות, דרישות או עילות תביעה שהוגשו ע״י כל אדם או 

גוף משפטי ושהם תוצאה או נובעים מפעולות משותפות, אף אם נגרמו באופן 

ם קודם, רשלנות )בלעדית משותפת או מקבילה(, רשלנות מלא או חלקי, ע״י פג

רבתי, אחריות מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף 

 משופה כאמור.

שום דבר האמור בסעיף זה לא משחרר את המפעיל מחלקו בהתאם לשיעור 

השתתפותו, בכל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות הנובעים או שהם תוצאה 

או נובעים מפעולות משותפות. על אף האמור לעיל, אם נושאי משרה  של

פיקוחית בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו מעורבים ברשלנות 

( גורמת לצדדים נזק, הפסד, עלות, הוצאה או proximatelyרבתי אשר במקורב )

תו כצד חבות לתביעות, דרישות, או עילות תביעה כאמור לעיל, אזי, בנוסף לחבו
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דולר  1,000,000בהתאם לשיעור השתתפותו, יישא המפעיל אך ורק בסך 

 הראשונים של אותם נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות וחבויות.

על אף האמור לעיל, בשום מקרה לא יישא גוף משופה )למעט כצד בעל זכויות 

בנכסי הנפט כדי שיעור זכויות ההשתתפות שלו( בכל נזקים, הפסד, עלות, 

הוצאה או חבות בגין נזקים או הפסדים סביבתיים, תוצאתיים, עונשיים או 

נזקים עקיפים דומים לרבות, מבלי להגביל, אלה הנובעים מהפרעה בעסקים, 

נזק למאגר או לשכבה, חוסר יכולת להפיק הידרוקרבונים, הפסד רווחים, 

 שליטה בזיהום ושיפור או שיקום סביבתי.

 מתפקידוהתפטרות המפעיל והעברתו 

יום  120רשאי המפעיל בכל עת, בהודעה מוקדמת של  JOA -בכפוף להוראות ה

 לפחות להתפטר מתפקידו כמפעיל.

המפעיל יועבר מתפקידו עם מתן הודעה ע״י צד  JOA -בכפוף להוראות ה 

פי חוקי -להסכם במקרים של צו בימ״ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על

רק או מפסיק את קיומו באופן אחר; אם פשיטת הרגל; אם המפעיל מתפ

המפעיל נעשה חדל פרעון, עושה הסדר לטובת נושיו; או אם מתמנה כונס נכסים 

 לחלק משמעותי מנכסיו.

 JOA -כמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים אחרים ל

)שאינם מפעיל( אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא החל בתיקון ההפרה 

יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה האמורה, או  30תוך ב

שלא המשיך בשקידה להשלים את תיקון ההפרה. לכל החלטה של הצדדים 

)שאינם מפעיל( ליתן הודעה על ההפרה למפעיל תידרש  JOA -האחרים ל

הצבעה בעד ההצעה של לפחות צד אחד  שאינו מפעיל המחזיקים ביחד לפחות 

 ל זכויות ההשתתפות של הצדדים שאינם מפעיל.מסך כ 65%

 (Operating Committeeועדת התפעול )

, (Operating Committee)במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת התפעול 

אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות המשותפות הדרושות או 

צול שטחי חל עליהם, לחיפוש וני JOA -נחוצות למילוי תנאי נכסי הנפט שה 

נכסי הנפט בהתאם להסכם ובאופן ראוי בהתאם לנסיבות. ועדת התפעול 

מורכבת מנציגי הצדדים )וחליפיהם( ולכל נציג של צד כאמור תהיה זכות דעה 

השווה לזכות ההשתתפות אשר אותו צד מייצג. ההסכם קובע את סדרי 

א כולל ההליכים והפרוצדורה להזמנת ישיבות ועדת התפעול והדיון בהן והו

 הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב.

, כל ההחלטות, האישורים, ופעולות JOA -אלא אם כן נקבע במפורש אחרת ב

אחרות של ועדת התפעול לגבי כל ההצעות המובאות בפניה, יוכרעו ע״י הצבעה 

צדדים או יותר )שאינם צדדים קשורים/מסונפים(  2חיובית בעד ההצעה של 

מסך כל זכויות ההשתתפות בשטח  60%ההצבעה לפחות  המחזיקים ביחד בעת
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 .28נכס הנפט הנוגע בדבר )״הרוב הקובע״(

 תכניות עבודה ותקציבים

קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה, תקציבים  JOA -ה

 חל עליהם. JOA -( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEוהרשאות להוצאה )

דולר בכל פריט  500,000בסכום העולה על לפני הוצאה או מתן התחייבות 

שבתכנית העבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל הצדדים האחרים בקשה 

( שתכלול הערכה של הסכומים הדרושים לביצוע AFEלהרשאה להוצאה )

העבודה האמורה, הזמן המשוער שההוצאה תבוצע ולפי שיקול דעתו של 

 המפעיל, כל אינפורמציה

לתמיכה בבקשה. על אף האמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב נוספת הדרושה 

לצדדים לפני שהתחייב להוצאה כלשהי בקשר לשיפוץ של באר או  AFEלהגיש 

בארות מקום שהשיפוץ נעשה בהתאם לתכנית עבודה ותקציב מאושרים 

 לתפוקה.

כל ההרשאות להוצאה הינן למטרות אינפורמציה גרידא, בתנאי שהעבודה 

ועה אושרו בתכנית העבודה והתקציב השוטפים, לא יידרש והכספים לביצ

כאמור לפני תחילת העבודה; אולם, תמיד בתנאי  AFE -המפעיל לקבל אישור ל

(iשהעלויות המתוארות ב )- AFE  אינן עולות על סכומי הפריטים שבתכנית

)ראה  JOA -פי ה-העבודה והתקציב שאושרו מיותר מהחריגה המותרת על

 AFE -( שהתנאים המוצעים של כל חוזה עם צד גי המתוארים בiiלהלן(; וכן )

( שכל המפרטים הטכניים המהותיים iiiהינם קרובים לתנאי שוק הוגנים וכן )

ידי -שלא אושרו בתוכנית העבודה והתקציב, הינם ראויים ונתמכים על AFE -ב

 הנתונים הידועים אודות השכבות הנקדחות.

 10%ועדת התפעול, בשיעור שלא יעלה על  המפעיל רשאי לחרוג ללא אישור

לפריט מהסכום שאושר לאותו פריט ובתנאי שהסך הכל המצטבר של החריגות 

מסך כל תכנית העבודה והתקציב שאושרו.  5%בשנה קלנדרית לא יעלה על 

מקום שהמפעיל בטוח שהחריגה תעלה על הגבולות הנ״ל הוא יגיש לועדת 

 וצאת היתר הצפויה. נוסף בגין ה AFEהתפעול לאישורה 

 Sole Riskפעולות 

 Exclusive -כ JOA -פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )המוגדרות ב

Operations" ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות "Sole Risk לא )

 -תבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל השותפים משתתפים בהן. ה

JOA לות אלו.קובע כללי מסגרת ביצוע פעו 

 

                                                           
28
״( השולט או הנשלט תאגידכחברה, שותפות או גוף משפטי אחר )להלן: ״ JOA -/מסונף״ מוגדר ברלענין זה, ״צד קשו  

״שליטה״ משמעו הבעלות במישרין או בעקיפין על  -(; וJOA -)או הנשלט על ידי תאגיד השולט בצד ל JOA -על ידי צד ל
 מזכויות ההצבעה בתאגיד. 50% –יותר מ 
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 סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן

צד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, כולל מקדמות  (1)

״(. הסכום שבפיגור יישא ריבית צד מפרוריבית, יחשב כצד מפר )להלן: ״

 מצטברת על בסיס חודשי. 

וכל עוד החל מתום חמישה ימים מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור, 

הפיגור נמשך, לא יהיה הצד המפר זכאי להשתתף באסיפות ועדת התפעול 

או להצביע בהן, והוא לא יהיה זכאי לקבל נתונים ואינפורמציה הנוגעים 

״( חייב צד לא מפרלפעולות המשותפות. כל צד שאיננו צד מפר )להלן: ״

ים לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת חלקם של כל הצדדים הלא מפר

 10האחרים( בסכום שבהפרה )למעט ריבית(, ולשלם סכום זה למפעיל בתוך 

ימים ממועד קבלת הודעת ההפרה, ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו 

 להיות צד מפר.

כל עוד נמשכת ההפרה, הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא  (2)

רים והם יהיו זכאי בתפוקה, וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפ

רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם, לגבות מתוכו את המגיע 

להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה )כולל הקמת קרן רזרבית(. כל 

סכום עודף ישולם לצד המפר וכל סכום חסר יישאר חוב של הצד המפר 

 לצדדים הלא מפרים.

ום מתאריך הודעת ההפרה, י 60אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך  (3)

 -פי ה-אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על

JOA לכל צד לא מפר תהיה האופציה )הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון ,

מלא של ההפרה( לדרוש מהצד המפר לצאת לחלוטין מההסכם ומנכס 

 הנפט. 

ימים את כל  10תוך אם הופעלה האופציה ייחשב הצד המפר כמי שהעביר ב

ובנכס הנפט לצדדים הלא מפרים, והוא יהיה חייב,  JOA -פי ה -זכויותיו על

פי הדין -לפי דרישה ראשונה, לחתום על כל מסמך ולעשות את כל הדרוש על

כדי לתת תוקף להעברת הזכויות האמורה, ולהסיר כל עכבון או שיעבוד 

ים הלא מפרים עקב הפרה שיחולו על זכויות כאמור. זכויות ותרופות הצדד

כאמור הינן בנוסף לכל זכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדים הלא 

 פי הדין, דיני יושר או אחרת.-מפרים, על

הוא שכל צד חייב לשלם במועד את חלקו היחסי  JOA -עקרון יסודי של ה (4)

פי -)כדי שיעור השתתפותו בשטח ההסכם( בכל הסכומים המגיעים ממנו על

. לפיכך, כל צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענות קיזוז ולא JOA -ה

יהיה רשאי להעלותה כלפי הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את 

בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו  JOA -ההליכים הקבועים ב

 במועד.
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 פרישה והעברת זכויות -אופן דילול אחזקת שותפים 

(, Withdrawalרות את נושא אפשרות הפרישה )כולל הוראות המסדי JOA -ה

החל עליו(  JOA -מלאה או חלקית, של צד מכל רישיון שהוא משתתף בו )ומה

וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הצד 

 הפורש כלפי השותפים האחרים ברישיון.

החלטתו ליתר  או מנכסי הנפט, חייב להודיע על JOA -צד המבקש לפרוש מה

הצדדים, הודעה כאמור תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, 

יום מיום  30״(. בתוך הודעת פרישה)להלן: ״ JOA -תחת תנאים הקבועים ב

זכאים למסור הודעת פרישה  JOA -מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל

 גם הם. 

ויתר  JOA -עלו לסיום ה במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה, הם יפ

התחייבויותיהם הקשורות לפרויקט ולנכסי הנפט. במקרה ולא כל הצדדים 

יחליטו לפרוש כאמור לעיל, יפעל)ו( הצד)ים( הפורשים להעביר במהירות 

השותפים האפשרית את זכויותיהם לשותפים שבחרו שלא לפרוש )להלן: ״

רה, כאשר הצד)ים( ״(. העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמוהנשארים

הפורש)ים( נושא)ים( בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, 

למעט אם הוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים שלא פרשו תתחלק בהתאם 

 לשיעור אחזקותיהם של הצדדים הנשארים.

העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט, כולן או חלקן, תהיה תקפה רק 

 , הכולל בין השאר את התנאים הבאים:JOA -כל התנאים של ה אם ענתה על

פרט למקרה שהצד מעביר את כל זכויות ההשתתפות שלו בנכס הנפט, לא  (1)

פי תוצאתה יישארו בידי המעביר או הנעבר -תעשה העברת זכויות אשר על

, אלא אם JOA -בשטח נכס הנפט או ב 10% -זכויות השתתפות של פחות מ

 ברוב קובע של ועדת התפעול והמפעיל הסכים לכך. כן אושר הדבר

 JOA -על אף ההעברה, יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל (2)

בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים, אשר היו מוקנים, הבשילו או נצברו 

לפני מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל  JOA -פי נכס הנפט או ה -על

ע״י ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר הוצאות שאושרו 

 העברת הזכויות המוצעת לצדדים האחרים להסכם.

 -פי ה-פי נכס הנפט, בשטח נכס הנפט או על-לנעבר לא תהינה זכויות על (3)

JOA כל עוד ועד אשר לא קיבל את האישור הממשלתי הדרוש והתחייב ,

האחרים, לבצע את במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים 

לגבי זכויות  JOA -פי תנאי נכס הנפט וה-התחייבויות המעביר על

ההשתתפות המועברות לו, יספק את הערבויות הנדרשות ע״י הממשלה או 

 פי נכס הנפט.-על

למקבל ההעברה, למעט גוף קשור למעביר, לא תהיינה זכויות בנכס הנפט ועל 
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אם כן כל הצדדים האחרים אלא  JOA -פי ה-פיו בשטח נכס הנפט או על

הסכימו בכתב להעברה והסכמה כזאת לא תינתן אך ורק אם מקבל ההעברה 

לא יוכל להוכיח לשביעות רצונם הסבירה של כל אחד מהצדדים האחרים את 

 .JOA -פי תנאי נכס הנפט וה-יכולתו למלא את התחייבויותיו על

בדרך אחרת, כל או שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע מצד למשכן או לשעבד 

כבטוחה למימון, אולם  JOA -פי ה -חלק מהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט ועל

בתנאי, שאותו צד יישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור; 

השעבוד יהיה כפוף לכל אישור ממשלתי שיידרש ויעשה במפורש כמשני 

(Subordinatedלזכויות של הצדדים האחרים לפי ה )- JOA וכן שהצד האמור ;

יבטיח כי כל משכנתא, משכון, או שיעבוד אחר כאמור יהיה מותנה בכך שהוא 

 .JOA -לא יפגע בהוראות ה

 29לויתן במאגר מותנים משאבים .1.8.12

 כמויות נתוני .א

 Netherland Sewell and Associatesמחברתפי דוח שקיבלה שותפות רציו -על

Inc. " :להלן(NSAI "המעריך" או ,)"המערכת לכללי בהתאם הוכן רואש 

 המשאבים"(, המשאבים דוח( )להלן: "SPE-PRMS) פטרוליום משאבי לניהול

( של גז טבעי the gross (100 percent) contingent resources) המותנים

 במאגר( MMBBL( ושל קונדנסט )במיליוני חביות BCF -)בביליוני רגל מעוקב 

 נכון( Development Pending) בבחינה פיתוח הצדקת בשלב המסווגים, לויתן

 :להלן כמפורט הינם, 30.6.2014 ליום

 המשויך השיעור"כ סה הנפט בנכס( 100%) כ"סה הסתברות   מטרה

 של ההוניות הזכויות למחזיקי

 ( Net) רציו שותפות
30
  

 טבעי גז

 

BCF 

  קונדנסט

Milion 

Barrels 

 

 טבעי   גז

BCF) ) 

  קונדנסט

Milion 

Barrels 

 

 הנמוך האומדן A חולות

(Low Estimate )– 

(C1 ) 

12,524.9 22.5 1878.7 3.4 

 הטוב ביותר האומדן

 (Best Estimate )– 

16,448.5 29.6 2467.3 4.4 

                                                           
לצורך קביעת מכסת  באמצעות יועצים חיצוניים, הליך אומדן למשאבים במאגר לוויתן, ,משרד האנרגיה מבצע בימים אלה  29

להלן, אשר למיטב ידיעת השותפות  (4)1.14.3 ויקט לוויתן, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בסעיף הייצוא מפר
הנ"ל תהא שונה באופן מהותי מהערכת המשאבים המפורטת  אנרגיהמשרד ה כי הערכת ומפעילת הפרויקט, טרם הושלם. יתכן

 להלן.
 תשלום תמלוגים.  לפני  30
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(C2) 

 הגבוה האומדן

(High Estimate) (C3) 

19,244.6 34.6 2886.7 5.2 

 הנמוך האומדן B חולות

 (Low Estimate )- 

(C1) 

2,074.3 3.7 311.2 0.6 

 הטוב ביותר האומדן

 (Best Estimate )- 

(C2) 

2,964.2 5.3 444.6 0.8 

 הגבוה האומדן

(High Estimate) - 

(C3) 

4,263.9 7.7 639.6 1.2 

 הנמוך האומדן C חולות

(Low Estimate )- 

(C1) 

1,982.9 3.6 297.4 0.5 

 הטוב ביותר  האומדן

(Best Estimate )- 

(C2) 

2,521.8 4.5 378.3 0.7 

 

 הגבוה האומדן

 (High Estimate) - 

(C3) 

3,016.2 5.4 452.4 0.8 

 

 כי: ן, בין היתר, מספר הנחות והסתייגויות, ובכללNSAIהמשאבים ציינה  בדוח .ב

 

 ;פיתוח סיכוני לשקף הותאמו לא ההערכות .1

2. NSAI הבארות של המכני התפעול את בדקהלא ו הנפט בשדה הלא ביקר 

 ;מצבן את או

3. NSAI איכות סביבה. יחד עם  ענייניחשיפה אפשרית הנובעת מ נהלא בח

על חבות  הכי נכון למועד דוח המשאבים לא ידוע ל NSAI ציינהזאת, 

איכות סביבה העלולים להשפיע באופן מהותי על  ענייניאפשרית בנוגע ל

 כמות המשאבים המותנים המוערכת בדוח המשאבים, או על כלכליותם;

שלא פותח ועל כן ההערכה מבוססת על  אתרמצויים ב תניםהמוהמשאבים  .4

( תוך אנלוגיה Efficiencies   Recoveryאומדן נפח מאגר ויעילות הפקה )

 מאגר דומים. מאפייניו גיאולוגייםמאפיינים  בעלימאגרים ל

 השווקים, לויתן במאגר המוערכים המשאבים של המשמעותי ההיקף לאור .ג

 לתיאור. הבינלאומי והשוק המקומי השוק ינםה אלו למשאבים הפוטנציאליים

 האפשרות בחינת אודות לפרטים וכן כאמור למשאבים הפוטנציאלי השוק

 ביום רציו שותפות שפרסמה למשקיעים במצגת סקירה ראו, הגז לייצוא

 "(. יוני מצגת( )להלן: "2014-01-091590 אסמכתא)מס'  16.6.2014

ן כעתודות, מותנה, בין היתר, באישור המשאבים המותנים בפרויקט לוית סיווג .ד



 42  - א                                                            

תוכנית לפיתוח ומסחור הגז הטבעי והקונדנסט מהמאגר וצפי סביר למכירות גז 

טבעי ו/או קונדנסט. כמו כן, דוח המשאבים אינו כולל ניתוח כלכלי של נכס 

הממצא ועל פיתוח של מאגרים דומים )לרבות תמר(,  גודלהנפט אך בהתבסס על 

 יהיו ביותר הטוב האומדן בקטגוריית המותנים המשאבים כי סביר סיכוי יש

 . כלכליים

 לוויתן מאגר לפיתוח מוצע מתווה .ה

 .לעיל 1.8.5  ראו סעיף

 כלשהו שיעור להפיק מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות אין – אזהרה .ו

 .המותנים מהמשאבים

בדבר המשאבים המותנים  NSAIהערכות  - צופה פני עתיד אזהרה בגין מידע

והקונדנסט במאגר לויתן, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. 

ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר, 

שנתקבל ממפעילת מאגר לויתן, מהקידוחים במאגר ומקידוחים במאגרים 

ואשר לגביהן  NSAIוכים והינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות בלבד של סמ

לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט, שיופקו בפועל, 

עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים 

וביקוש בשוק תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע 

הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או מהביצועים בפועל של 

המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף 

ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של 

 נפט וגז טבעי. 

 לניהול למערכת התואם באופן נערכו עילדל הנתונים כל כי מצהירה החברה .ז

 (.SPE-PRMS) פטרוליום משאבי

 מונחים מילון .ח

 PRMS-מוגדרים על פי ה - (Contingent Resources) מותנים משאבים

הפקה ממאגרים -ככמויות של הידרוקרבונים שנכון ליום נתון עשויים להיות בני

הפקה -ם נחשבים בניידועים על ידי יישום של תכניות פיתוח, אך שעדיין אינ

 מבחינה כלכלית, כתוצאה מתנאי אחד או יותר.

"הצדקת  של( Project Maturity Sub-Class) בשלות בשלב מותנים שאבים

ככאלו  PRMS -מוגדרים על פי ה (Development Pending" )בבחינה פיתוח

המצויים במאגר בו מתקיימות נסיבות להצדקת הפקתם הכלכלית בטווח 

 .הנראה לעין

פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי  – (המשאבים לדוח)בקשר  קונדנסט

 המאגר, אך הופכים נוזל במעבר מהמאגר לפני השטח.

 בנקבוביות המתאפיינות סלע של שכבות או שכבה - (Reservoir) מאגר 

 לעתים. וגז נוזלים של וזרימה קיבול המאפשרות, יחסית גבוהות וחדירות

 .גז/או ו נפט של שדה לתיאור גם משמש
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Gross Rock Volume - במבנה הלכודות הסלע שכבות של)ברוטו(  הנפח 

 .מים – גז המגע מעל נתון גיאולוגי

Net-to-Gross -  היחס בין שכבות מאגר לשכבות שאינן מאגר הלכודות במבנה

 גיאולוגי נתון.

Gas Formation Volume Factor - יבתנא  טבעי גז של מעוקב רגל של הנפח 

 .השטח לפני מובא הוא כאשר המאגר של והטמפרטורה הלחץ

TCF" "– מיליארד רגל מעוקב. 1000 -טריליון רגל מעוקב, שהם כ 

 

"BCF "– 0.0283 -מיליארד רגל מעוקב שהם כ BCM. 

"BCM "– 35.3107 -מיליארד מטר מעוקב שהם כ BCF . 

 

 המעריך של דעת חוות .ט

ידי -מותנים של מאגר לויתן שהוכן על דוח משאבים 'אכנספח זה  דוחמצורף ל

NSAI  ידי -בדרך של הפניה לדוח המיידי שפורסם על 30.6.2014נכון ליום

( וכן הסכמת 2014-01-112347)מס' אסמכתא  13.7.2014שותפות רציו ביום 

 זה. דוחהמעריך להכללת הדוח האמור ב

 

 יםצפי משוער להכנסות ממאגר לויתן בהתבסס על המידע הפומבי הקי .1.8.13

בהתאם לתנאי שטרי החזקות )שטרי החזקות פורסמו באתר משרד התשתיות 

הלאומיות, האנרגיה והמים( יוקמו במאגר לויתן מתקני הפקה אשר יאפשרו הפקה, 

מיליון מ"ק  1.4הולכה והזרמה של גז טבעי למערכת ההולכה הארצית בכמות של 

 בשנה. BCM 12 -לשעה, לפחות. זוהי כמות שוות ערך לכ

 ספטמברתאם לפרסומים של מפעילת חזקות לויתן במצגת למשקיעים מחודש בה

לכלול מתקני הפקה  בשלב הראשון של הפיתוח , צפויה תכנית הפיתוח בחזקות2014

 BCM 16 -כמות שוות ערך לכ – Bcf/d 1.6אשר יאפשרו יכולת אספקה מירבית של 

של גז טבעי לשווקי מנת לשרת את צרכי השוק המקומי וכן מכירה -בשנה וזאת על

 יצוא באזור. 

, 2015נכון לחודש מרץ פי פרסומי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, -על

 סךבו BCM 12 -לעמוד על כ 2020בשנת צפויה צריכת הגז הטבעי השנתית בישראל 

 .2040עד לשנת   BCM 436 -הכל כ

, 2014ש ינואר בהתאם לפרסומים פומביים של חלק מהשותפים בחזקת תמר מחוד

פוטנציאל הביקוש במשק הישראלי, הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי צפוי להיות כ 

15.7 BCM  17.7 -וכן כ 2018בשנת BCM  בהתאם לאותם פרסומים, 2020בשנת .

ההערכה שהסבות נוספות של תחנות כוח פחמיות לשימוש בגז טבעי תוסיף ביקוש 

 לשנה. BCM 6של עד כ 

עם חיבורו של מאגר לויתן לחוף, הוא צפוי לספק את יתרת  לאור האמור לעיל
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 הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי. 

 50% נקבע כי למאגר לויתן פוטנציאל יצוא של 2013בהחלטת הממשלה מיוני 

. בשווקי בעקבות עסקאות החלף עם מאגרים אחרים 25%מהיקף המאגר וכן עוד 

-ת משמעותיות של גז טבעי. בירדן, עלהיצוא באזור קיימים ביקושים גבוהים לכמויו

, הצפי לביקוש 2013פי מצגת של מפעילת חזקות לויתן למשקיעים מחודש דצמבר 

נחתם מזכר הבנות עם חברת החשמל  2014בחודש ספטמבר בשנה.  BCM 4-3הינו 

לשנה   BCM 3-הממשלתית הירדנית בקשר עם אספקה גז טבעי בהיקף של  כ

במצרים קיימים שני מתקני הנזלה להלן(.  1.15.4 סעיף )ראו  שנים 15לתקופה של 

של גז טבעי בשליטה של תאגידי אנרגיה מובילים בעולם. מתקנים אלו פועלים 

בקיבולת נמוכה משמעותית ביחס לקיבולת המותקנת הקיימת לאור מחסור 

 BCM 13 -אלו עומד על כ במקורות אספקה זמינים של גז טבעי. הביקוש ממתקנים

בחודש יוני נחתם מזכר הבנות עם חברת בריטיש גז בקשר עם אספקת גז  בשנה. 

 להלן(. 1.15.3 שנים )ראו סעיף  15לשנה לתקופה של  BCM 7טבעי בהיקף של 

 2020פי פרסומים של משרד האנרגיה הטורקי צריכת הגז בשוק הטורקי לשנת -על

 .BCM 46 -היא עמדה כל כ 2012בעוד שבשנת  BCM 60 -הינה כ

למועדי תחילת  ,לעיל, לרבות ביחס האמור אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

אספקת גז טבעי ממאגר לויתן, לוחות זמנים, תכנית הפיתוח ושלביה, היקפים 

יירות ערך, א לחוק נ32מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף כולם  יםמהוו ים,כספי

אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן המפורט לעיל או בכל אופן אחר, 

הקשורים בקשר  והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים

החלטות גופים רגולטוריים, ובעיקרם בסוגיות הנוגעות להגבלים עסקיים, עם 

כמו  .הפקה ומסחור של גז טבעילהלן וכן של  1.14.4 עד  1.14.2 כמפורט בסעיפים 

ידי המפעילה בחזקות -כן, המידע האמור לעיל מתבסס על סמך נתונים שפורסמו על

שותפי חזקת תמר וגורמים ממשלתיים בישראל ובמדינות שכנות ואשר חלק מלויתן, 

 לחברה לא הייתה כל אפשרות לבקר ו/או להעריך מידע זה.

 הון אנושי .1.9

הדירקטורים הרגילים )שאינם חיצוניים ושאינם בלתי תלויים(, החברה אינה מעסיקה עובדים. 

יו חיפושי נפט בע"מ, השותף המכהנים במועד הדוח בדירקטוריון החברה מועסקים על ידי רצ

הכללי בשותפות רציו אשר מחזיקה במלוא הון המניות המונפק של החברה. מנכ"ל החברה 

משמש כיועץ של שותפות רציו. יובהר כי החברה אינה משלמת גמול כלשהו לנושאי המשרה 

 דוח.המכהנים במועד ה

ניקה שותפות רציו לחברה, בין החברה לבין שותפות רציו, מע 14.9.2014פי הסכם מיום  -על

ללא תמורה, בעצמה ו/או באמצעות השותף הכללי בה, שירותי ניהול וייעוץ הכוללים, בין 

היתר, את השירותים העיקריים הבאים: שירותי מנכ״ל, שירותי דירקטורים, שירותי הנהלת 

רותי משרד ומזכירות, שירותי ייעוץ משפטי ומזכירות חברה, שי שירותיחשבונות וחשבות, 

מערכות מידע, שירותי ייעוץ בנושאים שונים, שימוש במשרדיה של שותפות רציו )לרבות 

החזקת המשרדים, הכוללת נקיון, תשלומי טלפון, פקס, מסים עירוניים, מים, חשמל וכד'( 
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שירותי ושירותים נוספים ככל שידרשו על ידי החברה ובהסכמת שותפות רציו )להלן ביחד: ״

 (. ״הניהול והייעוץ

שירותי הניהול והייעוץ מוענקים לחברה על ידי בעלי תפקיד המועסקים על ידי שותפות רציו 

״(. זהותם של נותני השירותים נקבעת נותני השירותיםו/או על ידי השותף הכללי בה )להלן: ״

ידי שותפות רציו, בהתאם לשיקול דעתה של שותפות רציו, ויכול שתשתנה מעת לעת -על

ת שותפות רציו ובכפוף לכל דין. שירותי הניהול והייעוץ ניתנים בהיקף בהתאם להחלטו

 בהתאם לצרכי החברה, ללא התחייבות להיקף שעות מינימאלי. 

מעביד בין החברה לבין נותני השירותים, ונקבע הסדר -הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד

 היה או הינו עובד החברה. ידי שותפות רציו היה וייקבע כי נותן שירותים -לשיפוי החברה על

עוד הוסכם כי החברה לא תשלם לנותני השירותים, אשר יהיו חברים בדירקטוריון החברה 

 ובוועדותיו )למעט דח"צים(, גמול דירקטורים. 

כרוכות בהנפקה וכן בכל שהיו במלוא ההוצאות  השאנשותפות רציו פי ההסכם -עלכמו כן, 

פעילות של החברה שאינם מנויים לעיל ובכלל זאת, בניהול ובההוצאות השוטפות הכרוכות 

 שכר ודירקטורים בלתי תלויים, דח"צים בגמולביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים, 

)לרבות  נושאי משרה נוספים כנדרש מחברת איגרות חוב כהגדרת מונח זה בחוק החברות

צוניים, מסים, תשלומים , שכ״ט עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, יועצים חימבקר פנים(

והיטלים שונים וכיו״ב. בנוסף תישא שותפות רציו בכל חבות או הוצאה בהן תחויב החברה 

 בקשר עם כתבי השיפוי שתעניק החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה.

ההסכם האמור יהיה בתוקף עד המועד הקובע לקבלת תמורות מכוח התמלוג )כהגדרתו בסעיף 

 .או עד המועד בו תודיע החברה לשותפות רציו על סיום ההסכםלעיל(  1.6.2.4 

 הון חוזר  .1.10

 ההלוואה הסכם בגין מהשותפות לקבל מהריבית ברובו מורכב החברה של החוזר ההון .1.10.1

 .החוב אגרות בגין לשלם הריבית בניכוי

 הרכב ההון החוזר של החברה: .1.10.2

 
בדוחות הכספיים  הסכום שנכלל

 )אלפי דולר(

 705 נכסים שוטפים

 677 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 

 ההתחייבויות השוטפות
28 

 

 מימוןו השקעות  .1.11

בניהול בכל ההוצאות השוטפות הכרוכות נושאת שותפות רציו כאמור לעיל,  .1.11.1

 .הוצאות שהיו כרוכות בהנפקה(לרבות מלוא ה) ובפעילות של החברה

בהתאם להסכם  רציועמידה את תמורת ההנפקה כהלוואה לשותפות ההחברה  .1.11.2

 .לעיל( 1.6.2  )לפרטים נוספים ראה סעיף רציו ההלוואה לשותפות

תקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה לשותפות רציו מהווים את כאמור, ה .1.11.3
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ום קרן וריבית אגרות החוב ואין לחברה מקורות מימון מקור המימון היחיד לתשל

 אחרים לפירעון תשלומי קרן וריבית אגרות החוב כאמור.

 מיסוי .1.12

פי הוראות פקודת מס הכנסה -התוצאות לצרכי מס של החברה מחושבות ונמדדות על .1.12.1

 לדוחות הכספיים. 5לפירוט נוסף, ראו ביאור  .1961-)נוסח חדש(, תשכ"א

לעיל(, ככל שתהיינה, יחול  1.6.2.4  מהתמלוג )כאמור בסעיףעל הכנסות החברה  .1.12.2

. על פי החוק, תמלוג העל מהווה 2011-, התשע"אהיטל לפי חוק מיסוי רווחי נפט

״תשלום נגזר״, ועל החברה כבעלת זכות התמלוג חלה חובת תשלום היטל בסכום 

ום הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט באותה שנת השווה למכפלת התשל

 .מס שבה התקבל התשלום

  :האמור מפורטים עיקרי החוק ןלהל 

 השארת שיעור התמלוגים ללא שינוי.  (א)

ן העולה באופ 20%״( בשיעור של ההיטלהטלת היטל רווחי נפט וגז )להלן: ״  (ב)

על  50%מרבי של  לינארי, בהתאם למקדם ההיטל )כהגדרתם להלן(, עד לשיעור

 רווחי נפט ממיזם נפט )כהגדרתם להלן(.

פי היחס בין הכנסות מצטברות -פקטור, על Rההיטל יחושב לפי מנגנון מסוג   (ג)

 ״(.מקדם היטללבין השקעות מצטברות כפי שהוגדרו בחוק )להלן: ״

, אז יגבה 1.5 -פקטור( ל R -ההיטל לא ייגבה עד לשלב בו יגיע מקדם ההיטל )ה  (ד)

(. ככל שיעלה מקדם ההיטל יגדל כאמור 20%בשיעורו המינימאלי )ההיטל 

( עם הגעת מקדם 50%ההיטל בצורה פרוגרסיבית עד לשיעורו המקסימאלי )

 .2.3 -ההיטל ל

( לגבי כל Ring Fencingככלל ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מיזם בנפרד )  (ה)

 שנת מס.

היטל בהתאם לחלקו כל אחד מבעלי זכות נפט של מיזם נפט חייב בתשלום ה (ו)

 .היחסי בזכות הנפט

 הטלת פחת מואץ על השקעות כדלקמן: (ז)

-בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכויים מהכנסות בעלי זכות נפט(, התשט״ז .1

״( הוצאות חיפוש יוכרו בניכוי כהוצאות תקנות הניכויים)להלן: ״ 1956

יכוי שוטפות. לבעל זכות נפט תנתן אפשרות לבחור בין שתי חלופות לעניין נ

( ניכוי בגובה ההכנסה החייבת )לפני ניכוי עלויות טרום 1עלויות אלה: )

ממצא( וניצול יתרת עלויות החיפוש לתקופת החיפוש כהוצאה שוטפת; או 

 ( ניכוי מלוא עלויות החיפוש בשנה השוטפת.2)

. לבעל 10%עלויות שנצברו בפיתוח נכסי הנפט יזכו לפחת מואץ בשיעור של  .2

( פחת 1אפשרות לבחור בין שתי חלופות לעניין ניכוי פחת:)זכות נפט תנתן 

; או 10% -בגובה ההכנסה החייבת )לפני ניכוי הפחת המואץ( אך לא יותר מ

 (.10%( פחת בגובה הסכום הנובע משיעור הפחת המואץ )2)

גבולות ההיטל אינם כוללים ייצוא או מקטעים נוספים של שרשרת הנפט   (ח)
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(Downstreamבהתאם לכך .)  השקעות לצורך הקמת מתקני ייצוא אינן נכנסות

להגדרה של השקעות הקמה, והעברת נפט למתקן לצורך זיקוק, הפקת אנרגיה, 

הנזלת גז טבעי או העברת נפט לכלי שיט או לצינור אשר נועדו לייצוא מהווים 

״מכירה״ של נפט. בהיטל לא יכללו מקטעים נוספים בשרשרת הערך פרט 

 ההפקה.למקטע החיפושים ו

 היטל ששולם יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה. (ט)

המנהל רשאי להורות, בהתייעצות עם הממונה, במסגרת קביעת שומה לפי     (י)

)ב( לחוק מיסוי רווחי נפט, או במסגרת החלטת 14מיטב השפיטה לפי סעיף 

לחוק מיסוי רווחי נפט שניתנה לבקשת בעל זכות נפט של  44מיסוי לפי סעיף 

פט, כי כמה מיזמי נפט ייחשבו לעניין חוק מיסוי רווחי נפט כמיזם נפט מיזם נ

אחד, ובלבד שטרם הגיע מועד תחילת ההפקה המסחרית ושמתקיימים, בין 

 השאר, כל אלה:

 זכויות הנפט של מיזמי הנפט נמצאות בתחומי אותו שדה נפט; .1

 זכויות הנפט של מיזמי הנפט הן בבעלות אותם גורמים ובאותם שיעורי .2

 החזקה;

 מרבית המיתקנים שישמשו כל אחד ממיזמי הנפט הם משותפים; .3

המנהל שוכנע כי הטעם העיקרי להגשת הבקשה אינו הימנעות מתשלום  .4

 ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה.

המנהל רשאי להורות, בהתייעצות עם הממונה, במסגרת קביעת שומה לפי מיטב  (יא)

י נפט, או במסגרת החלטת מיסוי לפי )ב( לחוק מיסוי רווח14השפיטה לפי סעיף 

לחוק מיסוי רווחי נפט שניתנה לבקשת בעל זכות נפט של מיזם נפט, כי  44סעיף 

מיזם נפט אחד ייחשב לעניין חוק מיסוי רווחי נפט לכמה מיזמי נפט, בהתאם 

לחלוקת שדות הנפט שבשטח זכות הנפט של אותו מיזם או בהתאם לחלוקת 

מצויים סוגי נפט שונים באותו שטח, לפי העניין,  השכבות הגאולוגיות שבהן

 ובלבד שמתקיימים, בין השאר, כל אלה:

בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט מצויים כמה שדות נפט, או קיימים כמה  .1

 סוגי נפט בשכבות גאולוגיות נפרדות, הניתנים להפקה בכמויות מסחריות;

הפרדה, הם מרבית המיתקנים שישמשו כל אחד ממיזמי הנפט לאחר ה .2

 נפרדים;

מכירת הנפט מכל שדה נפט או של כל סוג מסוגי הנפט, לפי העניין,  .3

 מתבצעת בנפרד;

המנהל שוכנע כי הטעם העיקרי להגשת הבקשה אינו הימנעות מתשלום  .4

 ההיטל או הפחתת היטל בלתי נאותה.

 תשלום ההיטל (יב)

או : שילם בעל זכות נפט של מיזם נפט תשלום המחושב, במישרין תמלוגים .1

בעקיפין, כשיעור מהנפט שהופק בשטח זכות הנפט של מיזם הנפט, 

מהתקבולים של המיזם, כולם או חלקם, או מרווחי הנפט של המיזם 
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"(, יהיה חייב מקבל התשלום הנגזר התשלום הנגזר" –)בסעיף קטן זה 

בתשלום היטל בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל 

אותה שנת מס שבה התקבל התשלום ולא יותר מסכום לגבי מיזם הנפט ב

ההיטל שבו היה חייב בעל זכות הנפט ששילם את התשלום הנגזר אילולא 

"(; סכום סכום ההשתתפות" –זה  ןהוראות פסקה זו )בסעיף קט

ההשתתפות יופחת מסכום ההיטל שבו חב בעל זכות הנפט ששילם את 

 התשלום הנגזר.

ט, בשנת המס שקדמה לתשלום התשלום היה מקדם ההיטל של מיזם נפ .2

או יותר, ינכה בעל זכות הנפט המשלם את התשלום הנגזר  1הנגזר, בגובה 

( לעיל, מהתשלום כאמור, לפני העברתו, סכום 1כאמור בסעיף קטן )

ממנו, על חשבוו ההיטל שמקבל התשלום חייבו בו, ויעבירו  50%המהווה 

י, בצירוף דוח כפי שקבע לפקיד השומה בתוך שבעה ימים מיום הניכו

המנהל. פקיד השומה רשאי להפחית את השיעור האמור בפסקה זו אם 

שוכנע כי שיעור ההיטל שיחול לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס יהיה נמוך 

 .50% -מ

היה שיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט בשנת המס שבה התקבל התשלום  .3

ר אחר לפי הוראות סעיף , ואם קבע פקיד השומה שיעו50%-הנגזר נמוך מ

( 2( לעיל נמוך מהשיעור שקבע או שהסכום שנוכה לפי סעיף קטן )2קטן )

לעיל היה גבוה מסכום ההיטל שמשלם התשלום הנגזר היה חייב בו, יוחזר 

( לעיל, 2עודף סכום ההשתתפות שנוכה למקבל התשלום לפי סעיף קטן )

 ועד ההשבה.בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הניכוי ועד למ

בהתאם  2016שיעור ההיטל על רווחי הנפט ממיזם נפט יותאם החל משנת  .4

לפקודת מס הכנסה באופו שבכל מקרה  126לשיעור מס החברות שבסעיף 

בהפרש ביו שיעור  0.64פחות המכפלה של  50%שיעור ההיטל לא יעלה על 

 לפקודת מס הכנסה לגבי שנת המס לגביה מחושב 126המס הקבוע בסעיף 

 .18%ההיטל לביו 

 ביחס לתחום פעילותה של שותפות רציו סיכונים סביבתיים .1.13

תחום חיפושי נפט וגז טבעי בישראל בכלל ופעילות הקידוחים בפרט מותנית בעמידה     .1.13.1

בדיני איכות הסביבה החלים בישראל ובהוראות של אמנות בינלאומיות שמדינת 

 .ישראל צד להן

נזקים לסביבה כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של בפעילות קידוחים קיים סיכון של 

נפט ו/או דליפה של גז. חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בין היתר, כי בביצוע קידוח 

ינקטו אמצעי זהירות, כך שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה 

טוש ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לשניה. כמו כן חל איסור לנ

 באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה.

לפני ביצוע קידוח, רוכש, בדרך כלל, אם ניתן, המפעיל ביטוח לכיסוי נזקים לסביבה 

 הנובעים מהתפרצות בלתי מבוקרת של נפט ו/או גז.

יצוין, כי ניהול המדיניות ביחס לניהול הסיכונים הסביבתיים בפרוייקטים בהם     .1.13.2
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מיושמים, מפוקחים ומנוהלים על ידי המפעיל בכל אחד  שותפה שותפות רציו,

 מהפרוייקטים.

 חברהמגבלות ופיקוח על פעילות ה .1.14

כהגדרתה בחוק  ,חברת אגרות חובשהיא כאמור לעיל, החברה הינה חברה פרטית     .1.14.1

, להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך החברה להוראותכן, כפופה -על. החברות

 נחיות הבורסה.ולהמכוחם תקנות שהוצאו 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות של שותפות     .1.14.2

 רציו

לאור ריבוי התגליות והעסקאות למכירת זכויות נפט שבוצעו בשנים האחרונות   (א)

בישראל, גברה הרגולציה באופן משמעותי בתחום זה. דוגמאות בולטות לכך 

, אימוץ המלצות ועדת צמח 2011-, תשע"א הינן: חקיקת חוק  מיסוי רווח נפט

על ידי ממשלת ישראל, פרסום הנחיות וקריטריונים להעברת ו/או רכישת 

 ידי הממונה וכיוצ"ב.-זכויות השתתפות בנכסי נפט על

חיפושי נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בחקיקה בעיקר על ידי חוק הנפט     (ב)

חוק )להלן: " 2002-עי, התשס"בוהתקנות שהותקנו מכוחו, וחוק משק הגז הטב

 "(. משק הגז הטבעי

 חוק הנפט

חוק הנפט קובע, בין היתר, כי לא יחפש אדם נפט אלא על פי "היתר מוקדם", 

"רישיון" או "שטר חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם נפט אלא על פי 

 רישיון או שטר חזקה.

רישיון, בעיקר את "רישיון" מקנה לבעליו, בכפוף להוראות החוק ותנאי ה

הזכות לחפש נפט בשטח הרישיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה ועל פי חוק 

הנפט, וזכות ייחודית לקידוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח בשטח הרישיון 

 3ולהפיק ממנו נפט. רישיון יינתן לשטח פתוח בלבד, לתקופה שאינה עולה על 

שנים מתאריך  7-ים בחוק, עד לשנים עם אפשרות להארכה, בתנאים הקבוע

 נתינתו. 

בהתאם לחוק הנפט, אם מגיע בעל הרישיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל     

הארכה של תקופת הרישיון לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרישיון זמן מספק 

לשם קביעת גבולותיו של שדה הנפט, אך לא יותר משנתיים, וכן רשאי לקבל, 

טח הרישיון, "חזקה" המקנה זכות ייחודית לחפש בשטח מסויים מתוך ש

ולהפיק נפט בשטח החזקה כל ימי תוקפה. שטח החזקה מוגבל למאתיים 

וחמישים אלף דונם, וכלל שטרי החזקה ברשותו של אדם לא יעלו שלושה מליון 

 30דונם אלא באישורה המוקדם של המועצה. החזקה ניתנת לתקופה של עד 

אם ניתנה חזקה מכח רישיון שתוקפו הוארך לאחר  שנה מיום נתינתה. אולם,

תגלית בשטח הרישיון, תתחיל התקופה ביום שבו היה פוקע הרישיון אלמלא 

שנה.  20הוארך. ניתן להאריך חזקה בתנאים הקבועים בחוק לתקופה נוספת של 

חזקה עלולה לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על ידי השר הממונה על ביצוע 

 פיק בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות. החוק, אם לא ה
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בחוק הנפט נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר זכויותיו של בעל חזקה, לייבא נפט 

ומוצרי נפט לישראל, לזקק נפט, לעבד נפט ומוצרי נפט, להובילם, לייצאם 

ולסחור בהם והוא רשאי למטרות אלו להקים מתקנים ולעשות שאר סידורים 

ם לכך וכן בניית צינורות קווי נפט לפי תוכניות שאישר מנהל ענייני הדרושי

 הנפט וכפוף לחוק התכנון והבניה.  

חוק הנפט מחייב, בין היתר, כי בעל חזקה )או בעל רישיון( המפיק נפט ישלם 

למדינה תמלוג בשיעור שמינית מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, 

ל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך בכל למעט כמות הנפט שהשתמש בה בע

 מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימאלי שנקבע בחוק. 

 )להלן: "תקנות הנפט"( 1953-תקנות הנפט, תשי"ג

תקנות הנפט עוסקות, בין היתר, בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה, 

"( וקובעות את אופן הגשת בקשות לקבלת הזכויותברישיונות ובחזקות )להלן: "

כויות, הגשת דוחות תקופתיים, אגרות שיש לשלם, תנאים לגבי תיחום ומיפוי ז

שטחי ההחזקה וההפקה, הוראות בעניין מתן זכויות בדרך של תחרות והוראות 

 בעניין תשלומי תמלוגים בהתאם לחוק הנפט.

)להלן:  2006-תקנות הים )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשס"ו

 "תקנות הים"(

 המבקש זכויות של כשירות תנאים מסויימים להוכחת קובעות הים קנותת

בתקנות הים  מסויימות כמפורט עבודות לביצוע לקבלן של מועמדו או נפט בים

נפט  זכות בעל שמבצע עבור מי - המבוקשת )קבלן בהתאם לסוג הזכות

 עבודה(.  תוכניות על ביצוע עליון פיקוח ומפקח תוכניות עבודה או מתכנן

בים  קידוח בביצוע בים מיפוי סייסמי בביצוע בין היתר, נדרש ניסיון קודם

כי  הים בתקנות נקבע למפורט בתקנות הים. כן שונים והכל בהתאם בעומקים

 המוסמכת, איתנות כלכלית הרשות דעת זכויות בים, להוכיח להנחת מבקש על

 העבודה.  תוכנית ביצוע של ויכולת למימון העלות המשוערת

  משק הגז הטבעי חוק

נכנס לתוקפו חוק משק הגז הטבעי, אשר עניינו הוראות  2002בראשית שנת 

בדבר אופן הקמת מערכת להולכה, שיווק ואספקת גז טבעי. מטרות חוק משק 

הגז הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר 

ממשלה בתחומי הכלכלה הפרטי וקיום תחרות בענף זה, בהתאם למדיניות ה

והאנרגיה, הסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן 

שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי יעילות 

 והבטחת שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי.

הלאומיות,  חוק משק הגז הטבעי מחייב קבלת רישיונות מאת שר התשתיות

"( להקמה והפעלה של מערכת הולכה של גז השרהאנרגיה והמים )להלן: "

טבעי, של רשת חלוקה של גז טבעי, של הקמה והפעלה של מיתקן גז טבעי נוזלי 

 ושל הקמה והפעלה של מיתקן אחסון.

בהתאם לחוק, העיסוק במכר ושיווק של גז טבעי אינו טעון רישיון אולם נקבע 



 51  - א                                                            

בהתקיים התנאים הקבועים בחוק משק הגז הטבעי לקבוע,  שיקול דעת לשר

בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי לתקופה שיקבע, 

 עיסוק בשיווק גז טבעי, יהיה טעון רישיון.

 השותפויות פקודת

 פקודת לתיקון חוקבקריאה שנייה ושלישית,  בכנסתאושר  16.2.2015 ביום

 פורסם 23.2.2015 וביום"( התיקון)להלן: " 2015-"העהתש(, 5)מס'  השותפויות

 .ברשומות התיקון

התיקון קובעות כי הוא ייכנס לתוקף בתוך חודשיים מיום הפרסום  הוראות

, כאשר קיימות תקופות מעבר ארוכות יותר לגבי 23.4.2015ברשומות, קרי ביום 

 . התיקון עוסק בהםנושאים  מספר

תווסף לפקודת השותפויות, והוא חל רק על תיקון הוא למעשה פרק חדש שמה

שותפויות מוגבלות ציבוריות, קרי שותפויות מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן 

או בזכויות השותף המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על 

 פי תשקיף. 

העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות  מטרתו

בדרך  נעשהכאשר חלק גדול מהתיקון  הןוהסדרת הממשל התאגידי ב ציבוריות

עם חוק החברות בשינויים וההתאמות הנדרשים. מ הסדריםשל אימוץ של 

כניסת התיקון לתוקף תידרש שותפות רציו לבצע את ההתאמות הנדרשות 

 בכללי הממשל התאגידי.

 החלים על תחום הפעילות של שותפות רציו מגבלות ואילוצים    (ג)

בקבלת היתרים  ,היתר בין, כאמור לעיל, פעילות חיפושי נפט וגז מותנית

שונים, בעמידה בדיני איכות הסביבה  רגולטוריים מגורמים ואישורים שונים

החלים בישראל ובהוראות של אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, 

ט וגז בהצגת יכולת כלכלית ובהעמדת בטחונות. כמו כן, פעילות חיפושי נפ

תלויה בזמינותם של קבלני קידוח וקבלני עבודות גיאופיזיות ובזמינותם של כלי 

 קידוח מתאימים. 

הפעילות בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז בישראל כפופה גם להנחיות     (ד)

הממונה אשר מתפרסמות מעת לעת. בשנים האחרונות, לאור התפתחותו של 

שעניינן קריטריונים להעברת ו/או הנחיות תחום זה, פרסם הממונה, בין היתר, 

ידי הממונה )הנחיות אלה מחמירות -רכישת זכויות השתתפות בנכסי נפט על

את התנאים להגשת בקשות לקבלת נכסי נפט והעברת זכויות בנכסי נפט 

בהתאם לחוק הנפט(, הנחיות בנוגע למתן ערבויות והנחיות הנוגעות להעברת 

 פושי נפט ברישיונות וחזקות.דיווחים ולביצוע פעולות חי

  שותפות רציו של הפעילות בתחום שינויים רגולטוריים    .1.14.3

כאמור, במסגרת תחום הפעילות של שותפות רציו נדרשים אישורים רגולטורים 

רבים, מצד הגורמים המוסמכים על פי חוק הנפט, וכן אישורים נלווים של רשויות 

ת הסביבה ורשויות התכנון השונות(. המדינה )לרבות משרד הביטחון, המשרד להגנ

במהלך השנים האחרונות, הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות 
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הרלוונטיים לתחום הפעילות של שותפות רציו. לשינויים רגולטוריים כאמור עלולה 

 להיות השפעה שלילית על פעילותה של שותפות רציו. כך למשל:

ת נכסי נפט והעברת זכויות בנכסי נפט הודעות הממונה בעניין התנאים לקבל .1

 בהתאם לחוק הנפט.

אמצה הממשלה באופן מלא את דוח ועדת ששינסקי  2011בינואר  23ביום  .2

-פורסם ברשומות חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 10.4.2011ומסקנותיו וביום 

. להערכת שותפות רציו, יישומו של החוק עלול להגדיל באופן משמעותי 2011

המס על שותפות רציו ועל תאגידים אחרים בתחום לעומת המצב ערב את נטל 

 כניסת החוק לתוקף.

הוגשה הצעת חוק המבקשת לקבוע, כי חלוקת הרישיונות  19.7.2010ביום  .3

, כדי לייצר מנגנוני שקיפות 1992-תתבצע על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב

וע כי שיעור ובקרה בקשר להקצאת הרישיונות. נוסף על כך, הוצע לקב

, 18%התגמולים של המדינה מכמות הנפט שהופקה על ידי בעל חזקה יעמוד על 

כפי שקבוע כיום, כך שהשיעור יהיה דומה לשיעור הממוצע  12.5%במקום 

 בעולם.

ועדה ) לאמץ את עיקרי המלצות ועדת צמח, 2013החלטת הממשלה, מחודש יוני  .4

שק הגז הטבעי בישראל בין משרדית לבחינת מדיניות הממשלה בנושא מ

(, אשר מונתה בחודש ופיתוחו העתידי ובכלל זה אפשרויות יצוא הגז הטבעי

 . להלן עיקרי החלטות הממשלה: "(ועדת צמח"להלן: ) 2011אוקטובר 

להבטיח את צורכי האנרגיה של המשק המקומי הישראלי ובכלל זה, לקבוע  .א

גז טבעי )להלן:  BCM 540לטובת המשק המקומי, כמות של  כי יש להבטיח

"(, אשר תאפשר אספקה של ביקושי הכמות המינימאלית למשק המקומי"

שנים החל ממועד החלטת  29 -לצורכי האנרגיה של המשק לכ הגז הטבעי

 הממשלה. 

גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה, בכפוף להבטחת  לקבוע כי ייצוא .ב

 הכמות המינימאלית למשק המקומי. 

גז טבעי בשטח החזקה למשק  לי חזקה לחבר כל שדהלקבוע חובה על בע .ג

 המקומי, בעיתוי ובהיקף שייקבעו, במסגרת שטר החזקה, ובהתאם

 .לתנאים שייקבעו

 להבטיח כי תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות יבשתיות וימיות להולכה .ד

ולטיפול בגז טבעי למשק המקומי יתבצעו במעורבות ממשלתית, ככול 

 שתידרש.

מדינת ישראל, לרבות בשטח הכלכלי  הגז יהיה בשטח בשליטתמתקן ייצוא  .ה

 בין מדינות. הבלעדי, אלא אם ייקבע אחרת במסגרת הסכם בילטראלי

לחייב את כלל בעלי החזקות הקיימים והפוטנציאליים במאגרים, בהתאם  .ו

לגודלם, בהקצאה של לפחות חלק מהגז שברשותם לטובת המשק המקומי 

 "(.חובת אספקה למשק המקומיבשיעורים שנקבעו )להלן: "
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במאגר מפותח, יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא  לקבוע כי בעל חזקה .ז

בהתאם לגודלו ובשיעורים  מטעמו כנגד חובת אספקה למשק מקומי

לאישור הממונה והממונה על הגבלים עסקיים, ולאחר  שנקבעו, ובכפוף

וץ ועידוד ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים, לרבות הצורך בתמר

 קטנים.  מאגרים

 להטיל על מנהל רשות הגז הטבעי, ביחד עם הממונה, לבחון מתן הוראות .ח

 רגולטוריות למכר בנפרד.

 
שפותח לפני החלטת הממשלה, יהיה רשאי  על אף האמור לעיל, מאגר .ט

למשק המקומי  מהכמות שבעלי החזקה טרם התחייבו לגביה 50%לייצא 

ת הכמות המינימאלית למשק המקומי. עם במועד החלטה זו, בכפוף להבטח

, והמים האנרגיההתשתיות הלאומיות, זאת, רשאים ראש הממשלה ושר 

מתוך  BCM20גז טבעי, באופן מיידי, בכמות שלא תעלה על  לאשר אספקת

מהכמות המותרת לייצוא  50%המאגר האמור בסעיף זה ובמסגרת 

 .בסעיף זה מהמאגר האמור

יבחן בהתייעצות עם ראש והמים  נרגיההאהתשתיות הלאומיות, שר  .י

הכלכלה, את הצורך לקבוע כללים לגבי מכירה  הממשלה, שר האוצר ושר

לייצור מוצרים שמיועדים  של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד

 .כייצוא לייצוא, שגז טבעי מהווה רכיב ייצור מרכזי בהם, אשר תחשב

הטבעי ולהגדיל את כמות על מנת להגביר את אמינות האספקה של הגז  .יא

לפעול להקמת צנרת הולכת גז טבעי ממאגר תמר  ,האספקה למשק המקומי

יהיה  B ולקבוע כי מאגר מרי ,לאזור אשקלון לרבות מתקן טיפול לגז טבעי

 .מאגר אחסון פעיל

חקיקה ככל  ימים, להגיש תיקוני 120להטיל על שר האוצר לפעול, בתוך  .יב

לת מלוא החלק של הציבור במשאב הגז את קב מנת להבטיח-שיידרש, על

 הטבעי במקרה של יצוא גז טבעי.

שנים ממועד אישורה  5ידי הממשלה בתום -החלטת הממשלה תבחן על .יג

לצורך עריכת שינויים, ככל שיידרשו, לגבי המדיניות ביחס לממצאים 

שנים ממועד החלטת הממשלה, בהתאם  5ידי הממונה לאחר -שיוכרו על

 ובהתחשב בהיצע הגז הטבעי. לצרכי המשק המקומי

, 2.5.2012פורסמו המלצותיה של מועצת הנפט מישיבתה ביום  14.5.2012 ביום .5

ביניהן, המלצה לסגירת הים להענקת זכויות נפט. בהתאם להמלצת מועצת 

סמכות לסגור שטח  והמים האנרגיההתשתיות הלאומיות, הנפט כאמור, לשר 

שר הודיע  2012. בחודש יוני לחיפושי נפט בהתייעצות עם מועצת הנפט

כי כל שטחי קרקע הים ותת הקרקע של והמים  האנרגיההתשתיות הלאומיות, 

השטחים התת ימיים הסמוכים לחוף, במים הטריטוריאליים ומחוצה להם עד 

היכן שעומק המים שמעליהם, מאפשר את ניצול אוצרות הטבע, שאין עליהם 
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יהיו סגורים לחיפוש  –, בני תוקף זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה

 .נפט והפקתו

 ממשלה בדבר הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה החלטת .6

בהמשך להחלטת ממשלה בדבר הפעלת תכנית לאומית לפיתוח תחליפי נפט 

בענין קידום  5327ס' מהחלטת ממשלה  13.1.2013בתחבורה, פורסמה ביום 

למקורות אנרגיה חליפיים לנפט,  2013-2025מעבר התחבורה בישראל בשנים 

וזאת כדי לאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כמקור אנרגיה 

, בהתאם 2025בשנת  60%-ושל כ 2020בשנת  30%-בישראל בשיעור של כ

לתחזיות הצריכה וככל שהמעבר כדאי כלכלית. ההחלטה כאמור מתמקדת 

ט בתחבורה, בהטעמת טכנולוגיות המקטינות את השימוש הישראלי בנפ

ומתמקדת הן בבניית רגולציה, שתאפשר את הטמעתם של מקורות אנרגיה 

(, גז CNGחליפיים, שאינם מבוססי נפט, במשק הישראלי, כגון: גז טבעי דחוס )

( ותערובות בנזין ומתנול, והן ביצירת תהליכים GTLטבעי שהומר לדלק )

 לבחינת מדיניות עתידית עבור דלקים חדשים. 

ור עשויה להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי לגז טבעי במשק החלטה כאמ

 .הישראלי

פנה משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לועדת  25.5.2011ביום  .7

המחירים המשותפת במשרד האוצר ובמשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

"( על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת פיקוח ועדת המחיריםוהמים )להלן: "

חירי הגז הטבעי הנמכר בישראל. בהמשך להמלצת ועד המחירים, ביום על מ

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז  22.4.2013

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של 2013-טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

יים בפרויקט יצוין, כי פתרון סוגיית ההגבלים העסקדיווח על רווחיות ומחירים. 

להלן, עשויה לכלול, בין היתר, הסדרה של  1.14.4 לוויתן, כמפורט בסעיף 

 סוגיית הפיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר בישראל.

פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים  2013באוגוסט  5ביום  .8

)להלן  2013-(, התשע"ג2014-ו 2013יעדי התקציב לשנים  )תיקוני חקיקה להשגת

 2014החוק(. בין היתר קובע החוק העלאה של שיעור מס החברות משנת המס  -

 (.25%)במקום  26.5%ואילך, לשיעור של 

, שיעור ההיטל על רווחי 2011–כמו כן, על פי חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א

בהתאם לשיעור מס החברות באופן  2016 הנפט ממיזם נפט יותאם החל משנת 

בהפרש בין  0.64פחות המכפלה של   50%שבכל מקרה שיעור ההיטל לא יעלה על 

 .18%חברות לשנת המס לגביה מחושב ההיטל לבין שיעור מס 

 בקריאה 2015-ה"התשע(, 5' מס) השותפויות פקודת לתיקון חוק הצעת אישור .9

 .לעיל 1.14.2  סעיף ראו לפרטים. בכנסת ושלישית שניה

פרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי את החלטתה בעניין  7.9.2014ביום  .10

מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית. ההחלטה קובעת את 

תעריפי ההולכה שיחולו על העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת ההולכה 
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למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית וכן את מימון מקטעי מערכת  הארצית

 ההולכה המיועדים לייצוא גז טבעי כאמור. 

מטעם הממשלה הצעת חוק האזורים הימיים. החוק  פורסמה 8.12.2014 ביום .11

המוצע מבקש לקבוע את המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים )לרבות 

הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים  שטחי ים שמעבר לגבולות המדינה(, את

אלה וכן את גבולות הסמכויות שרשויות המדינה השונות רשאיות להפעיל בהם. 

רציו לחוק המוצע במתכונתו הנוכחית עשויה להיות השפעה על פעילות שותפות 

 שלה, אשר נכון למועד פרסום הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה.  והעלויות

  פרויקט לוויתןבקשר עם  הגבלים עסקיים .1.14.4

"( ההגבלים רשות)להלן: " העסקיים ההגבלים רשות הודיעה 6.9.2011 ביום

 עם יחד לשותפות רציו כי היא שוקלת לקבוע כי שותפות רציו הינה צד להסדר כובל

. קביעתה האפשרית של רשות ההגבלים מבוססת, לפי נובלו אבנר ,קידוחים דלק

 עםלות משותפת בהיתר מוקדם רציו ים, מכתבה, על כניסתה של שותפות רציו לבע

. רשות ההגבלים הזמינה את שותפות נובל עם גם יותר מאוחר ובשלב, ואבנר דלק

הגישה שותפות רציו את התייחסותה  17.6.2012רציו להשמיע את טענותיה. ביום 

המפורטת. בין השאר הוסברו בהתייחסות של שותפות רציו השגיאות הכלכליות 

נות בעמדתה של רשות ההגבלים בדבר קיומו של הסדר כובל והמשפטיות הטמו

 בהיתר רציו ים. 

פרסמה דלק דיווח מיידי על משא ומתן מתקדם המתנהל בין דלק,  31.12.2013ביום 

אבנר ונובל לבין רשות ההגבלים העסקיים לפשרה שתבוא חלף פרסומה האפשרי של 

ב לחוק 50לפי סעיף  פרסמה הרשות נוסח צו מוסכם 27.3.214הקביעה. ביום 

, בינה לבין דלק, אבנר ונובל. ואולם, ביום 1988-ההגבלים העסקיים תשמ"ח

הודיעה באת כוח הממונה לשותפות כי הממונה החליט שלא להגיש את  23.12.2014

הצו המוסכם לאישור בית הדין וכי הוא שוקל לפרסם קביעה בדבר  הסדר כובל 

 ונה ולהשמיע בפניו טענותיה. כאמור. רציו הוזמנה להיפגש עם הממ

השמיעה רציו את טענותיה בפני הממונה. טרם פורסמה החלטת  28.1.2015ביום 

 הממונה בנושא. 

עם הרגולטורים  דלק, אבנר ונובל מנהלות דיוניםלמיטב ידיעת השותפות, במקביל, 

 בחודש ., במטרה להגיע למתווה מוסכםעסקיים השונים ובכללם הממונה על הגבלים

 ההגבלים על הממונה כי, לעיתונות עסקייםה הגבליםה רשות ההודיע 2015 ברוארפ

 לאור, חודשיים למשך כאמור הכובל ההסדר סוגיית לגבי הקביעה פרסום את דוחה

 על התחרותית הבעיה לפתרון לחתור הצדדים ונכונות הממשלה משרדי התגייסות

 על לעבוד זה בזמן משיכוי המשותפים העבודה צוותי וכי, הממשלתי המתווה בסיס

 יסתיימו"ל הנ השיחות כי וודאות כל אין, כי יצוין. המשבר לפתרון מוסכם מתווה

 .בהסכמה

, פורסםשת ככל, כאמור העסקיים ההגבלים רשות של קביעה, השותפות להערכת

 הזמנים בלוחות לדחייהו"ל ובחו בארץ ארוכים משפטיים להליכים להוביל עלולה

  ולהשפיע לרעה על היכולת לשווק את הגז שבו. ויתןלו מאגר פיתוח של
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 בקשה הוגשה 13.3.2013 ביוםבמקביל להליך שהתנהל בעניין קביעת הממונה, 

 משותף לשיווק בנוגע, ההגבלים לחוק 14 סעיף לפי כובל הסדר מאישור לפטור

 הוגשה דומה. בקשה ולטורקיה הפלשתינית לרשות, לירדן לוויתן ממאגר לייצוא

 טרם, הדוח פרסום למועד נכון. 31.10.2013 ביום למצרים לייצוא משותף קלשיוו

-ו 29.5.2013, 26.5.2013 מהימים במכתבים. בבקשה סופית החלטה נתקבלה

 אכיפה הליכי מנקיטת תימנע היא כי העסקיים ההגבלים רשות הודיעה 31.10.2013

 שיווק עם קשרב הפטור לבקשת מהצדדים מי כנגד העסקיים ההגבלים חוקפי -על

  .הפטור לבקשת בנוגע החלטה לקבלת עד וזאת, כאמור משותף

 לקוחות של שותפות רציו .1.15

נחתם הסכם ראשון לאספקת גז טבעי בין שותפות רציו ויתר השותפים  5.1.2014ביום  .1.15.1

 Palestine Power Generation Company"(, לבין המוכריםבחזקות לוויתן )להלן: "

PLC " :להלן(PPGC לפיו הרוכשת"" או )"PPGC  תרכוש מהמוכרים גז טבעי לצרכי

הפעלת תחנת כח שהרוכשת מתעתדת להקים באזור ג'נין בצפון הגדה המערבית )להלן: 

 "(.הסכם האספקה"

גז טבעי בהיקף כולל של עד  PPGC-פי הסכם האספקה התחייבו המוכרים לספק ל-על

 "(.חוזית הכוללתהכמות ה)מיליארד מטר מעוקב( )להלן: " BCM 4.75 -כ

להתחיל עם ראשית האספקה ממאגר היתה האספקה על פי הסכם האספקה צפויה 

תצרוך את הכמות החוזית הכוללת, לפי  PPGCאו עד אשר  שנה 20להימשך לויתן ו

 "(.תקופת ההסכםהמוקדם )להלן: "

קיימת זכות להפחית את הכמויות, שיירכשו בהתאם למנגנון הקבוע  PPGC -ל 

 ספקה. בהסכם הא

PPGC ( התחייבה לרכוש או לשלםTake or Pay בעבור כמות שנתית מינימלית של גז )

 בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה. 

וכולל  (Brent)מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה יוצמד למחירי חבית נפט מסוג ברנט 

 "מחיר רצפה". 

 PPGC-צטבר ממכירת גז טבעי לכי היקף ההכנסות המהעריכו השותפים במאגר לויתן 

מהזכויות במאגר לויתן( בתקופת ההסכם )וזאת בהתבסס על הערכת  100%)ביחס ל 

השותפים לגבי מחיר וכמות הגז הטבעי שתירכש במהלך תקופת ההסכם(, עשוי 

 מיליארד דולר ארה"ב.  1.2 -להסתכם בכ

סות המצטבר במידה והכמות החוזית הכוללת תפחת כאמור לעיל עשוי היקף ההכנ

 מיליארד דולר ארה"ב.  1-להסתכם בכ

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם אישור הפיתוח של מאגר לויתן 

על ידי המוכרים, קבלת כל האישורים הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לפי דין 

ויתן לפיתוח מאגר לויתן ולייצוא גז ממנו, סגירה פיננסית של מימון הפיתוח של מאגר ל

 של מימון הקמת תחנת הכח. PPGCוכן סגירה פיננסית מצד 

 האספקה הסכם ביטול על לוויתן בפרויקט לשותפים PPGCהודיעה  10.3.2015ביום 
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 רשות אישור קבלת אי ובעיקרם, כאמור המתלים התנאים התקיימות אי עקב

 האישורים קבלת ואי לוויתן פרויקט של הפיתוח באישור העיכוב, ההגבלים

 יכנס הביטול. האספקה בהסכם כקבוע, דין לפי הנדרשים הנוספים הרגולטוריים

 או ההגבלים רשות אישור יתקבל האמור למועד עד כן אם אלא יום 30 בתוך לתוקף

 שנקבעו האחרים המתלים התנאים יתקיימו זה למועד עד כן אם אלא יום 14 בתוך

 .בהסכם האספקה

ה ייעודית לפיתוח, הקמה והפעלה של תחנות הינה חבר PPGCלמיטב ידיעת החברה, 

 כח בשטחי הרשות הפלסטינית, הרשומה ופועלת תחת חוקי הרשות.

ההערכות דלעיל, לרבות ביחס להיקף הכספי הכולל  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

, ותחילת מועד פי הסכם האספקה-על של הסכם האספקה, כמות הגז הטבעי שתירכש

א לחוק 32ם מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף האספקה על פי ההסכ

ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן המפורט לעיל או בכל 

אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות 

קף, בקצב ובעיתוי עקב אי התקיימות התנאים המתלים, כולם או חלקם, שינויים בהי

, שינוי במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט PPGCצריכת הגז הטבעי על ידי 

 מסוג ברנט וכיוצ"ב. 

"( המציעותהוגשה הצעה בשם אבנר, דלק ושותפות רציו )להלן: " 14.4.2014ביום  .1.15.2

לאספקת גז טבעי באמצעות צנרת ממאגר לויתן במסגרת מכרז, אשר פרסמה ממשלת 

 "(.DEFAלהלן: " DEFAין באמצעות חברת הגז הממשלתית קפריס

בשנה, בשני  BCM 0.7-0.95 -המכרז הינו לאספקת גז טבעי לקפריסין בהיקף של כ

ולכל המאוחר  2016, מתייחס לתקופת אספקה שתחל בראשית שנת האחדמסלולים: 

 2022"( ותסתיים בסוף שנת תחילת תקופת האספקה)" 2017במחצית השניה של שנת 

, מתייחס לאספקה והשניהארכות, כל אחת מהן בשנה נוספת,  3 -עם אפשרות ל

 -" וההצעה)להלן: " 2025שראשיתה בתחילת תקופת האספקה וסיומה בסוף שנת 

 ", בהתאמה(.המכרז"

ההצעה כאמור הינה לאספקת גז טבעי בהתאם ללוח הזמנים המשוער לפיתוח מאגר 

ן המציעות לבין ממשלת קפריסין על תנאיו של לויתן וכפופה, בין היתר, להסכמה בי

, וכן למספר תנאים 30.4.2015וזאת לא יאוחר מיום  הסכם מחייב לאספקת גז טבעי

מתלים, שעיקרם סגירה פיננסית של פרויקט פיתוח מאגר לויתן ושל הקמת הצינור 

לת לקפריסין, קבלת אישורים רגולטוריים ומיסויים לשביעות רצונן של המציעות, וקב

 פי דין, ככל שיידרשו.-אישור האורגנים המוסמכים והאישורים הנדרשים על

הודיע הממונה על ההגבלים לשותפי לוויתן, כי  7.4.2014בהקשר זה יצוין, כי ביום 

ימנע מצעדי אכיפה בעניין שיווק משותף של גז טבעי מפרויקט לוויתן לקפריסין, וזאת 

 משותף מפרויקט לוויתן.עד למתן החלטתו הסופית בעניין שיווק 

נכון למועד פרסום הדוח, נמשכת הבחינה המסחרית של ההצעה והמשא ומתן 

 לבין המציעות.  DEFAבין
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 מהוות ולמכרז להצעה ביחס דלעיל ההערכות - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

 כי כל ודאות אין ערך, אשר ניירות א לחוק32כמשמעותו בסעיף  עתיד פני מידע צופה

 שונה להתממש באופן אחר, ועשוי בכל אופן או האמור חלקו, באופן או יתממש, כולו

 כל ואין שיידרשו במכרז בתנאים יעמדו המציעות כי וודאות כל אין מהותית, ובפרט

 .בתנאים אחרים או בהצעה שנקבעו במכרז, בתנאים יזכו המציעות כי ודאות

ונה על ההגבלים העסקיים לשותפים הודיע הממ 7.4.2014בהקשר זה יצוין, כי ביום 

במאגר לויתן, כי ימנע מצעדי אכיפה בעניין שיווק משותף של גז טבעי מפרויקט לויתן 

 לקפריסין, וזאת עד מתן החלטתו הסופית בעניין שיווק משותף מפרוייקט לויתן.

 BGלבין חברת  שותפי לוויתןנחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין  27.6.2014ביום  .1.15.3

International Limited " :להלן(BG במסגרתו הצדדים אישרו את כוונתם לנהל ,)"

"( מפרויקט לויתן ע"י ההסכם המחייבמשא ומתן על גיבוש הסכם למכירת גז )להלן: "

בעיר אידקו שבמצרים  BG, לצורך הזנת מתקן ההנזלה הקיים של BG -שותפי לויתן ל

 "(.מכתב הכוונות)להלן: "

מספר תנאים עקרוניים לעסקה נשוא ההסכם המחייב. ההיקף  מכתב הכוונות כולל

)שבעה מיליארד מטר  BCM 7 -המשוער של ההסכם המחייב הינו לאספקה של כ

צפויה להתבצע ביציאה  BG -שנה. אספקת הגז הטבעי ל 15מעוקב( לשנה לתקופה של 

, אשר (FPSO) מהמתקן הימי הצף להפקה, אחסון ופריקה של גז טבעי מפרויקט לויתן

פי מכתב הכוונות, מחיר -ישירות למתקן ההנזלה כאמור. על יחובר בצנרת תת ימית

 הגז שיימכר במסגרת ההסכם המחייב ייקבע על בסיס נוסחה שתוסכם בין הצדדים.

יובהר כי מכתב הכוונות איננו מחייב )מלבד התחייבות לבלעדיות לתקופה מסוימת 

קה כאמור לעיל תהיה כפופה להשלמה עליה הוסכם במסגרת מכתב הכוונות( והעס

המוצלחת של המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על ההסכם המחייב. נכון למועד 

יהיה כפוף )אם וככל שייחתם( , הצדדים מעריכים כי ההסכם המחייב דוחהפרסום 

למספר תנאים מתלים, הכוללים את פיתוח פרויקט לויתן, המותנה בין היתר, בקבלת 

ופית על ידי כל שותפי לויתן וכן את קבלת כל האישורים הנדרשים החלטת השקעה ס

 מהרשויות בישראל ובמצרים.

בכוונת הצדדים לפעול להארכת תוקף מכתב הכוונות ככל שידרש באופן שיאפשר 

השלמת המשא ומתן וגיבוש הסכם מחייב. חתימה על הסכם מחייב ו/או מימושו, 

ובראשם סוגיית  שותפי לוויתןיצבות בפני לפתרון הסוגיות הרגולטוריות הנ כפופים

 להלן. 1.14.4  ההגבלים העסקיים, כמפורט בסעיף

, חברת גז טבעי BG Group PLCהינה חברת בת של  BGלמיטב ידיעת החברה, 

( ושיווק של regasificationמבריטניה העוסקת בחיפוש, הפקה, הנזלה, הובלה, הגזה )

 מדינות בעולם. 20 -ביותר מ LNG -בעי וגז ט

המידע המפורט לעיל, בנוגע לאפשרות חתימת  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

ההסכם המחייב, תנאי ההסכם המחייב, וכמויות הגז הטבעי שעשויות להיכלל 

א לחוק ניירות ערך, אשר 32במסגרתו, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

אות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי אין כל וד
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להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין ודאות כי הצדדים יגיעו 

להסכמה על תנאיו של ההסכם המחייב, כי ההסכם המחייב ייחתם בתנאים 

ייחתם( יהיה המתוארים לעיל או בתנאים אחרים, וההסכם המחייב )אם וככל ש

בתוקף בכפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על 

פי כל דין בישראל ובמצרים, ככל שיידרשו, וכן לקיום כל התנאים המתלים שייקבעו 

 בהסכם המחייב, אם וככל שייחתם.

"( יווקחברת הש, בשם חברת שיווק שעתידה לקום )להלן: "נובל , חתמה3.9.2014ביום  .1.15.4

 National Electric Power Companyעל מכתב כוונות בלתי מחייב עם חברת 

Limited להלן( בסעיף זה" :NEPCOבמסגרת מכתב הכוונות" -" ו .)בהתאמה ,"

מכתב הכוונות אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם לאספקת גז 

 "(.המחייבההסכם בירדן )להלן: " NEPCO -טבעי מפרויקט לויתן ל

הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים אשר הצדדים מעריכים כי במסגרתם  כתבמ

תתבצע העסקה המוצעת. חברת השיווק, המיועדת להיות המוכרת תחת ההסכם 

המחייב, תהא אחראית לרכישת הגז מהשותפים בפרויקט לויתן, ובהם שותפות רציו, 

ייב הינו לאספקה של כמות . ההיקף המשוער של ההסכם המחNEPCO -ומכירתו ל

שנה. אספקת  15 -)מיליארד מטר מעוקב( במשך תקופה של כ BCM 45 -כוללת של כ

הגז תתבצע בנקודה שתיקבע בגבול בין ישראל לירדן. מחיר הגז שנקבע במכתב 

הכוונות דומה למחירים שנקבעו בהסכמים אחרים ליצוא גז מישראל ומבוסס על 

 ( וכן כולל "מחיר רצפה". Brentברנט ) הצמדה למחירי חבית נפט מסוג

יובהר כי מכתב הכוונות איננו מחייב והעסקה המוצעת כאמור לעיל תהיה כפופה 

 )אם וככלו שייחתם( להשלמת המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על ההסכם המחייב

יהיה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות, קבלת כל האישורים הרגולטוריים ש

י הגופים המוסמכים בישראל ובירדן ואישור תכנית הפיתוח של מאגר הנדרשים על יד

 לויתן על ידי שותפי לויתן.

נכון למועד פרסום הדוח, כל צד רשאי לבטל את מכתב הכוונות במתן הודעה מוקדמת 

 יום. 30בת 

בכוונת הצדדים לפעול להארכת תוקף מכתב הכוונות, ככל שידרש, באופן שיאפשר 

וגיבוש הסכם מחייב. חתימה על הסכם מחייב ו/או מימושו, השלמת המשא ומתן 

ובראשם סוגיית  שותפי לוויתןלפתרון הסוגיות הרגולטוריות הניצבות בפני  כפופים

 .להלן 1.14.4  ההגבלים העסקיים, כמפורט בסעיף

  הינה חברת החשמל הלאומית של ירדן. NEPCOלמיטב ידיעת החברה, 

המידע המפורט לעיל, בנוגע לאפשרות חתימת  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

ההסכם המחייב, תנאי ההסכם המחייב, וכמויות הגז הטבעי שעשויות להיכלל 

א לחוק ניירות ערך, אשר 32במסגרתו, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 

אמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן ה

להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין ודאות כי הצדדים יגיעו 

להסכמה על תנאיו של ההסכם המחייב, כי ההסכם המחייב ייחתם בתנאים 
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המתוארים לעיל או בתנאים אחרים, וההסכם המחייב )אם וככל שייחתם( יהיה כפוף 

ים המוסמכים ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין לקבלת אישור האורגנ

בישראל ובירדן, ככל שיידרשו, וכן לקיום כל התנאים המתלים שייקבעו בהסכם 

 המחייב, אם וככל שייחתם.

 שיווק והפצה בשותפות רציו .1.16

, שותפות רציו ביחד עם שותפיה בחזקות לוויתן, מנהלת עם גורמים דוחה פרסום למועד נכון

מגעים ו/או משאים ומתנים שונים, בשלבים שונים, בקשר עם מסחור הגז שנתגלה במאגר  שונים

 לויתן. אין כל וודאות שמגעים ומשאים ומתנים כאמור יבשילו לכדי חתימת הסכמים מחייבים.

 שותפות רציו בוחנת את אפשרויות היצוא ממאגר לויתן במספר דרכים עיקריות:

שותפות רציו מנהלת עם גורמים שונים  - אגן הים התיכוןייצוא באמצעות צנרת לשווקים ב

מגעים ו/או משאים ומתנים שונים, בשלבים שונים, בקשר עם יצוא גז, בין השאר, לטורקיה ו/או 

למצרים ו/או לירדן. במסגרת המשאים ומתנים הנ"ל נדונים פרמטרים מרכזיים בהסכמים 

ופת התקשרות, כמויות, קיבולת, מחיר גז, אפשריים למכירת גז טבעי הכוללים, בין השאר, תק

 נוסחאות הצמדה, התחייבויות רכישה מינימליות ועוד.

שותפות רציו בוחנת אפשרויות להקמת מתקני הנזלה יבשתיים  - ייצוא באמצעות גז טבעי נוזלי

 וימיים לצורך הנזלת הגז ושינועו במיכליות ייעודיות ומכירתו ללקוחות בשווקים הבינלאומיים. 

קידום הפרויקט כאמור כפוף לפתרון הסוגיות הרגולטוריות הניצבות בפני שותפי לוויתן ובראשם 

 להלן. 1.14.4 סוגיית ההגבלים העסקיים, כמפורט בסעיף 

 הסכמים מהותיים  .1.17

החברה לא התקשרה בהסכמים מהותיים שאינם בדרך  הדוחממועד הקמתה ועד למועד 

 ם הרגילה של החברה, למעט:העסקי

 לעיל(. 1.6.2 סעיף  והסכם הלוואה לשותפות רציו )רא א.

לעיל וכן  1.6.2.4 שטר הנאמנות, אשר חלק מהוראותיו תוארו בסעיף שטר הנאמנות ) ב.

בתשקיף החברה מיום  2נספח א' לפרק חות הכספיים, מצורף במלואו כלדו 3בביאור 

באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו וניתן לצפייה  15.9.2014

www.magna.isa.gov.il  ,ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 (.www.maya.tase.co.ilשכתובתו 

 לעיל(. 1.9 סעיף  והסכם לקבלת שירותים משותפות רציו )רא ג.

 ביטוחים .1.18

להלן. כנגד סיכונים  1.20.4 פעולות חיפושי נפט נתונות לסיכוני תפעול כמפורט בסעיף  .1.18.1

אלו, עורכת שותפות רציו, מעת לעת, ביטוחים המקובלים בתחום פעילות חיפוש 

והפקת נפט וגז טבעי תוך התאמה לדרישות החוק, תנאי הרישיון, היקפי פעילות 

 שותפות רציו וחשיפותיה.

טות מחדש על הבאר בין הכיסויים הביטוחיים של שותפות רציו, נכלל כיסוי להשתל .1.18.2

(Control of well לכיסוי הוצאות במקרה של אובדן שליטה על הבארות השונות בהן )

מחזיקה שותפות רציו, בכלל זה הוצאות השתלטות, קידוח מחדש וכיסוי לנזקי זיהום 

הנגרמים מהתפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים ו/או גז, וכן ביטוח חבויות לביטוח 
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ד ג' בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד ג' עקב פעילות הקידוח אחריות חוקית כלפי צ

לרבות נזקי זיהום כתוצאה מאירוע תאונתי. ביטוחים אלו נערכים בחלקם באופן 

עצמאי ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים של נובל )המפעיל(. היקף הכיסוי משתנה 

ות מפעילות מאתר קידוחים אחד למשנהו ואינו בהכרח כיסוי מלא לחשיפות הנובע

 הקידוח.

אין כל בטחון שניתן יהיה בעתיד לרכוש ביטוחים לכיסוי סיכוני התפעול ו/או  .1.18.3

לכיסויים הביטוחיים המתוארים בסעיף הביטוחים ואין כל בטחון, כי הכיסוי שיינתן 

 .ידי פוליסות הביטוח שיירכשו, ככל שירכשו, יהיה מספיק-על

ות דירקטורים ונושאי משרה )של החברה מבוטחת במסגרת פוליסת ביטוח אחרי .1.18.4

מליון  10גבול האחריות הינו  –שותפות רציו ושל השותף הכללי והשותף המוגבל בה( 

 -כ . הפרמיה השנתית הינה31.1.2016דולר למקרה ולתקופה. הביטוח בתוקף עד ליום 

 .אלפי דולר 23

 הליכים משפטיים .1.19

 למועד הדוח, החברה אינה צד להליכים משפטיים. נכון .1.19.1

עד  י9 -ו ח9, ו9 ביאורים ראו, להם צד שהשותפות משפטיים הליכים אודות על פירוטל .1.19.2

 לדוחות הכספיים. יב9

 

  גורמי סיכון .1.20

פעילותה של שותפות רציו בתחום חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח של תגליות נפט וגז כרוכה 

הנוגע לפעילות בהוצאות כספיות גדולות, בדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי, במיוחד בכל 

 חיפושים והפקה בים, וטומנת בחובם סיכונים רבים.

החוב, תלויות ביכולתה של שותפות רציו  אגרות מחזיקי כלפי החברה של הואיל והתחייבויותיה

שותפות רציו  לפרוע את ההלוואה לשותפות רציו, הרי שיכולת הפירעון והאיתנות הפיננסית של

 .ידי החברה על אגרות החוב של ןהפירעו ליכולת עיקרי גורם מהווה

לחברה זכות לקבלת תמלוג מגז ונפט שיופקו וינוצלו  העניקהשותפות רציו מאחר שזאת ועוד, 

יש להביא בחשבון את אותם גורמי , ממאגר לוויתן אשר לשותפות רציו זכויות השתתפות בהן

הלוואה לשותפות רציו סיכון של שותפות רציו, אשר יש בהם כדי להשפיע על יכולתה לפרוע את ה

 ועל על הזכות לקבלת התמלוג. 

בהקשר זה, יש לחזור ולהדגיש כי לחברה אין השפעה על אופן ניהול חזקות לויתן ואין לה 

למעשה כלים המאפשרים לה להבטיח כי שותפות רציו ובעלי הזכויות האחרים בחזקות לויתן 

כי לא יופרו על ידם תנאי החזקות,  יפעלו בשקידה ראויה לפיתוח חזקות לויתן ו/או להבטיח

 לרבות תנאי תוכניות העבודה ו/או למנוע חילוט של החזקות במקרים כאמור.

שהתממשותם עלולה  להלו פירוט של גורמי הסיכון של החברה, וגורמי הסיכון של שותפות רציו

אלו  להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב. יצויין כי גורמי סיכון

מבוססים על ניסיון עבר, בישראל ובעולם, בתעשיית חיפושי הנפט וגז והם גורמי סיכון אשר 

השותף הכללי בשותפות רציו העריך שהשותפות חשופה או עשויה להיות חשופה אליהם. 

 הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות חיפושי נפט והפקה בים.
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 י בהתלות בשותפות רציו ובשותף הכלל .1.20.1

היכולת של השותפות לפרוע את את ההלוואה שהוענקה לה על ידי החברה, תלויה, בין 

היתר, בחוסנה של השותפות, ביכולתה לגייס הון ובהצלחת פעילותה העסקית במסגרת 

חזקות לויתן. התממשותם של אחד או יותר מסיכוני השותפות המפורטים להלן, עלול 

את ההלוואה ובכך להשפיע על יכולתה של החברה לפגוע ביכולתה של השותפות לפרוע 

 לפרוע את אגרות החוב או לממש את התמלוג. 

דרוש הלחברה תלות בשותפות רציו ובשותף הכללי בה בכל הקשור בקבלת המידע 

עליה מכוח חוק ניירות ערך והתקנות  החלותלחברה על מנת לעמוד בחובות הדיווח 

 שהותקנו ו/או יותקנו על פיו.

 שותפויותדיני ה .1.20.2

על שותפות רציו חלה, בין היתר, פקודת השותפויות אשר בה נקבע הסדר מיוחד באשר 

לשותפויות מוגבלות השונה בעניינים מסויימים מההסדר החל על שותפויות שאינן 

מוגבלות ועל חברות. לדין המיוחד החל על שותפות מוגבלות עשויות להיות השלכות 

ות פירעון כך שלא תוכל לפרוע את התחייבותה במידה ששותפות רציו תיקלע לחדל

כלפי החברה בהסכם ההלוואה, וכפועל יוצא מכך החברה לא תוכל לפרוע את חובה 

למחזיקי אגרות החוב. זאת ועוד, קיימת אי ודאות משפטית בנוגע להליכי חדלות 

 פירעון בשותפות.

 הזכות לתמלוגים כזכות קניינית .1.20.3

וג מחלקה של שותפות רציו מגז ונפט שיופקו לגישת החברה, הזכות לקבלת התמל

לעיל, הינה זכות קניינית  1.6.2.5  -ו 1.6.2.4  וינוצלו ממאגר לוויתן )כאמור בסעיפים

או לכל הפחות מעין קניינית שתקנה לחברה עדיפות על פני נושים אחרים של השותפות 

 האחרונה תקלע למצב של חדלות פירעון.  אם

יש להדגיש כי איו כל בטחון כי פרשנות כאמור של הזכות לתמלוג תהיה זהה לפרשנות 

ידי בתי המשפט -בתי המשפט בישראל, אם וכאשר תובא להכרעתו. ככל שייקבע על

בישראל שהזכות לתמלוג הינה זכות אובליגטורית, אזי לא תהא לחברה עדיפות על פני 

זה,  דוחנושים אחרים במקרה של חדלות פירעון של השותפות. יובהר, כי נכון למועד 

 המשפט בישראל. -פרשנות מעמדה של הזכות לתמלוג טרם נידונה בפסיקתם של בתי

כאמור לעיל, קבלת תמורות מכוח התמלוג תדחה עד לתשלום תמלוגים למדינה 

או כיו"ב אחרים על פי דין(, תמלוגי בהתאם לחוק הנפט )ו/או כל נטלים ו/או היטלים ו/

על לשותף הכללי ולחברת איתן אייזנברג בע"מ )הגיאולוג של שותפות רציו( וכן 

תשלומים שוטפים לתאגידים פיננסיים אשר יעמידו לשותפות רציו מימון לפיתוח 

"(, באופן שהוא ישולם מהכנסות שותפות החוב הבכירחזקות לוויתן )להלן ביחד: "

ונפט שיופקו וינוצלו ממאגר לוויתן לאחר ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגים רציו מגז 

 כאמור ולאחר תשלום התשלומים בגין החוב הבכיר.

 תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק-סיכוני .1.20.4

נפט וגז והפקתם נתונות לסיכונים רבים, שהם כרגיל, נלווים לחיפושים -פעולות חיפושי

מבוקרת מבור הקידוח, התפוצצות, התמוטטות -תיוהפקה של נפט, כגון התפרצות בל
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בור הקידוח והתלקחות, נפילת כלים לבור הקידוח, תפיסתם של כלים בבור הקידוח 

באופן שהמשך הקידוח יהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות, התלקחות נפט 

וד הפקה, צי-נפט, מתקני-אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות-וגז, אשר כל

 חיפושים, גוף ורכוש. 

במידה ויקרו אירועים כאמור בים, עלולות התוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים 

כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום -להיגרם נזקים כבדים ביותר. כמו

 סביבתי עקב התפרצות בלתי מבוקרת או נזילה של נפט או דליפה של גז. 

 Marineוכות בנוסף לכך בסיכוני ים הקיימים לגבי כל כלי שיט )עבודות קידוח בים כר

Perils ובסיכון של זיהום הים עקב הפעילות של חיפושי נפט וגז והפקתם שהוא שכיח )

למדי. זיהום הים עקב פעילות השותפות עלול להיות כרוך בהוצאות גדולות מאד 

במהלך קידוחים לחייב לתיקון הנזק ולגרור קנסות כבדים. כמו כן עשויות תקלות 

שינויים בתכניות הקידוחים העשויות להיות כרוכות בהגדלת עלות אותם קידוחים, 

וזאת מעבר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם מהתקלות והניסיונות 

 להתגבר עליהן.

אין כל בטחון שניתן יהיה להשיג את כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו, 

ידי פוליסות הביטוח, יהיה מספיק לכיסוי כל סוגי הנזקים -וי הניתן עלוכי הכיס

והיקפם. ישנם סיכונים שלגביהם לא ניתן לרכוש ביטוחים ו/או שהפרמיה גבוהה עד 

 כדי כך שאינה ריאלית.

הביטוחים אשר רכשה או תרכוש השותפות אין בהם כדי לכסות את כל ראשי הנזק 

או את מלוא היקפם הכספי של סביבתי זקי זיהום האפשריים, לרבות בכל הנוגע לנ

הנזקים העלולים להיגרם, אשר אף אינם ניתנים לצפיה או אומדן מראש, לרבות את 

הסכומים שהשותפות עלולה להתחייב בהם כלפי צדדים שלישיים כתוצאה מהסיכונים 

זק האמורים, הן לעניין אבדן הכנסות אפשרי, הן לעניין אבדן שליטה בבאר, הן לנ

לרכוש מכל סוג בתוך הבאר והן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של 

. זאת ועוד, לגבי )ככל שיהיה כזה בעתיד( אירוע בגינו ייגרם נזק למערך ההפקה

 ביטוחים מסויימים עשוי השותף הכללי בשותפות רציו להחליט שלא לעשותם.

דרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך יצויין, כי ההחלטה על היקף וסוג הביטוח נקבעת ב

בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של בסוג הפרוספקט אליו קודחים, התחשבות, בין היתר, 

הכיסוי המוצע והסיכונים הצפויים. לגבי ביטוחים מסוימים עשוי המפעיל בפרויקט 

מסויים, להחליט שלא לעשותם. כמו כן, אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש 

  ליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.פו

 גיאופוליטיקה .1.20.5

המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במדינות רבות במזרח התיכון 

עלולים להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים בינלאומיים להתקשר ביחסים עסקיים 

ויתן . מספר מדינות וארגונים עם ישראל, לרבות עם השותפות ושותפיה בפרויקט לו

שונים עדיין מגבילים את הפעילות העסקית בישראל ואת עסקיהן עם חברות 

ישראליות. אי לכך, הרעה ו/או החמרה במצב הגיאופוליטי המזרח התיכון עלולה לפגוע 

ביכולת השותפות לקדם עסקים עם מדינות וגופים כאמור לפגוע ביכולת לייצא גז טבעי 
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ות וכן עלולה לגרום לאי כניסה לתוקף או לביטול הסכמים חתומים של למדינות שכנ

 .אספקת גז עם אותן לקוחות במדינות השכנות

 תלות בקבלנים .1.20.6

התחום הגיאוגרפי של חזקות לוויתן מצוי כולו בים. פעולות חיפושי נפט, קידוחים, 

ות על עבודות פיתוח וסקרים סייסמיים בים העמוק מהסוג שמבצעת השותפות, מבוצע

ידי קבלנים זרים מחו"ל, כיוון שלא קיים קבלן בישראל המבצע פעולות חיפושי נפט 

ועבודות גיאופיזיות כאמור בים ולא קיים ציוד קדיחה ימי, בין לקידוחים רדודים ובין 

 לעמוקים. 

זאת ועוד, מספר האסדות וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח בים בכלל ובמים 

למספר אסדות הקידוח המסוגלות לקדוח טן יחסית בהשוואה עמוקים בפרט הינו ק

כלי שיט אסדה או לביקוש הגדול הקיים כיום ואין כל ביטחון כי יימצא ביבשה 

מתאים לביצוע הקידוחים במועדים שייקבעו להם. עקב כך, עשויות פעילויות חיפוש 

 תהרלבנטיו העבודותוהפקה של נפט להיות כרוכות בעלויות גבוהות בגין 

וביטוחים ו/או לגרום לעיכובים בלתי צפויים ומשמעותיים בלוח הזמנים שנקבע לביצוע

ואשר ייקבע לביצוע העבודות, או כל חלק מהן. בנוסף, התקשרות עם קבלנים זרים 

לבצוע פעולות חיפוש נפט ו/או גז טבעי, הפיתוח וההפקה בים ובכלל זה ביצוע סקרים 

-גיאוים, עלולה להיתקל בקשיים עקב מצבה הסייסמיים ועבודות תחזוקה ותיקונ

 פוליטי והביטחוני של מדינת ישראל. 

 התבססות על נתונים חלקיים או משוערים, ועל הנחות .1.20.7

חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון. 

יקת על האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדו

המיקום, הצורה, המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז. בהתאם לכך, יתכנו אף 

שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף עתודות הגז ומשאבי הגז הניתנים להפקה 

פי חוות דעת -מהמאגרים. כמות הנפט והגז המוערכת במאגרים נקבעת, בין היתר, על

של מאגרי נפט וגז. הערכה של עתודות הגז  של מומחים חיצוניים להערכת עתודות

ומשאבי הגז כאמור הינו תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל מידע חלקי 

ידי מומחים שונים שעשויות לעיתים -הערכות של אותם מאגרים המבוצעות על ןכ-ועל

ין עתודות לאור האמור, יצויין כי המידע המופיע בדוח לעני מהותי. ןלהיות שונות באופ

הגז ומשאבי הגז במאגרים השונים וכן פוטנציאל הגז בפרוספקטיבים שונים הינו 

ישנן הנחות ונתונים רבים  .אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות מדויקות

המשפיעים על תוצאותיהן של הערכות עתודות ושינויים בהנחות ו/או בנתונים כאמור 

מעת לעת בהערכות בדבר היקף עתודות ומשאבי יים עשויים להביא לשינויים משמעות

  הנפט הניתנים להפקה מהמאגרים השונים.

 זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים-עלויות ולוחות .1.20.8

עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח מבוססות 

ות ניכרות. ההוצאה לחיפוש ופיתוח על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטי

ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי היקף ההוצאה לכל פעילות -נעשית בתנאי אי

מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן לגבי תוצאות כל פעילות של 
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 חיפוש ופיתוח וכרוכה בסיכון כספי רב.

דה משמעותית בעקבות ממצאים תכניות העבודה המשוערות, עשויות להשתנות במי

שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלות 

המשוערת של אותן פעולות. תקלות בשעת ביצוע סקרים או תוך כדי ביצוע קידוחים 

וכן גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר לזמן המתוכנן וכי 

ועל שתידרשנה לשם השלמת הפעולות תהיינה גבוהות בהרבה מתקציב ההוצאות בפ

ההוצאות המתוכנן. כמו כן, ייתכן כי פעולות חיפושים מוצעות, ובמיוחד פעולות פיתוח 

וקידוחים ימיים, תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות לא יהיו אמצעים 

 לכסותם.

ויתן להתארך ובמקרים מסוימים במקרים כאמור עלול משך הפיתוח של חזקות לו

עשוי השותף הכללי בשותפות רציו, עקב האמור, לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות 

המתוכננות לביצוע ועקב כך עלולה שותפות רציו לאבד את זכויותיה בנכסי הנפט 

 הנ"ל.

בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו היחסי, 

ם אחרים לא שילמו סכומים שהיו אמורים לשלם תוך כדי הפרת במצב בו צדדי

ההסכם, עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה 

היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס)י( הנפט שלגביו)יהם( בוצעה ההפרה, ואם לא 

בנכס)ים( אלו. תסתכן כאמור לעיל באובדן כל זכויותיה  –תעמוד בתשלום זה במועד 

בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות 

)הן הצפויות והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד 

 בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה. 

 חילוט זכויות השותפות בחזקות לוויתן .1.20.9

ות החיפושים והפיתוח המתוכננות על ידי השותפות תהיינה קיימת אפשרות שפעול

כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות לא יהיו אמצעים לכסותם. על פי הסכם 

התפעול החל בחזקות לוויתן, אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר 

לביצוע תכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה להביא לאבדן הזכויות של 

 השותפות בנכס הנפט ובמקרה כזה תפקע גם הזכות לתמלוג.

בנוסף, בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו 

היחסי, במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי הפרת 

לקה ההסכם, עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על ח

היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס/י הנפט שלגביו/הם בוצעה ההפרה, ואם לא 

תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס/ים אלו. בשל עלותם  –תעמוד בתשלום זה במועד 

הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות )הן הצפויות 

ותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהש

 הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה, ובמקרה כזה תפקע גם הזכות לתמלוג. 

יצוין, כי לאור תגלית "לויתן", יהיה על השותפות להשקיע את חלקה היחסי בהוצאות 

. עליהם שיוחלט ככל, נוספים פרויקטים פיתוח וכן במאגר ראשון שלב פרויקט פיתוח

זה, אין כל ודאות כי יהיה ביכולתה של השותפות לגייס את האמצעים שידרשו בשלב 



 66  - א                                                            

, ויכולתה לגייס באמצעות מימון בנקאי או חוץ בנקאי הפרויקטים כאמורלשם פיתוח 

 ו/או הנפקות את הסכומים שידרשו, תושפע מתנאי השוק, שישררו באותה עת. 

 החלטות לפיתוח והפקה במקרה של ממצא .1.20.10

לטה, אם יש מקום לבצע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחרית תהליך קבלת הח

ופעולות ביניים שעד להפקה מסחרית, וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחריים )אם 

יוחלט שיש להם מקום( עשויים להימשך זמן רב ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות 

 ניכרות. 

ר קידוחי פיתוח במקרה של תגלית מסחרית אשר הוחלט להפיק ממנה, יש לבצע מספ

הפיתוח עלויות כספיות האימות ושמטרתם לנקז את המאגר באופן מיטבי. לקידוחי 

משמעותיות. בנוסף, במקרה שמתקבלת החלטה על הפקה, יש להקים מערכת הפקה 

הכוללת משאבות, צנרת ומיכלים עוד יצוין, כי הפקה במים עמוקים מאוד הינה 

 מתקנים וכן מיוחדיהקמת מתקני הפקה פעילות מורכבת הדורשת טכנולוגיה של 

 .הרלבנטיים לתקנים הטבעי הגז של והטמפרטורה הלחץ להתאמת

 צירוף משתתפים נוספים, תלות בשותפים אחרים ודילול חלקה של השותפות בהכנסות .1.20.11

הצטרפות משתתפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות תביא בהכרח להקטנת 

 פט, אם יהיו הכנסות כאלו.חלקה של השותפות בהכנסות נ

בפעילות חיפושי והפקת נפט ו/או גז עם משתתפים אחרים קיימת אפשרות שפרישת 

אחד המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו )בהוצאות 

שטרם אושרו( בפעולות החיפושים ו/או ההפקה, עלולה לגרום להבאת פעולות 

תכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם החיפושים לקיצן לפני השלמת ה

מבוצעות פעולות החיפושים ו/או ההפקה. יתר על כן, במקרה של אי תשלום על ידי 

אחד השותפים, זכאי בדרך כלל המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף לדרוש מיתר 

השותפים שאינם מפגרים בתשלום כי ישלמו באופן יחסי, כל אחד לפי חלקו, את 

ומים האמורים וזאת על מנת להבטיח כי תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה הסכ

 באותה עת לא תפגע בשל הפיגור.

 אפשרות ביטול או פקיעת זכויות ונכסי נפט .1.20.12

פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות -זכויות נפט ניתנות על

מילוי התנאים, ניתו לבטל את במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי 

פי -זכות הנפט. הארכת תוקפה של זכות נפט הינה בשיקול דעת הרשויות המוסמכות על

חוק הנפט הרשאיות לסרב להאריכה, לצמצם את זכות הנפט ולהתנותה בתנאים 

נוספים. יכולת ניצול נכסי הנפט מותנית, ביו היתר, בכך שתהייה לשותפות האפשרות 

 ת השונות וכן בהימצאות ציוד וכח אדם מתאימים וזמינים.לממן את הפעולו

היעדר ציוד או כח אדם עלולים לייקר או אף לסכל את מילוי התנאים לפיהם ניתנה 

זכות הנפט או למנוע או לצמצם את תקופתם ואף לגרום לביטולן. אי עמידה בתנאים 

כות לתמלוג וכל הקבועים בחזקות לוויתן עלולה להביא לאבדן הזכויות ולפקיעת הז

 הכספים שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון. 

 שינוי שער .1.20.13

חוץ או בשקלים צמודים -במטבע -קרוב לודאי  -ההתחייבויות של השותפות תהיינה 
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חוץ, ולפיכך עשויות תנודות בשער החליפין להשפיע על יכולתה של השותפות -למטבע

במלוא התחייבויותיה. מאידך, חלק קטן לשמור על היקף נכסים מספיק לצורך עמידה 

מהוצאותיה של השותפות נקוב בש"ח ולפיכך עלייה בשער השקל לעומת שער הדולר 

 אוגוסט מחודש החל כי יצויין זה לעניין מגדילה את שיעורן של הוצאות אלה בדולרים.

 .עליה במגמת נמצא הדולר שער 2014

  תלות בקבלת היתרים ואישורים .1.20.14

שטח חזקות לוויתן, טעון קבלת היתרים ואישורים מרשויות המדינה ביצוע פעולות ב

  השונות, דבר העשוי לגרום לדחייה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות.

 תנודתיות מחיר הנפט .1.20.15

( לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, והוא Commodityהנפט לסוגיו הינו מצרך )

שאין לשותפות אפשרות להשפיע נתון לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים 

 םחיפושיעליהם ו/או לחזותם מראש. מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע על כדאיות 

. כאשר מחירי הנפט הגולמי יורדים, יתכנו מצבים בהם, גם נפט וגז טבעי של והפקה

 ועד 2009 משנת החלבאם תהיה תגלית, הפקתו אינה משתלמת מבחינה כלכלית. 

 יולי מחודש החל, אולם. מתמשכת עליה במגמת בעולם נסחרהנפט  2014 שנת אמצע

 עלולה הנפט מחיר תנודתיות. 50%-בכ צללהנפט  מחיר 2014 דצמבר לחודש ועד 2014

 מחיר לעליית ובהתאם והפקהשל ציוד קידוח  בזמינות קיצוניים לשינויים מחד לגרום

 רציו שותפותר שא –י שירותי הקידוח וההפקה ומאידך לשינויים במחיר הגז הטבע

 .אמורה למכור ללקוחותיה

 קשיים במציאת קונים לגז טבעי ומגבלות על ייצוא .1.20.16

היכולת לשווק גז טבעי )לרבות גט"ן( ולספקו לצרכנים השונים תלויה, בין היתר, 

באיכותו, בכמויות שיופקו ובכלכליות ההפקה. בנוסף השיווק והאספקה כרוכים גם 

מיועדים לשימוש בגז טבעי וכן בהקמה ו/או בהסבת בהיקף המתקנים הקיימים ה

מתקני יצור. לפיכך, מותנית אספקת גז, בנוסף לאיכותו, גם ביכולת להציע אספקה 

 רצופה בהתאם לדרישות הצרכנים, ולאורך זמן.

מחיר הגז נקבע במו"מ עם צרכני הגז והינו, בנוסף לאמור לעיל, מושפע בעיקר 

בעי וכן ממקורות אנרגיה תחליפיים כגון נפט או ממקורות אספקה אחרים של גז ט

 ירידה במחירם של אלה תביא לירידה גם במחיר הגז.  -מזוט 

גודלו של השוק המקומי לעניין צריכת הגז מוגבל, ולאור התחרות הקיימת עם קבוצות 

נוספות הפועלות בשוק הגז הטבעי, בעיקר לאור היקיפי האספקה הנוכחיים 

לגידול בכמויות האספקה משדה הגז הטבעי "תמר", אין בטחון והפוטנציאל העתידי 

כי יעלה בידי השותפות, למצוא קונים מתאימים בשוק המקומי לגז הטבעי שנמצא 

 ו/או שיימצא. 

עודף היצע עלול לפגוע ביכולת השותפות לשווק את רזרבות הגז שנתגלו על ידה או 

ולה לגרום לירידת מחירים ובכך שיתגלו על ידה בעתיד ותחרות עם ספקי גז טבעי על

חברת החשמל  2013לפגוע בהכנסות השותפות. עם זאת, יצוין כי החל מחודש ינואר 

באמצעות אוניה מגזזת שחכרה חברת החשמל וממוקמת במים  LNGמייבאת 

 הטריטוריאליים של מדינת ישראל. 
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הארץ כמו כן, יש לקחת בחשבון כי על אף שישנם מספר מפעלים גדולים ברחבי 

המשתמשים בגז טבעי קיימים עוד צרכנים פוטנציאלים נוספים, ואולם עדיין לא 

קיימת בישראל מערכת חלוקה )צנרת( בפריסה ארצית הדרושה לשיווק גז טבעי 

 לצרכנים אלו.

למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות רציו ההערכות הנוכחיות הינן שמאגרי הגז 

יה הצפויים של מדינת ישראל לשנים רבות. מאגר הטבעי הידועים כיום מספיקים לצרכ

הגז הטבעי שנתגלה בשדה הגז לויתן הינו בעל היקף הגדול יותר באופן משמעותי 

מהשוק הפוטנציאלי בישראל. לפיכך, תוצאות פעילות השותפות תלויות במידה רבה 

 באפשרות למסחור הגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי.

, מגבילה את ( לעיל4)1.14.3 החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח המפורטת בסעיף 

 כמות הגז שניתן לייצא ממאגר לוויתן.

האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויים בגורמים רבים אשר קיימת אי ודאות בנוסף, 

ינוע הכפוף לאישורים גבוהה לגביהם, כגון הקמת צנרת, הקמת מתקני יצוא וש

רגולטוריים שונים, כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור, מימון ההשקעות הנדרשות, 

איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי והיכולת להתקשר עם אותם לקוחות 

בחוזי אספקה לטווח ארוך ועוד. עוד יצוין בהקשר המימוני כי קיים קושי גדול בפיתוח 

משמעותי כאשר הביקוש ומחירי הגז הטבעי ו/או הגט"ן אינם  קעההש פרויקט בהיקף

 תומכים במימון פרוייקטאלי.

הערכות ליצוא מישראל של גז טבעי עשויה לחייב מעורבות של המדינה בהיותה כרוכה 

בהיערכות הדורשת משאבי ענק )כגון: הקמת מתקן להנזלת גז טבעי באופן שיאפשר 

פנימית עד למתקן האמור(. לשותפות לא ידוע כיום  הובלתו במיכליות ומערכת הולכה

 אם המדינה תיטול על עצמה היערכות כזו. 

 תלות במזג אוויר ובתנאי ים .1.20.17

תנאי ים סוערים ומזג אוויר בלתי מתאים עלולים לגרום לדחיות בלוח הזמנים שנקבע 

לתוכניות העבודה של השותפות בים ולהארכת משך ביצוען. דחיות כאלה עלולות 

רום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים שהשותפות  לג

 מחויבת בהם.

 2002-חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב .1.20.18

משק חוק )להלן: " 2002-נכנס לתוקפו חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב 2002בראשית 

הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז  משק הגז הטבעי"(. מטרות חוק הגז הטבעי

בישראל באמצעות הגז הפרטי וקיום תחרות בענף זה, בהתאם למדיניות הממשלה 

בתחומי הכלכלה והאנרגיה, הסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר 

השקעות בו ומתן שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי 

 במשק הגז הטבעי.יעילות והבטחת שמירה על הבטיחות בפעילויות 

להסדרים שנקבעו בחוק משק הגז הטבעי עשויה להיות השלכה על זכויותיה של 

השותפות. בחוק הנפט נקבעו הוראת שונות בדבר זכותו של בעל זכות נפט לממש את 

זכויותיו בנפט ו/או בגז הטבעי המופקים על ידו. בחוק הנפט נקבע כי בכל ענין המוסדר 

יחולו הוראותיו של חוק משק הגז הטבעי במקום ההוראות  לפי חוק משק הגז הטבעי,
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 שבחוק הנפט.

בחוק הנפט נקבעו, בין היתר, הוראות בדבר זכויותיו של בעל חזקה, לייבא נפט ומוצרי 

נפט לישראל, לזקק נפט, לעבד נפט ומוצרי נפט, להובילם, לייצאם ולסחור בהם והוא 

סידורים הדרושים לכך וכן בניית רשאי למטרות אלו להקים מתקנים ולעשות שאר 

 צינורות קווי נפט לפי תוכניות שאישר מנהל ענייני הנפט וכפוף לחוק התכנון והבניה.  

על פי חוק הנפט חזקה בנכס נפט מקנה לבעליה, זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט 

בשטח החזקה כל ימי תקפה של החזקה. "הפקת נפט" מוגדרת בחוק הנפט כהפקת נפט 

שדה נפט וכל הפעולות הכרוכות בכך לרבות טלטולו, הטיפול בו והעברתו  מתוך

 למיכלים, לצינורות או לבית זיקוק בשדה הנפט או בקרבתו. 

מאידך, חוק משק הגז הטבעי מחייב קבלת רשיונות להקמה והפעלה של מערכת הולכה 

בעי נוזלי של גז טבעי, של רשת חלוקה של גז טבעי, של הקמה והפעלה של מיתקן גז ט

 ושל הקמה והפעלה של מיתקן אחסון.

ההסדרים אשר נקבעו בחוק משק הגז הטבעי גוברים על ההסדרים שנקבעו בחוק 

הנפט, ככל שקיימת סתירה בינהם. לפיכך, קיים חשש שכתוצאה מפירסומו של חוק 

משק הגז הטבעי, זכויותיו של בעל חזקה עפ"י חוק הנפט תישללנה או שתיגרענה באופן 

 הותי וזאת, בין היתר, לאור ההגבלות החלות על הענקת רשיונות כאמור.  מ

 קדיחה בים וקשיים הנדסיים .1.20.19

תגלית ימית דוגמת לוויתן מתאפיינת במורכבויות טכניות והנדסיות גדולות וכן בזמן 

רב הדרוש לתכנון, לפיתוח השדה, להצבת פלטפורמות ההפקה וכן בהקמת התשתיות 

 ביחס וכן ליבשה כניסה בנקודת גז קבלתלמתקנים של הנדרשות לרבות ביחס 

הנזלת גז טבעי. במשך הזמן שבין התגלית ועד להפקה עלולה השותפות  של למתקנים

 להידרש להשקיע סכומים גדולים מבלי לקבל הכנסה כלשהי.

העלויות הכרוכות בקדיחה ובהפקה תת מימית עולות בהרבה על עלויות קדיחה והפקה 

ויות להיות גבוהות ביותר וכרוכות גם כן בסיכונים לרבות ביחס יבשתית והן עש

 לטכנולגיות ההפקה ולסיכוני התפעול.

יצויין כי הקידוחים בים מתבצעים בעיקר באמצעות אסדות צפות. הביקוש לאסדות 

אלה גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, דבר המקשה על איתור אסדה לביצוע 

העבודה של האסדות עלו, דבר אשר מייקר את העלויות של  עבודות קידוח בים, ומחירי

 פעילויות השותפות.

 גלישה של מאגרים .1.20.20

ייתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שיתגלו בתחום חזקות לוויתן, "גולשים" )מבחינת 

המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות, 

שטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם, יתכן ולהיפך; במקרה בו המאגר גולש ל

ויהיה צורך להגיע להסכמים בין השותפות )או השותפות ושותפיה בנכס נפט כלשהו, 

לפי העניין( לבין בעלי הזכויות בנכס נפט שגובל בשטח חזקות לוויתן, בדבר ניצול 

ים. (, על מנת להגיע לניצול יעיל של המשאבunitizationוהפקה משותפת מהמאגר )

קיימת אפשרות שבעלי הזכויות בנכס הנפט הגובל לא ישתפו פעולה עם השותפות )ו/או 

 השותפות ושותפיה( בעניין זה.
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 שינויים רגולטורייםהחלטות, אישורים ו .1.20.21

במסגרת תחום הפעילות של השותפות נדרשים אישורים רגולטוריים רבים, בעיקר 

הגז הטבעי, וכן אישורים נלווים  מצד הגורמים המוסכמים על פי חוק הנפט וחוק משק

של רשויות המדינה )לרבות משרד הביטחון, משרד איכות הסביבה ורשויות התכנון 

השונות(. במהלך השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות 

הרלוונטיים לתחום הפעילות של שותפות רציו. החמרת הרגולציה בכל הקשור לפיתוח 

י האספקה של גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי רווחי נפט וגז, כללים והפקה, תנא

, פיקוח על מחירי הגז וכיוצא בזאת 31להעברה ושעבוד של זכויות נפט, הגבלים עסקיים

   עלולה להשפיע לרעה על עסקיה הקיימים של שותפות רציו.

 תלות במפעיל .1.20.22

לוויתןוזאת הן לאור  שותפות רציו מסתמכת במידה מרובה על נובל כמפעילת חזקות

הוראות הסכמי התפעול המשותף, והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצלה בביצוע 

פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם, וחוסר הניסיון היחסי של 

השותפות בפרויקטים מעין אלה. פרישת נובל מפרויקט לויתן או שינוי במעמדה עלול 

פות לעמוד בהתחייבויותיה על פי תכניות העבודה של חזקות לפגוע ביכולתה של השות

הפיתוח וההפקה ,החיפושעלויות ו הזמנים לוחותעל  לרעה לוויתן ועלול להשפיע

 בפרויקט לוויתן. כפועל יוצא מכך עלול גם מצבה של החברה להיפגע.  

 פיגור בתשלומים בפעולות משותפות .1.20.23

יתן, צד להסכם שאינו משלם במלואם על פי הסכמי התפעול אשר חלים על חזקות לו

את הסכומים המגיעים ממנו, עלול, על פי הוראות ההסכמים, לאבד את זכויותיו 

 בחזקות ללא כל פיצוי.

 זכות דעה של מיעוט .1.20.24

כיוון ששותפות רציו מחזיקה במיעוט הזכויות בחזקות לוויתן, אזי מאחר וההחלטות 

פעול המשותף(, לא תוכל השותפות מתקבלות ברוב דעות )בשיעור המוגדר בהסכם הת

 לגרום לקבלת החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה. 

 העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות .1.20.25

תגליות מסחריות והפקתן מחייבים את השותפות להשקיע סכומים משמעותיים 

ה, במיוחד במקרה של תגליות העשויים לעלות על הסכומים שבידיה כיום. סכומים אל

בים, הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים, לרבות 

סיכוני תפעול. אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש בידי השותפות נכס בעל ערך, אין 

כל ביטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנת שהשותפות תוכל להשיג אשראי לצורך 

וההפקה. על כדאיות ההפקה לשותפות יכולות להשפיע לרעה גם עלייה  הפיתוח

משמעותית בהוצאות ההפקה, הרעה משמעותית בנטל המיסים, רגולציה נוספת או 

 ירידה משמעותית במחיר הנפט. 

 תחרות באספקת גז 

בשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפם העולים באופן 

                                                           
 לעיל. 1.14.4 כמו כן, לעניין סוגיית ההגבלים העסקיים בחזקות לויתן ראו סעיף  31
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הערכות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ביחס לביקושים  משמעותי על

לגז במשק הישראלי. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים, אשר פיתוחם עשוי 

 להוביל לכניסת מתחרים נוספים באספקת גז טבעי למשק הישראלי. 

לאור ההיקף הקטן של משק הגז הישראלי, עודף היצע עלול לפגוע ביכולתה של 

או לגרום שותפות לשווק את עתודות הגז שנתגלו על ידה או שיתגלו על ידה בעתיד ה

ובכך לפגוע לשותפות להפחית את המחיר שבו תמכור השותפות את הגז הטבעי 

בנוסף, עלולה  בהכנסות השותפות וכפועל יוצא מכך בהכנסות החברה מהזכות לתמלוג.

תחליפיים כגון: פחם, דלק נוזלי השותפות להתמודד עם תחרות מול מקורות אנרגיה 

 .וכן מול מול מקורות אנרגיה חלופיים כגון: שמש, מים,רוח

מתכוונת לייצא את הגז הטבעי ו/או הגט"ן פועלות  רציו שותפותשאליהם  בשווקים

חברות ענק בינלאומיות וחברות אנרגיה ממשלתיות המספקות גז ממאגרים שבבעלותן 

בגז טבעי או בגט"ן. תחרות במחירי הגז ובתנאי ו/או חברות ענק העוסקות בסחר 

ובין אותן חברות בינלאומיות עלולה להשפיע לרעה על רציו האספקה בין שותפות 

 .בייצוא גז טבעי לאותם שווקים רציו הכנסות שותפות

אי ודאות בקשר להשלמת מערכת הולכת הגז והקמת מערכת חלוקת הגז הטבעי  .1.20.26

 בישראל

את הגז שנתגלה על ידה לצרכנים פוטנציאליים, מותנה,  יכולתה של השותפות לספק

בין היתר, בהשלמת הקמת מערכת ההולכה הארצית והקמת מערכת החלוקה 

קיימת אי ודאות בקשר למועד ההשלמה וההקמה של  הדוחלאספקת הגז. במועד 

 המערכות.

 כמו כן, יש להביא בחשבון כי אספקת גז טבעי בנוסף לאספקה הקיימת כיום לשוק

המקומי מהמאגרים הנמצאים במים הכלכליים של מדינת ישראל, תלויה ככל הנראה, 

בהקמה של תחנת קבלה יבשתית נוספת שתחבר בין צנרת הגז הטבעי לרשת ההולכה 

' מס טבעי לגז הארצית המיתאר תוכנית, דוחהארצית של הגז הטבעי. נכון למועד ה

ודאות בקשר למיקום הסופי של  קיימת אי עדיין אולם הממשלה ידי על אושרהח 37

תחנת הקבלה וכן למועד סיום ההקמה של אותה תחנה וכן מוכנותה לקליטת הגז 

 ממאגר לויתן.

 סיכוני אבטחת מידע .1.20.27

לרבות השותפות וכן המפעילה בהם )במישרין ובאמצעות קבלני  לוויתןהשותפים ב

, העילותם. לדוגמ"(, נסמכים על מערכות מידע בפהתאגידיםמשנה( )להלן בסעיף זה: "

ם, לתפעל קידוחים, ינעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמי

מערכות הפקה, הובלה וכיוצ"ב. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע, 

ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה -לרבות על

תומכות בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במידע ובתפעול השוטף של המערכות ה

במקרי קיצון להפסקת אספקת הגז, לאובדן מידע, ולהסב עלויות מהותיות בגין שיקום 

מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים עלולה לגרום 

 לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות והמפעילה, לזליגת מידע לגורמים לא מורשים

ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם. נכון למועד פרסום הדוח, התאגידים פועלים 
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למניעת כשלים במערכות המידע, בין היתר באמצעות מנגנוני גיבוי ואבטחה, מנגנונים 

 למניעת כשלים במערך המחשוב שלה ולהעלאת רמת אבטחת המידע. 

 כפיפות לרגולציה סביבתית .1.20.28

גוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת השותפות בתחום פעילותה כפופה למ

הסביבה, המתייחסים לנושאים שונים כגון: זליגה של נפט או גז טבעי לסביבת הים, 

שחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים )ביוב, שאריות של ציוד 

קדיחה, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב(, חומרים כימיים בהם משתמשים בשלבי העבודה 

ונים, פליטת מזהמים לאויר, מפגעי תאורה, רעש, הקמת תשתיות צנרת על קרקעית הש

הים ומתקנים נלווים. בנוסף, נדרשת השותפות להשיג אישורים מגורמים המוסמכים 

 פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך פעילותה. -על

ת אי עמידה בהוראות התקינה האמורה בתחום איכות הסביבה עלולה לחשוף א

השותפות ושותפיה לתביעות, קנסות וסקנציות שונות וכפועל יוצא לעיכוב ואף 

 להפסקת פעילות השותפות.

במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה החלה על פעילותה של השותפות, 

בפיקוח על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה. להערכת השותפות, מגמה זו צפויה 

 ים הקרובות.להימשך ואף להחמיר בשנ

עם המשרד להגנת נכון למועד פרסום הדוח, מקדם משרד האנרגיה בשיתוף פעולה 

הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, הנחיות הבאות להסדיר את ההיבטים 

הסביבתיים בפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. להנחיות כאמור 

ות השותפות אשר נכון למועד פרסום הדוח עשויה להיות השפעה על עלויות ואופן פעיל

 לא ניתן לאמוד את היקפה.

בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח, השותפות לומדת את השלכות החוקים, התקנות 

 וההנחיות המוצעים בתחום איכות הסביבה, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים

לכליות, הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכ

המשפטיות והתפעוליות הנובעות מחוקים, התקנות והנחיות כאמור ומקצה במסגרת 

תוכניות העבודה בנכסיה השונים תקציבים לשם מילויים. יחד עם זאת, אין כל וודאות 

שהעלויות שידרשו מהשותפות בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות הקיימים 

ידי השותפות -ל הסכומים שהוקצו עלוהצפויים בתחום איכות הסביבה לא יעלו ע

 למטרות אלה. 

 

 השותפותהחברה ומידת ההשפעה של גורמי הסיכון על פעילות  .1.21

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים 

פי  , עלבשותפות וסיכונים מיוחדים לשותפות(, אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי

  השפעתם על השותפות, השפעה גדולה, בינונית וקטנה:
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 סיכון השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 סיכוני מקרו

  X תנודתיות מחיר הנפט 

 סיכונים ענפיים

 X  הסיכונים הכרוכים בדרך-

 נפט-כלל בחיפושי

  X והעדר כיסוי  תפעול-סיכוני

 ביטוחי מספיק

  X תלות בקבלנים 

  X  התבססות על נתונים

חלקיים או משוערים, ועל 

 הנחות

 X  זמנים -עלויות ולוחות

ואפשרות  משוערים בלבד

 של העדר אמצעים

  X  פיתוח והפקה, השתתפות

בפעולות חיפושים נוספות 

ואפשרות של העדר 

 כדאיות כלכלית

 X   ;צירוף משתתפים נוספים

תלות בשותפים אחרים; 

פות דילול חלקה של השות

 בהכנסות

  X  החלטות לפיתוח שדה

 ממצאבמקרה של 

  X  תלות בקבלת היתרים

 ואישורים

  X קשיים במציאת קונים לגז 

 ומגבלות על ייצוא

 X  תנאי תלות במזג אוויר וב

 ים

X   חוק משק הגז הטבעי 

 X   קדיחה בים וקשיים

 הנדסיים

  X  שינויים רגולטוריים 

 X  תחרות באספקת גז 

  X  לתשתיות אי ודאות בקשר

 הולכה, חלוקה וקבלה

 X  סיכוני אבטחת מידע 

  X  כפיפות לרגולציה

 סביבתית

 שותפותחברה/לסיכונים מיוחדים ל

  X תלות בשותפות רציו 
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 סיכון השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 ובשותף הכללי בה

  X דיני השותפויות 

 X   הזכות לתמלוג כזכות

 קניינית

  X  חילוט זכויות השותפות

 יתןבחזקות לוו

  X  אפשרות של העדר

אמצעים כספיים 

מספיקים לביצוע כל 

הפעולות עד כדי אובדן 

 נכסי הנפט

 

 X   אפשרות ביטול או פקיעת

 נכסי נפט

 

X    תלות בשותף הכללי

 והגבלת האחריות

 X  סיכוני מס 

X   שינוי שער 

 X   העדר השקעות מתאימות

 לזמן קצר

  X גיאופוליטיקה 

X    לחובות השותפות אחריות

 המוגבלת

 X  גלישה של מאגרים 

  X תלות במפעיל 

 X   פיגור בתשלומים בפעולות

 משותפות

X   זכות דעה של מיעוט 

 X   מכירת זכויות בנכסי נפט

ללא קבלת תמורה מלאה 

 בגינן

  X  העדר אמצעים לצורך

פיתוח והפקה והשתתפות 

 בפעולות

 

האמורים על פעילות השותפות הינה על סמך הערכה בלבד מידת ההשפעה של גורמי הסיכון 

 וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 נספח א'
 

 

 ביחס לדוח המשאבים בחזקות לויתן NSAIאישור 
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 2015, במרס 22

  על מצב עסקי החברה לתקופה מיוםהדירקטוריון דוח 

 4136בדצמבר  53במרס ועד  46

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1
 

 עניינידוח הדירקטוריון על מצב דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזאת את 
 2014במרס  24לתקופה שבין  (החברה -)מימון( בע"מ )להלןרציו חיפושי נפט 

 . 2014 בדצמבר 31 ליום( החברה הקמת יום)

 יש, חלקיו כל על השנתיים מהדוחות נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח
 . אחת כמקשה כולו השנתי הדוח את לקרוא

 (IFRS -הבינלאומיים )להלן מצייתים לתקני הדיווח הכספי הדוחות הכספיים 
וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים 

 .2010-שנתיים(, התש"ע

 כללי

כחברה פרטית מוגבלת  2014במרס  24החברה הוקמה ונתאגדה בישראל ביום 
( שותפות מוגבלת 1992במניות. בעלת השליטה בחברה היא רציו חיפושי נפט )

 (, המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.השותפות -)להלן

, השותפותתחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור 
 לרבות באמצעות הנפקות לציבור של אגרות חוב. 

 (Special Purpose Company (SPC)), החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית
)סדרה א'( כמפורט לעיל,  אגרות החוב( גיוס חוב )לרבות 1: )אשר מטרותיה הינן

לרבות ( מתן הלוואות לשותפות, 2) ;לדוחות הכספיים( וכל הכרוך בכך 3בביאור 
 4ההלוואה שבהתאם להסכם הלוואה בין החברה והשותפות כמפורט בביאור 

 חלקה מימון ךלצור השותפות את תשמש אשר, הכספיים לדוחות 8וביאור 

לוויתן צפון בשטחן נמצא  I/15 -לוויתן דרום ו I/14עם חזקות  בקשר בהוצאות
 יתן.ושדה הגז הטבעי לו

ש"ח ע.נ.  336,685,000הנפיקה החברה לציבור סך של  ,2014, באוקטובר 1ביום 
, והודעה 2014בספטמבר  15פי תשקיף להשלמה מיום -אגרות חוב )סדרה א'( על

שבמסגרתו  משלימה )אשר פורסמה במשולב עם דוח הצעת מדף של השותפות
בספטמבר  30( מיום (14כתבי אופציה )סדרה  673,370,000הנפיקה השותפות 

 מיליון ש"ח 371 -מיליון דולר )כ 102 -תם גייסה סכום של כ, שבמסגר2014
 . (14)סדרה  וכתבי האופציה )סדרה א'( בגין אגרות החוב ( ברוטובמועד הגיוס

את מלוא תמורת ההנפקה ובאותם תנאים של אגרות לשותפות,  העמידה החברה

ההלוואה(. -)להלן Non Recourse(, כהלוואה מסוג "back to back"החוב )
השותפות התחייבה כי ההלוואה תשמש אותה אך ורק לצורך מימון חלקה 

 בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן.

 לפרטים נוספים בדבר ביצוע ההנפקה, היקף הגיוס, מבנה ההנפקה ותנאיה,
בקשר עם תמורת ההנפקה והסכם שירותי הניהול עם השותפות הסכם ההלוואה 
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 31לדוחות הכספיים ליום  8 -ו 4, 3 םי, ראה ביאורלשותפות החברהויעוץ בין 
 . 2014בדצמבר 

 ותוצאות הפעולות, הון עצמי ותזרים המזומנים כספי מצב  .1.1
 

 . דולר מיליון 88 -כ של סךל הסתכמו 2014 בדצמבר 31 ליום החברה נכסי היקף
 : פי ההרכב הבא-על

( דולר' מ 0.7) בעיקרו שמורכב מ' דולר 1 -כ   שוטפים נכסים
 ההלוואה בגין לקבל מריבית

 .שותפותשניתנה ל

 כמתואר לשותפות הלוואהיתרת ה מ' דולר 87 -כ א"לז נכסים
 .לעיל

   

( דולר' מ 0.7) בעיקרו שמורכב מ' דולר 1 -כ שוטפות התחייבויות
 החוב אגרות בגין לשלם ריבית

 '(.א סדרה)

 שאינן התחייבויות
 שוטפות

 '(א סדרה) ח"אגיתרת  מ' דולר 87 -כ

 
הוצאות השותפות נושאת ב, ההלוואה והסכם שירותי ניהול וייעוץעל פי הסכם 

 .השוטפות של החברה
 

מ'  1.5הוצאות ריבית ונכיון בגין אגרות החוב בסך בתקופת הדוח נרשמו בחברה 
בגין ההלוואה לשותפות אשר באותו סכום דולר ומולם הכנסות ריבית ונכיון 

 .back to backהועמדה 
 

וב שהונפקו וההלוואה שניתנה כנגדן נקובות במטבע שקל, החל ממועד אגרות הח
עלייה חדה בשער הדולר חלה , 2014בדצמבר  31הנפקת אגרות החוב ועד ליום 

, מה שהביא לרישום הוצאות של הפרשי שער  בגין 5.9% -ביחס לשקל בכ
מ'  6 -כ  -סך של כהכנסות הפרשי שער בגין האג"ח בלשותפות ומנגד ההלוואה 

 דולר ברבעון הרביעי.  

 תוצאות הפעילות  .1.2
 

, לעיל כאמור, והייעוץ הניהול שירותי ולהסכם ההלוואה להסכם בהתאם
 את העבירה החברה, כן כמו. השותפות ידי-על משולמות החברה של ההוצאות

, לפיכך. לעיל 1 בביאור כמתואר כהלוואה לשותפות ההנפקה תמורת מלוא
 או הפסד בגין פעילותה. רווח אין לחברה

)יום  2014במרס  24להלן תמצית דוח על הרווח הכולל של החברה לתקופה מיום 
 :2014בדצמבר  31הקמת החברה( ועד ליום 

 
 דולר אלפי 

 7,269 מימוןהכנסות 
 22 החזר הוצאות מהשותפות

 (7,269) מימוןהוצאות 
 (22) הוצאות הנהלה וכלליות

 **( הכנסות מימון אחרות
 **( סך רווח כולל לתקופה

 אלפי דולר. 1 -**( מייצג סכום הנמוך מ                                            
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 נזילות ומקורות מימון .1.3
 

 להעמיד התחייבה החברה. פעילותה למימוןבנקאי  אשראי נוטלת אינה החברה
 back to") החוב אגרות של תנאים ובאותם ההנפקה תמורת מלוא את, לשותפות

back" ,)מסוג כהלוואה Non Recourse.  התקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלוואה
 שניתנתה לשותפות יהוו את מקור המימון היחיד לתשלום קרן וריבית אגרות החוב.

 פרטים אודות אגרות החוב .1.4
 

 לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'( של החברה המוחזקות בידי הציבור,
 ראה חלק ה' להלן. -הנאמן לאגרות החוב

 
 ודירקטורים משרה לנושאי תגמולים  .3.7

 
גמול טרם הגיע מועד תשלום ה החברה אינה מעסיקה עובדים ונכון למועד הדוח

    לדירקטורים.

 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –חלק ב' 

 בתאגיד שוק סיכוני ניהול על האחראי .א
  .רוטלוי ליגד מר החברה, דירקטוריון ר"יו הינו השוק סיכוני יהולנ לבחברה ע האחראי

  השוק סיכוני תיאור .ב
 :החברה חשופה אליהם שוק סיכוני של מפורט תיאור

  חליפין שער סיכון (1
, ההלוואה לשותפות בש"ח יםנקובשל החברה  נכסיה והתחייבויותיה העיקרים 

באופן מהותי חשופה אינה אזי החברה   Back to Backומנגד אגרות החוב, הועמדו,
 שקל/דולר. השל החליפין  ישערלשינויים בין 

 שינויים בשערי ריבית (2
כאמור לעיל, תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור 

 השותפות, לרבות באמצעות הנפקות של אגרות חוב. 
ידי בנק ישראל תתכן השפעה  לשינוי בשיעור הריבית עלבמקרה של פירעון מוקדם, 

רעון המוקדם יואחת האפשרויות לחישוב גובה הפזאת מאחר , על אגרות החוב
אג"ח הלפי תשואת העתידי על המזומנים היוון של יתרת תזרים  מחושב, לפי

  .ממשלתיה
 

 הכספיות היתרות של הצמדה בסיסי דוח .ג
 

 .שקלהינם צמודי  2014בדצמבר,  31כל הנכסים וההתחייבויות של החברה נכון ליום 
 
 הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי –חלק ג' 

  תרומות .1
 קבעה מדיניות בנושא תרומות.טרם החברה 

 

 דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .2
 מומחיות בעלי דירקטורים של המזערי המספר כי קבע החברה דירקטוריון
 . שניים הינו בדירקטוריון שיכהנו ופיננסית חשבונאית

העסקי של הדירקטורים  בניסיונם וכן בפעילותה בהתחשב כי סבורה החברה
בחברה, המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו 
בהתאם לדין בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות 

  הכספיים ואישורם.
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 בעלי הינם פלורנטין אוטולונגי ותרצה , יוסף טנאלנדאו יגאל, רוטלוי ליגד ה"ה
  .ופיננסית חשבונאית מומחיות

לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה שהדירקטוריון הכיר בהם כבעלי 
 .התאגיד(פרטים נוספים על ד' )לפרק  26תקנה ראה מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 

 בתאגיד הפנימי המבקר בדבר גילוי .3
 , מונה מר גיל רוגוזינסקי כמבקר הפנים של החברה. 2015במרס  22ביום 

 פרטי המבקר הפנימי .א
 גיל רוזינסקי, רואה חשבון.שם המבקר הפנימי: 

 22.3.2015תאריך תחילת כהונתו : 

רואה חשבון  המבקר הפנימי הינוהכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: 
שותף אחראי על תחום הביקורת הפנימית  ,בוגר מנהל עסקים וחשבונאות

ולי. משרד מוביל בתחום שירותי במשרד פוקוס שירותי ייעוץ פיננסי תפע
הביקורת הפנימית ומערכות מידע המטפל בתאגידים פרטיים וציבוריים 

 . ומתמחה במגוון תחומים
)ב( לחוק 146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף למיטב ידיעת החברה 

 .    לחוק הביקורת הפנימית 8, ובהוראות סעיף 1999-החברות,תשנ"ט
יק בניירות ערך של השותפות או של גופים הקשורים המבקר הפנימי אינו מחז

 אליה.
פנימית , אלא מעניק לה שרותי ביקורת חברההמבקר הפנימי אינו עובד של ה

יצוין, כי המבקר הפנימי מעניק שירותי ביקורת פנים גם לרציו חיפושי  .חיצוניים
 שותפות מוגבלת, בעלת השליטה בחברה. –( 1992נפט )

 

 דרך המינוי .ב
, לפי 22.3.2015ביום  החברהידי דירקטוריון -מינוי המבקר הפנימי אושר על

 .19.3.2015ועדת הביקורת מיום הצעת 
בין הנימוקים לאישור מינויו: השכלתו, כישוריו וניסיונו הרב של המבקר 

 המתאימים לצורך ביצוע תפקידו.  בביקורת פנימית
ך הדרושים למילוי תפקידו למבקר הפנימי סמכות לקבלת כל מידע, הסבר ומסמ

 וכן זכות גישה לבסיסי נתונים ולמאגרי מידע רגילים או ממוחשבים.

 זהות הממונה על המבקר הפנימי .ג
כממונה הארגוני על המבקר מר שי לוי מנכ"ל החברה הדירקטוריון הסמיך את 

  הפנימי.

 תכנית עבודה .ד
   .טרם נקבעה תוכנית עבודה ראשונה

עריכת הביקורת, דין וחשבון המבקר הפנימי, גישה למידע , היקף העסקה .ה
 .והערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

 .נכון למועד הדוח, המבקר הפנימי טרם החל בעבודתו

 יםגילוי בדבר שכר רואי החשבון המבקר .4
 רואי החשבון של החברה הינם משרד קסלמן וקסלמן. 

החל ממועד רישומה למסחר של  שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם שכר הוצאות
בעבור  (.שעות 300 -כ של השקעה) ח"ש אלפי 45 -כ של בסך הסתכמוהחברה 

וכן עבודתם בעניין  , רולינג מיסוייהדוחות הכספיים שנכללו במסגרת התשקיף
 אלפי ש"ח.  45 -התשקיף והדוח להשלמה שולם לרואי החשבון סכום של כ

 שכר הטרחה נקבע ע"י הנהלת החברה בהתאם להיקף השקעתם. 
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים .5

 הדוחות אישור ועל העל בקרת על המופקד האורגן הוא החברה דירקטוריון
 .הכספיים

חיפושי נפט  רציו שלוהחשבת  הדוחות הכספיים נערכים ע"י סמנכ"לית הכספים
 מועברת הכספי הדוח טיוטת. (הכללי השותף -בשותפות )להלן הכללי השותףבע"מ, 

 . החברה ל"מנכ של לסקירתו

 חברי של לעיונם הכספיים הדוחות טיוטת הועברה הכספיים הדוחות הכנת לאחר
 ועדת או/ו הועדה – להלן) כספיים דוחות לבחינת עדהוכוועדת הביקורת, ביושבם 

 19 ביום הכספיים בדוחות לדיון שנקבעה הישיבה מועד לפני ימים מספר( מאזן
  , )יו"ר הועדה, דח"צ( טננבאום יעקב מר :הינם המאזן ועדת חברי. 2015 במרס
 חברי. (תלוי בלתי דירקטור) טנא יוסף מרו)דח"צ(  פלורנטין אוטולונגי תרצה גברת
 אודות נוסף לפירוט. תגמול וועדת הביקורת ועדת כחברי גם מכהנים מאזן ועדת
פירוט  ראה, שלהם והידע ניסיונם, השכלתם עם בקשר לרבות, כאמור הועדה חברי

 .'דלפרק  26לפי תקנה 

עוזרת , של השותף הכללי הכספים לית"סמנכ, ל"המנכ מוזמנים הועדה לישיבת
 רואה משרד נציגי וכן, של השותף הכללי משפטי יועץ, של השותף הכללי החשבת
 חברי בפני סוקרים של השותף הכללי הכספים לית"וסמנכ ל"המנכ. המבקר החשבון

 תשומת את מפנה המבקר החשבון רואה משרד נציג. הכספיים הדוחות את הועדה
 . הכספיים בדוחות ביטוי שקיבלו עיקריות לסוגיות המשתתפים של ליבם

 את לאשר לדירקטוריון הועדה המלצת את להצבעה הועדה ר"יו ההעל הדיון לאחר
 לא לגביהן סוגיות או שאלות נותרו הועדה מחברי למי אם ובירר הכספיים הדוחות

 . חברהה לדירקטוריון המלצותיה נשלחו המאזן ועדת ישיבת בתום. נענה

 מתהליך כחלקו, כאמור הכספיים הדוחות את לאשר המאזן ועדת המלצת לאחר
 לפני ימים מספר דירקטוריםעיון הל מועברים, החברה של הכספיים הדוחות אישור
 עם ביחד הכספיים הדוחות טיוטת הכספיים הדוחות לאישור הדירקטוריון ישיבת

, במרס 18 ביום הועברו הטיוטות) התקופתי בדוח הנכללים הפרקים טיוטות יתר
יו"ר , הכספים לית"סמנכ הדירקטוריון לישיבת שעד התקופה במהלך(. 2015

 בקשר הדירקטורים והערות לשאלות מענה נותנים החברה ל"ומנכהדירקטוריון 
 .שהועברו לטיוטות

 הדוחות ואושרו נדונו בה 2015 במרס 22 מיום החברה של הדירקטוריון בישיבת
 ליגד – הדירקטוריון חברי: השתתפו, 2014 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים

 יגאל, הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הדירקטוריון ר"יו רוטלוי
יוסף אוטולונגי פלורנטין, תרצה י, יובל לנדאו, יעקב טננבאום, יאיר רוטלו ,לנדאו

, החברהכן השתתפו סמנכ"לית הכספים של -משה לוי מנכ"ל החברה; כמושי ו טנא
 ד"עו ממשרד נציגים, הכללי השותף של הפנימי המשפטי היועץ, החברה של החשבת

 .וקסלמן קסלמן –המבקר החשבון רואי ממשרד ונציגים הולנדר זאב ר"ד

 דירקטוריון ר"יוו סמנכ"לית הכספים ידי על לדירקטוריון סקירה נערכה בישיבה

 .הדירקטורים י"ע שהועלו השאלות נענו וכן החברה

 הכספיים הדוחות אישור לאחר .הדוחות לאישור הצבעה נערכה הישיבה בסיום

וסמנכ"ל , לוי משה שי, החברה ל"ומנכ, רוטלוי ליגד ,הדירקטוריון ר"יו הוסמכו

 .הדוחות על לחתוםהכספים, שיפרון דלית 
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 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר  גילוי .6
-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל14)ב( )10על פי תקנה 

 תעודות הכספיים הדוחות פרסום במועד לו קיימות אשר תאגידלגבי  1970
, בתאגיד אזהרה סימני יבחן באם מתקיימים בו סימני אזהרה, התקיימוהתחייבות, 

חזוי. הדירקטוריון בחן את סימני  מזומנים תזרים בדבר גילוי התאגיד יצרף
מצא כי אינם מתקיימים בחברה נכון לדוחות אלה על כן לא צירף דוח האזהרה ו

 תזרים מזומנים חזוי. 

או  הדוח בתקופת החברה רקטוריוןבדי שהתקבלו נוספות החלטות בדבר פרטים .7
   בתקופה שעד למועד אישור הדוחות הכספיים:

 

מונה משרד רואי חשבון "קסלמן וקסלמן רואי חשבון"  2014במרס,  24ביום  .א
 לרואי החשבון של החברה.

 , מונה שי משה לוי כמנכ"ל החברה.2014בספטמבר  14ביום  .ב

 והקמת וועדות דירקטוריון , דירקטור בלתי תלוימינוי דירקטורים חיצוניים .ג
, (חוק החברות  –)להלן  1999-)ב( לחוק החברות, התשנ"ט242סעיף בהתאם ל

פלורנטין אוטולונגי מונו יעקב טננבאום ותרצה  2015בינואר  1ביום 
 מר  מונה מועד באותו, כן-כמו. החברה בדירקטוריון חיצוניים לדירקטורים

 מכהנים האמורים הדירקטורים שלושת. תלוי בלתי לדירקטור טנא יוסף
 של כספיים דוחות לבחינת וועדה)המשמשת גם  הביקורת ועדת כחברי

 . התגמול וועדת (החברה
 לדירקטורים לנדאו ויובל רוטלוי יאיר מונו 1.1.2015 ביום, לעיל לאמור בנוסף

 .בחברה

ו של מר גיל רוזינסקי מינויאישר דירקטוריון החברה את  22.3.2015ביום  .ד
ל החברה בהתאם להמלצת ועדת הביקורת של החברה מיום ש מבקר פניםכ

19.3.2015. 

אישר דירקטוריון החברה את מינויה של גב' שיפרון דלית  22.3.2015ביום  .ה
 הכספים של החברה ואת גב' הילה לוי כחשבת החברה. יתכסמנכ"ל

 

הכספי דוח ההנהלה והדירקטוריון על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  .8
  והגילוי.

 תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות 3 מספר תיקון פורסם 2009 בדצמבר 24 ביום
 ההנהלה דוח של צירוף המחייב(, התיקון – בלבד זה ק"בס להלן( )ומיידים

, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות על והדירקטוריון
 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא ושל הכללי המנהל של אישיות הצהרות

 רואה דוח וכן, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות לגבי
 בהתאם. הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה של האפקטיביות לגבי המבקר החשבון
 תאגידים על התיקון של התחולה בהוראות עוסק אשר, לתיקון( ב)7 בסעיף לאמור

 פרסום ממועד החל החברה על יחול התיקון, לציבור לראשונה ערך ניירות המציעים
 את קיבלה שהחברה העובדה לאור וזאת, 2015 בדצמבר 31 ליום התקופתי הדוח
 התשקיף לפרסום מ"בע אביב בתל ערך לניירות והבורסה ערך ניירות רשות היתר

 .2014 שנת במהלך

 החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  –חלק ד' 

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח .א

לציבור בתחילת חודש  הונפקואודות אגרות החוב )סדרה א'(, אשר  טים נוספיםלפר -
 הסכם, ותנאיה ההנפקה מבנה, הגיוס היקף, ההנפקה ביצוע ,2014 אוקטובר
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 השותפות בין ויעוץ הניהול שירותי והסכם ההנפקה תמורת עם בקשר ההלוואה
 .לדוחות הכספיים 8 -ו 4,  3 יםביאור ראו, לחברה

 להלן)גפני נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה לטובת  נרשם -
לשטר  7.1 נספח)כהגדרתו ב לחברה התמלוג על בדרגה ראשון קבוע שעבוד (הנאמן–

. (שטר הנאמנות– להלן – הנאמןבין החברה לבין  ,2014בספטמבר  14הנאמנות מיום 
, הלאומיות התשתיות במשרד הנפט ענייני על לממונה פנו והחברה השותפות
 התקבל טרם זה למועד נכון אך, הנפט בספר לחברה התמלוג לרישום והמים האנרגיה

שעבוד '( א סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת, נרשם כן-כמו .אישורו
 הריבית כרית בחשבון החברה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשוןקבוע יחיד 

 או/ו שהופקדו הנכסים או/ו הכספים כל ( ועלהנאמנות לשטר 7.5 בסעיף כהגדרתו)
 .האמור בחשבון לעת מעת יופקדו

 כספיםהלדוחות  3-9 אוריםיב וראפעילות החברה, התקשרויות  ומידע נוסף דבר ב -
 . ביניים

 

 הדוח על המצב הכספילאחר תאריך אירועים  .ב

, ראו ביאור הדוח על המצב הכספילפרטים נוספים אודות אירועים נוספים לאחר תאריך 
 לדוחות הכספיים. 10
 

 פעילות ומידע נוסף  .ג

כי לאור זאת שבמועד  החלטה החברה דירקטוריון קיבל, 2014בנובמבר  26ביום  -
ידי -אגרות החוב )סדרה א'( של החברה, המוחזקות עלההחלטה ערכן הנקוב של 

פי שטרם חל המועד הקובע כהגדרתו -מיליון ש"ח, ואף על 200 -הציבור גבוה מ
כן תחדל מלדווח -ועל" קטן תאגיד" בתקנות הדוחות, החברה אינה עונה להגדרת

 30הכספיים ליום ד  לתקנות הדוחות )על כל הוראותיה( החל מהדוחות 5לפי תקנה 
 .2014בספטמבר 

לפרק א' )תאור עסקי  1.8.5ראה סעיף  לוויתן מאגר לפיתוח המתווהבדבר   –
 התאגיד(. 

יתן צפון וסוגיות קיימות עם רשות ההגבלים העסקיים בדבר חזקות לובדבר   –
 לפרק א' )תאור עסקי התאגיד(. 1.14.4ראו סעיף ויתן דרום וול

 החובגילוי יעודי למחזיקי אגרות  –' החלק 

 

 . 2014באוקטובר  1ביום אגרות החוב )סדרה א'( של החברה הונפקו לציבור 

 גפני נאמנויות בע"מ – הנאמן לאגרות חוב )סדרה א'(

 עו"ד צורי גלילי –שם האחראי על סדרת אגרות החוב בנאמן 

-073 פקס: ;073-7372622 :'טל, תל אביב; 65רחוב יגאל אלון  – כתובת ואופן ההתקשרות

 galili@trusts.co.ilדוא"ל: ; 7372623

 לדוחות הכספיים. 3לפירוט ראו ביאור  –תיאור הנכסים המשועבדים 

 (:ח"ש באלפילהלן פירוט נוסף בדבר אגרות החוב )סדרה א'( )הנתונים  
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בנוסף, עד למועד בו יתקבל אישור הממונה  יה(.יהריבית השנ -. )להלן27.62% הריבית יהיה שיעור 30.9.2019 ועד ליום 1.10.2018 הריבית הראשונה(. החל מיום -)להלן 2% הואריבית שיעור ה 30.9.2018 עד ליום* 
( בספר הנפט, וככל שיגיע מועד תשלום הריבית בהתאם לתנאי אגרות החוב ותשלום דוחות הכספיים בינייםא' ל4ביאור  ועל ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לרישום התמלוג לחברה )רא

 .(28.62%יה יין, כולל הריבית השניאו, לפי הענ 3%)ובסה"כ כולל הריבית הראשונה  1%קת של קרן אגרות החוב )סדרה א( שבמחזור ריבית שנתית נוספת בשיעור כאמור טרם שולם, תישא היתרה הבלתי מסול

, סדרת אגרות החובידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי -יוחלט עלאם  –( פדיון מוקדם בשל מחיקה מהבורסה 3) –להלן פירוט התנאים למימוש זכות החברה לפדיון מוקדם  **
 הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, דירקטוריון יום מתאריך החלטת 45תוך : )א( כדלקמןתפעל החברה , ופחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה, בדבר מחיקה מהמסחר בה, יבוצע פדיון מוקדם

( עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה 2ות ולבורסה ובשני )תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדו"ח מיידי שישלח לרש
בתקופה  לא אךיום מהתאריך הנ"ל,  45-יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מ 17ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני  מועד הפדיון המוקדם; )ב( העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באגרות החוב
דם ובמקרה כאמור יחולו החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוק – החברה ביוזמת מוקדם פדיון( 4. )שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל

ימים ממועד  60לאחר חלוף יהיה  המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם: )א( ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלבנטי
נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו על פי שטר נאמנות זה, גם מועד לתשלום ריבית, או מועד ; )ג( המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון תדירות הפדיונותהרישום למסחר לראשונה של אגרות החוב; )ב( 

יוני, יולי  –מרץ , אפריל  –ו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר " משמערבעוןין זה "ילענ. לתשלום פדיון חלקי של הקרן או מועד לתשלום פדיון סופי של הקרן, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור
מיליון ש"ח ובלבד  10-מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 10-, לא יפחת מ, למעט האחרוןההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם)ד( ; דצמבר-ספטמבר, אוקטובר–

)ו( ; מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל; )ה( לא תעלה על פדיון אחד לשנה₪ מיליון  10 -מוכים מהנשתדירות הפדיונות 
 לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(. 9לפירוט נוסף, ראו סעיף . ש"חמיליון  3.2-לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

מועד 
 ההנפקה

סך כל 
השווי 
הנקוב 
במועד 

 הנפקה 

שווי נקוב  שווי נקוב 
עפ"י 

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 

 הדוחות 

סכום 
הריבית 

שנצברה  
הדוחות 
 53ליום 
, בדצמבר

4136 

שווי כמפורט 
בדוחות 

נכון  הכספיים
 53ליום 

בדצמבר, 
)לא   4136
 ריבית כולל

 לשלם(

שווי 
בורסאי 

נכון ליום 
53 

, בדצמבר
4136  

מועדי תשלום  סוג ריבית 
 הקרן

 החברהזכות  האם הסדרה מהותית? מועד תשלום הריבית
 לפדיון מוקדם 

 הקרן תשלום *קבועה 329,445 339,595 2,547 336,685 336,685 336,685 1.10.2014
 בתשלום יתבצע

 יוםב אחד
30.9.2019 . 

הראשונה  הריבית
 בשנה ביום עםתשולם פ

בספטמבר של כל  30
 ועד 2015 אחת מהשנים 

)כולל( והריבית  2018
השניה תשולם ביום 

30.9.2019.  

 קיים** כן
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 2015 ,במרס 22

      
  

      
  

 

 

 ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון
 
 

 שי משה לוי, מנכ"ל



  
  
  
  
  'גפרק 
  

  2014 דצמברב 31דוחות כספיים ליום 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 4102דוח שנתי 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ
 

 4102דוח שנתי 

 
 
 
 

 הענייניםתוכן 
 

 
 ד  ף 

 2 לבעלי המניות  דוח רואה החשבון המבקר

  באלפים(8) בדולרים -דוחות כספיים 

 3 על המצב הכספי ותדוח

 4 הכולל הרווחעל  דוח

 5 שינויים בהוןדוח על ה

 6 דוח על תזרימי המזומנים 

 7-23 ים הכספי ותביאורים לדוח
   

 

 



 

 

 
 

   5128881אביב -תל 28882, ישראל, ת.ד 5215282אביב -, תל52קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 

 

 המבקר החשבון רואה וחד

 של המניותלבעלי 

 )מימון( בע"מרציו חיפושי נפט 
 
 
 

 24 -ו 2014בדצמבר  31 מיםיהחברה( ל -בע"מ )להלן )מימון( של רציו חיפושי נפט  דוח על המצב הכספיביקרנו את ה
 24מיום לתקופה  ותזרימי מזומנים בהוןהשינויים  עלדוח דוח על הרווח הכולל, הואת  )יום הקמת החברה( 2014במרס 
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  .2014בדצמבר  31הקמת החברה( ועד )יום  2014במרס 

 החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

תו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון )דרך פעול
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה 1973-של רואה חשבון(, התשל"ג

סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 
כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים  בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 מיםליות, את מצבה הכספי של החברה לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,  מכל הבחינות המהותי

 24מיום לתקופה שלה  , ותזרימי המזומניםבהוןהשינויים  תוצאות פעולותיה, ואת 2014במרס  24 -ו 2014 בדצמבר 31
( והוראות תקנות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2014בדצמבר  31)יום הקמת החברה( ועד  2014במרס 

 .2010כספיים שנתיים(, התש"ע ניירות ערך )דוחות 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
 רואי חשבון 2015 במרס 22

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
 
 

 



 
 

 - 3 - 

 בע"מ (מימון)חיפושי נפט רציו 

 הכספי המצב על ותדוח

    

 במרס  42 בדצמבר 10 ביאור 

  4102 

 אלפי דולר  

    נ כ ס י ם

    

    נכסים שוטפים8

 - *(  מזומנים ושווי מזומנים

    חייבים ויתרות חובה:

 28 45 8 חשבון שוטף -השותפות        

 - 655 4,8 הלוואה  בגין ריבית לקבל מהשותפות

 - 5  אחרים

 28 705  שוטפים ס ך נכסים

    

    -נכסים שאינם שוטפים

 - 87,322 4,8 הלוואה לשותפות

 - 87,322  שאינם שוטפים ס ך נכסים

    

 28 88,027  ס ך נכסים

    

    התחייבויות והון

    

    התחייבויות שוטפות8

 - 655 3 ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

 - 22  זכאים אחרים

 - 677  התחייבויות שוטפותס ך 

    

    התחייבויות שאינן שוטפות8

 - 87,322 3 אגרות חוב      

   6 התקשרויות

 - 87,322  ותשוטפ התחייבויות שאינןס ך 

 - 87,999  התחייבויותס ך 

    

 28 28 7 הון 

 28 88,027  והון  התחייבויותסך 

    
 
 . דולר 1,000 -סכום הנמוך מ מייצג (*

 
 
 

     

 דלית שיפרון   לוי משה שי  רוטלוי ליגד
 כספים ל"סמנכ   ל"מנכ   הדירקטוריון ר"יו

 
 

 . 2015 במרס 22: החברה דירקטוריוןידי -על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
 
 
 

 .מהדוח הכספיהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 הכולל הרווח על דוח

 
 
 

 42תקופה מיום ה  
ועד  (* 4102במרס 
 בדצמבר 10ליום 

 4102 ביאור 

  דולר  אלפי  
 

   

   8הכנסות

 1,428 8, 4 לשותפותבגין הלוואה וניכיון  ריביתהכנסות 

 5,841 8  בגין אגרות חוב שער הפרשיהכנסות 

 22 8 מהשותפותהחזר הוצאות 

  7,291 

   8הוצאות

 1,428 3 בגין אגרות חוב וניכיון הוצאות ריבית 

 5,841  לשותפות הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה 

 22  הנהלה וכלליות הוצאות

  7,291 

 -  מפעולות  רווח 

   
 (**  הכנסות מימון אחרות

   

 (**  כולל לתקופהורווח סך רווח 

 
 

 יום הקמת החברה.( *

 .דולר 1,000 -מסכום הנמוך  מייצג (**

 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

  בהון השינויים על דוח

 
 

 
    

 סך ההון עודפים הון מניות  

י  פ ל ר א ל ו  ד

 28  28 (* 4102 במרס 42 יוםל יתרה

 10ועד ליום  (*4102במרס  42תנועה מיום 
  41028 דצמברב

  

 (** (**   רווח ורווח כולל אחר

 28 (** 28 4102 בדצמבר 10 ליום יתרה

 
 

 יום הקמת החברה. (*

 .דולר 1,000 -ממייצג סכום הנמוך  (**
 

 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 המזומנים תזרימי על דוח

 

 

 42תקופה מיום ה
ועד  (* 4102במרס 
 בדצמבר 10ליום 

 4102 

 

י פ ל  א
ר ל ו  ד

 
  8שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 (** תקופהלרווח 

  
  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  
  התאמות לסעיפי רווח והפסד8

  92,390  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
 (92,390) לשותפותמתן הלוואה 

 (1,428) הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
 1,428  לשותפותהכנסות ריבית בגין הלוואה 

 5,841  מהפרשי שער בגין אגרות חוברווח 

 (5,841) לשותפותהפסד מהפרשי שער בגין הלוואה 

 - 

  
  8תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

  :חובה ויתרות בחייבים גידול
 (17) השותפות

 (5) אחרים
  -זכות ויתרות בזכאים גידול

 22  אחרים

 - 

  

 (** שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות 

  
 (** מזומנים ושווי מזומניםב גידול

 - תקופהה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 (** תקופהה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  

 
 

 יום הקמת החברה.   (*
 .דולר 1,000 -מסכום הנמוך  מייצג (**

 
 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 ציו חיפושי נפט )מימון( בע"מר

  יםהכספי ותלדוחביאורים 

 
 כללי8  - 0ביאור 

 

 .2014מרס ב 24ביום נוסדה ( החברה -)להלן  בע"מ (מימון)חיפושי נפט רציו  .א
התאגדה בישראל . 1999-הינה חברת פרטית כמשמעות המונח בחוק החברות, התשכ"טהחברה 

 אביב.-, תל85יהודה הלוי הוא רחוב  החברהוהינה תושבת בה. כתובת משרדה הרשום של 

 
, השותפות( –)להלן  שותפות מוגבלת -( 1992החברה הינה בבעלות מלאה של רציו חיפושי נפט ) .ב

. אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

-"לוויתן צפון" )להלן I/15 -"לוויתן דרום" וI/14 חזקות השתתפות ב, בין היתר, זכויות לשותפות

פרויקט לוויתן או מאגר  -שדה הגז הטבעי לוויתן )להלן ביחד א, אשר בשטחן נמצ(חזקות לוויתן

  .לוויתן(
 

באמצעות  תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות, לרבות .ג

 . לציבור של אגרות חוב ההנפק
אשר מטרותיה  (Special Purpose Company (SPC)), החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית

להלן( וכל הכרוך  3כמתואר בביאור אגרות החוב המוצעות בתשקיף ( גיוס חוב )לרבות 1: )הינן

תשמש  להלן, אשר 4בביאור  המתוארההלוואה הסכם ( מתן הלוואות לשותפות, לרבות 2) -ו ;בכך

  חזקות לוויתן.את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם 

 
הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א'( לציבור )לפרטים נוספים ראה , 2014בחודש אוקטובר  .ד

 כל עוד מוחזקים ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה, יחולו עליה הוראות חוק ניירות (.3ביאור 

ותקנותיו, ובהתאם לכך מדווחת החברה על פי הוראות הדיווח המתאימות  1968-ערך, התשכ"ח

 ק זה והתקנות שהותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על החברה. לחו

 
 

 8 עיקרי המדיניות החשבונאית – 4ביאור 
  

 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א

 
במרס  24ולתקופה שהחלה מיום  2014בדצמבר  31 ליום החברההדוחות הכספיים של  (1

, מצייתים לתקני הדיווח הכספי 2014בדצמבר  31הסתיימה ביום ו )יום הקמת החברה( 2014

( שהם תקנים ופרשנויות International Financial Reporting Standardsהבינלאומיים )

 International Accountingאשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
Standard Board תקני ה -( )להלן-IFRSלפי תקנות  ( וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש

 . 2010 -ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע ניירות 

 

 מסוימים חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת

 יישום בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים

 . החברה של החשבונאית מדיניותה
 

 .חודשים 12 הינה החברה של התפעולי המחזור תקופת (2
 

 סיווג שיטת לפי הכוללוהרווח על הרווח  בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת החברה (3

 .  ההוצאות של הפעילות מאפיין על המבוססת
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 בע"מרציו חיפושי נפט )מימון( 

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 

 
 8 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית – 4ביאור 

 
 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ .ב

 
  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1

 
 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברהשל  הכספיים בדוחות הנכללים פריטים

מוצגים בדולר  הדוחות הכספיים(. הפעילות מטבע - להלן) החברה פועלת בה העיקרית
 . החברההדולר( שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של  -של ארה"ב )להלן

 
 :בשער החליפין של הדולר של ארה"ב  בתקופה המדווחת נויים שחלולהלן השי

 
 פיןחליה שער 

 של הדולר

 % 
 * ועד   2014במרס  24לתקופה שהחלה ביום 

 11.50 2014בדצמבר  31יום ל   
 

 *יום הקמת החברה      
 
 ש"ח. 3.889 $ =1הינו:  2014בדצמבר  31פין של הדולר ליום שער החלי 
 

 עסקות ויתרות (2
 

 הפעילות למטבע מתורגמות (חוץ מטבע -להלן) הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
 הנובעים, שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות

 לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות מיישוב
 . הפסד או לרווח נזקפים, התקופה לתום החליפין שערי

 

 נכסים פיננסיים .ג

 
 סיווג (1

 
קובעת  הנהלת החברה. הלוואות וחייביםלקטגוריית מסווגת את נכסיה הפיננסיים ה החבר

  את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים 

נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לקביעה, ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. 
דוח על המצב הכספי, המסווגות חודשים לאחר תאריך ה 12-לחלויות לתקופה של יותר מ

 יושוו"מזומנים  ההלוואות והחייבים של החברה כלולים בסעיפים:כנכסים שאינם שוטפים. 
 .יבדוח על המצב הכספ הכלולים" לשותפות הוכן "הלווא ""חייבים ויתרות חובה מזומנים",

 
 הכרה ומדידה (2

 
ההוגן בתוספת עלויות עסקה.  םבמועד ההכרה לראשונה בשוויהלוואות וחייבים נמדדים 

נמדדים הלוואות וחייבים בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית  עוקבותתקופות ב
 האפקטיבית.

( לבין שוויה ההוגן נכון 4שנוצר בין סכום הלוואה שהועמדה לשותפות )ראה ביאור  הפרש
למועד ההכרה בה לראשונה נזקף כנגד ההפרש באותו סכום שנוצר בין התמורה 

ההוגן במועד ההכרה בהן  שוויןשהתקבלה בהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( לבין 
 ד'(. 3לראשונה )ראה ביאור 
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 8 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי – 4 ביאור

 
 לירידת ראייה אובייקטיבית קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה

 קיימת אם רק ערך מתהווים מירידת והפסדים של נכס ערכו .וחייבים ההלוואות של ערך
 ההכרה לאחר שהתרחשו או יותר אחד מאירוע כתוצאה ערך לירידת אובייקטיבית ראייה

 יש )ההפסד" לאירועי ההפסד האמור )או הפסד"( ולאירוע בנכס )"אירוע לראשונה
 אותה לאמוד שניתן הפיננסי של הנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על השפעה

  .מהימן באופן
 

 פיננסיות התחייבויות .ד

 
 עסקה. עלויות בניכוי ,ההוגן שוויין לפי לראשונה החוב )סדרה א'( של החברה מוכרות אגרות

שנוצר בין התמורה  ההפרשמופחתת.  בעלות עוקבות נמדדות אגרות החוב בתקופות
ההוגן, נכון למועד ההכרה בהן לראשונה, המהווה  שוויןשהתקבלה בהנפקת אגרות החוב לבין 

( של שותפות 14את מרכיב התמורה מהנפקת אגרות החוב המיוחסות לכתבי אופציה )סדרה 
( נזקף כנגד ההפרש באותו סכום 3רציו שהונפקו במסגרת האגד ללא תמורה )ראה ביאור 

וויה ההוגן נכון למועד ( לבין ש4שנוצר בין סכום ההלוואה שהועמדה לשותפות )ראה ביאור 
גרות החוב א הוכרו בו הסכום בין הפרש ( לעיל(. כל2ההכרה בה לראשונה )ראה גם ג)

אגרות החוב,  תקופת פני על הפסד או רווח בדוח מוכרשלהן  הפדיון ערך לבין  לראשונה
 .האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאם

 

 מזומנים ושווי מזומנים .ה
 

  .מזומנים בקופה ,זומניםכוללים המזומנים ושווי מ, על המצב הכספי במסגרת הדוח
  

 הון מניות .ו
 

 מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
 

 הכרה בהכנסות .ז
 

 הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.          
 

 חדשות8תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות  .ח
 

 : או התקן( IFRS 9 -"מכשירים פיננסיים" )להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי 

1. IFRS 9 הגרסה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הכרהמדידה ו, עוסק בסיווג .
. תקן זה מחליף את ההנחיות הקיימות 2014פורסמה בחודש יולי  IFRS 9המלאה של 

( IAS 39 -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן  39כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 
מותיר על כנו את מודל המדידה  IFRS 9באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים. 

: עלות עיקריותשלוש קטגוריות המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע 
 על מבוסס הסיווג מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן דרך רווח או הפסד.

הנכס הפיננסי.  של החוזי המזומנים תזרים המודל העסקי של הישות ועל מאפייני
שווי הוגן דרך רווח או הפסד. עם זאת, הנהלת ב תימדדנהבמכשירים הוניים השקעות 

להציג את השינויים  ,הפיך-באופן בלתי , במועד ההכרה בראשונה,הישות יכולה לבחור
, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד בשווי ההוגן של מכשיר הוני ברווח כולל אחר

(recycling) . 
 

הפסדי האשראי , המבוסס על של נכסים פיננסיים לירידת ערךהתקן מציג מודל חדש  .2
 IAS-(. מודל זה מחליף את המודל הקיים ב"Expected Credit Loss Modelהצפויים )"

 . ("Incurred loss model"), המבוסס  על הפסדים שהתרחשו 39
 

לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי  .3
, הנובע מסיכון האשראי העצמי של שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסדבהתחייבויות 

 הישות, ברווח כולל אחר. 
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 8 (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי – 4 ביאור

 
4. IFRS 9  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה

דורש כי  IFRS 9לעמידה בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. 
יהיה יחס כלכלי בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר, וכי "יחס הגידור" יהיה זהה 

לצורכי ניהול הסיכונים שלה. התקן ליחס הגידור בו הנהלת הישות משתמשת בפועל 
 משמר את הדרישה לתיעוד במשך כל תקופת הגידור, אך התיעוד שונה מזה הנדרש לפי

IAS 39 . 
 

 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התקן .5
לא יישמה את  החברה. אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות בהתאם. 2018

IFRS-9 של הצפויה השפעתו את וחנתביישום מוקדם והיא ב IFRS 9 דוחותיה על 
 .הכספיים

 
 

 אגרות חוב  – 1ביאור 
 

 להצעה(, להשלמה תשקיף -)להלן  להשלמה תשקיף החברה פרסמה, 2014 בספטמבר 15 ביום .א
 .אחת כל.נ ע"ח ש 1 בנותשל אגרות חוב )סדרה א'(  לציבור
על ידי החברה הודעה משלימה, מכוח התשקיף להשלמה,  פורסמה, 2014בספטמבר  30ביום 

 300,000,000, להנפקת הדוח המשולב( -משולבת בדוח הצעת מדף של השותפות )להלן 
כתבי  600,000,000והנפקת  החברהשל  ש"ח ע.נ כל אחת 1בנות  )סדרה א'( אגרות חוב

ערך נקוב ש"ח  1( הניתנים למימוש ליחידות השתתפות רשומות על שם בנות 14אופציה )סדרה 
 בשותפות( השותף המוגבלרציו נאמנויות בע"מ )מקנות זכות השתתפות בזכויות , הכל אחת

 כתבי האופציה של השותפות(.-)להלןבשותפות 
 

מכרז  -אגדים בדרך של הצעה אחידה 300,000ניירות הערך האמורים הוצעו לציבור באמצעות 
 על מחיר האגד, כשהרכב כל אגד ומחירו המזערי הינו כדלקמן:

 
 ש"ח 

 1,080 של החברה ע.נ. אגרות חוב )סדרה א( ש"ח 1,000
 - ( של השותפות ללא תמורה14כתבי אופציה )סדרה  2,000

  1,080 המחיר המזערי( -)להלן אגדלהמזערי סה"כ המחיר 

 
 מחיר האגד שייקבע במכרז לא יפחת מהמחיר המזערי.

 
ולסעיף  2007-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( תשס"ז 9לסעיף  בהתאם .ב

בדוח המשולב )הקצאה נוספת לכלל המזמינים( הוקצו לכלל המזמינים שהגישו הזמנות  1.4.3
מכלל האגדים שהוצעו  12.22% -אגדים נוספים המהווים כ 36,685במחיר לאגד שנקבע, 

 לציבור. 
 

בספטמבר,  30פרסמו החברה והשותפות את תוצאות ההנפקה מיום , 2014באוקטובר  1ביום 
 , כדלהלן:2014

 
 $(.  298 -ש"ח )כ 1,101המזערי לאגד שנקבע בהנפקה עמד על  המחיר

 
 הונפקו תאם. בהאגדים 336,685 הוקצום מהאגדים,  507,480הוגשו הזמנות לרכישת  למכרז

)סדרה  אופציה כתבי 673,370,000 -ו'( א)סדרה  חוב אגרות ערך נקוב"ח ש 336,685,000
14.) 
 

 102 -)כ ש"ח מיליוני 371 -לכהסתכמה שהתקבלה  מההנפקה סך התמורה המידית )ברוטו(
 1.5 -כ) ש"ח מיליוני 5 -לכ הסתכמו( ואופציות חוב אגרות) ההנפקה הוצאות סך. (מיליוני דולר

 .(דולר מיליוני
 

 החל '(א סדרה) החוב באגרות והמסחר 2014, באוקטובר 1 ביום הונפקו'( א סדרה) חוב אגרות
 . 2014 באוקטובר 5 ביום
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 

 
 )המשך(:אגרות חוב  – 1ביאור 

 
, '((א סדרה) חוב אגרות) ההתחייבות לרכיב, מדידה לצורכי, פוצלה החבילה בגין נטו התמורה .ג

 להון נזקף אשר, האופציות ולרכיב עסקה עלויות בניכוי ,ההוגן שוויו בסיס על לראשונה הוכר אשר
 העסקה עלויות. ד' לעיל( 2( וביאור 2ג')2)ראה גם ביאור  השותפות ואינו משפיע על הון החברה

 ייחוס לפני לראשונה הוכרו הם בהם הסכומים ליחסי בהתאם הרכיבים שני בין פוצלו המיוחסות
 .אלה עלויות
 הערך לבין, עלויות עסקה ניכוי לאחר, ההתחייבות לרכיב בהנפקה שיוחסה התמורה בין הפער
. האפקטיבית הריבית בשיטת החוב אגרות תקופת פני על מופחת, ניכיון המשקף, שהונפק הנקוב
 דלעיל ההנפקה הוצאות בניכוי בהתחשב, החוב איגרות על האפקטיבית הריבית שיעור

  .6.6% של שנתי לשיעור מגיע, בניכיון ובהתחשב
 

 :)סדרה א'( להלן פרטי אגרות החוב .ד
 

 תנאי אגרות החוב .0
 

רשומות על  אביב,-נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלנקובות בש"ח ו( 'אגרות חוב )סדרה א

 ריבית שנתית נושאותובתשלום אחד  2019בספטמבר  30ביום רעון ילפ עומדותשם, 

בשיעור תישאנה אגרות החוב ריבית שנתית  2018בספטמבר  30עד ליום  כמפורט להלן:

בספטמבר  30ועד ליום  2018באוקטובר  1החל מיום (. הראשונה הריבית - )להלן 2%

 הריבית השניה(. - להלן. )27.62%תישאנה אגרות החוב ריבית שנתית בשיעור  2019
הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, עד למועד בו יתקבל אישור הממונה על ענייני בנוסף, 

( בספר הנפט, וככל 4 ביאור לרישום התמלוג לחברה )ראה הממונה(-)להלן האנרגיה והמים

 בהתאם לתנאי אגרות החוב ותשלום כאמור טרם שולם, תישאהריבית שיגיע מועד תשלום 

 שנתית נוספת( שבמחזור ריבית אהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה 

ין, כולל הריבית השניה יאו, לפי הענ 3%כולל הריבית הראשונה  ובסך הכל) 1%יעור בש

הריבית הנוספת. הריבית הראשונה או  - הריבית כאמור תיקרא להלן ( )תוספת28.62%

 הריבית(. - ין והריבית הנוספת )ככל שתחול( יקראו להלן יחדיויהשניה, לפי הענ

בגין הראשונה )בצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( הריבית 

 2018עד  2015 מהשנים אחת כל שלבספטמבר  30 ביום תשולםאגרות החוב )סדרה א( 

עד  2015 בספטמבר של כל אחת מהשנים 18היום הקובע לתשלום הריבית הינו . (כולל)

ונה )בצירוף הריבית הנוספת, ככל הריבית הראש הראשון של תשלוםהכאשר  ,2018

 האחרון של תשלוםהו 2015בספטמבר  30שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( ישולם ביום 

הריבית הראשונה )בצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( 

 .  2018בספטמבר  30ישולם ביום 

בגין ה )בצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בו היא חלה( יהשניהריבית 

 . 2019בספטמבר  30 ביום תשולםאגרות החוב )סדרה א( 

  ימים בשנה.  365תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס  הריבית

כיון של אגרות החוב )סדרה א'( הינו יפרסמה החברה כי שיעור הנ, 2014באוקטובר  6ביום 

4.7302% . 

  ות למדד כלשהוא.צמודוהריבית אינן אגרות החוב )סדרה א( קרן 

 מוקדם. לפדיון)סדרה א(  החוב איגרות ביוזמתה את להעמיד תהא רשאית החברה
 . , בתנאים זהים להנפקת אגרות החובכהלוואה לשותפות הועמדה תמורת ההנפקה,מלוא  

 להלן. 4לתנאי הסכם ההלוואה ראה ביאור 

 .להלן 5 ראה -מסוימיםבקרות אירועים  מיידילהוראות החוק בנוגע להעמדה לפירעון  באשר
 

 דירוג אגרות החוב .4
 

 מדורגות. אינןאגרות החוב )סדרה א'( 
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 

 
 )המשך(:אגרות חוב  – 1ביאור 

 
 שטר נאמנות לאגרות החוב .1

 
 על שטר נאמנות בנוגע לאגרות החוב )סדרה א(.חתמה החברה , 2014בספטמבר  14ביום      

וכולל בין היתר  2014בספטמבר,  15שטר הנאמנות צורף לתשקיף החברה שפורסם ביום 
פירעון מיידי ומימוש הנחיות בדבר פידיון מוקדם ביוזמת החברה ומקרים בהם יתכן 

 הבטוחות.
 

 8ת של אגרות חובונוספ ותוהנפקת סדר )סדרה א'( אגרות חוב הגדלת סדרה .2
 

מחזיקי אגרות חוב  .רשאית להנפיק אגרות חוב )סדרה א( נוספות תהיה החברה .א
כאמור, לא יהיו זכאים לריבית בגין תקופות זמן, אשר חלפו לפני  נוספות, אשר יונפקו

אגרות חוב )סדרה א( נוספות בדרך של  להנפיק תהיה רשאית. החברה מועד הקצאתן
כיון של אגרות החוב )סדרה א( שתהיינה ימשיעור הנ גבוהכיון יהגדלת סדרה בשיעור נ

  במחזור באותו מועד.
 

אגרות כך שיתרת עשה בכפוף ליסדרת אגרות חוב ת רחבתההחברה מתחייבת, כי 
הסדרה המורחבת, תובטח באותו אופן בו , כפי שתהיה מעת לעת, כולל החוב

מובטחות אגרות החוב במועד הרחבת סדרת אגרות החוב בהתאם לשינויים 
 המחויבים.

 
בתנאי  ,לאגרות החוב )סדרה א'( אחרות מעבר רשאית להנפיק סדרותתהיה החברה  .ב

שהסדרות  ובלבדפדיון, ריבית, הצמדה ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון, 
 אגרות החוב לא תהיינה בדרגת פירעון עדיפה במקרה של פירוק על פניהאחרות 
 .)סדרה א(

 
מקור את  א' להלן( יהוו4הלוואה מהשותפות )ראה ההחזר הצפויים לחברה מ התקבולים .3

ואין לחברה ם קרן וריבית אגרות החוב אשר יוצעו על פי התשקיף היחיד לתשלו המימון
 לפירעון תשלומי קרן וריבית אגרות החוב כאמור. מקורות מימון אחרים

 
, ככל שתחול(, פיגורים ריבית לרבות( והריבית הקרן תשלומי של הפירעון הבטחת לשם

 ואגרות הנאמנות בשטר האמור עם בקשר בהם חייבת החברה תהא אשרוסכומים נוספים, 
 אגרות מחזיקי עבור, השותפות הפקידה בחשבון נאמנות משועבד לטובת הנאמן החוב
 בחשבון החברה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד קבוע בשעבוד החוב

 שיופקדו הנכסים או/ו הכספים כל על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד שוטף ובשעבוד
 מסכום 3% -ל השווה סך, לרבות פירותיהם, בגינם שתתקבל תמורה וכל בחשבון לעת מעת
סכום -בתוספת הריבית הנוספת( לשנה, אם וכל עוד תחול )להלןהריבית ) החוב אגרות קרן

 כרית וסכום הריבית כרית חשבון כאשרכרית הריבית וחשבון כרית הריבית, בהתאמה(, 
. החוב אגרות של המלא לפירעונן עד וזאת, החוב אגרות למחזיקי כבטוחה ישמשו הריבית
 והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות במשרד הנפט ענייני על הממונה אישור יתקבל כאשר

 יתרת בגין הנוספת הריבית סכום הריבית כרית מסכום, יופחת לחברה התמלוג לרישום
 .הריבית תקופת

 

עילות העמדה  התיקון( נקבעו-לחוק ניירות ערך )להלן 51ותיקון מספר  50בהתאם לתיקון מספר  .ה
( הרעה 1פקו החל ממועד התחילה כדלקמן: )לפירעון מיידי שיחולו על תעודות התחייבות, שיונ

מהותית בעסקי המנפיק, וקיים חשש ממשי שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות 
קיומה  -ידי המנפיק או אי  -פירעון במועדון של תעודות התחייבות שהונפקו על-( אי2במועדון; או )

פרסום דוחות כספיים ע"י  -( אי 3התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים; או ) של 
( מחיקת תעודות 4ימים מהמועד האחרון הקבוע בדיון לפרסומם; או ) 30המנפיק בתוך 

ן מיידי ההתחייבות מהמסחר בבורסה. התיקון אינו מאפשר להתנות על עילות ההעמדה לפירעו
האמורות, אלא לטובת המחזיקים. כמו כן מעניק התיקון אפשרות בידי המחזיקים להחליף נאמן, 
במסגרת אסיפות מחזיקים שיכנס הנאמן, ומטיל חובה על המנפיק להגיש לידי הנאמן דוחות 

 והודעות בעניינים שייקבעו בתקנות.
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 (:14להלן פרטי כתבי האופציה )סדרה  .ו

 
בספטמבר  28( ניתנים למימוש ליחידת השתתפות אחת עד ליום 14האופציה )סדרה  כתבי

ש"ח צמוד לשער הדולר ששער הבסיס הינו שער  0.65כנגד תשלום מחיר מימוש בסך  2017
 המשולב בדוח שפורט(, והכל כפי $3.686=1) 2014בספטמבר  29הדולר שהיה ידוע ביום 

 יפקע 2017 בספטמבר 28 ליום עד ימומש שלא( 14)סדרה  אופציה כתב. בו לאמור ובכפוף
 .שהיא תביעה או זכות כל בו למחזיק תהיה ולא בטל ויהיה

 
 בסך הינה 2014 בדצמבר 31 ליום נכון'( א סדרה) החוב אגרות בגין הכוללת ההתחייבות יתרת .ז

 .הכספי המצב על בדוח לשלם כריבית מוצג דולר אלפי 655 של סך שמתוכה דולר אלפי 87,977
 

אלפי דולר, המבוסס על  84,712הינו  2014בדצמבר  31השווי ההוגן של אגרות החוב ליום  .ח
 מחיר מצוטט שלהן בשוק פעיל )שער אגרות החוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב באותו מועד(. 

 
 כשהן החברה של ,נגזרות שאינן ,הפיננסיות התחייבויותיה של ניתוח מציגה להלן הטבלה .ט

 לתאריך נכון החוזי פירעונן למועד הנותרת התקופה פי על, רלוונטיות חלות לקבוצות מסווגות
 .  הכספי המצב על הדוח

 . מהוונים בלתי חוזיים מזומנים תזרימי נםיה בטבלה המוצגים הסכומים
 

 
 משנה פחות

  שנה בין
 שנים 2-ל

 5-ל שנים 2 בין
 שנים

 דולר אלפי 

    
 27,374 1,731 1,731 * חובריבית בגין אגרות 

 - - 22 זכאים אחרים
 86,574 - - אגרות חוב

 1,753 1,731 113,948 

  

   דרשיככל שת 1%ריבית בגין אגרות החוב אינה כוללת את הריבית הנוספת בשיעור של  *

 לעיל. 1ד'3כאמור בביאור   
 
 

 8הלוואה לשותפות – 2ביאור 
  

 תמצית להלן. השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2014 בספטמבר 14 ביום .א
 :האמור ההסכם עיקרי

 
את מלוא תמורת ההנפקה ובאותם תנאים של לשותפות,  התחייבה להעמיד החברה (1

ההלוואה(. -)להלן Non Recourseמסוג  (, כהלוואה"back to back"אגרות החוב )
כי ההלוואה תשמש אותה אך ורק לצורך מימון חלקה בהוצאות  השותפות התחייבה

 חזקות לוויתן.בקשר עם 
 

 2019בספטמבר  30ביום בתשלום אחד השותפות התחייבה להחזיר לחברה  (2
סכום  -לסכום הערך הנקוב של האג"ח )להלןמועד הפרעון(, סכום השווה  -)להלן

כי במידה  התחייבההשותפות . הרלוונטית לאותו מועד ריביתהההלוואה( בצירוף 
רעון לא יהיו לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפעל יחודשים לפני מועד הפ 6ועד 

 רעון ההלוואה.ילגיוס הון שיאפשר לה את פ
 

)הריבית  אגרות החובסכום ההלוואה ישא ריבית שנתית שקלית בשיעור ריבית  (3
 ., ללא הצמדההריבית(-הראשונה, הריבית השנייה והריבית הנוספת( )להלן

 באותם מועדים שעל החברה לשלם ריבית למחזיקי אגרות החוב תשולםריבית ה
  לעיל. 3כמפורט בביאור 
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( הכספיים לדוחותביאורים 

 
 (:המשך)לשותפות  הלוואה – 2ביאור 

להעמיד את ההלוואה )סכום ההלוואה שותפות תהא רשאית העל אף האמור לעיל, 
 .בכל עתבצרוף הריבית( לפדיון מוקדם, 

 
כי במקרה של פידיון מוקדם של ההלוואה, חלקי או מלא, יבוצע במקביל  הוסכם

 שכנגדן הועמדה ההלוואה. החוב פידיון מוקדם ובאותם סכומים של אגרות
 

 החברהתהא  במידה שאגרות החוב תועמדנה לפרעון מיידי מכל סיבה שהיא, (4
זכאית להעמיד את ההלוואה לפרעון מיידי, וייראו בהעמדת אגרות החוב לפרעון 

 .עילה מספקת לכך המיידי כשלעצמ
שותפות ה העניקה )סכום ההלוואה בצרוף הריבית( להבטחת פרעון ההלוואה

רק  ווינוצל ונפט שיופקגז ובב מחלקה של השותפות לחברה זכות לקבלת תמלוג
 תמלוג(:ה-)להלן, כמפורט להלן ממאגר לוויתן

להבטחת מלוא התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב )סדרה הינה זו זכות 
יצירת השעבוד תהיה בדרך של רישומו בספר הנפט וכן ברשם החברות ורשם (, א

 נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים הגישה החברה בקשה לרישום המשכונות. 
לטובת הנאמן, עבור מחזיקי  ורשמההחברה התמלוג בספר הנפט ובמקביל יצרה 

 שעבוד על התמלוג לחברה.( אאגרות החוב )סדרה 
 

)סכום  החברה תהא זכאית לממש את זכותה לקבלת התמלוג אך ורק אם ההלוואה
לא תיפרע עד )וכולל( מועד הפירעון ו/או כאשר יקבע בית  ההלוואה בצרוף ריבית(

המוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי התקיימה עילה להעמדת ההלוואה  המשפט
  (.גהמועד הקובע לקבלת התמלו-)להלן לפירעון מיידי

 
מובהר כי אין כל וודאות כי בהגיע המועד הקובע לקבלת התמלוג )ככל שיגיע(, כבר 

 יופקו וינוצלו גז ונפט ממאגר לוויתן.
 

עד לתשלום חובות בכירים על ידי תדחה קבלת תמורות מכוח התמלוג כמו כן, 
 להלן.  'השותפות כמפורט בסעיף ח

רעון, יעד )וכולל( מועד הפ ויפרע במלוא )בצירוף ריבית( ההלוואהסכום במידה ו
לקבל את  )לרבות כל מי שיכנס בנעליה( תתבטל באופן אוטומטי זכותה של החברה

 כים הדרושיםבמקרה כאמור החברה תחתום על כל המסמ. התמלוג והוא יבוטל
 לצורך ביטול התמלוג. 

 
 להלן פרטים נוספים ביחס לתמלוג:

 
כאמור, התמלוג ישולם, בכסף או בעין, לפי בחירת הנאמן, מתוך גז ונפט שיופקו   .א

וינוצלו )ככל שיופקו וינוצלו( רק ממאגר לוויתן. מובהר כי נכון למועד אישור דוחות 
 ו/או נפט ממאגר לוויתן.כספיים ביניים אלה עדיין לא מופקים גז 

כמו כן, נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה אין כל וודאות באשר ללוחות הזמנים 
בקשר עם  לאבני הדרך השונות בפיתוח מאגר לוויתן ולצרכי המימון של השותפות

 .פיתוח מאגר לוויתן
 

( 100%)מתוך  10%לשיעור של  והוא יחושב ביחס 10%יהיה בשיעור של  תמלוגה .ב
בהתאם ובכפוף קונדנסט  MMBBL 39.4 -גז טבעי ו BCF 21,934.5ממאגר של 

, להסכם ההלוואה כמופרט 2014באוקטובר  1לכתב שעבוד ומשכון שנחתם ביום 
 לעיל ולשטר הנאמנות.

 
 על אף האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן, יבוצעו התאמות לשיעור התמלוג:   .ג

 
במקרה בו יבוצעו פידיון מוקדם חלקי של ההלוואה ושל אגרות החוב, שיעור  (1

התמלוג לא ישתנה אך הוא יחושב על שיעור מאחזקות השותפות במאגר לוויתן 
 על פי החישוב הבא: 

 
 יתרת הערך הנקוב החדש של אגרות החוב* 10%

 במועד העמדת ההלוואה הערך הנקוב של אגרות החוב        
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 חיפושי נפט )מימון( בע"מרציו 

 )המשך( הכספיים לדוחותביאורים 

 
 (:המשך)לשותפות  הלוואה – 2ביאור 

 
, כך ששיעור לוויתןבמקרה בו תמכור השותפות חלק מאחזקותיה במאגר  (2

( מבלי שיבוצע 100%)מתוך  10% -אחזקתה החדש במאגר ירד מתחת ל
שיעור התמלוג יעודכן לפי  -פידיון מוקדם של ההלוואה ושל אגרות החוב 

 החישוב הבא והוא ירשם על החלק בשיעור האחזקות החדש: 
 

 ישן תמלוג שיעור = חדש תמלוג שיעור
X  

 
 במאגר החדש האחזקות שיעור =   X כאשר

             10% 
 ביצוע לצורך הדרושים המסמכים כל על תחתום החברה כאמור במקרים

 .כאמור בתמלוג ההתאמות
 

השותפות תשלם לחברה את התמלוג בדולרים או במידה והתמלוג ישולם בכסף,  .ד
פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי( במטבע ישראלי, כשהוא -)אם על

מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת התשלום בפועל, מחושב על פי 
מהתמלוג ינוכה כל מס  .חודשהמחיר בפי הבאר. התשלום כאמור, יעשה אחת בכל 

 או כיו"ב אחרים אשר יש לנכותם על פי דין.ו/או היטל 
 

 תמלוג,הלצורך חישוב מאגר לוויתן מ ווינוצל ונפט שיופקגז ומדידת הכמויות של  .ה
באותו אופן שנעשית המדידה לצורך תשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק ייעשו 
 מאגר לוויתןמ ווינוצל ונפט שיופקהתמלוג יחושב רק ביחס לכמויות של גז ו .הנפט

 החל מהמועד הקובע לקבלת תמלוג העל.
    

 בגז ונפטהשותפות תנהל רישומים מלאים ומדוייקים לגבי חלקה וחלקה של החברה  .ו
החברה תהא החל מהמועד הקובע לקבלת התמלוג, ממאגר לוויתן.  ווינוצל ושיופק

חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהעתיק את פנקסי -זכאית למנות רואה
 ויתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות החברה לתמלוג.השותפות 

 
 חלקי, בהתאם למנגנון שפורט לעיל,הזכות לתמלוג כאמור, תהא צמודה באופן  .ז

כאמור לעיל  100%מתוך  10%-מוגבל ללחלקה של השותפות במאגר לוויתן )
לעיל(. יוגדל שיעור התמלוג ביחס  דבמועד התשקיף וכפוף להתאמות כאמור בסעיף 

לחלק היחסי  במאגר לוויתן אשר יישאר בידי השותפות, באופן שיישקף אותו שיעור 
  משוקלל של תמלוג לחברה.

 
לתשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק תדחה עד התמלוג קבלת תמורות מכוח  .ח

הנפט )ו/או כל נטלים ו/או היטלים ו/או כיו"ב אחרים על פי דין(, תשלום תמלוגי על 
ולחברת  (שותף הכלליה -שותפות, רציו חיפושי נפט בע"מ )להלןשותף הכללי של הל

שותפות( וכן תשלומים שוטפים לתאגידים פיננסיים האיתן אייזנברג בע"מ )גיאולוג 
החוב הבכיר(,  -אשר יעמידו לשותפות מימון לפיתוח חזקות לוויתן  )להלן ביחד

ממאגר לוויתן  ווינוצל ונפט שיופקגז ובאופן שהוא ישולם מהכנסות השותפות מ
לאחר ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגים כאמור ולאחר תשלום התשלומים בגין החוב 

 הבכיר.
 

לממונה על ענייני הנפט נכון למועד אישור הדוחות הכספיים פנתה השותפות  .ט
ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בבקשה לרישום התמלוג על שם 

נכון למועד זה טרם נרשם התמלוג בספר  ,החברה בספר הנפט בהתאם לחוק הנפט
 הנפט.

 
יוסכם כי הזכות לקבלת כספים מכוח התמלוג תוגבל לגובה יתרת קרן אגרות החוב  .י

בצירוף הריבית וריבית הפיגורים )כהגדרתה בשטר הנאמנות( שהיא תישא, ועם 
והתמלוג זכותה של החברה לקבל את התמלוג תפקע תשלום מלוא הסכום כאמור 

וטל. במקרה כאמור החברה ו/או הנאמן, לפי הענין, יחתמו על כל המסמכים יבו יפקע
 הדרושים לצורך ביטול התמלוג ולצורך ביטול השעבוד שיירשם עליו.
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( הכספיים לדוחותביאורים 

 

 (:המשך)לשותפות  הלוואה – 2ביאור 

 
, הנפט בספר יירשם לא כאמור התמלוג עוד כל כי החברה כלפי התחייבה שותפותה .יא

 שייפתח ייעודי בחשבון תפקיד היא, לוויתן ממאגר הכנסות לה ותהיינה במידה אזי
 בשעבוד החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת וישועבד החברה ידי על כך לצורך
 ובשעבוד בחשבון החברה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד קבוע
 היתה להם לסכומים השווים סכומים, בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד שוטף
 התמלוג מכוח תמורות לקבלת הקובע המועד הגיע לו, התמלוג בגין החברה זכאית
 שיופקדו ככל כי הובהר. שנצברה והריבית החוב אגרות קרן יתרת לסכום מוגבל

 . לשותפות יוחזרו הם, הנפט בספר התמלוג ויירשם כאמור סכומים
 

 השותפות.לא תהיה מובטחת בכל בטוחה נוספת מצד ההלוואה  (5
 

 ההלוואה במלואה לשותפות.הועמדה , 2014אוקטובר ב 2ביום 
 

 ,אלפי דולר 87,977 כולל של הינה בסך 2014בדצמבר  31יתרת ההלוואה לשותפות נכון ליום  .ב
 .על המצב הכספי מהשותפות בדוחאלפי דולר מוצג כריבית לקבל  655 של סך שמתוכה

 
אלפי דולר. מדידת השווי  84,712הינו  2014בדצמבר  31השווי ההוגן של ההלוואה ליום  .ג

 לאותו מועד. לניירות ערך בתל אביב ההוגן מבוססת על שער אגרות חוב )סדרה א'( בבורסה
 
 

 מסים על הכנסה – 3ביאור 
 

החברה בעניין הנפקת אגרות השותפות והחברה קיבלו מרשות המיסים הסדר המס שיחול על  .א
 חוב וכתבי אופציה לציבור. להלן עיקרי הסדר המס שניתן:

 
לשותפות יותר לקבל הלוואה מהחברה מבלי שהדבר יהווה הפרה של אישור השותפות  (1

מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  כאמור בתקנות
 .1988-ההשתתפות בשותפות לחיפושי נפט( התשמ"ט

 
ההלוואה תינתן בתנאים זהים לאגרות החוב ותשמש את השותפות לצורך מימון חלקה  (2

 בהוצאות בקשר עם פרוייקט לוויתן. 
 

 השותפות אינה רשאית ליתן הלוואה מכספי ההלוואה לצד שלישי. (3
 

אישרה הממשלה את המלצות ועדת ששינסקי להחלת שינויים במיסוי החל  2011בחודש ינואר  .ב
התקבל חוק מיסוי  2011במרס  30נפט וגז בישראל. בעקבות ההמלצות, ביום  בענף חיפושי

פורסם החוק ברשומות.  2011באפריל  10החוק( וביום  -)להלן 2011-רווחי נפט, התשע"א
יישומן של ההמלצות והחוק גרם לשינוי בכללי המיסוי החלים על הכנסות מרווחי נפט וגז 

 י נפט וגז, לרבות היטל החל על תמלוג כאמור להלן.ולרבות, בין היתר, הנהגת היטל רווח
על יחול בהתאם להוראות החוק, היה והחברה תקבל הכנסות מתמלוגים חלף פרעון ההלוואה 

על פי החוק, תמלוג מהווה ״תשלום נגזר״, ועל החברה כבעלת זכות  .היטלההכנסות מתמלוג 
תמלוג חלה חובת תשלום היטל בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר בשיעור ההיטל החל 

 לגבי מיזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום. 

, על פי היחס בין ההכנסות המקדם( -)להלן פקטור Rההיטל יחושב לפי מנגנון מוצע מסוג 

המצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימאלי של 

, וכשיעלה היחס יגדל ההיטל בצורה 1.5-פקטור יגיע ל Rייגבה החל בשלב שבו יחס  20%

עם ( 2014החל משנת המס  44.56%) 45.52% של פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימאלי

. בנוסף נקבעו הוראות נוספות לענין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה 2.3-היחס ל הגעת

 (; תשלום ring fencingלצורך חישוב מס הכנסה; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד )

על ידי בעל זכות נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק, יהיה חייב אצל מקבל התשלום בתשלום 

 ובה התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו חב בעל זכות הנפט.היטל בהתאם לג
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( הכספיים לדוחותביאורים 

 

 (:המשך) מסים על הכנסה – 3ביאור 

 

 2014הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל, שיעור מס החברות בישראל לשנת  .ג

 . 26.5%הינו 
 
 

 8התקשרויות והתחייבויות תלויות - 4 ביאור
 

 באשר. בהתאמה, 4 -ו 3 ביאורים ראה, לשותפות שניתנה ולהלוואה שהונפקו חוב לאגרות באשר
  .להלן 8 ביאור ראה רציו משותפות ניהול שירותי לקבלת להסכם

 
 

 הון מניות - 5ביאור 
 

מניות רגילות  100,000 -מורכב מ 2014בדצמבר  31ליום  והמונפק של החברה הון המניות הרשום
 ש"ח ערך נקוב. 1בנות 

 
 

 8וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 6ביאור 
 

 .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -עניין"  בעל"
 
"גילויין בהקשר לצד קשור" )להלן  -24בתקן חשבונאות בינלאומי מספר כהגדרת מונח זה  -"קשור"צד 

IAS 24) 
 

הנכללים, יחד עם גורמים  (Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה )
חברי  את( כוללים את חברי הדירקטוריון, IAS 24 -אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב

 ההנהלה הבכירה.
 

 ממניות החברה.  100%השותפות אשר בבעלותה  ידי נשלטת על החברה
 
  .4 ביאורראה עם השותפות, באשר להסכם ההלוואה  .א

 
עם השותפות בהסכם לקבלת שירותי ניהול  2014בספטמבר  14התקשרה ביום  החברה .ב

 , ללא תמורה, לחברההשותפות עניק (. על פי ההסכם, תההסכם -)להלןוייעוץ מהשותפות 
 

שירותי ניהול וייעוץ הכוללים, בין היתר, את השירותים  ממועד השלמת ההנפקה,החל  .ג
ם, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות, ישירותי מנכ״ל, שירותי דירקטורהבאים: העיקריים 

שירותי משרד ומזכירות, שירותי ייעוץ משפטי ומזכירות חברה, שירותי מערכות מידע, שירותי 
שירותים נוספים ככל שידרשו על כן והשותפות של  הש במשרדישימו, ייעוץ בנושאים שונים

 יהול והייעוץ(. נשירותי ה - )להלן ביחדהשותפות ידי החברה ובהסכמת 
 

על ידי בעלי השותפות ו/או השותף הכללי בה לחברה על ידי  יוענקושירותי הניהול והייעוץ 
י השירותים(. זהותם של נותני נותנ -)להלןויועצים המועסקים בהם תפקיד המועסקים 

 שתשתנה ויכול, השותפות, בהתאם לשיקול דעתה של השותפותידי -על תקבעהשירותים 
 בהיקף ינתנו והייעוץ הניהול שירותי. דין לכל ובכפוף השותפות להחלטות בהתאם לעת מעת

 . מינימאלי שעות להיקף התחייבות ללא, החברה לצרכי בהתאם
 

הסדר  ויקבעמעביד בין החברה לבין נותני השירותים, -לא יתקיימו יחסי עובד הוסכם כי
 היה וייקבע כי נותן שירותים היה או הינו עובד החברה. השותפות ידי -לשיפוי החברה על

 ובוועדותיו החברה בדירקטוריון חברים יהיו אשר, השירותים לנותני תשלם לא החברה כן כמו
 . דירקטורים גמול(, בחברה יכהנו אשר תלויים בלתי ודירקטוריםדירקטורים חיצוניים  למעט)
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( הכספיים לדוחותביאורים 

 
 )המשך( 8וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 6ביאור 

 
כמו כן, השותפות תישא ללא תמורה במלוא ההוצאות הכרוכות בהנפקה על פי התשקיף וכן 

 ובכלל לעיל מנויים שאינם החברה של ובפעילות בניהולבכל ההוצאות השוטפות הכרוכות 
 משרה ונושאי דירקטורים חיצוניים שכר, ודירקטורים משרה נושאי אחריות ביטוח, זאת

, מסים, חיצוניים יועצים, מס יועצי, חשבון רואי, דין עורכי שכ״ט, בחברה יכהנו אשר נוספים
 תחויב בהן הוצאה או חבות בכל השותפות תישא בנוסף. וכיו״ב שונים והיטלים תשלומים

  השיפוי שתעניק החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה. כתבי עם בקשר החברה
 

מכוח התמלוג או עד המועד בו תודיע עד המועד הקובע לקבלת תמורות בתוקף יהיה ההסכם 
  החברה לשותפות על סיום ההסכם.

 
  שותפותה עם עסקאות .ד

 
 42תקופה מיום  

ועד  * 4102במרס 
 בדצמבר 10ליום 

 4102 

 אלפי דולר 

  
 22 מהשותפותהוצאות  החזר

 1,428 לשותפות הלוואהבגין וניכיון ריבית  הכנסות

 (5,841) לשותפות הלוואההשער בגין  הפרשיהוצאות 

        
 .* יום הקמת החברה      

 
 שותפות העם  יתרות .ה

 בדצמבר 10ליום  
 4102 

 אלפי דולר 

  
  8שוטפים נכסים

 45  חשבון שוטף 

 655  ריבית לקבל

  -שוטפים שאינם נכסים
 87,322 הלוואה לזמן ארוך 

 
 

 8 לוויתן מאגר – השותפות פעילות - 7 ביאור

 
 Palestine Power Generation-ל טבעי גז לאספקת בהסכם התקשרות .א

Company PLC (להלן- PPGC הרוכשת או) 
 

הודיעה השותפות כי נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין השותפות , 2014בינואר  5ביום 
המוכרים ופרויקט לוויתן,  -/עמית )להלן350-/רחל ו349ויתר השותפים ברישיונות 

או  PPGC -להלן) Palestine Power Generation Company PLCבהתאמה(, לבין 
תחנת כח שהרוכשת גז טבעי לצרכי הפעלת מהמוכרים תרכוש  PPGC( לפיו הרוכשת

 הסכם האספקה(. -מתעתדת להקים באזור ג'נין בצפון הגדה המערבית )להלן
 -עד כגז טבעי בהיקף כולל של  PPGC-פי הסכם האספקה התחייבו המוכרים לספק ל-על

4.75 BCM .)מיליארד מטר מעוקב( )הכמות החוזית הכוללת( 
האספקה על פי הסכם האספקה צפויה להתחיל עם ראשית האספקה ממאגר לוויתן ולמשך 

תצרוך את הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם )תקופת  PPGCשנים, או עד אשר  20
 ההסכם(. 
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 :)המשך( לוויתן מאגר – השותפות פעילות - 7 ביאור

 
קיימת זכות להפחית את הכמויות, שיירכשו בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם  PPGC -ל

 האספקה. 
PPGC ( התחייבה לרכוש או לשלםTake or Pay בעבור כמות שנתית מינימלית של גז )

האספקה. מחיר הגז שנקבע בהסכם האספקה בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם 
 ( וכולל "מחיר רצפה".Brentיוצמד למחירי חבית מסוג ברנט )

הסכם האספקה כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם אישור הפיתוח של פרויקט לוויתן על 
ידי המוכרים, קבלת כל האישורים הרגולטוריים והאחרים הנדרשים לפי דין לפיתוח הפרויקט 

ז ממנו, סגירה פיננסית של מימון הפיתוח של הפרויקט וכן סגירה פיננסית מצד ולייצוא ג
 הרוכשת של מימון הקמת תחנת הכוח.

, הודיעו השותפים כי הרוכשת הודיעה למוכרים על ביטול מותנה של 2015 סבמר 11ביום 
ובעיקרם אי קבלת ההסכם האספקה עקב אי התקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם, 

ור רשות ההגבלים העסקיים, העיכוב באישור הפיתוח של פרויקט לוויתן ואי קבלת איש
האישורים הרגולטוריים הנוספים הנדרשים לפי דין, כקבוע בהסכם האספקה. הביטול יכנס 

יום, אלא אם כן עד למועד האמור יתקבל אישור רשות ההגבלים העסקיים  30לתוקף בתוך 
למועד זה יתקיימו התנאים המתלים האחרים שנקבעו יום, אלא אם כן עד  14או בתוך 

  בהסכם.
 .ו' להלןסעיף לעניין הודעת הממונה על ההגבלים העסקיים, ראה 

 
 לקפריסין טבעי גז לאספקת ציבורי למכרז הצעה .ב

 
הוגשה הצעה לאספקת גז טבעי באמצעות צנרת ממאגר לוויתן , 2014באפריל  14ביום 

 DEFAבמסגרת מכרז, אשר פרסמה ממשלת קפריסין באמצעות חברת הגז הממשלתית 
 BCM  0.7-0.95-(. המכרז הינו לאספקת גז טבעי לקפריסין בהיקף של כDEFA -)להלן

ולכל  2016בשנה, בשני מסלולים: האחד, מתייחס לתקופת אספקה שתחל בראשית שנת 
)"תחילת תקופת האספקה"( ותסתיים בסוף שנת  2017המאוחר במחצית השנייה של שנת 

הארכות, כל אחת מהן בשנה נוספת; השני, מתייחס לאספקה  3 -עם אפשרות ל 2022
המכרז,  -ההצעה ו - . )להלן2025שראשיתה בתחילת תקופת האספקה וסיומה בסוף שנת 

 בהתאמה(.
ספקת גז טבעי בהתאם ללוח הזמנים המשוער לפיתוח מאגר לוויתן ההצעה כאמור הינה לא

וכפופה, בין היתר, להסכמה בין המציעות לבין ממשלת קפריסין על תנאיו של הסכם מחייב 
, וכן למספר תנאים מתלים, 2015באפריל  30לאספקת גז טבעי וזאת לא יאוחר מיום 

ן ושל הקמת הצינור לקפריסין, קבלת שעיקרם סגירה פיננסית של פרויקט פיתוח מאגר לווית
אישורים רגולטוריים ומיסויים לשביעות רצונן של המציעות, וקבלת אישור האורגנים 

 המוסמכים והאישורים הנדרשים על פי כל דין, ככל שיידרשו.
עסקיים לשותפים ההגבלים ההודיע הממונה על , 2014באפריל  7בהקשר זה יצוין, כי ביום 

כי ימנע מצעדי אכיפה בעניין שיווק משותף של גז טבעי מפרויקט לוויתן  בפרויקט לוויתן,
 לקפריסין, וזאת עד מתן החלטתו הסופית בעניין שיווק משותף מפרויקט לוויתן.

 DEFAנכון למועד פרסום הדוח, נמשכת הבחינה המסחרית של ההצעה והמשא ומתן בין 
 לבין השותפים במכרז.

 
 BG International Limited לחברת טבעי גז למכירת( מחייב בלתי) כוונות מכתב .ג

 (BG -להלן)
 

נחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין השותפות ביחד עם שותפי לוויתן , 2014ביוני  27ביום 
, במסגרתו הצדדים אישרו את כוונתם לנהל משא ומתן על BGשותפי לוויתן( לבין  -)להלן

לוויתן על ידי גז טבעי מפרויקט ההסכם המחייב( לאספקת  - גיבוש הסכם למכירת גז )להלן
 מצריםעיר אידקו שבב BGהקיים של  מתקן ההנזלההזנת , לצורך BG -שותפי לוויתן ל

מכתב הכוונות(. מכתב הכוונות כולל מספר תנאים עקרוניים לעסקה נשוא ההסכם -)להלן
)שבעה מיליארד  7BCM -המחייב. ההיקף המשוער של ההסכם המחייב הינו לאספקה של כ

צפויה להתבצע  BG -שנה. אספקת הגז הטבעי ל 15מטר מעוקב( לשנה לתקופה של 
( מפרויקט לוויתן, FPSOביציאה מהמתקן הימי הצף להפקה, אחסון ופריקה של גז טבעי )

אשר מתוכנן להיות מחובר למתקן ההנזלה כאמור באמצעות צינור תת ימי. על פי מכתב 
ז שיימכר במסגרת ההסכם המחייב ייקבע על בסיס נוסחה שתוסכם בין הכוונות, מחיר הג

 הצדדים.
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 :)המשך( לוויתן מאגר – השותפות פעילות - 7 ביאור

 
מכתב הכוונות איננו מחייב )מלבד התחייבות לבלעדיות לתקופה מסוימת עליה הוסכם 
במסגרת מכתב הכוונות( והעסקה כאמור לעיל תהיה כפופה להשלמה המוצלחת של המשא 
ומתן בין הצדדים ולחתימה על ההסכם המחייב. נכון למועד דוח זה, הצדדים מעריכים כי 

אים מתלים, הכוללים את פיתוח פרויקט לוויתן, ההסכם המחייב יהיה כפוף למספר תנ
המותנה בין היתר, בקבלת החלטת השקעה סופית על ידי כל שותפי לוויתן וכן את קבלת כל 

 האישורים הנדרשים מהרשויות בישראל ובמצרים. 
בכוונת הצדדים לפעול להארכת תוקף מכתב הכוונות, ככל שיידרש, באופן שיאפשר השלמת 

וש הסכם מחייב. חתימה על הסכם מחייב ו/או מימושו, כפופים לפתרון המשא ומתן וגיב
הסוגיות הרגולטוריות הניצבות בפני השותפות ובראשן סוגיית ההגבלים העסקיים, כמפורט 

 בסעיף ו' להלן.
 

 ירדן של הלאומית החשמל לחברת לוויתן מפרויקט טבעי גז לייצוא כוונות מכתב .ד
 

 נובל(,  - )להלן .Noble Energy Mediterranean Ltdחתמה  2014בספטמבר  3ביום 
חברת השיווק(, על מכתב כוונות בלתי מחייב עם  -בשם חברת שיווק שעתידה לקום )להלן

ומכתב הכוונות,  NEPCO -)להלן National Electric Power Company Limitedחברת 
בהתאמה(. במסגרת מכתב הכוונות אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם 

 ההסכם המחייב(. -בירדן )להלן NEPCO -לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן ל
מכתב הכוונות כולל מספר תנאים מסחריים אשר הצדדים מעריכים כי במסגרתם תתבצע 

המיועדת להיות המוכרת תחת ההסכם המחייב, תהא  העסקה המוצעת. חברת השיווק,
. NEPCO -אחראית לרכישת הגז מהשותפים בפרויקט לוויתן, ובהם השותפות, ומכירתו ל
 BCM 45 -ההיקף המשוער של ההסכם המחייב הינו לאספקה של כמות כוללת של כ

תיקבע שנה. אספקת הגז תתבצע בנקודה ש 15 -)מיליארד מטר מעוקב( במשך תקופה של כ
בגבול בין ישראל לירדן. מחיר הגז שנקבע במכתב הכוונות דומה למחירים שנקבעו בהסכמים 

( וכן כולל Brentאחרים ליצוא גז מישראל ומבוסס על הצמדה למחירי חבית נפט מסוג ברנט )
יובהר כי מכתב הכוונות איננו מחייב והעסקה המוצעת כאמור לעיל תהיה  "מחיר רצפה".

המשא ומתן בין הצדדים ולחתימה על ההסכם המחייב. בשלב זה משוער כי  כפופה להשלמת
ההסכם המחייב יהיה כפוף למספר תנאים מתלים, לרבות, קבלת כל האישורים הרגולטורים 
הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים בישראל ובירדן ואישור תכנית הפיתוח של מאגר לוויתן 

 על ידי שותפי לוויתן.
לפעול להארכת תוקף מכתב הכוונות, ככל שיידרש, באופן שיאפשר השלמת בכוונת הצדדים 

המשא ומתן וגיבוש הסכם מחייב. חתימה על הסכם מחייב ו/או מימושו, כפופים לפתרון 
הסוגיות הרגולטוריות הניצבות בפני השותפות ובראשן סוגיית ההגבלים העסקיים, כמפורט 

 בסעיף ו' להלן.
 

 לוויתן מאגר לפיתוח מוצע מתווה .ה
 

ויתן כולל בעיקרו שני שלבים: השלב הראשון מתוכנן לכלול אספקה והמתווה לפיתוח מאגר ל
(, להפקה ולטיפול בגז טבעי FPSOלשוק המקומי והאזורי באמצעות הקמת מתקן ימי צף )

והשלב השני מתוכנן  לשנה( BCM 16 -ליום )כ BCF 1.6 -בהיקף יומי מקסימאלי של כ
 לכלול בעיקרו ייצוא של גז טבעי.

ויתן, הגישה המפעילה לממונה ובהתאם לתנאי שטרי החזקות שבשטחם מצוי מאגר ל
 -טיוטה ראשונית של תוכנית לפיתוח השלב הראשון הנ"ל )להלן 2014בחודש ספטמבר 

ה לטיוטת התקבלו הערותיו של הממונ 2014טיוטת תוכנית הפיתוח(. בחודש נובמבר 
הוגשה טיוטה מעודכנת לאור הערות שהתקבלו  2014תוכנית הפיתוח ובחודש דצמבר 

מהממונה על ענייני הנפט. נכון למועד פרסום הדוח, טרם התקבל אישור הממונה לתוכנית 
ויתן והממונה נמצאים בדיונים על הערות כאמור והפיתוח האמורה. השותפים בפרויקט ל

רכה ראשונית של המפעילה, עלות פיתוח השלב הראשון של מאגר לתוכנית הפיתוח. לפי הע
 התקציב המשוער(. -( )להלן100%מיליארד דולר ארה"ב ) 6-7 -ויתן מוערכת בסכום של כול

שנים ממועד קבלת החלטת  3.5 -הפיתוח המשוער לשלב הראשון של מאגר לוויתן הוא כ
 השקעה סופית לפיתוח השלב הראשון הנ"ל.
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 :)המשך( לוויתן מאגר – השותפות פעילות - 7 ביאור

 
נכון למועד פרסום הדוח, לא ניתן לקבוע לוח זמנים משוער לביצוע השלב הראשון בפיתוח 

תוכנית , אושרו על ידי ממשלת ישראל תנאי 2014בנוסף, בחודש אוקטובר . מאגר לוויתן
מתגליות בים ועד מערכת ההולכה  -ח' )קבלה וטיפול בגז טבעי  37מתאר ארצית, תמ"א 

 הארצית(.
 

 הסדר עם רשות ההגבלים העסקיים .ו
 

מכתב מהממונה על ההגבלים ובו  במאגר לוויתן קיבלו השותפים 2011ספטמבר  בחודש
השותפים בהיתר מוקדם ויתן הינם צד להסדר כובל עקב כניסתם של והוא מודיע כי שותפי ל
 14הגישו השותפים בקשה לפטור מאישור הסדר כובל לפי סעיף  2013רציו ים. בחודש מרץ 

 ויתן. ולחוק ההגבלים, בנוגע לשיווק משותף לייצוא גז טבעי ממאגר ל
הממונה שוקל מחדש להוציא קביעה לפיה  הודיעו השותפים כי 2014בדצמבר  23ביום 

ינם צד להסדר כובל שלא קיבל את אישור בית הדין להגבלים ויתן הוהשותפים במאגר ל
הליך שימוע בעל פה לשותפי  2015בחודש ינואר עסקיים. רשות ההגבלים העסקיים ביצעה 

 ויתן וטרם התקבלה החלטה בעניין. ולומאגר 
במקביל, מנהלים השותפים מגעים עם הרגולטורים השונים למיטב ידיעת השותפות, יצוין כי 

ובראשם הממונה, במטרה להגיע למתווה מוסכם שיהווה פלטפורמה לוודאות רגולטורית 
 הנחוצה לקבלת החלטות השקעה מחייבות. 

המתווים הנידונים כוללים, בין היתר, היבטי שיווק ומכירת גז באופן אשר לדעת הממונה, 
ית במשק הגז, הסדרת נושא הפיקוח על מחירי הגז ולדרישת השותפים יאפשר תחרות עתיד

נושאים נוספים הדרושים בכדי לקיים וודאות רגולטורית שתאפשר קבלת החלטות השקעה 
 מחייבות. 

כי הממונה דוחה את  לעיתונות, הודיע דובר רשות ההגבלים העסקיים 2015פברואר  בחודש
ובל בתחום הגז הטבעי למשך חודשיים, לאור לגבי סוגיית ההסדר הכ הקביעהפרסום 

התגייסות משרדי הממשלה ונכונות הצדדים לחתור לפתרון הבעיה התחרותית על בסיס 
המתווה הממשלתי, וכי צוותי העבודה המשותפים ימשיכו בזמן זה לעבוד על מתווה מוסכם 

 ה.יצוין כי, אין כל וודאות כי השיחות הנ"ל יסתיימו בהסכמלפתרון המשבר. 
 

משכות ההליכים מול הממונה ו/או קביעה של רשות ההגבלים העסקיים כאמור, יה כי יןיצו
ה ינתן, עלולה להוביל לקיום הליכים משפטיים בארץ ובחו"ל, עלולה להוביל לדחייככל שת

יתן ולהשפיע לרעה על תכנית הפיתוח ו/או על ומשמעותית בלוחות הזמנים לפיתוח מאגר לו
 .לעיל בסעיף ה'ויתן, כמפורט ופרויקט לתכנית השיווק של 

 
 האנרגיה, הלאומיות התשתיות שר כי בשותפות השותפים הודיעו, 2014 בנובמבר 18 ביום .ז

 לאחר, החלטתו על" צפון לוויתן" I/15 ובחזקת" A אלון/"364 ברישיון לשותפים הודיע, והמים
 שינוי את לאשר, והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות במשרד הנפט מועצת המלצת קבלת

 והוספתו "צפון לוויתן" I/15 בחזקת המצוי שטח גריעת ידי-על" A אלון/"364 רישיון גבולות
 חזקת לשטח והוספתו" A אלון/"364 מרישיון שטח גריעת וכן" A אלון/"364 רישיון לשטח

I/15 "הטבעי הגז שדה שטח את כולל אינו כאמור הגבולות שינוי כי יובהר". צפון לוויתן 
 .לוויתן

 
 על לצו בקשה הכוללת, צ"לבג עתירה העתק השותפות אצל התקבל 2014 במאי 14 ביום .ח

 התשתיות שר נגד, קיימא בת לכלכלה העמותה ידי-על הוגשה אשר, ביניים צו ולמתן תנאי
 לסעיפים ביחס טענות וכוללת בחזקות השותפים וכנגד הממונה, והמים האנרגיה, הלאומיות
 התבקש הביניים צו במסגרת. החזקות מתן הליך לגבי טענות וכן החזקות בשטרי מסוימים

 . בעתירה הכרעה עד ייצוא אישורי ממתן להימנע ולממונה לשר להורות צ"בג
 העותרת בה חזרה"צ, בג בעצת, ולפיו בעתירה דין פסק ניתן 2014 בדצמבר 8 ביום

 .נדחתה והעתירה מעתירתה
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 
 :)המשך( לוויתן מאגר – השותפות פעילות - 7 ביאור

 
 לוויתן במאגר משאבים הערכת עדכון .ט

 
 הגז כמויות של המוערך בהיקף מהותי גידול בעקבות כי השותפים הודיעו 2014 ביולי 13 ביום

 לגבי הנתונים מסד של ואיכותית כמותית בהעשרה שמקורו, לוויתן שבמאגר והקונדנסט הטבעי
 וקונדנסט טבעי גז של המותנים המשאבים הערכת דוח NSAI מחברת נתקבל, לוויתן מאגר

 30 ליום" לוויתן" במאגר( Development Pending) בבחינה פיתוח הצדקת בשלב המסווגים
 האומדן) BCM 469.6 -כ לבין( הגבוה האומדן)  BCM 751.2 -כ בין נעה אשר, 2014 ביוני

 לוויתן בממצא הקונדנסט עתודות.  620.75BCM -כ על עומד ביותר הטוב האומדן(. הנמוך
 Million Barrels 47.7 -כ בין נעה, 2014 ביוני 30 ליום נכון מותנים כמשאבים המסווגות

 עומד ביותר הטוב האומדן  (.הנמוך האומדן) Million Barrels  29.8 -כ לבין( הגבוה האומדן)
 . Million Barrels 39.4 -כ על

 
 - לנגוצקי בשליטת חברות ושתי( לנגוצקי -להלן) לנגוצקי יוסי מר הגישו 2010 בנובמבר 4 ביום .י

 וכנגד השותפות כנגד תביעה -( התובעים-להלן) מ"בע חיפושים. א.י.ל-ו מ"בע נפט חיפושי תמר
-יחדיו כולם ייקראו להלן) בשותפות תפקידים כבעלי בכובעם, אייזנברג ואיתן רוטלוי ליגד ה"ה

, המים האנרגיה, הלאומיות התשתיות משרד, ישראל מדינת לתביעה צורפה כן(. הנתבעים
 .4 מספר כנתבעת

 סוגיית כי נקבע, בנוסף. לנגוצקי תביעת את הדוחה דין פסק ניתן 2014 באוקטובר 22 ביום
 .ההוצאות לעניין הצדדים טענות יסוד על ותוכרע תבחן הנתבעים של ההוצאות

 .ההוצאות בעניין פסיקה נתקבלה טרם, הדוחות אישור לתאריך נכון
 

שותפות מוגבלת ושדות נפט בע"מ )להלן: שתיהן ביחד:  -( 1992בין שדות נפט חיפושים ) .יא
התנהלה חליפת תכתובות במהלך החודשים אוגוסט עד דצמבר  השותפות"שדות נפט"( לבין 

2014. 
, הודיעה שדות נפט, כי בהתאם לסעיף בוררות הכלול בהסכם 2014 בדצמבר 8במכתב מיום 

JOA  מונה עו"ד סיני אליאס לשמש כבורר מטעמה. המכתב אינו מפרט 1999 באוגוסט 3מיום ,
את מהות המחלוקת אשר לצורך הכרעתה מבקשת שדות נפט לפתוח בהליך בוררות, ואולם על 
יסוד האמור בתכתובת קודמת מאת ב"כ שדות נפט נראה כי מדובר בטענות כלשהן "בקשר 

, ומכוח הסכם להעברת זכויות 1999 בנובמבר 10ומכוח הסכם למתן שירות יעוץ גיאולוגי מיום 
 ". 2000בפברואר  6)פרמאוט( מיום 

 את השותפות ה בא כחדח"(, התשובה מכתב: "להלן) 2014 בדצמבר 23 מיום במכתב
; תביעה עילת העדר לרבות) טעמים של שורה יסוד על כאמור בוררות הליך לקיום הדרישה

 ומבלי הצורך מן למעלה, זהירות מטעמי - והבהיר ףהוסי אך(, ועוד התיישנות; דין בית מעשה
 שדות בידי יתהיה לו כי - דין כל פי על לרציו העומדת זכות או טענה מכל לגרוע או/ו על לוותר

 להעברת שבהסכם הבוררות תנית מכוח כלשהו בוררות הליך לזמן( כן שאין מה) הזכות נפט
 וככול( 1999 באוגוסט 3 מיום JOA-ה להסכם המפנה) 2000 בפברואר 6 מיום זכויות

 אלי ד"עו את ממנה השותפות תהיהי, יום של בסופו להתקיים יכולה יתהיה כאמור שבוררות
 .מטעמה בורר לשמש', ושות זליגמן, גולדפרב ד"עוה ממשרד, זוהר
 ולא התשובה למכתב כוחה בא או נפט שדות מאת כלשהי התייחסות התקבלה לא הזו לעת

 בוררות הליך קידום לצורך זוהר אלי ד"עו או/ו השותפות כוח כ"ב אצל כלשהי פניה התקבלה
 .כאמור

 
 המשפט בבית הוגשה אשר, מנהלית עתירה העתק השותפות קיבלה, 2015 במרס 3 ביום .יב

-על(, המשפט בית -זה בסעיף להלן) מינהליים לעניינים משפט כבית בשבתו בירושלים המחוזי
 חוק על הממונה כנגד(, העותרת -זה סעיף להלן) בישראל השלטון איכות למען התנועה ידי

התשתיות הלאומיות,  במשרד( המידע חופש חוק -להלן) 1998-ח"התשנ, המידע חופש
 העותרת מבקשת במסגרתה, השותפות ובכללם לוויתן בחזקות השותפים וכנגדהאנרגיה המים 

 בעתירה המפורטים ומסמכים מידע העותרת לידי למסור כאמור לממונה להורות המשפט מבית
 עובר ולהליך הנפט ענייני על הממונה ידי-על לוויתן במאגר תגלית הכרזת להליך והקשורים

 . המידע חופש חוק פי-על וזאת, לוויתן חזקות לקבלת
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 מ"בע( מימון) נפט חיפושי רציו

 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

 

 8המאזן תאריך לאחר אירועים -01 ביאור

 

 PPGC .א
 

 .'א9 ביאור ראה, המאזן תאריך לאחר להתפתחות

 

 לקפריסיןהצעה למכרז ציבורי לאספקת גז טבעי  .ב
 

 .'ב9להתפתחות לאחר תאריך המאזן, ראה ביאור 

 

 יםהסדר עם רשות ההגבלים העסקי .ג
 

 .'ו9להתפתחות לאחר תאריך המאזן, ראה ביאור 

 

 המידע חופש חוק לפי עתירה .ד

 

 יב'.9ראה ביאור 

 

 
 



 
 
 
 
 'דפרק 
 

 פרטים נוספים על התאגיד
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1  -ד  
 

  

 פרק ד': פרטים נוספים על התאגיד
 
 

 2014לכל אחד מהרבעונים בשנת החברה על הרווח הכולל של חות "תמצית דו - .א10תקנה 
 )באלפי דולר(

 

   2014 /10-12  

במרס  24תקופה מיום 
 31* ועד ליום  2014

 בדצמבר

      
      :הכנסות

וניכיון בגין הלוואה  ריביתהכנסות 

 12428  12428   לשותפות

 52841  52841   בגין אגרות חוב  שער הפרשיהכנסות 

 22  22   החזר הוצאות מהשותפות

   72291  72291 

      :הוצאות

 12428  12428   הוצאות ריבית וניכיון בגין אגרות חוב 

 52841  52841   הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות 

 22  22   הנהלה וכלליות הוצאות

   72291  72291 

 -  -   רווח מפעולות רגילות 

 **(  **(   הכנסות מימון, נטו
      

 -  -   לתקופה רווח נקי

      
 *( יום הקמת החברה.

 אלפי דולר.  1-**( נמוך מ
 

 יחסות ליעדי התמורה על פי תשקיףתוך התי ערךהשימוש בתמורת ניירות ה - .ג10תקנה 
 תאריך הדו"חלאחרונה לפני  שפורסם

פי -ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( על 33626852000הנפיקה החברה לציבור סך של  1.10.2015ביום 
והודעה משלימה )אשר פורסמה במשולב עם דוח הצעת מדף של  15.9.2015תשקיף להשלמה מיום 

יום ( מ"השותפות" או "שותפות רציוה( )להלן: "1992השותפות המוגבלת רציו חיפושי נפט )
לשותפות רציו2 על מנת  Non Recourseתמורת ההנפקה הועמדה כהלוואה מסוג . 30.9.2015

 -"לוויתן דרום" ו I/14שתשמש את שותפות רציו לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות 
I/15 8 -ו 4 ים2 ראו ביאור"לוויתן צפון"2 בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לויתן )לפרטים נוספים 

 (. 1הכספיים לדוחות
 

 רשימת הלוואות – 14תקנה 
 

 להלן פירוט יתרת ההלוואות שנתנה החברה:
 

 31.12.2014יתרת ההלוואה ליום  סכום ההלוואה המקורי שם הלווה
 23מיליון דולר 88 -כ מיליון דולר 92 -כ שותפות רציו

 
 ות הכספיים.לדוח 8 -ו 4 יםג לעיל וכן ביאור10פי תקנה -לפירוט ראו האמור בתיאור על

 

                                                 
 20142לשנת  חברהוחות הכספיים של הבפרק זה2 בכל מקום בו קיימת הפניה לדוחות הכספיים2 הכוונה לד  1

 אלא אם נאמר אחרת.  המהווים חלק מדוח זה2
 מ' דולר. 0.7 -כולל ריבית לשלם בגובה של כ           2

ההלוואה ניתנה בשקלים2 בעוד מטבע הפעילות של החברה הוא דולר ארה"ב. הפער בין סכום ההלוואה   3
 עומת הדולר.המקורי ליתרת ההלוואה נובע מהשחיקה בשקל ל
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 מסחר בבורסה - 20תקנה 
ע.נ. אגרות ₪  33626852000נרשמו למסחר סך של  2014במהלך שנת  ניירות ערך שנרשמו למסחר:

 לדוחות הכספיים. 3חוב )סדרה א'( של החברה. לפירוט2 ראו ביאור 
 

 במהלך תקופת הדוח לא נרשמו הפסקות מסחר בניירות הערך של החברה. הפסקות מסחר:

 
 תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה – 21נה תק

עם השותפות בהסכם לקבלת  14.9.2014החברה התקשרה ביום איננה מעסיקה עובדים.  החברה
2 ללא תמורה2 שירותי ניהול לחברהשירותי ניהול וייעוץ מהשותפות לפיו2 השותפות מעניקה 

ם2 ישירותי מנכ״ל2 שירותי דירקטורם: וייעוץ הכוללים2 בין היתר2 את השירותים העיקריים הבאי
שירותי הנהלת חשבונות וחשבות2 שירותי משרד ומזכירות2 שירותי ייעוץ משפטי ומזכירות חברה2 

כן והשותפות של  השימוש במשרדי2 שירותי מערכות מידע2 שירותי ייעוץ בנושאים שונים
כן2 נושאת השותפות -. כמוהשותפותשירותים נוספים ככל שידרשו על ידי החברה ובהסכמת 

 8ראו ביאור אודות ההסכם האמור2 . לפרטים נוספים חברהב המכהניםהדירקטורים  גמולב
 .לדוחות הכספיים

 
 בחברההשליטה  – א12תקנה 

2 שהינה השותף רציו חיפושי נפט בע"מ .החברה הינה חברת בת בבעלות מלאה של השותפות
בעלי המניות של  .עלת השליטה בשותפותבהיא "(2 השותף הכללי"להלן: ) הכללי בשותפות

( איתן 8.5%צפרירי ) יונה( 34%( חירם לנדאו בע"מ )34%ד.ל.י.ן בע"מ ) השותף הכללי הם:
(. 15%שוקרון ) מהשלמר ( ועו"ד בעז בן צור ועו"ד אלי זוהר בנאמנות עבור 8.5%)בע"מ איזנברג 

)דירקטור בשותף הכללי( וליגד רוטלוי  1/3בבעלות יאיר רוטלוי פרטית2 ד.ל.י.ן בע"מ הינה חברה 
בבעלות ישעיהו  פרטית2 חברה נההשותף הכללי(. חירם לנדאו בע"מ הי יוןדירקטוריו"ר ) 2/3

 2בבעלות איתן איזנברגפרטית2 חברה  נההכללי(. איתן איזנברג בע"מ הישותף בלנדאו )דירקטור 
 .ייעוץ גאולוגי לשותפות יהמעניקה שירות

 
 ת עם בעל שליטהעסקאו – 22תקנה 

למיטב ידיעת החברה2 כל העסקאות שנערכו עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה 
בחברה יש עניין אישי באישורן2 אשר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף 

 שנת הדיווח ועד למועד הגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח2 הן כמפורט להלן:
 
בהסכם הלוואה עם שותפות רציו. לפירוט על אודות תנאי  14.9.2014התקשרה ביום  החברה .א

 8 -ו 4 יםאוריוכן ב )תיאור עסקי התאגיד( בפרק א' לדוח 1.6.2ההסכם האמור2 ראו סעיף 
 לדוחות הכספיים.

עם שותפות רציו2 בהסכם לקבלת שירותי ניהול וייעוץ  14.9.2014החברה התקשרה ביום  .ב
 הכספיים(. 8יאור לדוחות בבפרק א' לדוח וכן  1.9סעיף ראו  2ומשותפות רצי

מר ליגד רוטלוי2 יו"ר דירקטוריון החברה2 הינו יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בשותף  .ג
דירקטור בשותף הכללי מר יאיר רוטלוי2 דירקטור בחברה2  ואחיינו של הכללי בשותפות רציו

 . לי בשותפות רציוומבעלי השליטה בשותף הכל בשותפות רציו

בנו של  2מר יגאל לנדאו2 דירקטור בחברה2 הינו דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי בשותפות רציו .ד
ואחיו של  מר ישעיהו לנדאו שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות רציו

 .דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות רציויובל לנדאו2 דירקטור בחברה ו

בנו של מר  2הינו דירקטור בשותף הכללי בשותפות רציויובל לנדאו2 דירקטור בחברה2  מר .ה
ואחיו של יגאל  ישעיהו לנדאו שהינו דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות רציו

 .דירקטור ומבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות רציולנדאו2 דירקטור בחברה ו

ודודו של מר  הינו דירקטור בשותף הכללי בשותפות רציו2 מר יאיר רוטלוי2 דירקטור בחברה .ו
יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בשותף הכללי ו יו"ר דירקטוריון החברהליגד רוטלוי2 
 .בשותפות רציו

מר שי משה לוי2 מנכ"ל החברה2 הינו יועץ לשותפות רציו ונושא משרה בחברות בשליטת בעלי  .ז
 ו.השליטה בשותף הכללי בשותפות רצי

 
  החזקות בעלי ענין ונושאי משרה  – 24תקנה  

דוח מיידי ו רא2 28.2.2015 נכון ליוםהחברה ניירות ערך של החזקות בעלי עניין במצבת לתיאור 
(. 2015-01-044635 אסמכתאמס' ן )יבדבר מצבת החזקות בעלי עני 4.3.2015 מיוםשל החברה 

 .יההמידע המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפנ
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 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים -א24תקנה 
ש"ח ע.נ.2  1מניות רגילות בנות  1002000של החברה הינו הרשום הון המניות ח2 עד הדונכון למו

  הון המניות המונפק והנפרע של החברה זהה להון המניות הרשום. אשר אינן רשומות למסחר.
 

  מרשם בעלי המניות – ב24תקנה 
מצבת בדבר  2.10.2014מיום  של החברה דוח מיידי ראולמועד הדוח2  ניירות הערךבעלי  למרשם

המידע המופיע (. 2014-01-168840)אסמכתא  הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
 .בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה

 
 המען הרשום ומספר הטלפון –א 25תקנה 

 265796 תל אביב2 85יהודה הלוי   כתובת משרדה של השותפות:
 lrotlevy@netvision.net.il  כתובת דואר אלקטרוני:

  03-5661338     : טלפון
 03-5661280    : פקסימיליה

 
  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 

 כללי בשותפות המוגבלת:להלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף ה
 

אוטולנגי  תרצה יובל לנדאו יגאל לנדאו יאיר רוטלוי ליגד רוטלוי שם 

 פלורנטין

 יוסף טנא יעקב טננבאום

 057249849 מספר זיהוי 1

 

008466369 056467665 027931427 058105727 78519733 053581575 

יו"ר  בחברהתפקיד  2

 הדירקטוריון

דירקטורית  רדירקטו דירקטור דירקטור

 חיצונית

דירקטור 

 חיצוני

דירקטור בלתי 

 תלוי

 17.10.1955 16.7.1948 16.4.1963 31.12.1970 13.5.1960 6.1.1934 15.5.1962 תאריך לידה 3

מען להמצאת  4

 כתבי בי דין

יהודה הלוי 

 ת"א2 85

2 1בית חורון 

  ת"א

דניאל פריש 

 2 ת"א4

דניאל פריש 

 2 ת"א 4

רמת  7רח' מסדה 

 וןהשר

2 בני 11גוטמכר 

 ברק

רמות  62התות 

 השבים

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות  5

בועדה או חברות  6

עדות ו

 הדירקטוריון

ועדת ביקורת;  - - - -

ועדה לבחינת 

 דוחות כספיים

ועדת ביקורת; 

ועדה לבחינת 

 דוחות כספיים

ועדת ביקורת; 

ועדה לבחינת 

 ות כספייםדוח

האם הוא  7

 דירקטור חיצוני

 לא כן כן לא לא לא לא

 הוא האם ,כן אם

 מומחיות בעל

 חשבונאית

 בעל או ופיננסית

 כשירות

 מקצועית

בעלת מומחיות  - - - -

חשבונאית 

 ופיננסית

בעל כשירות 

 מקצועית

- 

 הוא האם, כן אם

 חיצוני דירקטור

 מומחה

 - לא לא - - - -

 האם, לא אם

 כשיר הוא

 להתמנות

 בלתי כדירקטור

 תלוי

 כן - - לא לא לא לא

 עובד הוא האם 8

החברה,  של

 חברה, בת חברה

 של או קשורה

)בציון  עניין בעל

התפקיד שהוא 

 ממלא כאמור(

יו"ר  –כן 

 הדירקטוריון

של השותף 

הכללי 

בשותפות 

 .רציו

 

 -כן  לא

מנכ"ל השותף 

הכללי 

 שותפותב

 . רציו

 לא לא לא לא

 בו ריךהתא 9

 כהונתו החלה

 כדירקטור

23.3.2014 1.1.2015 23.3.2 1.1.2015 1.1.2015 1.1.2015 1.1.2015 
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אקדמאית2  השכלתו 10

תואר ראשון 

מחשבים ב

מדעים ו

 מדוייקים

מאוניברסיטת 

 תל אביב2

תואר שני 

במנהל 

 עסקים

ומימון 

בינלאומי 

מאוניברסיטת 

UHBS 

לימודי 

כלכלה 

באוניברסיטת 

תל אביב 

מודי ולי

סוציולוגיה 

באוניברסיטה 

העברית 

 בירושלים

 

תואר ראשון 

הנדסה ב

מהטכניון 

תואר שני ו

מנהל ב

עסקים 

מאוניברסיטת 

 תל אביב

 

עסקית 

אקדמאית2 

תואר ראשון 

בכלכלה 

וניהול 

מהטכניון 

ותואר שני 

במנהל 

עסקים 

מהקריה 

האקדמית 

 קרית אונו

בוגרת כלכלה 

ומוסמכת כלכלת 

עסקים2 

ל אוניברסיטת ת

אביב; תכנית 

מנהלים 

באוניברסיטת 

 הארוורד

למד במשך שנה 

מדעי המחשב 

באוניברסיטת 

 .בר אילן

בוגר כלכלה 

וחשבונאות 

ומוסמך מנהל 

תחום  –עסקים 

חשבונאות 

ומימון2 

אוניברסיטת 

תל אביב; 

  .רואה חשבון

 בחמש עיסוקו 11

 השנים

 האחרונות

מכהן כמנכ"ל 

של ד.ל.י.ן 

ויו"ר  בע"מ

ן דירקטוריו

פרוסיד ניהול 

הון סיכון 

. ( בע"מ1999)

החל מחודש 

 2005פברואר 

ועד חודש 

 2010דצמבר 

יו"ר  –

דירקטוריון ה

של סינמה 

השקעות 

2 ( בע"מ1991)

יו"ר 

דירקטוריון 

השותף הכללי 

)רציו חיפושי 

 נפט בע"מ(

מנכ"ל 

לודז'יה 

רוטקס 

השקעות 

 בע"מ

מהנדס בנין2 

מנכ"ל חירם 

 לנדאו בע"מ2

ף השות מנכ"ל

הכללי )רציו 

חיפושי נפט 

 בע"מ(

מנהל 

השקעות 

בחברת חירם 

 .לנדאו בע"מ

 

מנהלת השקעות 

עצמאית 

באפסילון בית 

השקעות; 

איי ג'י מנכ"לית 

איי ניהול קרנות 

 בע"מ

מנכ"ל בנק 

 מרכנתיל

VP Finance 

באיתמר 

מדיקל בע"מ; 

CFO ב- 

Orgensis 

Inc. ; CFO ב- 

Ormat 

Technologies 

Inc. סמנכ"ל ;

ספים כ

באורמת 

 תעשיות בע"מ

 אחרים תאגידים 12

 משמש בהם

 כדירקטור

רציו חיפושי 

נפט בע"מ2 

2 ן בע"מ.י.ל.ד

ארגמן 

תעשיות 

 2בע"מ

לודז'יה 

רוטקס 

השקעות 

רוטקס 2 בע"מ

 2( בע"מ1980)

כלים פיתוח 

החברה  2בע"מ

הכללית 

לשירותי לווין 

יו"ר  2בע"מ

סיד קרן -פרו

הון סיכון 

2 יו"ר בע"מ

ניהול  סיד-פרו

הון סיכון 

 2( בע"מ1999)

רציו חיפושי 

נפט בע"מ2 

ד.ל.י.ן בע"מ2 

לודזיה 

רוטקס 

השקעות 

ארגמן בע"מ2 

תעשיות 

(2 יו"ר)בע"מ 

גבור סברינה 

בע"מ; 

רוטקס 

( בע"מ 1980)

(; ענבל יו"ר)

תעשיות גז 

טבעי ודשנים 

; לה"ב בע"מ

- 

 אוניברסיטת

תל אביב; 

סיד קרן -פרו

הון סיכון 

רציו חיפושי 

נפט בע"מ2 

בנק איגוד 

לישראל 

-פרו 2בע"מ

סיד קרן הון 

סיכון בע"מ; 

סיד ניהול -פרו

הון סיכון 

2 ( בע"מ1999)

איגוד שוקי 

הון והשקעות 

בע"מ2 ענבל 

תעשיות גז 

נים טבעי ודש

 .בע"מ

רציו חיפושי 

 מ2 נפט בע"

פרוסיד קרן 

הון סיכון 

בע"מ 

ובמספר 

חברות 

פרטיות 

 משפחתיותו

בד משואות -לע

יצחק בע"מ 

)כדירקטורית 

בלתי תלויה(2 

כפרית תעשיות 

בע"מ 

)כדירקטורית 

בלתי תלויה(2 

דגניה סיליקון 

בע"מ2 הידרו 

תעשיות בע"מ2 

איי ג'י איי ניהול 

קרנות בע"מ2 

ניהול  אפסילון

קרנות בע"מ2 

OTTOLENGHI 

UK LTD  

אודיוקודס  

בע"מ 

)דירקטור בלתי 

תלוי(2 

אנזימוטק 

בע"מ 

)דירקטור 

חיצוני(2 

אורבוטק בע"מ 

)דירקטור 

חיצוני( מאינד 

סי.טי.איי. 

בע"מ 

)דירקטור 

חיצוני(2 

אורג'נסיס 

בע"מ 

)דירקטור 

 רגיל(.
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חברה ל .ל.ח

לתקשורת 

לווינים 

 )ספייסקום(

 .בע"מ

-בע"מ; פרו

סיד ניהול הון 

( 1999סיכון )

; קרן בע"מ

מידאס 

 .להשקעות

 בן הוא האם 13

 בעל של משפחה

 אחר עניין

 יהכלל בשותף

בן אחיו של 

 יאיר רוטלוי

דודו של ליגד 

יו"ר  - רוטלוי

 דירקטוריון

בנו של 

 ישעיהו לנדאו

)דירקטור( 

ואחיו של יובל 

לנדאו 

 )דירקטור(

בנו של 

 ישעיהו לנדאו

)דירקטור( 

ואחיו של 

יגאל לנדאו 

)דירקטור 

 ומנכ"ל(

 לא לא לא

 החברה האם 14

 כבעל בו רואה

 מומחיות

 חשבונאית

 ךלצור ופיננסית

 במספר עמידה

 שקבע המזערי

 הדירקטוריון

 סעיף פי-על

 לחוק( 12)א()92

, החברות

 1999-תשנ"ט

 כן לא כן לא כן לא כן

 
  

  נושאי משרה בכירה -א' 26תקנה 
 

 גיל רוגוזינסקי הילה לוי דלית שיפרון שי משה לוי   שם

 024572059 039567292 025436296 027238914 מס' זיהוי

 18.1.1970 04.06.1984 16.7.1973 25.8.1974 תאריך לידה

 22.3.2015 22.3.2015 22.3.2015 14.9.2014 מועד תחילת כהונה

, בחברת בת, חברהתפקיד שממלא ב

 בהבחברה קשורה או בבעל עניין 

ועץ מנכ"ל החברה; י

לרציו חיפושי נפט 

שותפות  -( 1992)

 מוגבלת 

סמנכ"ל כספים2 

סמנכ"ל כספים 

השותף הכללי2 

ועצת לשותפות י

בקשר עם 

העסקאות 

  המשותפות

כספים סמנכ"ל 

סיד ניהול הון -בפרו

( בע"מ2 1999סיכון )

חברה בשליטת בעלי 

השליטה בשותף 

סמנכ"לית ; הכללי

סיד -כספים בפרו

קרן הון סיכון 

בע"מ2  חברה 

בשליטת בעלי 

השליטה בשותף 

 הכללי

חשבת החברה2 

עוזרת חשבת 

 .בשותף הכללי

 מבקר פנימי

שמש גם מבקר מ

 פנימי של השותפות

 לא לא לא לא חברההאם הוא בעל ענין ב

 משרה נושא של משפחה בן הוא האם

 חברהב עניין בעל של או אחר בכירה

 לא לא לא לא

בוגר כלכלה  השכלתו

וחשבונאות2 

תואר ראשון 

בחשבונאות וכלכלה 

מנהל עסקים  תבוגר

וחשבונאות 

בוגר מנהל עסקים 

וחשבונאות במכללה 



 6  -ד  
 

  

אוניברסיטת תל אביב; 

 רואה חשבון

מהמכללה 

הטכנולוגית רופין. 

ואר שני ת

במשפטים לרואי 

חשבון 

-מאוניברסיטת בר

 אילן

 . במכללה למינהל

מימון תואר שני ב

 .במכללה למנהל

 למינהל

מימוני פיננסי יועץ  האחרונות שנים בחמש ניסיונו

; מנכ"ל בשותפות

פרוסיד קרן הון סיכון 

ד ניהול סי-פרוו בע"מ

; ( בע"מ1999הון סיכון )

סמנכ"ל כספים 

 Elie Tahariוהשקעות 

Ltd יו"ר דירקטוריון ;

ציוני אמריקה נכסים 

 .ובניין בע"מ

סמנכ"ל כספים 

השותף הכללי2 

יועצת לשותפות 

בקשר עם 

העסקאות 

  המשותפות

כספים סמנכ"ל 

סיד ניהול הון -בפרו

( בע"מ2 1999סיכון )

חברה בשליטת בעלי 

ה בשותף השליט

סמנכ"לית ; הכללי

סיד -כספים בפרו

קרן הון סיכון 

בע"מ2  חברה 

בשליטת בעלי 

השליטה בשותף 

 הכללי

סמנכ"לית כספים 

בסינמה השקעות 

 ( בע"מ.1991)

 

חשבת באליום 

מדיקל סולושנס 

בע"מ2  מתמחה 

סי.אף.או במשרד 

 רקט בע"מדי

מנהל תחום  -שותף 

הביקורת הפנימית 

וייעוץ עסקי2 פוקוס 

שרותי ייעוץ פיננסי 

 תפעולי בע"מ

 
 מספר מורשי החתימה העצמאיים שנקבעו בידי התאגיד -ב 26תקנה 

 .אין
 

 רואה החשבון של התאגיד - 27תקנה 
  .6812508אביב -תל מגדל סחר2 252רחוב המרד קסלמן וקסלמן2 רואי חשבון2 

 
 שינויים בתזכיר או בתקנות - 28תקנה 

 בתקנון ההתאגדות של החברה.בתקופת הדוח לא חל שינוי 
 

 המלצות והחלטות הדירקטורים - 29תקנה 
תשלום דיבידנד )סופי וביניים( וחלוקת מניות נכון למועד הדוח לא התקבלו החלטות בעניין 

עיסקה חברה2 שינוי תקנון ההתאגדות של החברה2 שינויים בהון הרשום או המונפק של ה2 הטבה
החלטות אסיפה כן2 לא התקבלו -ה. כמוובעל ענין ב ברהחשאינה בהתאם לתנאי השוק בין ה

ולא התקבלו החלטות של  שלא בהתאם להמלצות הדירקטוריון2 כללית בעניינים המפורטים לעיל
 אסיפה כללית מיוחדת.

 
 החלטות החברה -א29תקנה 

ביטוח אחריות  . הפוליסה הינה פוליסתשותפותהחברה מבוטחת במסגרת פוליסת הביטוח של ה
גבול האחריות הינו  –והשותפות(  2 השותף המוגבלקטורים ונושאי משרה )של השותף הכללידיר
 -כהפרמיה השנתית הינה . 31.1.2016. הביטוח בתוקף עד ליום למקרה ולתקופה ליון דולרימ 10
  .ידי השותף הכללי-והיא משולמת על אלפי דולר 24
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 ________________________    22.3.2015 תאריך:
 בע"מ (מימוןרציו חיפושי נפט )      

 
 
 
 

 :תפקידים     :שמות החותמים
 
 
 

 החברהיו"ר דירקטוריון    ____________________
 ליגד רוטלוי 

 
 
 

 החברהמנכ"ל     ____________________
       שי משה לוי 
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