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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-החברות, התשנ"ט

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

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

יד של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות, לרבות תחום פעילותה היח  1.1.2

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

 למסחר של החברה "(אגרות החוב סדרה א')סדרה א'( )להלן: "עם רישום אגרות החוב   1.1.3

 5.10.2014הפכה החברה ביום  "(הבורסהרך בתל אביב בע"מ )להלן: "בבורסה לניירות ע

לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, כהגדרתה בחוק החברות ולתאגיד מדווח 

לתרשים מבנה  ."(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 להלן. 1.7.2 ההחזקות, ראו סעיף

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  617,587,000החברה לציבור  הנפיקה 2016בחודש נובמבר  1.1.4

פי דוח הצעת מדף משולב עם דוח הצעת מדף של -על"( אגרות החוב סדרה ב')להלן: "ב'( 

 .מיליוני ש"ח( 630-)כ  1מיליוני דולר 164-לכשבמסגרתם גויס סכום ברוטו של  השותפות

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(  633,849,000לציבור  הנפיקה החברה 2017בחודש דצמבר  1.1.5

שבמסגרתו גויס סכום ברוטו של פי דוח הצעת מדף -"( עלאגרות החוב סדרה ג')להלן: "

 מיליוני ש"ח(. 643-)כ  מיליוני דולר 184-לכ

 ביצעה החברה פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א(. לפרטים 24.12.2017ביום  1.1.6

 .להלן 1.6.4סעיף  ראו

כפי שנקבעו בשטרי  ,'ג' ואגרות החוב סדרה בסדרה  לפרטים אודות תנאי אגרות החוב 1.1.7

ביום האמורות, נאמן למחזיקי אגרות החוב ההנאמנות אשר נחתמו בין החברה לבין 

חוב סדרה ה)ביחס לאגרות  3.12.2017( וביום ב'חוב סדרה הביחס לאגרות ) 9.11.2016

 , ראו", לפי הענין(ג'שטר הנאמנות לסדרה " -" וב'שטר הנאמנות לסדרה )להלן: " (ג'

לסדרה ב' שטר הנאמנות לדוחות הכספיים וכן  3ביאור להלן ו 1.6.3 -ו 1.6.2פים סעי

, אשר פורסם ביום 10.11.2016עת המדף של החברה מיום ח א' לדוח הצהמצורף כנספ

ושטר  "(2016 הצעת המדף( )להלן: "2016-01-075504 -)מס' אסמכתא  9.11.2016

 3.12.2017הנאמנות לסדרה ג' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

המידע המופיע . ("2017הצעת המדף ( )להלן: "2017-01-108259 -)מס' אסמכתא 

  .מובא בזאת על דרך ההפניה חות האמוריםודב

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .1.2

במועד ההתאגדות של החברה, הוקצו לשותפות רציו, שהינה בעלת המניות היחידה בחברה, 

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

התאגדותה של החברה ועד למועד דוח זה, לא למעט הקצאת המניות האמורה, החל ממועד 

                                                           
 כל התייחסות לדולר לאורך הדוח משמעה לדולר ארה"ב.  1
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 .בוצעו עסקאות 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

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

  .רווחים ראויים לחלוקה

( ג( ובגין אגרות החוב )סדרה בבמסגרת התקשרותה בשטרי הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה 

 התחייבה החברה למגבלות חלוקה כדלקמן:

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

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

 התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

הלוואות בעלים שהועמדו לה ו/או  , לרבות פרעון חלקי,היא לא תפרע באופן כלשהו -

שיועמדו לה )ובכלל זה לא תבצע תשלומים בגין קרן או ריבית(, וזאת עד למועד הסילוק 

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

ת מחזיקי והחברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, וזאת ללא קבלת אישור מוקדם של אסיפ

 .החלטה רגילהאגרות החוב ב

 פרט לאמור לעיל, לא מוטלות על החברה מגבלות חלוקה נוספות.

 

 מידע אחר -חלק ב'

 החברה לגבי תחום הפעילות של מידע כספי .1.4

  .אלפי דולר 367,620 -כהם  31.12.2017ליום  החברהסך הנכסים של 

 .אלפי דולר 367,592 -כהן  31.12.2017ליום  החברהסך ההתחייבויות של 

לדוחות  8-ו 4, 3וביאורים  הדירקטוריוןלפרק א' בדוח  1-5 פיםלפרטים נוספים ראו סעי

 .הכספיים

 2סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .1.5

 שוק אגרות החוב בישראל .1.5.1

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

. לפיכך, פעילות החברה לציבור שותפות רציו, לרבות באמצעות הנפקות של אגרות חוב

של שותפות רציו, ההון ומרמת הביקוש וההיצע של אגרות חוב  המושפעת בעיקר מצרכי

  סחירות.

אגרות  במדדי 6% -של כבעליות שערים  2017בשוק אגרות החוב הסתכם בשנת  המסחר

 . ממשלתיותהחברות, כפי שניים מהעלייה הממוצעת בשערי אגרות החוב חוב 

 66 -הסתכם בכ בשוק אגרות החוב בבורסהאגרות חוב חברות על ידי הגיוס  היקף

 67 -ס בהיקף של כמשך לגיו, ה2017מיליארד שקל )לא כולל אג"ח מובנה( בשנת 

תרמו ריבית השפל במשק  2017 לגיוסים הערים בשנת. 2016מיליארד שקל בשנת 

להלן מאפיינים עיקריים של גיוסים  .2018רבעון האחרון של שנת תה באוהציפיות להעל

 :2017חברות שהיו בשנת עבור באמצעות אגרות חוב 

 52 -כ 2017בשנת  הסקטור הריאלי גייס עליה בהיקף גיוסי הסקטור הריאלי: .א

                                                           
 .2017מבוסס על הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לשנת  1.5.1האמור בסעיף                2



 4  - א                                                            

הנדל"ן חברות מסך הגיוס באג"ח חברות.  80% -מיליארד שקל, סכום המהווה כ

, 2017בשנת  מיליארד שקל 27.5 -גיוסים בסך של כרשימת הענפים עם בהובילו 

. 2016 -ו 2015כל אחת מהשנים מיליארד שקל ב 21 – 20 -לאחר גיוס בהיקף של כ

חיפושי נפט וגז תופסות זו השנה השנייה את אנרגיה וחברות ושותפויות חברות ה

מיליארד שקל  10 -המקום השני ברשימת ענפי הסקטור הריאלי, עם גיוס בסך כ

 -בה גויסו כ 2015שנת  תעלייה חדה לעומ, 2017 -ו 2016בממוצע בכל אחת מהשנים 

 .ידי חברות הענף-עלמיליארד שקל  2.5

 6.8 -ק איגרות החוב, וגייסו כבשו -חברות ביצעו הנפקה ראשונה בבורסה  12 .ב

  מיליארד שקל מהציבור.

צמצם את היקף הגיוס  הסקטור הפיננסי גיוסי הסקטור הפיננסי:ירידה חדה ב .ג

 13 -גייס השנה כבשוק איגרות החוב לנוכח הירידה בביקוש לאשראי בנקאי, ו

 .מיליארד שקל בכל אחת מהשנתיים הקודמות 20 -לאחר גיוס של כמיליארד שקל, 

 85% -ומעלה היווה השנה כ A משקל הנפקות של אגרות חוב בדירוג גבוה מקבוצת .ד

 2016מהסכום שגויס באמצעות הנפקות של אגרות חוב לציבור בדומה לשנת 

 . 2015בשנת  91% -ולעומת כ

משקל הנפקות אגרות חוב צמוד מדד לציבור מהסכום שגויס בהנפקות אגרות חוב   .ה

שנתיים שקדמו לה וגויסו ב 50% -לעומת כ 2017נת בש 38% -כירד והווה לציבור 

משקל הגיוס באמצעות הנפקות של אגרות חוב לא . מיליארד שקל 23 -בדרך זו כ

מיליארד  28 -בדומה לשנתיים שקדמו לה וגויסו כ 2017בשנת  47% -צמוד מהווה כ

 באמצעות אג"ח בריבית קבועה. . כל הסכום גויסשקל

באמצעות אגרות חוב המיועדות למוסדיים  2017בשנת  מיליארד שקל גויסו 4.5 -כ .ו

 .2016לעומת הגיוס  בשנת  15% -בלבד, סך הגבוה בכ

 3.2 -הונפקו אגרות חוב מובנות )בסך של כ 2010בנוסף, לראשונה מחודש מרץ  .ז

 ש"ח.ד רמיליא

 פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל .1.5.2

תשלומי הקרן והריבית של אגרות  לפירעון יםהמימון היחיד ותבנוסף, הואיל ומקור

התקבולים הצפויים לחברה מהחזר  םהינג' ואגרות החוב סדרה ב' סדרה  החוב

)ראו  בגין כל אחת מסדרות אגרות החוב האמורות לשותפות רציואשר ניתנו  ותההלווא

חום הפעילות של שותפות רציו שהינו , פעילות החברה מושפעת מתלהלן( 1.6 סעיף

 פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. 

יובהר כי כל מידע המובא בדוח זה להלן על שותפות רציו ועל פעילותה מבוסס על המידע 
 ידי השותף הכללי בשותפות רציו.-שנמסר לחברה על

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

 המאקרו כלכליים הבאים: 

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

(, במדד Brentהנפט והדלקים החלופיים ובעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט )

(, במדדים בינלאומיים מקובלים אחרים, U.S CPIהמחירים לצרכן האמריקאי )

וכן בתעריף ייצור החשמל כפי  GCC  ,TTF ,NBP ,Henry Hub  ,WTIכגון: 

חשמל, עשויות להשפיע על -שנקבע מעת לעת על ידי הרשות לשירותים ציבוריים
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המחירים אותם תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין מכירות גז טבעי ו/או 

להשפיע על כדאיות הביצוע של חיפושים עתידיים וכדאיות ההפקה ממאגרים 

שים שיתגלו, ככל שיתגלו, וכן על קבלת ההחלטות אם פיתוחו של מאגר כלשהו חד

 . ( לפיתוח אותו מאגר ואם לאוFIDכלכלי והאם לקבל החלטת השקעה סופית )

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

הפיתוח  ל כלכליותש יועצי הנדסת מאגרים( לוקחים בחשבון גם את הנתון

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

והנפט בנות ההפקה להשתנות.  רזרבות הגז הטבעי מכך עשויות הערכות וכתוצאה

על שוויים של נכסי הנפט. תנודות  גם כי תנודתיות במחירי הנפט משפיעה יצוין עוד

על קבלת ההחלטה אם פיתוחו של מאגר כלשהו במחירי הדלקים משפיעות גם 

כלכלי ומשפיעות על החלטת השותפות אם להיכנס לפעילות חיפוש/פיתוח ואם לאו. 

חלה ירידה חדה  2015ועד סוף שנת  2014יצוין כי החל מהמחצית השנייה של שנת 

ועד למועד  2016במחירי הנפט בעולם ובתעריף ייצור החשמל. מתחילתה של שנת 

דולר  37 -)מכ (Brent)חלה התאוששות מסוימת במחיר נפט מסוג ברנט  דוח זה

להשפעת התנודתיות  3(.13.3.2018דולר לחבית ביום  65 -לכ 1.1.2016לחבית ביום 

 להלן. 1.21.14, ראו גם סעיף במחיר הנפט

עלייה משמעותית במחירי הנפט והגז במקרה של  -ביקוש לספקי שירותים וציוד  .ג

חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים וההפקה, 

אשר מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף ולירידה בזמינות הקבלנים 

והציוד הנדרש. מאידך, ירידה משמעותית במחירי הנפט והגז, עשויה להוביל להעדר 

ותים וציוד ובכך להגדיל את ההיצע ולהוזיל את המחירים ביקוש לספקי שיר

 .המשולמים להם

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי כפופים לרגולציה ענפה  –רגולציה  .ד

( 6)1.14.3)ראו לעניין זה סעיף  וטעונים קבלת אישורים שונים מרשויות שונות

שינויים לרעה ברגולציה הקיימת )כגון שינויים בחוק הנפט ובדיני המס . להלן(

החלים בתחום זה, בדרישות הרגולציה לקבלת זכויות לחיפוש והפקה של נפט וגז 

)ראו לעניין זה הפירוט  טבעי, בתמלוגים, הסדרה סביבתית, דיני הגבלים עסקיים

תנאים לפיתוח מאגרים, בהקמת תשתית , להלן( 1.7.8מתווה הגז בסעיף על 

ההולכה, חיבור לתחנות כח ולמפעלים אחרים שצורכים מוצרי נפט וגז טבעי, 

בכללים להענקה, להעברה ושעבוד של זכויות נפט, שינוי בדרישות להעמדת 

שות להוכחת יכולות טכניות ופיננסיות ועוד( עלולים להשפיע ערבויות וכן בדרי

לרעה על השותפות ועסקיה לרבות בנוגע לתחזיות למכירות ורווחיות של פרוייקט 

לוויתן וכן על כדאיות הביצוע של פעולות חיפושים נוספות. בשנים האחרונות גברה 

קוח על פעילות אודות מגבלות ופי. הרגולציה בישראל באופן משמעותי בתחום זה

 .להלן 1.14 -ו 1.13חיפוש והפקה של גז טבעי ו/או נפט בישראל, ראו סעיפים 

בשנים האחרונות נתגלו בישראל ובמדינות שכנות מספר מאגרי גז  –תחרות  .ה

ם. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בישראל ובמדינות משמעותיים בהיקפ

                                                           
 ..comwww.bloombergהנתונים נלקחו מאתר האינטרנט של בלומברג:   3
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נוספות באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים 

 .נוספים באספקת גז טבעי למשק הישראלי ולמדינות שכנות

נכון למועד הדוח, רובו המכריע של הגז הטבעי שמסופק כיום למשק הישראלי 

 המספק גז טבעי וממוקם, שהינו המאגר המהותי היחיד 4מרמקורו במאגר ת

בשטח מדינת ישראל. בנוסף למאגר תמר, מסופקות כמויות קטנות של גז טבעי 

ת הגיזוז והמצוף הימי שהוקם על ידי נתיבי הגז הטבעי לישראל יבאמצעות אני

בנוסף לצפי להשלמת פיתוח מאגר "(. להערכת השותפות, נתג"זבע"מ )להלן: "

יצוין, כי . 5מאגרים נוספים: "כריש" ו"תנין" שניבשנים הקרובות ויתן, יפותחו לו

על פי הוראות המתווה, מכסת הייצוא ממאגרי כריש ותנין הועברה למאגר לוויתן, 

ייתכן שתתקבל בנוסף,  והמאגרים מיועדים לאספקת גז למשק המקומי בלבד.

גז ה משמעותית את היצעלהגדיל אלו צפויים כל פרויקט תמר.  החלטה להרחבת

שנים מול  20 -לפני למעלה מ נתגלהבנוסף, ככל הידוע, משק המקומי. בטבעי ה

 30 -חופי עזה מאגר גז טבעי בהיקף דומה לממצאים של ים תטיס )בהיקף של כ

BCMלקוחות לאו /(, ויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק למשק המקומי ו

  רשות הפלסטינית.ב

הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי בהליך  15.11.2016ביום 

תחרותי, לאור ממצאי מחקר בלתי תלוי אשר נערך עבור משרד האנרגיה ובו נקבע 

מיליארד חביות  6.6בהיקף כולל של נוספים של גז טבעי  כי ניתן למצוא משאבים

ישראל. במסגרת גז טבעי, אשר טרם נתגלו באגן הימי של  BCM 2,137  -נפט וכ

קמ"ר כל אחד. ההליך  400שטחי חיפוש בגודל מקסימלי של  24ההליך הוצעו 

. בעקבות ההליך התחרותי, המליצה 2017התחרותי הסתיים בחודש נובמבר 

בלוקים לחברת ארנג'יאן היוונית )בעלת  5-מועצת הנפט להעניק רישיונות חיפוש ב

יון חיפוש בבלוק אחד לקונסרוציום הזכויות במאגרים כריש ותנין(, ולהעניק ריש

 רישיונות הוענקו הדוח למועד נכוןידיעת השותפות,  למיטבשל חברות הודיות )

(. החברות ההודיות טרם השלים את ההליך קונסורציום'יאן אך לאנרג החיפוש

יצוין כי שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, הודיע כי הורה לפתוח בהכנות לקיום 

 . 2018ף במהלך שנת הליך תחרותי נוס

למיטב ידיעת השותפות, על פי תנאי הרישיונות שניתנו על ידי הממונה למספר 

גופים, צפויים להתבצע בשנים הקרובות מספר קידוחי ניסיון. ככל שהקידוחים 

כאמור יבוצעו ויובילו לממצאי גז טבעי בהיקפים משמעותיים וככל שתגליות אלה 

גם מאגרים אלה עשויים להוות מתחרים הפועלים )ככל שתהיינה( תפותחנה, הרי ש

 .במשק המקומי ובמדינות שכנות

                                                           
, שותפות מוגבלת, אוורסט תשתיות 2נגב -שותפי מאגר תמר הם נובל, דלק, דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת, ישראמקו  4

 שותפות מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ.
פי -על העניק שר האנרגיה אישור להעברת הבעלות בחזקות "כריש" ו"תנין" לאנרג'יאן ישראל בע"מ. 13.12.2016ביום   5

הנפקה ורישום פי תשקיף -על. 2017כנית הפיתוח של מאגרים אלה אושרה בחודש אוגוסט וי משרד האנרגיה, תפרסומ
 ('יאןבאנרג השליטה בעלת חברה,ה ידיעת למיטב ,שהינה) Energean Oil & Gas plcלמסחר בבורסה בלונדון שפרסמה 

כמויות המשאבים , עצמאי באופןמובאים בו את נכונות הפרטים ה לאמת חברהה ביכולת אין ואשר, 2018 מרץ בחודש
גז טבעי, בהתאמה,  BCF 786 -גז טבעי וכ BCF 1,631 -( במאגרי כריש ותנין הינן כ2Cהמותנים באומדן הטוב ביותר )

פי התשקיף האמור, תחילת -. עלמיליון חביות נוזלים פחממניים )קונדנסט ונוזלי גז טבעי(, בהתאמה 4.1 -ו 28.7וכן 
 . 2021חרית ממאגר כריש צפויה במהלך שנת ההפקה המס
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בעלי זכויות בחזקות וכן המתחרים העיקריים הינם  –בתחום ההפקה ושיווק הגז 

בנוסף,  .בעלי זכויות בנכסי נפט בהם הוכרזו תגליות מסחריות בשנים האחרונות

ם ספקי גז טבעי בתחרות עם ובכל הקשור לצריכת גז על ידי חברת החשמל, נמצאי

הפחם )המהווה דלק חלופי לייצור חשמל(, ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז עשויים 

החלטות של חברת החשמל בכל הקשור בגיוון להיות מושפעים ממחיר הפחם. 

להשפיע  ות, עשויתמהיל הדלקים בהם היא אמורה להשתמש בשנים הקרובות

ידי חברת החשמל. כמו כן, בינואר -בעי עלבאופן שלילי על היקף צריכת הגז הט

החל יבוא של גט"ן למשק הישראלי באמצעות מתקן קבלת גט"ן בחדרה.  2013

המתקן האמור מאפשר אספקה של גז למשק הישראלי לטווח זמן קצר, וכן מייצר 

למשק הישראלי יתרות אסטרטגיות בכלל ולחברת החשמל בפרט. בנוסף לכך, 

מל מאנרגיות מתחדשות, כגון אנרגית רוח או אנרגית הרצון להגברת ייצור חש

שמש, אשר מהוות מקור נקי לייצור חשמל, עשויות אף הן להוות תחרות לגז 

מכירת נפט מוגבלת פחות ללקוחות מקומיים, ויכולה להיעשות בשוק  הטבעי.

הבינלאומי, ומכאן שהתחרות רחבה יותר אך גם אפשרויות המכירה רבות יותר. 

אשר מחיריו מוכתבים על ידי תנודות היצע  "commodity"נפט הוא עם זאת, ה

וביקוש כלל עולמיות, ולכן התחרות עם חברות מפיקות נפט אחרות אינה צפויה 

להשפיע באופן מהותי על מכירות הנפט של השותפות, ככל שתהיינה. מתחרים 

השותפות פוטנציאליים של השותפות בייצוא גז טבעי בצנרת ו/או בגט"ן ללקוחות 

הם בעיקר חברות ענק בינלאומיות, בין חברות פרטיות ובין חברות ממשלתיות, 

, חברות ו/או במדינות סמוכות המספקות גז טבעי ללקוחות באותן מדינות

בינלאומיות המציעות אספקת גז טבעי וכן חברות סחר או שיווק בינלאומיות 

  .ת גז טבעיהמציעות לספק גז נוזלי לאותן הלקוחות כחלופה לאספק

 להלן. 1.21.15לפירוט נוסף על התחרות כגורם סיכון, ראו סעיף  

 

תאגיד מדווח אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בבורסה. למידע  אשותפות רציו הי

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

ט של רשות ניירות ערך, שכתובתו בדיווחי שותפות רציו באתר האינטרנ

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

 . www.maya.tase.co.ilשכתובתו 

 

 י פעילותתיאור עסקי החברה לפי תחומ -חלק ג'

 תחום פעילותה של החברה .1.6

אשר  (Special Purpose Company (SPC)), חברה ייעודית חד תכליתית אהחברה הי .1.6.1

 (שהנפיקה החברה לציבור אגרות החוב באמצעות )לרבות גיוס חוב )א( מטרותיה הן:

בגין אגרות ניתנו ש ותלרבות ההלווא) וכל הכרוך בכך; )ב( מתן הלוואות לשותפות רציו

את  נהאשר תשמש (להלן 1.6.3 -ו 1.6.2 יפיםכמפורט בסע שהונפקו לציבורב החו

 -"לוויתן דרום" ו I/14בהוצאות בקשר עם חזקות שותפות רציו לצורך מימון חלקה 

I/15 "בו  לוויתן, בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי "(חזקות לוויתן: ")להלן "לוויתן צפון

מהווה תגלית, כמשמעה בחוק הנפט  לוויתןשדה הגז הטבעי  .שותפה שותפות רציו

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 "(; )ג( ביצוע כל הפעולות הכרוכות בעיסוקים האמורים לעיל. לוויתןמאגר )להלן: "

   

 אגרות חוב סדרה ב' .1.6.2

בערך נקוב כולל של  (סדרה ב')חוב הנפיקה החברה אגרות  10.11.2016ביום  .א

לדוחות הכספיים.  ו3לתנאי אגרות החוב סדרה ב', ראו ביאור . ש"ח 617,587,000

התמורה שהתקבלה מהנפקת אגרות החוב סדרה ב', הועמדה כהלוואה מסוג 

Non-Recourse ( לשותפות רציו, בתנאים זהים לאגרות החוב"Back to Back" )

בין החברה לשותפות  9.11.2016אה אשר נחתם ביום בהתאם לתנאי הסכם ההלוו

", בהתאמה(. 'בהסכם ההלוואה לסדרה " -" ו'בלסדרה  ההלוואהרציו )להלן: "

לפרטים אודות ההלוואה לסדרה ב', לרבות בטחונות שניתנו לחברה בגינה, ראו 

כוללות עילת פרעון  (סדרה ב)יצוין כי אגרות החוב . לדוחות הכספיים 4ביאור 

שהנפיקה החברה  די בגין הפרה צולבת במקרה בו סדרה אחרת של אגרות חובמיי

הועמדה לפרעון מיידי שלא ביוזמתה או אם הלוואה ו/או חוב ו/או התחייבות 

מיליון ש"ח הועמדו לפירעון מיידי  5אחרת של החברה, שהינה בסכום העולה על 

 6שלא ביוזמתה.

פיגורים,  ריבית והריבית )לרבות הקרן תשלומי של הפירעון הבטחת בנוסף, לשם .ב

האמור  עם בקשר בהם חייבת החברה תהא ככל שתחול( וסכומים נוספים, אשר

התחייבה שותפות רציו החוב )סדרה ב(,  בשטר הנאמנות לסדרה ב' ואגרות

 עבור הנאמן לטובת שמה ושועבד ידה ועל על שנפתח נאמנות בחשבון להפקיד

 הגבלה ללא בדרגה יחיד ראשון קבוע בודהחוב )סדרה ב( בשע אגרות מחזיקי

 הגבלה בדרגה ללא ראשון שוטף יחיד ובשעבוד בחשבון החברה זכויות על בסכום

תמורה  וכל בחשבון לעת שיופקדו מעת הנכסים או/ו הכספים כל על בסכום

מסכום קרן אגרות החוב  2% -השווה ל פירותיהם, סך בגינם, לרבות שתתקבל

", בהתאמה(, כרית הריבית חשבון" ו"כרית הריבית סכום)סדרה ב( )להלן: "

אגרות  הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי כרית וסכום הריבית כרית חשבון כאשר

השותפות  החוב )סדרה ב(. אגרות של המלא לפירעונן עד החוב )סדרה ב(, וזאת

לפרטים נוספים,  .הפקידה את סכומי כרית הריבית בחשבון כרית הריבית כנדרש

לשטר הנאמנות לסדרה ב',  7.5לדוחות הכספיים וכן סעיף  (ב)2ו'3יאור ראו ב

, אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך 2016המצורף כנספח א' להצעת המדף 

 .ההפניה

 

 אגרות חוב סדרה ג' .1.6.3

 633,849,000בערך נקוב של  ('גסדרה )הנפיקה החברה אגרות חוב  4.12.2017ביום  .א

לדוחות הכספיים. התמורה  'ו3', ראו ביאור גסדרה לתנאי אגרות החוב . ש"ח

                                                           
שטר הנאמנות לסדרה ב' כולל עילות נוספות לפרעון מיידי כמקובל בשטרי נאמנות לאגרות חוב, החלות על החברה ועל   6

שותפות רציו וכוללות, בין היתר, הפסקת תשלומים; פירוק, כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים; הרעה מהותית בעסקי 
שכתוצאה מכך קיים חשש ממשי שהשותפות לא תוכל לפרוע את ההלוואה במועדה; אם קיים חשש ממשי השותפות, 

כן, מכיל -שהשותפות לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי החברה בהתאם להסכם ההלוואה לסדרה א' ועוד. כמו
זקותיה של השותפות בחזקות אם אח -שטר הנאמנות עילות ספציפיות הנוגעות להחזקת השותפות בחזקות לוויתן 

(; מקרים של הטלת עיקול, מימוש שעבוד, או ביצוע פעולות הוצאה לפועל על 100%)מתוך  5%לוויתן פחתו משיעור של 
 זכויות השותפות בחזקות לוויתן, והלכ תבהם לאמור שטר הנאמנות.
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, בניכוי הוצאות הנפקה, הועברה 'גשהתקבלה מהנפקת אגרות החוב סדרה 

לשותפות רציו,  Non-Recourseהועמד כהלוואה מסוג וערכה הנקוב , לשותפות

( בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה "Back to Back"בתנאים זהים לאגרות החוב )

לסדרה  ההלוואהבין החברה לשותפות רציו )להלן: " 3.12.2017אשר נחתם ביום 

לפרטים אודות ההלוואה לסדרה  7", בהתאמה(.'גהסכם ההלוואה לסדרה " -" ו'ג

לפרטים לדוחות הכספיים.  4', לרבות בטחונות שניתנו לחברה בגינה, ראו ביאור ג

 .ינויים המחויביםלעיל, בש)א( 1.6.2בדבר עילות לפרעון מיידי, ראו הפירוט בסעיף 

פיגורים,  ריבית והריבית )לרבות הקרן תשלומי של הפירעון הבטחת בנוסף, לשם .ב

האמור  עם בקשר בהם חייבת החברה תהא ככל שתחול( וסכומים נוספים, אשר

 (, התחייבה שותפות רציו להפקידגהחוב )סדרה  ' ואגרותגבשטר הנאמנות לסדרה 

 מחזיקי עבור הנאמן לטובת ה ושועבדשמ ידה ועל על שנפתח נאמנות בחשבון

 על בסכום הגבלה ללא בדרגה יחיד ראשון קבוע ( בשעבודגהחוב )סדרה  אגרות

 על בסכום הגבלה בדרגה ללא ראשון שוטף יחיד ובשעבוד בחשבון החברה זכויות

בגינם,  תמורה שתתקבל וכל בחשבון לעת שיופקדו מעת הנכסים או/ו הכספים כל

מסכום קרן אגרות החוב )סדרה ב( )להלן:  2% -השווה ל ךפירותיהם, ס לרבות

 כרית חשבון ", בהתאמה(, כאשרכרית הריבית חשבון" ו"כרית הריבית סכום"

(, גאגרות החוב )סדרה  הריבית ישמשו כבטוחה למחזיקי כרית וסכום הריבית

השותפות הפקידה את סכומי (. גהחוב )סדרה  אגרות של המלא לפירעונן עד וזאת

 (ב)2ו'3לפרטים נוספים, ראו ביאור ית הריבית בחשבון כרית הריבית כנדרש. כר

, המצורף כנספח א' ג'לשטר הנאמנות לסדרה  7.5לדוחות הכספיים וכן סעיף 

 ., אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך ההפניה2017להצעת המדף 

את סדרת  החברה רשאית להגדיליצוין, כי בשטר הנאמנות לסדרה ג' נקבע כי  .ג

סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ג( שתנפיק גרות החוב ג' ובתנאי שא

החברה מעת לעת, כולל אגרות החוב )סדרה ג( שתונפקנה בדרך של הרחבת 

מיליון דולר  200-הסדרה, לא יעלה על ערך נקוב בסכום בשקלים חדשים השווה ל

  8.לפי השער היסודי

 

 פדיון אגרות חוב )סדרה א'( .1.6.4

. ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( ש"ח 336,685,000הנפיקה החברה  1.10.2014ום בי .א

, בניכוי הוצאות הנפקה, (סדרה א')התמורה שהתקבלה מהנפקת אגרות החוב 

לשותפות  Non-Recourseהועמד כהלוואה מסוג וערכה הנקוב , הועברה לשותפות

נאי הסכם ( בהתאם לת"Back to Back"רציו, בתנאים זהים לאגרות החוב )

 ההלוואהבין החברה לשותפות רציו )להלן: " 14.9.2014ההלוואה אשר נחתם ביום 

 ", בהתאמה(.הסכם ההלוואה לסדרה א'" -" ולסדרה א'

 או חלקידיון מוקדם, יביצוע פ עלהודיעה לחברה רציו , שותפות 9.11.2017ביום  .ב

                                                           
ם של ההלוואה שהועמדה לה על ידי יצוין, כי ההלוואה לסדרה ג' שימשה את השותפות ראשית לצורך פדיון מוקד  7

החברה בקשר עם אגרות חוב )סדרה א( שהנפיקה החברה. בהתאם, החברה ביצעה פדיון מוקדם מלא  לאגרות החוב 
 להלן. 1.6.4)סדרה א( של החברה. לפרטים  נוספים, ראו סעיף 

 .(3.499=  דולר 1)קרי  2017 רבנובמב 30 ביום הדולר שער  8
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קה של , מכספי תמורת ההנפהחברהידי  על, של ההלוואה שהועמדה לה מלא

החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פדיון  9.11.2017ביום  אגרות החוב )סדרה א(.

מוקדם ביוזמת החברה של אגרות החוב )סדרה א(, אשר הותנה בהשלמת הנפקה 

 לציבור של אגרות חוב )סדרה ג(. 

ביצעה  24.12.2017לאחר השלמת הנפקת אגרות חוב )סדרה ג( כאמור לעיל, ביום  .ג

ון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א'( בד בבד לביצוע פדיון מוקדם החברה פדי

ה 3ידי השותפות. לפרטים נוספים, ראו ביאור -מלא של ההלוואה לסדרה א' על

-2017)מס' אסמכתא  5.12.2017וכן דוח מיידי של החברה מיום  לדוחות הכספיים

 .(, אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה09117—01

וכן הוסרו השעבודים על  ,אמור לא קיימות אגרות חוב )סדרה א'( במסחרלאור ה .ד

 .9הבטוחות שניתנו בגין אגרות החוב )סדרה א'(

 

 פרטים על שותפות רציו .1.7

יובהר כי כל מידע המובא בדוח זה להלן על שותפות רציו ועל פעילותה מבוסס על המידע שנמסר 
 ידי השותף הכללי בשותפות רציו.-לחברה על

 

)כפי שתוקן(  20.1.1993תפות רציו נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום שו .1.7.1

"(, כשותף מוגבל, מצד אחד ובין רציו הנאמן: "זה בסעיף בין רציו נאמנויות בע"מ )להלן

 "(. השותף הכללי בשותפות רציו, כשותף הכללי מצד שני )להלן: "10חיפושי נפט בע"מ

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

 רציו רשומים למסחר בבורסה.

 להלן תרשים מבנה שותפות רציו: .1.7.2

                                                           
 לדוחות הכספיים.  )ב(2ו'3התמלוג וחשבון כרית הריבית, כאמור בביאור שעבוד   9

. 1992בספטמבר  2השותף הכללי בשותפות רציו הוא חברה פרטית שנתאגדה בישראל על פי פקודת החברות בתאריך   10
ע"מ )חברה פרטית המאוגדת בישראל בבעלות יאיר רוטלוי בעלי המניות של השותף הכללי בשותפות רציו הם: ד.ל.י.ן ב

(, 8.5%(, יונה צפרירי )34%( חירם לנדאו בע"מ )חברה פרטית בבעלות ישעיהו לנדאו( )34%(( )2/3( וליגד רוטלוי )1/3)
 (.15%( ועורכי הדין בעז בן צור ואלי זהר בנאמנות עבור מר שלמה שוקרון )8.5%איתן איזנברג בע"מ )
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ן חלקה של שותפות רציו למימו בנקאיחברה פרטית ייעודית שהוקמה על ידי שותפות רציו לצורך קבלת מימון  *

 ."((2016פיתוח לוויתן ))להלן: " בפיתוח פרויקט לוויתן

 באופן יחסי בה לוויתן, המחזיקים בפרויקט השותפים של מלאה פרטית הרשומה באיי קיימן, בבעלות שיווק חברת **

פרויקט לוויתן החברה הוקמה לצורך התקשרות בהסכם לייצוא גז טבעי מ .לוויתן בפרויקט החזקותיהם לשיעור

 ."(חברת שיווק ירדן)להלן: " לחברת החשמל הלאומית של ירדן

החזקותיהם  יחסי לשיעור באופן בה לוויתן, המחזיקים בפרויקט השותפים של מלאה חברה פרטית, בבעלות ***

דת לנקו החברה הוקמה לצורך קבלת רישיון הולכת גז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט לוויתן .לוויתן בפרויקט

 . 2002 -, התשס"ב , כמתחייב מהוראות חוק משק הגז הטבעיהכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז

 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

 אמןשותף מוגבל / נ
 

  נאמנויות בע"מ רציו

 –( 1992רציו חיפושי נפט )
 

 שותפות מוגבלת

 

 מפקח
 
 שבוןחאה רושמעון אבנעים, 

 הסכם שותפות

 0.01% נאמנותהסכם 

 מינוי דירקטור יחיד 99.99%

 I/14חזקת 
"לוויתן 
 דרום" 

 

 

 I/15חזקת 
"לוויתן 

 צפון"
  

 

15% 
15% 

100% 

NBL Jordan 

Marketing Ltd.** 

פיתוח לוויתן 
 *( בע"מ2016)

רציו חיפושי נפט 
 ( בע"מ)מימון

מערכת  לוויתן
 הולכה בע"מ***

15% 

100% 

15% 
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ניהולה השוטף של שותפות רציו מתבצע על ידי השותף הכללי בשותפות רציו תחת  .1.7.3

 פיקוחו של המפקח, רו"ח שמעון אבנעים.

פות שהונפקו על ידו )המקנות השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את יחידות ההשתת  .1.7.4

 זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות רציו( בנאמנות עבור בעלי היחידות.

ובמסחור הגז  לוויתןנכון למועד הדוח, שותפות רציו עוסקת בעיקר בפיתוח מאגר   .1.7.5

 היא מחזיקה זכויות. וב ףנוסוכן בפעילות אקספלורציה בשטח נכס נפט שנתגלה בו 

ממונה על עניני הנפט במשרד בהתאם לחזקות שנתקבלו מה חזקות לוויתןבהזכויות  .1.7.6

ובהתאם לחלק בזכויות כפי שהן רשומות בפנקס הנפט  "(הממונההאנרגיה )להלן: "

המתנהל על פי חוק הנפט, אשר מסדיר )בנוסף לחיקוקים נוספים( את הרגולציה בתחום 

 להלן.  )ב(1.14.2 יףלפרטים ראו גם סעחיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. 

מחזיק בזכות נפט, זכות על פי שיקול דעתו, ובכפוף להוראות הדין ולאמור בהסכם  כלל .1.7.7

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

 .וככל שחלים(, להחזיר או להעביר את חלקו בזכות נפט לממונה או לצד שלישי

מתווה בדבר  16.8.2015 שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום 22.5.2016ביום  .1.7.8

להגדלת כמות הגז המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז 

שר נכנסה לתוקף עם הענקת פטור , אהטבעי "לוויתן", "כריש", "תנין" ושדות גז נוספים

חוק ההגבלים )להלן: " 1988-ממספר הוראות של חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט  –יחד עם דלק קידוחים  רציו "( לשותפותהעסקיים

, תוך קביעת "(נובל)להלן: " Mediterranean Ltd. Energy Noble-ו 11שותפות מוגבלת –

)להלן: לופי לפרק י' למתווה הגז האמור בעניין "סביבה רגולטורית יציבה" הסדר ח

  "(.מתווה הגז"

נוכח החלטת הממשלה כאמור, השותפות, יחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן, פועלת 

ליישומו של מתווה הגז בהתאם לתנאיו ולתנאי החזקות, ובפרט פועלת יחד עם שותפיה 

השקעות והפעולות הנדרשות לצורך פיתוח מהיר של בפרויקט לוויתן להמשך ביצוע ה

 .2019מאגר לוויתן והזרמת גז טבעי מהמאגר בסוף שנת 

 להלן. )ו(1.14.2, ראו סעיף מתווה הגז לפירוט על

את תכנית הפיתוח לפרויקט לוויתן, כפי שהוגשה על ידי  אישר הממונה 2.6.2016ביום  .1.7.9

 להלן. 1.8.5נובל, מפעילת פרויקט לוויתן. לפרטים על התכנית האמורה, ראו סעיף 

נחתם הסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין חברת שיווק ירדן לבין  2016בחודש ספטמבר  .1.7.10

)להלן:  The National Electric Power Company –הלאומית של ירדן חברת החשמל 

"NEPCOפי הסכם הייצוא, התחייבה חברת -", בהתאמה(. עלהסכם הייצוא" -" ו

שנה לאחר תחילת  15-גז טבעי למשך תקופה של כ NEPCO-שיווק ירדן לספק ל

-פקה על. האסBCM 45 -האספקה המסחרית או עד אשר היקף האספקה הכולל יהיה כ

פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם תחילת האספקה ממאגר לוויתן והשלמת מערכות 

בישראל ובירדן. לפרטים על ההסכם  NEPCO-ההולכה הנדרשות להולכת גז טבעי ל

 יג'9האמור וכן על הסכמים נוספים לאספקת גז שנחתמו בשוק המקומי, ראו ביאור 

 לדוחות הכספיים.
                                                           

שותפות  -שותפות מוגבלת עם ולתוך דלק קידוחים  -התמזגה אבנר חיפושי נפט  17.5.2017טב ידיעת החברה, ביום למי  11
 מוגבלת. 
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 Final Investmentשותפי לוויתן החלטת השקעה סופית )קיבלו  23.2.2017ביום  .1.7.11

Decision - FID 12 -א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1( לפיתוח שלב 

BCM מהזכויות במאגר לוויתן(,  100%מיליארד דולר )בגין  3.75 -לשנה, בתקציב של כ

לפרטים,  .2019וף שנת וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד ס

 .להלן 1.8.5 ראו סעיף

לבין קונסורציום של בע"מ ( 2016פיתוח לוויתן ) נחתם הסכם מימון בין 20.3.2017ביום  .1.7.12

limited-מממנים מקומיים וזרים הכוללים, לפיו תועמד לשותפות הלוואה מסוג 

recourse  מיליון דולר לצורך מימון חלק השותפות ביתרת ההשקעה  250בסך של

לשותפות  המתיריםהסכם המימון כולל מנגנון ותנאים  בפיתוח פרויקט "לוויתן".

 400מיליון דולר )דהיינו לסכום כולל של  150להגדיל את היקף החוב בסכום נוסף של עד 

. לפרטים, המימון תוך מתן זכות ראשונה לקונסרוציום הקיים להעמדת מיליון דולר(

 .' לדוחות הכספייםגי9ביאור ראו 

 חזקות לוויתן .1.8

 :לוויתןאשר בשטחן נמצא מאגר  חזקות לוויתןלהלן יובאו פרטים בקשר עם 

 הצגת נכסי הנפט .1.8.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

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

 ק"מ מערבית לחופי חיפה 130-140 -נכסים ימיים המצויים כ :מיקום

 250,000 -שטחה של כל אחת מחזקות לוויתן הינו כ :שטח בדונם

 חזקה :הנפט נכס סוג

 14.2.2014בתוקף מיום  27.3.2014 :של נכס הנפט מקורי הענקה תאריך

 13.2.2044 :נכס הנפט של מקורי פקיעה תאריך

 הארכה על הוחלט שבהם תאריכים
 - :תקופת נכס הנפט של

 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(

)ב( לחוק הנפט, ניתן להאריך את תקופת החזקה בתקופה נוספת 29בהתאם לסעיף  :תקופה לאיזו – כן אם
 שנה, בכפוף לתנאים. 20של 

 נובל :המפעיל שם ןציו

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט 
ולמיטב ידיעת השותף הכללי 
בשותפות, שמות בעלי השליטה 

 בשותפים האמורים

( נובל )למיטב ידיעת השותף הכללי בשותפות, נובל הינה חברה בת בבעלות מלאה 1)
. על פי NYSE-ותיה נסחרות ב, חברה ציבורית שמני.Noble Energy Incשל 

מהונה  10%-, אין בעל מניות המחזיק בלמעלה מ.Noble Energy Incדיווחיה של 
השותף הכללי  ( דלק קידוחים )למיטב ידיעת השותפות,2;  )39.66% -המונפק( 

בדלק קידוחים הינו חברה פרטית בבעלות דלק מערכות אנרגיה בע"מ שהיא חברה 
לק בע"מ, אשר בעל השליטה בה הוא מר יצחק שרון ציבורית בשליטת קבוצת ד

 .45.34% -)תשובה(( 
 

 פרטים כלליים אודות חלקה של השותפות בנכס הנפט

 ציון - החזקה בנכס נפט שנרכש בעד
 12- תאריך הרכישה:

תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
השותפות בנכס הנפט ]לרבות שרשרת 

 ההחזקה[:

 ות בכל אחת מהחזקותמהזכוי 15% -השותפות מחזיקה ב

ציון החלק בפועל המשוייך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות 

 בהכנסות מנכס הנפט:

עד  12.23% –חלק בפועל המשוייך למחזיקי הזכויות ההוניות בהכנסות מנכס הנפט 
 לאחר החזר השקעה  11.93% -החזר השקעה ו

 

                                                           
 "עמית"./350-"רחל" ו/349חלף רישיונות  27.3.2014חזקות לוויתן הוענקו לשותפות ביום   12
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 מפת חזקות לוויתן  .1.8.2

 
 

 

 דוח, נכון למועד הבחזקות לוויתן תוכנית העבודהעמידת שותפות רציו בתנאי  .1.8.3

מעבר לאמור בתנאי שטרי חזקות לוויתן, לא נקבעה תוכנית עבודה מחייבת בפרויקט 

. להלן 1.8.6סעיף  , ראושטרי חזקות לוויתןפרטים על עיקרי התנאים של ללוויתן. 
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  .להלן )ו(1.14.2במתווה הגז, ראו סעיף מאגר לוויתן לפרטים אודות פיתוח 

  בחזקות לוויתן תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת .1.8.4

מיום  חזקות לוויתןלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ב

של פעולות מתוכננות בחזקות  ועד למועד פרסום הדוח וכן תיאור תמציתי 1.1.2015

  .לוויתן

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

בחזקות לוויתן, לרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינן מידע צופה פני 

הכללי  עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על מידע אשר קיים אצל השותף

בשותפות רציו במועד הדוח לגבי מרכיבי תוכנית העבודה המתבססות כולן על הערכות 

שקיבל השותף הכללי בשותפות רציו מהמפעילה )נובל(. ביצוע תוכנית העבודה בפועל 

לרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית מההערכות לעיל והוא מותנה, 

 יכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.בין היתר, ברגולציה החלה, ב

 

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

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  13)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בתקציב 
 )באלפי דולר(

חלופות פיתוח שונות של שדה  המשך בחינת •  201514 
לוויתן והמשך ביצוע תכנון הנדסי מפורט 

(FEED.לפיתוח הכולל של שדה לוויתן ) 

המשך בחינת מיקום אפשרי לקידוח הערכה  •
נוסף, בהתאם לתנאי החזקות, ובחינת היקף 

 פעולות ההערכה בו. 

סיום ביצוע תכנית הניטור באזור קידוח  •
ד האנרגיה " בהתאם להנחיות משר2"לוויתן 

 .15והמשרד להגנת הסביבה והגשת דוח מסכם

 הכנת סקר סביבתי לשדה לוויתן. •

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,  •
בין השאר בהתאם לנתוני הפקה משדות 

 סמוכים.

המשך עבודות מיפוי וניתוח של פרוספקטים  •
נוספים בשטח החזקות, ובפרט למטרות 

 עמוקות.

 
 77,543-כ

 
 

 537 -כ
 
 
 

 407 -כ
 
 
 
 
 

 
 

 
 12,504 -כ

 
 

 87 -כ
 
 
 

 66 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

הוגשה תוכנית פיתוח  2016בחודש פברואר  •  201616
מעודכנת למאגר לוויתן לממונה על ענייני 

להלן אשר אושרה  1.8.5כמפורט בסעיף הנפט, 
 .2016על ידו בחודש יוני 

קיבלו שותפי לוויתן החלטה  15.12.2016ביום  •
" בשטח 5-בדבר קידוח הערכה והפקה "לוויתן

 חזקת לוויתן צפון. 

מתן אישור למפעילה להתקשרות בהסכמים  •
מליון דולר לקבלת  120 -בהיקף מצטבר של כ

שירותי הנדסה וביניהם ביצוע תכנון הנדסי 
( בקשר עם אסדת הטיפול FEEDמפורט )

 כנית הפיתוח.וההפקה כפי שאושרה בתו

 הגשת סקרים סביבתיים לפרויקט לוויתן. •

 
 
 
 
 

 5,000 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 806 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ת הדוחות הכספיים.הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגר 2017-2015הסכומים לשנים   13
( )היקף 100%אלפי דולר )במונחי  3,837 -לא כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך של כ 2015העלויות המפורטות בשנת         14

 אלפי דולר(.   619 -כ ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
", ומאז אטימתו לא זוהתה 2ביבתית של קידוח "לוויתן נכון למועד פרסום הדוח, לא נמצאו כל עדויות להשפעה ס  15

 זרימה ממנו.
( )היקף 100%אלפי דולר )במונחי  6,318 -לא כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך של כ 2016העלויות המפורטות בשנת         16

 אלפי דולר(.   1,019 -כ ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  13)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בתקציב 
 )באלפי דולר(

אישרו שותפי לוויתן תקציב  2016בחודש יולי  •
וזאת לצורך  2017ועד לחודש ינואר  2016לשנת 

ביצוע הפעולות הנדרשות אשר יאפשרו השלמה 
ידי -במועד של תוכנית הפיתוח לכשתאושר על

שותפי לוויתן במסגרת קבלת החלטת השקעה 
( והתקשרויות במכתבי כוונות FIDסופית )

 לרכישת ציוד.

קבלת החלטה בדירקטוריון השותף הכללי  •
לאישור תכנית הפיתוח, תכנית העבודה 

א' בתוכנית 1והתקציב המוצע לפיתוח שלב 
הפיתוח והסמכת הנהלת השותפות לאשר 

( לפיתוח המאגר. FIDהחלטת השקעה סופית )
 להלן. 1.8.5לפרטים נוספים ראו סעיף 

קידום פעילות רגולטורית לקבלת היתרי בניה  •
( לתכנית FIDלצורך קבלת החלטת השקעה )

 הפיתוח למאגר לוויתן.

, בתיאום 2-המשך ניטור בסביבת קידוח לוויתן •
עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 
נכון למועד פרסום הדוח, נראה שאטימת 

אפקטיבית, שאין עדויות  2012דוח בשנת הקי
לשפיעה ממנו, ושהסביבה משתקמת באופן 

 הדרגתי ורציף.

המשך עבודות מיפוי וניתוח של פרוספקטים  •
נוספים בשטח החזקות, ובפרט למטרות 

 עמוקות וכן בדיקות סביבתיות.

 
 

 83,433-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 319-כ

 
 

 13,454 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51-כ

201717  
 

ידי -( עלFIDקבלת החלטת השקעה סופית ) •
א' לפיתוח מאגר 1שותפי לוויתן לפיתוח שלב 

הלן( ל 1.8.5סעיף לוויתן )לפרטים נוספים ראו 
וחתימת התקשרויות לרכישת ציוד ו/או 
שירותים בקשר עם תוכנית הפיתוח, כפי 

 .18שאושרה

השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול  •
 בין ישראל לירדן. 

" בשטח 5-סיום קידוח הערכה והפקה "לוויתן •
חזקת לוויתן צפון ואימות קיומו של גז טבעי 

-ו A ,Bבשלוש שכבות במאגר לוויתן )חולות 
C.) 

קידוח  קבלת החלטת שותפי לוויתן בדבר ביצוע •
 I/14" בשטח חזקת 7פיתוח והפקה "לוויתן 

 19לוויתן דרום וקדיחת חלקו העליון.

, בתיאום 2-המשך ניטור בסביבת קידוח לוויתן •
עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 
נכון למועד פרסום הדוח, נראה שאטימת 

אפקטיבית, שאין עדויות  2012הקידוח בשנת 
מת באופן לשפיעה ממנו, ושהסביבה משתק

 הדרגתי ורציף.

המשך עבודות מיפוי וניתוח של פרוספקטים  •
נוספים בשטח החזקות, ובפרט למטרות 

 עמוקות וכן בדיקות סביבתיות.

 
 765,93120 -כ

 
 
 
 

 62,075 -כ
 
 

 94,385 -כ
 
 
 

 16,551 -כ
 
 
 
 

 192 -כ
 
 

 1,228 -כ

 
 123,506-כ

 
 
 
 

 10,010-כ
 
 

 15,220 -כ
 
 
 

 2,669 -כ
 
 
 
 

 31 -כ
 
 

 198 -כ
 
 
 
 

                                                           
היקף ( )100%אלפי דולר )במונחי  2,597 -לא כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך של כ 2017ות המפורטות בשנת העלוי  17

 אלפי דולר(. 419 -כ ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות
, אשר ישתלבו 7-ןוקידוח פיתוח והפקה לווית 5-התקציב האמור כולל את תקציב ביצוע קידוח הערכה והפקה לוויתן  18

וכן את השלמת קידוחי  ,כחלק ממערך קידוחי ההפקה במאגר לוויתן, וזאת במסגרת תכנית הפיתוח למאגר לוויתן
. יצוין כי קידוחי לוויתן 5-( עם קידוח לוויתןbatchייקדח ברצף אחד ) 7-. קידוח לוויתן4-ולוויתן 3-ההפקה לוויתן

  , בהתאם לתכנית הפיתוח. יושלמו ויחוברו למערכת ההפקה במועד אחר

וכן אודות מועדי קידוח  13.3.2017" מיום 7-לפרטים אודות קבלת החלטה לביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתן  19
( אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך 2017-01-023850)אסמכתא  14.3.2017", ראו דוח מיידי מיום 5-"לוויתן
  .ההפניה

 (.100%מיליארד דולר ) 3.75 -חלקה מתוך תקציב פיתוח מאגר לוויתן כפי שאושר בסך של כהעלות הנ"ל הינה ב  20
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה  תקופה
 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  13)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

של השותפות בתקציב 
 )באלפי דולר(

אתחול פרויקט עיבוד מחדש של סקרים  •
 Western Gecoסייסמים באמצעות חברת 

 ופענוחם מחדש.
המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, 

תאם לנתוני הקידוחים ותכנון בין היתר, בה
 והכנות לביצוע קידוחים נוספים.

 
 
 

2018 
 21ואילך

 , והשלמת7ולוויתן  3סיום קידוחי לוויתן  •
סיום פיתוח שלב  7.22-, ו5, 4, 3קידוחי לוויתן 

א' לפיתוח מאגר לוויתן. לפרטים נוספים ראו 1
 להלן. 1.8.5 סעיף

השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול  •
 בין ישראל לירדן. 

פעולות קידוח והשלמה נוספות במהלך חיי  •
ת במהלך ההפקה במסגרת הפרויקט הדרושו

א' לפיתוח מאגר לוויתן, כמפורט בנתוני 1שלב 
 .23התזרים המהוון המובאים להלן

ב' לפיתוח מאגר לוויתן, ושלבים 1פיתוח שלב   •
 נוספים, ככל שיידרש.

קיום פעולות ניטור, ככל שתדרשנה, באזור  •
", במטרה לוודא את המשך 2קידוח "לוויתן 

 השתקמות הסביבה.

פרסום הדוח, נבחנת אפשרות  נכון למועד •
ביצועו של קידוח חיפוש למטרות העמוקות 
בחזקות לוויתן )או בנכס נפט אחר של 
השותפות(. יובהר כי טרם הובאה לאישור 
השותפים החלטה על ביצוע ותקציב קידוח 

 עמוק כאמור. 

סיום פרויקט העיבוד מחדש של סקרים  •
סייסמים ופענוחם, בין היתר, בקשר עם קידוח 

 חיפוש למטרות העמוקות בחזקות לוויתן.

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה,   •
 בין היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים. 

 2,796,563 -כ
 
 
 
 

 48,925 -כ
 
 

 3,333,000 -כ
 

 286 -כ

 450,946 -כ
 
 
 
 

 7,889 -כ
 
 

 537,446 -כ
 

 46 -כ

 

  לוויתןמאגר לפיתוח  תכנית .1.8.5

ידי הממונה תכנית הפיתוח, כפי שהוגשה על ידי המפעילה.  אושרה על 2.6.2016ביום 

במכתב האישור ציין הממונה, כי על פי חוות דעת של חברה בינלאומית שניתנה לו, כמות 

וזאת לפי תכנית ההפקה  TCF 17.6הגז הטבעי המשוערת אשר תופק ממאגר לוויתן הינה 

פים ובעיקר לאחר ביצוע אשר הוגשה. כן ציין הממונה, כי לאחר קבלת נתונים נוס

", וכן עם קבלת נתונים שיתקבלו במהלך ההפקה מהשדה, כמות 5"קידוח לוויתן 

ההפקה המשוערת תעודכן, בין היתר, לצורך חישובי אישורי יצוא, ככל שיידרש. במקביל 

על  5-ידי המפעילה, הועברו לממונה נתוני קידוח לוויתן-לביצוע פעולות מיפוי והערכה על

ק את מלוא המידע הרלוונטי לצורך חישובי אישורי יצוא, כאמור לעיל. יצוין, מנת לספ

כי הערכת המשאבים בחוות הדעת האמורה הינה שונה מהערכת המשאבים של שותפי 

ידי מעריך עתודות מומחה, מוסמך -לוויתן כאמור בדוח המשאבים שניתן לשותפות על
                                                           

 הטבלה אינה כוללת פעולות נטישה של המאגר לרבות הוצאות בגינן.  21
ואינו כולל עלויות ביטוח, הנהלה וכלליות  לעיל כמתוארא' 1האמור כלול בתקציב הכולל של פיתוח שלב  התקציב  22

 .ות למפעילוהוצאות עקיפ
 .(Probable reserves and best estimate contigent resources)בתרחיש האומדן הטוב ביותר   23
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כמפורט  ("NSAI", להלן: .Netherland, Sewell and Associates, Incובלתי תלוי )חברת 

יחד עם זאת, יודגש כי להערכת השותפות, כמות ההפקה המשוערת,  להלן. 1.8.12בסעיף 

 21-כפי שהציג הממונה, מספקת לשם יישומה של תוכנית הפיתוח, בהיקף הפקה של כ

BCM  בשנה כפי שאושרה, במלואה, ומספקת לשם יישומם של מלוא הסכמי הייצוא

 .טיים לתכנית הפיתוח בהיקף זההרלבנ

 Final Investment Decisionקיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית ) 23.2.2017ביום 

- FID 12 -א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1( לפיתוח שלב BCM  ,לשנה

במטרה  מהזכויות במאגר לוויתן(, וזאת 100%מיליארד דולר )בגין  3.75 -בתקציב של כ

 .2019לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 

לפיתוח מאגר לוויתן כוללת אספקת גז טבעי למשק  נכון למועד פרסום הדוח, התוכנית

תוכנית )להלן בסעיף זה: " וכן אספקת קונדנסט למשק המקומי המקומי ולייצוא

 "(, שעיקריה כדלקמן:התוכנית" או "הפיתוח

פקה )מהם שלושה שכבר נקדחו ושבמסגרת תוכנית הפיתוח יושלמו קידוחי ה 8 (1)

להפקה( יחוברו בצנרת תת ימית לפלטפורמה קבועה )להלן בסעיף זה: 

"(, שתוקם בים )בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל( הפלטפורמה"

. ובקונדנסט ח ושעליה יותקנו כל מערכות הטיפול בגז/37בהתאם להוראות תמ"א 

ה יזרום הגז לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה מהפלטפורמ

"(. נקודת החיבור לנתג"זח )להלן: "/37הארצית של נתג"ז כפי שהוגדרה בתמ"א 

( י)1.14.2 ראו סעיף לפרטים נוספים אודות אישור התמ"א והוראותיה כאמור,

 להלן.

מובילה יכולת ההפקה, הטיפול וההולכה של הבארות, הפלטפורמה, הצנרת ה (2)

לרבות הצנרת מהפלטפורמה לנקודת החיבור  ,אליה מהשדה והמתקנים הנלווים

 21 -"( מתוכננת לעמוד על כמערכת ההפקה)בסעיף זה להלן ביחד: " לנתג"ז

BCM  לשנה. הגז שיסופק בנקודת החיבור לנתג"ז ייועד למשק המקומי ולאספקה

תכלול הפלטפורמה  באמצעות מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנות. בנוסף,

 BCM 12-נקודת יציאה נוספת המיועדת לחיבור לצנרת ימית בקיבולת של עד כ

 . בשנה אשר תיועד בעיקרה לייצוא למדינות באזור

תוכנית הפיתוח תיושם בשני שלבים, בהתאם לבשלות השווקים הרלוונטיים,  (3)

ה עם הכולל ארבעה קידוחי הפקה והתקנת הפלטפורמ -א' 1כמפורט להלן: שלב 

מיליארד  3.75-לשנה, בתקציב של כ BCM 12 -מתקני טיפול בקיבולת של עד כ

הכולל ארבעה קידוחים  -ב' 1מהזכויות בפרויקט לוויתן(; שלב  100%-דולר )ל

יכולת הטיפול  מתקני הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את נוספים, והרחבת

אספקת גז טבעי לצורך נוספים לשנה  BCM 9 -הכוללת של הפלטפורמה בכ

 100%-מיליארד דולר )ל 1.5-2-לשווקי יעד נוספים, בתקציב מוערך של כ

 . מהזכויות בפרויקט לוויתן(

יצוין, כי על מנת לאפשר הפקה בהיקף כפי שיידרש מעת לעת, ולהפיק את  (4)

 . המשאבים במאגר לוויתן במהלך חיי הפרויקט יידרשו קידוחי הפקה נוספים

רישה לגז יעלה מעבר לקיבולת של מערכת ההפקה, כפי כמו כן, ככל שהיקף הד (5)

שהוגדרה בתכנית הפיתוח, יפעלו שותפי לוויתן לעדכון תוכנית הפיתוח באופן 
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שיאפשר הוספת מתקני טיפול נוספים שאינם נכללים כיום בתוכנית הפיתוח 

בשנה(. כך לדוגמה, בכוונת שותפי לוויתן לקדם בעתיד שלב  BCM 21 -)מעבר ל

תוכנית הפיתוח בהתאם לביקושים הנוכחיים והצפויים בשווקי יעד נוסף ב

 . נוספים, ובכללם השוק הטורקי והשוק המצרי

  

נקדח ברצף יחד עם קידוח  7, לאחר שחלקו העליון של קידוח לוויתן 2017בחודש יולי 

 Atwood , סיימה מפעילת הקידוח את ההתקשרות עם אסדת הקידוח 5לוויתן 

Advantage האפשרות להתקשרות עם אסדת קידוח חלופית בעלויות נמוכות לאור

 Ensco DS-7התקשרה המפעילה עם אסדת  2017משמעותית. במהלך חודש אוגוסט 

-"( אשר תקדח הן את חלקו התחתון של קידוח לוויתןאסדת הקידוח)להלן בסעיף זה: "

בעון הראשון עד לעומקם הסופי החל מהר 3-והן את חלקו התחתון של קידוח לוויתן 7

( של קידוחי ההפקה בפרויקט completionולאחר מכן תבצע השלמה ) 2018של שנת 

לוויתן. יצוין, כי אסדת הקידוח תהא כשירה, בין היתר, לקדוח למטרות העמוקות, אם 

 וככל שקידוח למטרות העמוקות בחזקות לוויתן יאושר על ידי שותפי לוויתן.

 

-ויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה "לוויתןקיבלו שותפי לו 18.2.2018ביום 

 19.2.2018" בשטח חזקת לוויתן צפון. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3

 .(, אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפניה2018-01-016420)מס' אסמכתא 

 

א' בתכנית הפיתוח 1מעבודות פיתוח שלב  40%-נכון למועד פרסום הדוח, הושלמו כ

במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת לפרויקט לוויתן, 

א' בתכנית הפיתוח לפרוייקט לוויתן, 1העלות הכוללת שהושקעה בפיתוח שלב  .2019

 (.100%מיליארד דולר ) 1-, עומדת על סך של כ31.12.2017כמתואר לעיל, נכון ליום 

 

המידע המפורט לעיל ביחס לפרטי תוכנית הפיתוח,  –פה פני עתיד אזהרה בגין מידע צו

להערכות בדבר יכולת ההפקה הצפויה ממאגר לוויתן, להערכות לגבי עלויות תוכנית 

הפיתוח, ללוחות הזמנים ולרבות המועדים לגבי תחילת הפקת גז מהפרויקט מהווה 

הערכות השותף הכללי מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך ומבוסס על 

והמפעילה במאגר לוויתן, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות 

הזמנים ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, 

שירותים ועלויות וכן על ניסיון העבר. המידע האמור עשוי שלא להתממש או להתממש 

ת במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו באופן שונה מהותי

לעיל, וכן במידה שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של 

שינויים גיאופוליטיים ו/או מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר לוויתן ו/או מגורמים 

ט וגז טבעי ו/או כתוצאה בלתי צפויים הקשורים בחיפושים, הפקה ושיווק של נפ

 .מהתקדמות פיתוח מאגר לוויתן עד להשלמתו

 

 : לוויתןתנאי חזקות עיקרי  .1.8.6

התנאים שנקבעו בתנאי חזקות לוויתן צפון ולוויתן דרום זהים בעיקרם. התיאור  .1



 20  - א                                                            

 1.8.6המובא להלן מתייחס לנושאים העיקריים בחזקת לוויתן דרום )להלן בסעיף 

ות בהם יש הבדל מהותי ביחס לחזקת לוויתן צפון, "(, כאשר במקומהחזקהזה: "

 .הדבר מצוין

המפעיל יחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות הממונה על ענייני הנפט או מי  .2

מטעמו למפעיל תחייבנה את בעל החזקה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל אחד משותפי לוויתן לפעול בהתאם 

  .וראות החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחודלה

 . בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא באישור הממונה, מראש ובכתב .3

 :היקף החזקה .4

בעל החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח  )א( 

החזקה בלבד, במשך כל תקופת החזקה כאמור, בכפוף ליתר הוראות שטר 

 .ןהחזקה וכל די

בעל החזקה, על אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת  )ב(

ההפקה ויתחזק אותה לצורך הפעלתה השוטפת, הכל באמצעות המפעיל, 

קבלנים, מתכננים ויועצים שהם בעלי ידע ברמה גבוהה וניסיון רב 

בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה אמינה, סדירה ותקינה ובטיחותית של 

 .ל גז טבעי משדה לוויתןנפט וש

 :תקופת החזקה .5

הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט והתקנות 

 .שמכוחו או לפי הוראות שטר החזקה, תפקע זכותו של בעל החזקה לפעול מכוחו

 מכירה לצרכנים בישראל וייצוא .6

נים בעל החזקה לא יסרב סירוב בלתי סביר לספק נפט וגז טבעי לצרכ )א(

 בישראל.

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

בעניין ממשלת ישראל "(, בהתאם להחלטת אישור היצואהאנרגיה )להלן: "

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

ית . יצוין, כי לא יתאפשר יצוא בפועל אלא אם לאחר ביצוע תכנ24"(הממשלה

בהתאם לאמור  BCM 540הפיתוח תעמוד לרשות המשק המקומי כמות של 

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

של בעל החזקה לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה הארצית 

מ"ק של גז לשעה לפחות )משתי החזקות יחדיו(. בכל מיליון  1.05כמות של 

 היצוא בפועל לא יחל לפני מועד תחילת ההזרמה אל מערכת ההולכה.  מקרה 

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

                                                           
, אשר אימצה את עיקרי המלצותיה של ועדת צמח, בוצעו, בין היתר, הבהרות 23.6.2013בהחלטת הממשלה מיום   24

תירות במערכת אספקת הגז. לפרטים נוספים ראו ותיקונים באשר לאופן חישוב מכסות הייצוא המותרות ואופן יצירת י
 )ח( להלן(.1.14.2סעיף 



 21  - א                                                            

החזקה נדרש לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה הארצית 

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

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

 .ההולכה הארצית

במקרה של מחסור בגז טבעי בישראל, ייתן בעל החזקה עדיפות לצרכי  )ג(

המשק המקומי, ביחס ליכולת אספקה שאינה כפופה להתחייבות מכירה על 

פי חוזה בר תוקף שיש לו באותה העת. כמות שתסופק כאמור למשק 

מקומי תיחשב כחלק מהכמות המיועדת למשק המקומי לפי החלטת ה

הממשלה האמורה, ולא תגרע מהכמות המותרת ליצוא לפי אישור היצוא 

 . ככל שיינתן

 הקמת מתקנים והתאמת הקיבולת לצרכי המשק המקומי .7

התכנון וההקמה של מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לחוף במסגרת תכנית  )א(

יהיו מיועדות ליכולות הפקה והולכה אשר יאפשרו  הפיתוח ייעשו כך שהן

מיליון  1.05אספקה והזרמה של גז למערכת ההולכה הארצית בכמות של 

 .מ''ק לפחות לשעה משטחי חזקות לוויתן יחד

בעל החזקה יהיה רשאי, בכפוף לקבלת אישור בכתב של הממונה על ענייני  )ב(

דיל את קיבולת מערכת הנפט ומנהל רשות הגז הטבעי, לפי העניין, להג

ההפקה ומערכת ההולכה לספק ולהוסיף להן מתקנים וקידוחים, באופן 

שיאפשר הזרמה למערכת ההולכה הארצית של כמויות גז מעבר לאמור 

 קטן )א( לעיל.בסעיף 

הממונה רשאי לדרוש מבעל החזקה, אם ראה צורך בכך בשל נסיבות  )ג( 

ההולכה שיקים בעל החזקה מיוחדות, להוסיף למערכת ההפקה ומערכת 

מיתקנים וקידוחים, וכן נקודת כניסה נוספת, באופן שיאפשר הזרמת כמויות 

של גז העולות על אלה האמורות לעיל בבטיחות, באמינות וביעילות לצרכנים 

בישראל; דרישה כאמור תינתן רק אם התקיימו נסיבות מיוחדות, ותוך 

ניין, ובהם שיקולי כדאיות שקילה ואיזון של כל השיקולים הנוגעים לע

כלכלית, ואם ימצא הממונה כי אין לתוספת כדאיות כלכלית לבעל החזקה, 

רק אם יימצא לכך פתרון. דרש הממונה כאמור, יכין בעל החזקה תוספת 

לתכנית הפיתוח ויגיש אותה לאישור הממונה בתוף תקופה שיקבע הממונה 

 .בדרישתו

 ההפקה המסחרית .8

 שטח החזקה תתבצע בהתאם לעקרונות אלה:ההפקה המסחרית מ )א(

ההפקה תתבצע בשקידה ראויה, ללא בזבוז, ללא יצירת סיכון,  •

ובאופן שאין בו כדי לפגוע במאפייני מאגרי הגז המצויים בשדה 

 .לוויתן
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ההפקה מכל קידוח תתבצע כך שלא תעלה על התקופה המרבית  •

מה תהיה היעילה; הממונה רשאי להורות לבעל החזקה, מזמן לזמן, 

התקופה המרבית, בהתחשב בנתוני מאגרי הגז המצויים בשדה לוויתן 

 .ובמאפייניהם

למערכת ההולכה בעל החזקה ישמור על איכות הגז המוזרם על ידו  •

 .שייקבע הארצית בהתאם למפרט הגז

בעל החזקה יבצע הפקה מסחרית בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות  )ב(

ל רשיון, היתר, אישור וכיוצ"ב הנדרשים לשם ולכל דין, ובהתאם להוראות כ

 .כך לפי כל דין

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז למערכת ההולכה  )ג(

לספק, אלא לאחר שהגיש לממונה בקשה לאישור הפעלה והבקשה אושרה על 

 .ידו

יום לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה  30בסוף כל שנה )לפחות  )ד(

לממונה תוכנית עבודה מפורטת המתארת את העבודות שבכוונתו לבצע 

בשנה העוקבת לגבי החזקה לצורך ההפקה וקיום הוראות שטר החזקה, 

תחזית עלויות לביצוע הפעולות שבתוכנית העבודה האמורה, ותחזית לקצב 

 .ההפקה בשנה העוקבת

יל בהקמת בעל החזקה יודיע לממונה על המועדים שבהם בכוונתו להתח )ה(

 .מתקנים נוספים על מנת לעמוד בהוראות שטר החזקה

 חברת הפיקוח .9

תכנון מערכת ההפקה, ייצור מרכיביה, הקמתה והפעלתה ייעשו בפיקוח של 

חברות פיקוח בעלות הכשרה וניסיון בפיקוח על תכנון, ייצור, הקמה או הפעלה, 

 .ל הממונהלפי העניין, של מערכות הפקה ימיות, וזאת בכפוף לאישורו ש

נכון למועד הדוח, נבחרו חברות פיקוח לליווי פיתוח הפרויקט ולליווי הקידוחים 

  .ידי הממונה-בפרויקט שאושרו על

 תוכנית הפיתוח .10

בעל החזקה יכין ויגיש לאישור הממונה את תוכנית הפיתוח שהוא מציע  )א( 

 .25לשדה לוויתן

רט לביצוע תכנית הפיתוח בעל החזקה יכלול בתכנית הפיתוח לוח זמנים מפו )ב(

לגבי מערכת ההפקה למשק המקומי שלפיו ההפקה המסחרית והזרמת גז 

. לפרטים אודות חודשים ממועד מתן שטר החזקה 48למערכת ההולכה תחל 

 הודעת הממונה על כוונתו לדחות את מועד ההפקה כאמור, ראו סעיף

 הלן. ז' ל4(ו)1.14.2

                                                           
 לעיל. 1.8.5לפרטים נוספים ראו סעיף   25



 23  - א                                                            

קשה מנומקת ומפורטת לדחות או לעדכן בעל החזקה רשאי להגיש לממונה ב )ג(

את לוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוח כאמור. הממונה ידחה או יעדכן 

את לוח הזמנים, לפי המבוקש או בהיקף אחר, הכל כפי שיראה לנכון 

בנסיבות העניין, אם שוכנע כי בעל החזקה פעל בשקידה ראויה בכל הדרוש 

ב בלוח הזמנים, אינו נובע ממעשה או לצורך עמידה בלוח הזמנים, וכי העיכו

ממחדל של בעל החזקה, או מאירוע שבעל החזקה יכול היה, אילו פעל 

 .  בשקידה ראויה, למנעו או להגביל או להקטין את תוצאותיו

 שינוי תנאים בשטרי החזקות .11

אם תתגלה בשטח החזקה שכבה שממנה ניתן להפיק נפט גולמי בכמויות 

לשטר החזקה פרקים שיכללו את כל הנחוץ כדי מסחריות, יוסיף הממונה 

להתאימו לנדרש להפקת נפט גולמי, לעיבודו ולהולכתו; בעל החזקה לא יפיק 

 . משטח החזקה נפט אלא לאחר הוספת הפרקים כאמור ובהתאם להוראותיהם

 ביטול החזקה או הגבלתה .12

חוק ל 29החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת החזקה, עם פקיעתה לפי סעיף 

לחוק הנפט, לרבות בהתקיים אחד התנאים  55הנפט, עם ביטולה לפי סעיף 

 :המפורטים להלן

בעל החזקה חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או  )א( 

 .מהוראות הממונה מכח שטר החזקה

להלן( או חלק ממנה חולטו, ובעל החזקה לא  14הערבות )כמפורט בס"ק  )ב( 

 .הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקההשלים את סכום 

 תוכנית פירוק .13

( בשדה לוויתן לפי דוח הערכת P2לא יאוחר מהמועד שבו יתרת העתודות ) )א(

, יגיש בעל החזקה לאישור BCM  125-המשאבים המעודכן האחרון תפחת מ

הממונה תוכנית מפורטת לפירוק המתקנים, וכן אומדן של עלויות הפירוק 

"(. לא הגיש בעל החזקה תוכנית פירוק כאמור הפירוק תוכנית)להלן: "

במועד, או מצא הממונה שתוכנית הפירוק שהוגשה אינה ראויה לאישור, ולא 

הצליחו הצדדים להסכים על תוכנית הפירוק, יקבע הממונה את תוכנית 

 .הפירוק בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים

נה יקבע הממונה לבעל החזקה במועד אישור תוכנית הפירוק על ידי הממו )ב(

תוכנית שלפיה בעל החזקה יתן בטוחה או יפקיד "לקרן נטישה", במועדים, 

במתכונת ובשיטת הצבירה כפי שיורה הממונה, במטרה להבטיח שיהיו בידי 

 .בעל החזקה האמצעים הדרושים לביצוע תוכנית הפירוק

חודשים לפני  3 בעל החזקה יודיע לממונה על רצונו לנטוש קידוח לפחות )ג(

המועד שבו הוא מבקש לבצע את הפעולה, ולא יבצעה אלא לאחר קבלת 

 .  אישור הממונה בכתב
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 ערבויות .14

לצורך הבטחת מילוי הוראות שטר החזקה וכל אישור שייתן הממונה לפי  )א( 

"(, להבטחת תשלומים לפי כל דין מבעל כתבי אישורשטר החזקה )להלן: "

ענקת שטר החזקה, בעל החזקה ימציא ערבות החזקה למדינה וכתנאי לה

בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת לטובת מדינת ישראל בסך 

מיליון  100)סה"כ  26מיליון דולר ארה"ב בגין כל אחת מחזקות לוויתן 50של 

  ."(הערבותמיליון דולר( )להלן בס"ק זה: " 15דולר, חלקה של השותפות 

 ה שלבים, כדלקמן:הערבות תינתן בשלוש )ב(

מיליון דולר בגין חזקת  20תינתן ערבות בסך של  10.4.2014עד יום  . 1

מיליון דולר בגין חזקת לוויתן צפון. נכון למועד  30לוויתן דרום ובסך של 

פרסום הדוח, המציאו כל אחד מבעלי חזקות לוויתן את הערבות 

 .האמורה

 37.5הערבות לסך של עם מתן אישור ההפעלה למערכת ההפקה תוגדל  .2

 .מיליון דולר ארה"ב בגין כל אחת מהחזקות

עם תחילת ההפקה ליצוא במסגרת הרחבה של תכנית הפיתוח ולא  .3

מיליון דולר בגין כל  50, תוגדל הערבות לסך של 31.12.2020יאוחר מיום 

 .אחת מהחזקות

גם הערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת החזקה ותמשיך לעמוד בתוקפה  )ג(

לאחר פקיעת החזקה כל עוד לא הודיע הממונה שאין צורך בה ובכפוף 

 . להוראות חוק הנפט

הערבות תשמש להבטחת קיום הוראות שטר החזקה וכתבי אישור על ידי  )ד(

בעל החזקה, להבטחת תשלומים המגיעים לפי כל דין מבעל החזקה למדינה 

כל נזק, תשלום, אובדן, בגין פיצוי ושיפוי המדינה וכל רשות מרשויותיה על 

הפסד או הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, עקב אי מילוי הוראה 

מהוראות שטר החזקה או כתבי האישור, במועדה ובמלואה, או עקב ביטול 

תנאי מתנאי החזקה, הגבלתו או התלייתו או עקב כל מעשה או מחדל של 

, וכן להבטחת בעל החזקה בקשר עם החזקה וקיום תנאי שטר החזקה

 .  תשלום עיצומים כספיים אם יוטלו על בעל החזקה לפי כל דין

הממונה רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, בכל אחד מן המקרים  )ה(

 :המפורטים להלן

ידי הממונה ולפי -בעל החזקה לא ביצע את תוכנית הפיתוח שאושרה על .1

ערכת ההפקה, או לא תנאים שנקבעו באישור, או לא הקים את מתקני מ

החל בהפקה מסחרית או בהזרמה למערכת ההולכה לספק במועדים 

 . שנקבעו לכך לפי שטר החזקה או בכתבי אישור

                                                           
 ערבות כאמור תינתן בגין כל אחת מחזקות לוויתן בנפרד, אך כל אחת מהן תשמש לשתי החזקות.  26
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ארעה תקלה בטיחותית או סביבתית כתוצאה מפעילות בעל החזקה,  .2

ובעל החזקה לא תיקן את התקלה או תוצאותיה לפי הנחיות הממונה 

 .וכל דין

בעל החזקה הפר תנאי שקבע הממונה  -וויתן דרום בלבד לעניין חזקת ל .3

", או לא ביצע באופן מיטבי את 2בקשר לנטישה של קידוח "לוויתן 

 .תוכנית הנטישה בקשר עם הקידוח האמור

 בעל החזקה לא ביצע נטישה בהתאם לתוכנית הפירוק. .4

הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם  .5

בשל הפרת תנאי מתנאי שטר החזקה או כתבי האישור, בשל ביצוע לקוי 

של הוראות שטר החזקה או כתבי האישור או בשל ביטול שטר החזקה, 

וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור; חילוט 

הערבות לשם כיסוי סכום התביעה כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין 

ת פסק בורר( יהפוך לחלוט, ובהתאם לסכומים באותה תביעה )לרבו

בכפוף  -שנפסקו כנגד המדינה בפסק הדין כאמור )ובמקרה של פשרה 

ידי בעל החזקה, אשר לא יסורב אלא מטעמים סבירים -לאישורה על

 .בלבד( ובכפוף לכך שניתנה לבעל החזקה הזדמנות להצטרף כצד להליך

 ול החזקה.נגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביט .6

בעל החזקה לא ביצע בדיקות כנדרש לפי שטר החזקה, לא הגיש  .7

 .דיווחים ומסמכים כנדרש לפי שטר החזקה

בעל החזקה לא קיים הוראה מן ההוראות, לעניין ביטוח, הקבועות  .8

 .בשטר החזקה או המוטלות עליו לפי כל דין

כל עניין בטחוני ידי נציג צה"ל ב-בעל החזקה הפר הנחיות שניתנו לו על .9

 .הנוגע למערכת ההפקה

 .בעל החזקה לא מילא אחר הוראות שטר החזקה לעניין הערבות .10

בעל החזקה הפר באופן מהותי תנאי אחר בשטר החזקה או בכתבי  .11

 . האישור או בהנחיות שנתן לו הממונה לפיהם

זקה מצא הממונה כי קמה לכאורה עילה לחילוט, ישלח הממונה לבעל הח )ו( 

הודעה על כך ויאפשר לו להגיב בנוגע לעילה לכאורה ולאפשרות החילוט, 

ימים מיום קבלת מכתב ההתראה, אלא אם מצא כי בנסיבות העניין  7בתוך 

אין להמתין; החליט הממונה, לאחר ששקל את תגובת בעל החזקה, אם 

ניתנה, כי יש מקום לחילוט, ישלח לבעל החזקה הודעה ובה יפרט את 

, נימוקי החילוט וסכום החילוט; הממונה יהיה רשאי לפנות לבנק ההפרה

ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם לפני  7ולדרוש את החילוט החל מתום 

 . כן שילם בעל החזקה את הסכום שנקבע בהודעה

על אף האמור בסעיף קטן )ו( לעיל, אם העילה לכאורה לחילוט היא מעשה או  )ז(

שאי הממונה להודיע לבעל החזקה כי פנייתו לבנק מחדל הניתן לתיקון, ר
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תיעשה אם בתוך תקופה שקבע לא יתקן בעל החזקה את המעשה או המחדל, 

והתקופה האמורה תחלוף מבלי שבעל החזקה תיקן את המעשה או המחדל 

 . לשביעות רצונו של הממונה

ים חולטה הערבות או חלק ממנה, ימציא בעל החזקה ערבות חדשה, או ישל )ח(

את יתרתה עד לסכום הערבות, כפי שאמור להיות באותו מועד, מיד עם 

 .קבלת דרישת הממונה

אין בסמכות החילוט או בחילוט כדי לגרוע מזכותה של המדינה לתבוע מבעל  )ט(

החזקה תשלום נזקים שהוא חב בהם לפי שטר החזקה או מזכותה של 

תרופה אחרים על פי כל המדינה או מנהל רשות הגז הטבעי לתבוע כל סעד או 

 .דין או שטר החזקה

בנקאיות  ערבויות לפי המידע שנמסר מהשותפות, העמידה השותפות

מיליון דולר. כמו כן, השותפות  7.5אוטונומיות בגין חזקות לוויתן בסך של 

 מיליון דולר כנגד העמדת הערבויות בגין החזקות. 3הפקידה פיקדון בסך 

 

נוספות לרבות בנושאים הבאים: הסדרי ביטחון;  שטרי החזקות כוללים הוראות .15

תחזוקה וטיפול בתקלות; בדיקות, דיווחים ופיקוח; מתן שירותים לבעלי חזקות 

אחרות; הוראות לעניין שמירה על הסביבה, בטיחות, מגבלות על העברה או 

 . שעבוד של שטר החזקה ושל נכסי מערכת ההפקה; אחריות, שיפוי וביטוח

 יעור ההשתתפות בהוצאות ובהכנסות בחזקות לוויתן גילוי לעניין ש .1.8.7

להלן פירוט לעניין השיעור בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של שותפות רציו 

 בחזקות לוויתן, וכן בהכנסות ובהוצאות פוטנציאליות:

אחוז לפני  שיעור ההשתתפות
 החזר השקעה

אחוז אחרי 
החזר 

 השקעה

שיעור מגולם 
לפני  100% -ל

 זר השקעההח

שיעור מגולם 
אחרי  100% -ל

 החזר השקעה

 הסברים

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות 

 בחזקות לוויתן

15% 15% 100% 100%  

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות 
בהכנסות מחזקות 

 לוויתן

יב ראו תחש 79.533% 81.533% 11.93% 12.23%
 1.8.8בסעיף 

 להלן

שיעור ההשתתפות 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בהוצאות 
הכרוכות בפעילות 
חיפוש, פיתוח או הפקה 

 בחזקות לוויתן

16.29%-
16.77% 

16.29%-
16.77% 

111.8%-
108.6% 

111.8%-
108.6% 

ראו תחשיב 
 1.8.9בסעיף 

 להלן

 

יקי הזכויות ההוניות של שותפות רציו בהכנסות חישוב השיעור בפועל המשויך למחז    .1.8.8

 מחזקות לוויתן, תחת הנחה של הפקה מסחרית מחזקות לוויתן

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 
התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 

 הפנייה לתיאור ההסכם(

  100%הכנסות שנתיות חזויות של נכס הנפט 
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הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 
התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 

 הפנייה לתיאור ההסכם(

 %(לאחר התגלית )

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

כפי שנקבע בחוק הנפט התמלוגים מחושבים לפי  (12.50%) המדינה
שווי שוק בפי הבאר. שיעור התמלוג בפועל עשוי 
להיות נמוך יותר כתוצאה מניכוי הוצאות בגין 

דת מסירת מערכות ההולכה והטיפול בגז עד לנקו
 .הגז בחוף

  - המפעיל 

  - מוכר זכות הנפט

  - גיאולוג או נותן שירות אחר

 ==========  

  87.50% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט

החלק המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס 

 הנפט המנוטרלות:

 
15% 

 

סה"כ חלקם של מחזיקי הזכויות 
שותפות בשיעור ההוניות של ה

ההכנסות בפועל, ברמת נכס הנפט 
)לפני תשלומים אחרים ברמת 

 השותפות(:

13.13% 15% X 87.50% 

   

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

 
 :ברמת השותפות

עד החזר הוצאות  
 השותפות

לאחר החזר הוצאות 
 השותפות

 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בתשלום לנותן שירות 
אחר הגוזר את התשלום ברמת 

 השותפות:

(0.45%) (0.60%) %15*%3 27  
15%*4% 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
 של השותפות בתשלום לשותף הכללי:

(0.45%) (0.60%) 15%*3%  
15%*4% 

 ==========  

 11.93% 12.23% סה"כ

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של השותפות בהכנסות עקב קבלת 

 תמלוגים נוספים מהנכס:

-  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
הזכויות ההוניות של השותפות 

 בהכנסות מנכס הנפט:

12.23% 11.93%  

 

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

 בהוצאות החיפוש, הפיתוח וההפקה בחזקות לוויתן

הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 
 התשלום )וכן הפניה לתיאור ההסכם(

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט 
 )ללא התמלוגים האמורים(

100%  

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

תשלום למפעיל בשיעור  -ין הוצאות חיפושים בג 4%-1% המפעיל

                                                           
, כאשר כל אחד מהם זכאי של שותפות רציו והגיאולוג בשותפות רציו נם מול השותף הכלליהסכמי תמלוגי העל הי  27

 רציו , עד להחזר ההוצאות שהוציאה שותפותהנפט נכסנפט שיופק וינוצל מב השותפות של חלקהמ 3%לסכום של 
(, ובשיעור של עצמה ההפקה לצרכי שישמש הנפט פחתתלצורך חיפושי נפט )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג אך לאחר ה

 .רציו לאחר החזר הוצאותיה של שותפות 4%
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הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים או  אחוז פריט 
 התשלום )וכן הפניה לתיאור ההסכם(

מכלל ההוצאות הישירות, כאשר   4% - 1%של 
שיעור התשלום למפעיל יורד עם עליית הוצאות 

 החיפושים. 
המפעיל זכאי לקבלת החזר הוצאותיו העקיפות 

מכלל ההוצאות הישירות בקשר  1%בשיעור של 
עם פעולות פיתוח והפקה, בכפוף להחרגות 

 כגון פעילות שיווק.מסויימות 
סכומים אלה הינם בגין תשלום הוצאות עקיפות 
של המפעיל והם בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

 המשולמות למפעיל.

  - השותף הכללי

  - מוכר זכות הנפט

סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס 
 הנפט

101%-104%  

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
 נכס הנפט )בשרשור(השותפות בהוצאות 

15%  

 ==========  

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות, בהוצאות, ברמת 
נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת 

 השותפות(

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

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
השותפות בקבלת תשלום הנגזר מההוצאות 

 ידי השותפות על

-  

 ==========  

  15.60%-15.15% סה"כ

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

 
 

 :ברמת השותפות

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת השותפות )האחוזים שלהלן יחושבו לפי שיעורם של 
 :מחזיקי בזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט(

  0 מפעיל בשותפות

  ותף הכלליהש
1.14%-1.17% 

מעלויות  7.5%השותף הכללי זכאי לשיעור של 
 28חיפושי הנפט של השותפות

7.5%  X  15.15%-15.60% 

  0 מוכר זכות הנפט 

   

 ==========  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות, בהוצאות הכרוכות 
בפעילות חיפוש, פיתוח או הפקה בנכס 

 נפטה

 
16.29%-16.77% 

 

 

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

 )באלפי דולר( 

סה"כ שיעורם של מחזיקי  פריט
הזכויות ההוניות של 
השותפות בהשקעה 

 29בתקופה זו

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 

 לשותף הכללי

, שיעורם של מחזיקי מתוכו
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 

מפעיל )בגין הוצאות ל
  עקיפות(

 221 -כ  840 -כ 12,037 -כתקציב שהושקע  בפועל 

                                                           
העסקה המשותפת המתמנים בעסקאות  ידמי המפעיל כאמור משולמים בנוסף לתשלומים המשולמים למפעיל  28

 משותפות בהם משתתפת שותפות רציו.
 לרבות עלויות )חיפושים, הפקה וכו'( שבגינן משולמים תשלומים למפעיל.  29
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)לרבות   2015בשנת 
 התשלומים האמורים(

תקציב שהושקע  בפועל 
)לרבות   2016בשנת 

 התשלומים האמורים(

 137-כ 927 -כ 13,292 -כ

שקע בפועל תקציב שהו
)לרבות  2017בשנת 

 התשלומים האמורים(

 1,316-כ 10,550 -כ 151,215 -כ

 

 תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בחזקות לוויתן .1.8.11

 :הסכם תפעול משותף (א)

 Joint Operating)הפעילות בחזקות לוויתן נעשית במסגרת הסכם תפעול משותף 

Agreement)  כפי שתוקן מעת לעת( ) 3.8.2008מיום(" :להלן בסעיף זהJOA ,)"

אשר הצדדים לו כיום הינם השותפות ויתר השותפים בחזקות לוויתן כמפורט 

 .(Operator)לעיל, ועל פיו מונתה נובל למפעיל  1.8.1בסעיף 

 כללי

תחומי ב הצדדים בקשר לפעולות וחובות את זכויות לקבוע היא JOA -ה מטרת

 ."(נכסי הנפטק זה: ""בס חזקות לוויתן )להלן

 אופן ההתחשבנות

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

המשותף ובכל ההידרוקרבונים שיופקו מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכס הנפט 

. כמו והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הנפט

פי תנאי נכסי הנפט -, התחייבויות הצדדים עלJOA -כן, אלא אם כן נאמר אחרת ב

חבויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו ע״י המפעיל בקשר עם הוכל  JOA-וה

יישאו בהם הצדדים, בינם  31וכל זיכויים לחשבון המשותף, 30הפעולות המשותפות,

נפט, וכל צד ישלם במועד בין עצמם, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם בנכסי ה

כללי )להלן: ״ JOA -שב Accounting Procedure -בהתאם להוראות ה

״( את חלקו בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון ההתחשבנות

. תשלומים ע״י צד של חיוב כלשהו JOA-המשותף. מועדי התשלום הם מעיקרי ה

פי -לחלוק על אותו חיוב. עלאינם שוללים את זכותו לאחר מכן  JOA -פי ה-על

כללי ההתחשבנות, זכאית נובל להחזר כל ההוצאות הישירות שתוציא בקשר 

למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות משיעור 

 ההוצאות של העיסקה המשותפת בשלב האקספלורציה כמפורט להלן:

 

שיעור התשלום למפעיל )כאחוז 
 מההוצאה הישירה(

 הוצאות ישירות )בחישוב שנתי(

 -מיליון דולר  4עד  4%

                                                           
וכן  JOA -פי הוראות ה-ידי המפעיל על-, ״הפעולות המשותפות״ הינן הפעולות המבוצעות עלJOA -הגדרות הבהתאם ל  30

 JOA. -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל
ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -, ״החשבון המשותף״ הינם חשבונות המוחזקים עלJOA -בהתאם להגדרות ה  31

 ובכללי ההתחשבנות. JOA -ב בהתאם לכללים שנקבעו
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 -מיליון דולר  7ועד  4 -מ  3%

 -מיליון דולר  12ועד  7 -מ  2%

 -מיליון דולר  12מעל  1%

 
נחתם תיקון להסכם התפעול המשותף בפרוייקט לוויתן, לפיו יהא  30.6.2016ביום 

לל ההוצאות הישירות בקשר מכ 1%המפעיל זכאי לקבלת הוצאות עקיפות בשיעור 

 עם פעילות פיתוח והפקה, בכפוף להחרגות מסויימות, כגון פעילות שיווק. 

 זכויותיו וחובותיו של המפעיל

יהיה המפעיל אחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות.  JOA -בהתאם ל

המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה ו/או סוכנים )אשר יכול שיהיו צד 

או צד קשור/מסונף של אחד  JOA-למפעיל או אחד הצדדים ל 32נףקשור/מסו

 ( לביצוע פעולות משותפות כאמור. JOA-הצדדים ל

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

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

יה מפורטים להלן(: לנהל את כל הפעולות המשותפות ועדת התפעול )אשר תפקיד

בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאם לעקרונות המקובלים בתעשיית הנפט 

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

 בהתאם להוראות הכלולות בו. JOA -המפורטים ב

קדמת סבירה, להרשות לנציגי כל צד בכל עוד חייב המפעיל, לאחר קבלת הודעה מו

זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל הזכות להשקיף 

על פעולות משותפות ולבחון כל רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית בהתאם 

 .JOA -להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב

, המפעיל יקבע את JOA -בכפוף לתנאי נכסי הנפט, התנאים החלים עליהם וה

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 -המפעיל יספק לצדדים האחרים נתונים ואינפורמציה כמפורט ב

 להם גישה בכל זמן סביר לכל הנתונים שנרכשו בפעולות המשותפות.

המפעיל, כפי שתורה ועדת התפעול, יודיע לצדדים מיד על כל התביעות המהותיות 

ותביעות אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות ו/או הנוגעות להן. 

מפעיל רשאי לפי שיקול המפעיל ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות כאמור. ה

 50,000דעתו הבלעדי להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

דולר בתוספת הוצאות משפטיות, והוא יבקש את אישור ועדת התפעול לכל 

                                                           
-ו(, בעקיפין או במישרין) JOA-ידי צד ל-כגוף משפטי השולט או נשלט על JOA-לענין זה, "צד קשור/מסונף" מוגדר ב  32

 בקבלת לשלוט היכולת או ההצבעה מזכויות 50%-מ יותר על( בעקיפין או)במישרין  הבעלות משמעה"שליטה" 
 .האמור המשפטי בגוף ההחלטות
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סכום/ים העולים על הסך הנ״ל. כל צד יהיה זכאי, על חשבונו הוא, להיות מיוצג 

שרה או הגנה בתביעות כאמור. שום צד לא על ידי עורך דין משלו בכל הסדר פ

יתפשר לגבי חלקו היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לוועדת התפעול שהוא 

 יכול לעשות זאת מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות.

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

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

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

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

יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות המשותפות יהיו 

 בון המשותף.לחובת החש

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

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

״( לא יישא )למעט כצד בגבולות שיעור השתתפותו בנכסי הגופים המשופים״

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

 JOA -תפקידיו והפונקציות שלו כמפעיל, והגופים המשופים משוחררים על פי ה 

מחבות לצדדים שאינם מפעיל לכל נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות וחבויות 

שהם תוצאה או נובעים מביצוע )או אי ביצוע( כאמור, אף אם נגרמו, באופן מלא 

קודם, רשלנות )בלעדית, משותפת או מקבילה(, רשלנות רבתי,  או חלקי, ע״י פגם

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

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

סדים, עלויות, הוצאות )כולל הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד סבירים( וחבויות, הפ

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

ושהם תוצאה או נובעים מפעולות משותפות, אף אם נגרמו באופן מלא או חלקי, 

רשלנות רבתי, אחריות  ע״י פגם קודם, רשלנות )בלעדית משותפת או מקבילה(,

 מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור.

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

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

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

בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו מעורבים ברשלנות רבתי אשר 

( גורמת לצדדים נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות proximatelyבמקורב )

לתביעות, דרישות, או עילות תביעה כאמור לעיל, אזי, בנוסף לחבותו כצד בהתאם 

דולר הראשונים של  5,000,000ל אך ורק בסך לשיעור השתתפותו, יישא המפעי

על אף האמור לעיל, בשום  אותם נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות וחבויות.

מקרה לא יישא גוף משופה )למעט כצד בעל זכויות בנכסי הנפט כדי שיעור זכויות 

 חבות בגין נזקים או הפסדים סביבתיים או תוצאתיים.בההשתתפות שלו( 
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 והעברתו מתפקידו התפטרות המפעיל

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 להסכם  JOA -בכפוף להוראות ה

( אם נעשה חדל פירעון, פושט רגל או אם עשה 1בקרות אחד מהמקרים הבאים: )

פי -מתן צו בימ״ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על( 2ובת נושיו; )הסדר לט

( אם 4( אם מתמנה כונס נכסים לחלק משמעותי מנכסיו, או )3דיני פשיטת הרגל; )

 המפעיל מתפרק או מפסיק את קיומו באופן אחר.

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

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

יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה האמורה, או שלא המשיך  30

 JOA -בשקידה להשלים את תיקון ההפרה. לכל החלטה של הצדדים האחרים ל

)שאינם מפעיל( ליתן הודעה על ההפרה למפעיל תידרש הצבעה בעד ההצעה של 

ות צד אחד שאינו מפעיל )או צד קשור/מסונף של המפעיל( המחזיקים ביחד לפח

מסך כל זכויות ההשתתפות של הצדדים שאינם מפעיל. כאשר חל  65%לפחות 

-שינוי בזהות המפעיל כאמור לעיל, אזי ועדת התפעול תתכנס בהקדם האפשרי על

ונו. למפעיל לא יתמנה כמפעיל נגד רצ JOA-מנת למנות מפעיל, ואולם שום צד ל

שהועבר מתפקידו או לצד קשור/מסונף לו אין זכות להצביע עבור עצמו או להיות 

 מועמד לתפקיד המפעיל.

 (Operating Committeeועדת התפעול )

, אשר (Operating Committee)במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול 

או נחוצות  בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות המשותפות הדרושות

וניצול שטחי נכסי הנפט  יםחל עליהם, לחיפוש JOA -למילוי תנאי נכסי הנפט שה 

בהתאם להסכם ובאופן ראוי בהתאם לנסיבות. ועדת התפעול מורכבת מנציגי 

הצדדים )וחליפיהם( ולכל נציג של צד כאמור תהיה זכות דעה השווה לזכות 

סדרי ההליכים והפרוצדורה ההשתתפות אשר אותו צד מייצג. ההסכם קובע את 

להזמנת ישיבות ועדת התפעול והדיון בהן והוא כולל 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,  2 חיובית בעד ההצעה של

מסך כל זכויות  60%כהגדרתם לעיל( המחזיקים ביחד בעת ההצבעה לפחות 

 ההשתתפות בשטח נכס הנפט הנוגע בדבר. 

 תכניות עבודה ותקציבים

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

 חל עליהם. JOA -וע פעולות בשטחים שה( לביצAFEוהרשאות להוצאה )
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ידי ועדת התפעול, לפיה ישנו ממצא הניתן להפקה -במקרה בו תתקבל החלטה על

מסחרית, המפעיל יגיש לצדדים, בהקדם האפשרי לאחר קבלת ההחלטה הנ"ל, 

תוכנית פיתוח ותקציב מוערכים לגבי אותו ממצא אשר יכללו, בין היתר, את 

כח האדם הנדרשים בקשר לפיתוח הממצא, מתווה לשטח העבודות, לוחות זמנים ו

שממנו תתבצע ההפקה, הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה וכל מידע אחר שיידרש 

ידי ועדת התפעול. תוכנית העבודה והתקציב המוצעים כאמור יהיו כפופים  -על

ידי ועדת התפעול בהקדם האפשרי -לשקילה מחדש, שינוי, תיקון ואישור על

 .JOA-ועדים שנקבעו בובהתאם למ

בחוזים במסגרת פעולות חיפושים והערכה וכן בפעולות הפקה,  המפעילהתקשרות 

מיליון דולר וכן בפעולות פיתוח, שערך התמורה  2.5שערך התמורה בהם עולה על 

 מיליון דולר, יהיו טעונים את אישורה של ועדת התפעול. 5בהם עולה על 

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

הערכה והפקה או  ,שבתכנית העבודה ותקציב שאושרו ביחס לפעולות חיפושים

דולר בכל פריט שבתכנית העבודה ותקציב שאושרו  1,000,000בסכום העולה על 

ביחס לפעולות פיתוח, ישלח המפעיל לכל הצדדים האחרים בקשה להרשאה 

תר, הערכה של הסכומים ולוחות הזמנים הדרושים תכלול, בין הי  (AFE)להוצאה 

לביצוע העבודה האמורה, וכן כל מידע נוסף הדרוש לתמיכה בבקשה הנ"ל. על אף 

לצדדים לפני שהתחייב להוצאה  AFE האמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב להגיש

כלשהי בקשר להוצאות תפעול, כלליות והנהלה שוטפות, המסווגות כפריטים 

 נית העבודה והתקציב שאושרו.נפרדים בתכ

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

מהסכום שאושר לאותו פריט ובתנאי שהסך הכל המצטבר של החריגות בשנה 

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

ועדת התפעול וות הנ"ל, הוא יגיש לשלדעת המפעיל החריגה תעלה על הגבול

נוסף בגין הוצאת היתר. ההגבלות הנ"ל אינן פוגעות בזכותו של  AFE לאישורה

-המפעיל לחרוג מהוצאות בשל עניינים תפעוליים דחופים ומקרי חירום כמפורט ב

JOA.  

 Sole Riskפעולות 

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

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

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

 כללי מסגרת ביצוע פעולות אלו.

 סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן

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

 ״(. צד מפריחשב כצד מפר )להלן: ״יוריבית, 
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ימים מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור, וכל עוד הפיגור נמשך,  5החל מתום 

לא יהיה הצד המפר זכאי להשתתף באסיפות ועדת התפעול או להצביע בהן, והוא 

 מידע הנוגע לפעולות המשותפות ולהעביר את זכויות לא יהיה זכאי לקבל

 מפרים. -ההשתתפות שלו או חלק מהן למעט לצדדים לא

 

״( חייב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו צד לא מפרכל צד שאיננו צד מפר )להלן: ״

לעומת חלקם של כל הצדדים הלא מפרים האחרים( בסכום שבהפרה )למעט 

ימים ממועד קבלת הודעה בגין ההפרה,  10ריבית(, ולשלם סכום זה למפעיל בתוך 

 לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר. ואם

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

מפרים והם יהיו רשאים, תוך -בתפוקה, וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא

נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם, לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום 

בהפרה )כולל הקמת קרן רזרבית(. כל סכום עודף ישולם לצד מלא של הסכום ש

 מפרים.-המפר וכל סכום חסר יישאר חוב של הצד המפר לצדדים הלא

יום מתאריך הודעת ההפרה, אזי  90אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך 

, לכל צד JOA -פי ה-מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על

האופציה )הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של ההפרה(  מפר תהיה-לא

לדרוש מהצד המפר לפרוש לחלוטין מההסכם ומנכס הנפט. אם הופעלה האופציה 

 JOA -פי ה -ימים את כל זכויותיו על 10ייחשב הצד המפר כמי שהעביר בתוך 

תום מפרים, והוא יהיה חייב, לפי דרישה ראשונה, לח -ובנכס הנפט לצדדים הלא

פי הדין כדי לתת תוקף להעברת הזכויות -על כל מסמך ולעשות את כל הדרוש על

האמורה, ולהסיר כל עכבון או שיעבוד שיחולו על הזכויות כאמור. זכויות ותרופות 

מפרים עקב הפרה כאמור הינן בנוסף לכל זכויות ותרופות אחרות -הצדדים הלא

 ני יושר או אחרת.פי הדין, די-שתעמודנה לצדדים הלא מפרים, על

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

. JOA -פי ה-שיעור השתתפותו בשטח ההסכם( בכל הסכומים המגיעים ממנו על

לפיכך, כל צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענות קיזוז ולא יהיה רשאי 

 -ו נגדו את ההליכים הקבועים במפרים אשר הפעיל-להעלותן כלפי הצדדים הלא

JOA .בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד 

 העברת זכויות

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

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

השתתפות שלו בנכס הנפט, לא פרט למקרה שצד מעביר את כל זכויות ה (א)

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

 .JOA -בשטח נכס הנפט או ב 10% -זכויות השתתפות של פחות מ

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

-הבשילו או נצברו על בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים, אשר היו מוקנים,
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לפני מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל  JOA -פי נכס הנפט או ה 

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

 העברת הזכויות המוצעת לצדדים האחרים להסכם.

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

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

במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים, לבצע את 

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

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

 פי תנאי נכס הנפט.-על

העברה, למעט גוף קשור למעביר, לא תהיינה זכויות בנכס הנפט למקבל ה

אלא אם כן כל הצדדים האחרים הסכימו בכתב להעברה, בכפוף  JOA -וב

פי תנאי נכס הנפט -להוכחת יכולתו של הנעבר למלא את התחייבויותיו על

 .JOA -וה

למשכן או לשעבד בדרך אחרת, כל או  JOA-אין באמור כדי למנוע מצד ל

כבטוחה למימון, בכפוף  JOA -מהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט או בחלק 

לכך שאותו צד יישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור. 

השעבוד יהיה כפוף לכל אישור ממשלתי שיידרש וייעשה במפורש כמשני 

(Subordinatedלזכויות של הצדדים האחרים לפי ה )- JOA. 

  JOA-פרישה מה

כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה  JOA -ה

(Withdrawal מלאה או חלקית, של צד מכל נכס נפט שהוא משתתף בו ,)

החל עליו( וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית,  JOA -)ומה

 נכס הנפט.בוזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים האחרים 

ודיע על החלטתו ליתר הצדדים, צד המבקש לפרוש מנכס הנפט חייב לה

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

ימים מיום  30״(. בתוך הודעת פרישה)להלן: ״ JOA -התנאים הקבועים ב

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

ה, הם יפעלו לסיום פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פריש

. במקרה JOA-ויתר התחייבויותיהם הקשורות לנכסי הנפט ול JOA -ה 

שלא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל, יפעל)ו( הצד)ים( הפורשים 

להעביר בהקדם האפשרי את זכויותיהם לשותפים שבחרו שלא לפרוש 

מורה, ״(. העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תהצדדים הנשארים)להלן: ״

כאשר הצד)ים( הפורש)ים( נושא)ים( בכל ההוצאות המתחייבות מעצם 

פרישתו כאמור לעיל, למעט אם הוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים 

 הנשארים תתחלק בהתאם לשיעור אחזקותיהם של הצדדים הנשארים.
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 33לוויתןבמאגר ומשאבים מנובאים משאבים מותנים עתודות,  .1.8.12

  ם מותניםעתודות ומשאבי 1.8.12.1
 

 
פרסמה שותפות רציו דוח מיידי בקשר עם דוח שקיבלה  21.3.2018ביום 

מעריך עתודות  .Netherland, Sewell and Associates, Incמחברת 

חלק , 28.2.2018נכון ליום (, לפיו "NSAI"מומחה, מוסמך ובלתי תלוי )

מהמשאבים במאגר לוויתן מסווגים כעתודות וחלקם מסווגים 

( 1כולל שני חלקים, כדלקמן: ) NSAIמותנים. לפיכך, דוח  כמשאבים

( 2) -(; וApproved For Developmentדוח עתודות מאושרות לפיתוח )

דוח משאבים מותנים בו חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגוריות, 

, כי בדוח העתודות מובהר המתייחסות לכל אחד משלבי פיתוח המאגר.

כמויות הגז  הערכתא חל שינוי בלאמור ה המותנים והמשאבים

שפרסמה  והקונדנסט במאגר לוויתן ביחס לדוח המשאבים הקודם

עם  יחד. (2017-01-095094)מס' אסמכתא:  26.9.2017החברה ביום 

 זאת, לאור חתימת הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן

ולאור התקדמות במשאים ומתנים  להלן( 1.15)כמתואר בסעיף 

, כמפורט בדוח סיווג חלק מהמשאבים שונהת גז טבעי מהמאגר, לאספק

NSAI. 

 
-2018-01)אסמכתא  21.3.2018מיום של החברה לפרטים ראו דוח מיידי 

 מובא כאן על דרך ההפניה. והמידע המופיע באשר (, 027322

 
 .להכללת דוח המשאבים NSAIלפרק זה מצורפת הסכמת  אנספח ב

 
 " 1-ובאים )פרוספקטיביים( במטרות העמוקות בקידוח "לוויתןבים מנמשא      1.8.12.2 

 נתוני כמויות (1)

, ואשר הוכן בהתאם לכללי NSAI -פי דוח שקיבלה השותפות מ-על

(, המשאבים SPE-PRMSהמערכת לניהול משאבי פטרוליום )

הינם  31.12.2017ויתן נכון ליום והמנובאים המצויים בשטח חזקות ל

 כמפורט להלן: 

 

 

 

 

                                                           
שרד האנרגיה מבצע בימים אלה, באמצעות יועצים חיצוניים, הליך אומדן למשאבים במאגר לוויתן, לצורך קביעת מכסת מ  33

( להלן, אשר למיטב ידיעת השותפות ומפעילת 4)0הייצוא מפרויקט לוויתן, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בסעיף 
 רויקט, טרם הושלם. יתכן כי הערכת משרד האנרגיה הנ"ל תהא שונה באופן מהותי מהערכת המשאבים המפורטת להלן.הפ
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בנכס הנפט  (100%) סה"כ הסתברות מטרה

(Gross) 

סה"כ חלק השותפות 

(Gross)34 

נפט  (BCFגז )

(MMBO) 

 (BCFגז )

 

נפט 

(MMBO) 

קרטיקון 

 תיכון

 האומדן הנמוך

(Low Estimate) 

400.1 45.2 60.02 6.8 

 האומדן הטוב ביותר 

(Best Estimate) 

1,965.2 277.5 294.8 41.6 

 האומדן הגבוה

(High Estimate) 

8,432.4 1,297.8 1,264.9 194.7 

קרטיקון 

 תחתון

 האומדן הנמוך

(Low Estimate) 

443.4 49.6 66.51 7.4 

 האומדן הטוב ביותר 

(Best Estimate) 

1,984.8 282.2 297.72 42.3 

 האומדן הגבוה

(High Estimate) 

7,563.2 1,204.4 1,134.48 180.7 

 

בין היתר, מספר הנחות והסתייגויות , NSAIבדוח המשאבים ציינה  (2)

לא בחנה  NSAI( 2לא ביקרה בשדה הנפט; ) NSAI( 1ובכלל זה כי: )

חשיפה הנובעת מענייני איכות הסביבה. יחד עם זאת, צוין כי נכון 

למועד דוח המשאבים, לא ידוע לה על חבות אפשרית בנוגע לענייני 

המשאבים ת איכות הסביבה העלולה להשפיע באופן מהותי על כמו

כן,  כמו .המוערכת בדוח המשאבים המותנים או על מסחריותם

NSAI  ,מציינת כי דוח המשאבים אינו כולל ניתוח כלכלי של המאגר

וכי בהתבסס על פיתוח של מאגרים דומים, ובהנחה כי תהיה בנכס 

הטוב ביותר  ןהנפט תגלית, המשאבים המנובאים בקטגוריית האומד

 כלכלית.להפקה הנם בעלי סיכוי סביר 

-על 2009שבוצע בשנת  3Dדוח המשאבים הוכן על בסיס סקר סייסמי  (3)

ואשר  ,2010ושעיבודו הושלם בשנת  Petroleum Geo-Servicesידי 

וכן על בסיס נתונים שנאספו בקידוח "לויתן  ,2013עובד מחדש בשנת 

 .ומידע משדות נפט וגז דומים ו/או סמוכים "1

 

 

 

 

 

                                                           
 לפני תשלום תמלוגים.  34
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 :סיים ששימשו לחישוב התרחישים השוניםלהלן הפרמטרים הבסי (4)

Parameter  Mid-Cretaceous Lower-Cretaceous 

 Low 
Estimate 

High 
Estimate 

Low 
Estimate 

High 
Estimate 

Gross Rock Volume 
(Acre-feet) 2,572,271 28,967,372 2,976,639 24,804,310 

Net-to-Gross Ratio 
(Decimal) 0.10 0.70 0.10 00.7  

Porosity (Decimal) 
0.12 0.22 0.12 0.22 

Oil Saturation 
(Decimal) 0.55 0.75 0.55 0.75 

Gas Saturation 
(Decimal) 0.55 0.75 0.55 0.75 

Initial Oil Formation 
Volume Factor 
(RB/STB) 

2.00 1.40 2.00 1.40 

Initial Gas 
Formation Volume 
Factor (RB/MCF) 

0.42 0.49 0.42 0.49 

Oil Recovery Factor 
(Decimal) 0.10 0.45 0.10 0.45 

Gas Recovery 
Factor (Decimal) 0.50 0.70 0.50 0.70 

Gross Thickness 
(feet) 170 379 213 428 

Area (Acres)35 
15,141 76,449 13,997 57,892 

 

הסיכונים המשמעותיים  הסיכונים המשמעותיים הכרוכים בתהליך: (5)

הכרוכים בקידוח למטרות העמוקות במאגר לויתן הינם בעיקרם 

סיכוניים טכניים תפעוליים, לרבות: סיכון לתקלות בפעולות 

הקדיחה, בביצוע הלוגים החשמליים ובביצוע מבחני ההפקה, ככל 

ות יושלמו ללא תקלות, תפעולי-שיהיו. במקרה שהפעולות הטכניות

הסיכונים בהמשך התהליך הנדרש להגעה לתגלית מסחרית הינם, בין 

היתר, שנקבוביות ומוליכות סלע המאגר לא תהיינה גבוהות דיין על 

מנת לאפשר זרימה בכמות בעלת משמעות מסחרית, חדירה של מים 

לדיון  שלא תאפשר הפקה כלכלית, עלויות פיתוח התגלית ועוד.

 1.21.6הסיכון הכרוכים בפעילות אקספלורציה ראו סעיף בגורמי 

  להלן.

אומדן ההסתברות להצלחה של כל אחד מגורמי הסיכון הגיאולוגיים  (6)

הכרוכים בתהליך האקספלורציה בקידוח האמור, ואומדן 

                                                           
-( היא יחידת מידה לשטח המשמשת בשיטת המדידה האנגלית. על פי שיטה זו, אקר אחד שווה לכAcre)באנגלית  אקר  35

 מטר רבוע. 4,050
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ההסתברות להמצאות הידרוקרבונים )נפט ו/או גז טבעי( הינם 

 כדלקמן:

Parameter  Mid-
Cretaceous 

(%) 

Lower-
Cretaceous 

(%) 

Trap Integrity 85 85 

Reservoir quality 40 55 

Source evaluation 55 55 

Migration / Timing  80 80 

Total 15 21 

 

יודגש כי בדוח המשאבים הוערכה כל מטרה בנפרד ואין כל תלות בין 
 המטרות.

 

 : נכון למועד דוחאומדן להסתברות לפיתוח לשם הפקה מסחרית (7)

המשאבים, אין ביכולתה של השותפות ליתן אומדן סטטיסטי 

להסתברות לפיתוח המטרות לשם הפקה מסחרית. עם זאת, ניתן 

להעריך כי השוק הפוטנציאלי העיקרי למשאבים כאמור הוא השוק 

המקומי והבינלאומי בהינתן תגלית נפט והשוק הבינלאומי בהינתן 

לופות שונות למסחור לפיכך, בוחנת השותפות ח תגלית גז טבעי.

ההידרוקרבונים )ככל שיתגלו ושיופקו(, ובכלל זה את האפשרות 

לייצוא הנפט ו/או והגז הטבעי, ככל שיתגלו, ומכירתם בשוק 

הבינלאומי. יצוין כי במסגרת בחינת פוטנציאל ההפקה המסחרית 

עשויה להיבחן האפשרות לשלב את פיתוח התגלית, ככל שתהיה 

מהמטרות בהמשך העבודות בקידוח, עם  תגלית באחת או יותר

תוכניות הפיתוח של משאבי הגז הטבעי שדווחו בחלקו העליון של 

כן, יצוין כי אם יתגלו -הקידוח )קרי, בשכבות האוליגומיוקניות(. כמו

במטרות הנ"ל או במי מהן כמויות נמוכות יחסית של גז טבעי ו/או 

מספר תגליות תוך  נפט יתכן ופיתוח כלכלי יחייב פיתוח משותף של

ניצול תשתית אזורית. לפרטים אודות שוק הגז המקומי ראו סעיף 

לעיל ולפרטים אודות בחינת האפשרות לייצוא הגז ראו סעיף  1.5.2

 להלן. 1.16

נימוקי השותפות אודות הבסיס לפרמטרים הבסיסיים ששימשו  (8)

שו בחישוב האומדנים השונים הפרמטרים ששימ בחישוב התרחישים:

ממדי, על נתונים -מבוססים בעיקר על תוצאות סקר סייסמי תלת

" וכן על ידע כללי ביחס לשכבות ולמאגרים 1שנאספו בקידוח "לויתן 

 דומים. 

התאמה בין נתוני הדוח לבין נתוני דוחות קודמים הנוגעים לנכס  (9)

 הנפט 

המשאבים בדוח המשאבים הנוכחי לא חל כל שינוי בהערכת 

קיבלה המנובאים בחזקות לוויתן ביחס לדוח המשאבים הקודם אשר 
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במסגרת הדוח התקופתי של  14.3.2013פורסם ביום השותפות ואשר 

 (. 2013-01-006115)מס' אסמכתא:  2012השותפות לשנת 

אכן  שצוינו הפוטנציאליים מהמשאבים כלשהו חלק כי ודאות אין –אזהרה 

להפיק  מסחרית מבחינה אפשרי זה יהא כי ודאות יתגלה, אין יתגלה. אם

אודות  הערכה בגדר אינו הפרוספקטיבי המידע מהמשאבים. כלשהו חלק

קידוח  לאחר רק להעריך יהיה ניתן אותם מותנים ומשאבים רזרבות

 בכלל.  האקספלורציה, אם

בדבר המשאבים  NSAIהערכות  – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

שונות הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות במטרות ההמותנים 

ערך. ההערכות הנ"ל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי 

ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה, והינן בגדר הערכות והשערות 

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז  NSAIמקצועיות בלבד של 

ם יתגלו( ושיופקו בפועל )אם יופקו(, עשויות להיות הטבעי שיתגלו )א

שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים 

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

בשוק ו/או מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל 

ר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של עשויות להתעדכן ככל שיצטב

 גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי. 

למערכת לניהול  התואם מצהירה כי כל הנתונים דלעיל נערכו באופן החברה

 (.SPE-PRMSמשאבי פטרוליום )

 חוות דעת של המעריך 

ידי -שהוכן על דוח משאבים מנובאים בחזקת לוויתן ב'נספח מצורף בזה כ

NSAI הכולל את הסכמתה להכללתו בדוח זה.31.12.2017, נכון ליום , 

 
 

  בהתבסס על המידע הפומבי הקיים לוויתןצפי משוער להכנסות ממאגר  .1.8.13

אושרה על ידי הממונה תכנית  2.6.2016ביום , לעיל 1.8.5אמור בסעיף בהתאם ל

קיבלו שותפי  23.2.2017וביום  הפיתוח לפרויקט לוויתן, כפי שהוגשה על ידי המפעילה

א' 1( לפיתוח שלב Final Investment Decision - FIDלוויתן החלטת השקעה סופית )

 3.75 -לשנה, בתקציב של כ BCM 12 -בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ

מהזכויות במאגר לוויתן(, וזאת במטרה לאפשר תחילת  100%מיליארד דולר )בגין 

 .2019טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת  הזרמת גז

 ,לוויתןביחד עם יתר השותפים בפרויקט  ,השותפותיצוין, כי למיטב ידיעת החברה, 

ונכון למועד  להלן 1.15כמפורט בסעיף  ,ם לאספקת גז טבעימיהסכמספר חתמו על 

מנהלת מגעים ו/או משאים  , ביחד עם יתר השותפים בפרויקט לוויתן,הדוח, השותפות

עם לקוחות פוטנציאליים במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל מתנים בשלבים שונים ו

למכירת נוספים במטרה להתקשר בהסכמים מחייבים פרטיים וצרכנים תעשייתיים, 

  .  ממאגר לוויתן קונדנסטאו /גז טבעי ו

' ואגרות החוב סדרה בסדרה על יכולת הפרעון של אגרות החוב  האמור לעיל להשפעות
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 להלן. 1.11.4 ל החברה, ראו סעיףשג' 

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

, לוחות זמנים, תכנית הפיתוח ושלביה, היקפים כספיים, לוויתןגז טבעי ממאגר 

א לחוק ניירות ערך, אשר אין 32עותו בסעיף מהווים כולם מידע צופה פני עתיד כמשמ

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

להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים הקשורים בקשר עם החלטות 

יל גופים רגולטוריים וכן של הפקה ומסחור של גז טבעי. כמו כן, המידע האמור לע

, חברות ייעוץ לוויתןידי המפעילה בחזקות -מתבסס על סמך נתונים שפורסמו על

וגורמים ממשלתיים בישראל ובמדינות שכנות ואשר לחברה לא הייתה כל אפשרות 

 לבקר ו/או להעריך מידע זה.

  הון אנושי .1.9

בין  14.9.2014מיום  לקבלת שירותי ניהול וייעוץ פי הסכם-עלהחברה אינה מעסיקה עובדים. 

החברה לבין שותפות רציו, מעניקה שותפות רציו לחברה, ללא תמורה, בעצמה ו/או באמצעות 

לדוחות  8. לפירוט על ההסכם האמור, ראו ביאור השותף הכללי בה, שירותי ניהול וייעוץ

  הכספיים.

 הון חוזר .1.10

כל אחד ההון החוזר של החברה מורכב ברובו מהריבית לקבל מהשותפות בגין  .1.10.1

 ההלוואה בניכוי הריבית לשלם בגין אגרות החוב. מיהסכמ

 הרכב ההון החוזר של החברה: .1.10.2

 
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים 

 )אלפי דולר(

 1,812 נכסים שוטפים

 (1,784) התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 

 ההתחייבויות השוטפות
28 

 

 מימוןהשקעות ו .1.11

, נושאתשותפות רציו לעיל, האמור ייעוץ כפי שנקבע בהסכם לקבלת שירותי ניהול ו .1.11.1

 .בניהול ובפעילות של החברהבכל ההוצאות השוטפות הכרוכות  ללא תמורה,

 ותכהלוואשהנפיקה לציבור  בגין אגרות החובעמידה את תמורת ההנפקה ההחברה  .1.11.2

 .לעיל א'1.6.3 -א' ו1.6.2 בסעיפים כאמור רציולשותפות 

תקבולים הצפויים כאמור, ה החברה אינה נוטלת אשראי בנקאי למימון פעילותה. .1.11.3

לשותפות רציו מהווים את מקור המימון היחיד לתשלום  ותלחברה מהחזר ההלווא

אחרים לפירעון  אגרות החוב ואין לחברה מקורות מימוןכל אחת מסדרות קרן וריבית 

  תשלומי קרן וריבית כאמור.

ואגרות חוב  'נכון למועד הדוח, לחברה שתי סדרות של אגרות חוב )אגרות חוב סדרה ב .1.11.4

פי תנאי אגרות החוב האמורות, תשלומי הקרן בגינן עתידים להיפרע -(. על'סדרה ג

ולאחר , קרי לאחר המועד הצפוי לתחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן 2021החל משנת 

 המועד הצפוי בו לשותפות יחלו להיות הכנסות מפרויקט לוויתן כאמור לעיל.
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של השותפות )דוח בדבר נתוני    DCF -להערכת החברה, בהתבסס על נתוני דוח ה

תזרים מהוון מעודכן של השותפות(, הכנסות השותפות הצפויות יהיו בכמות מספקת 

פות בקשר עם כל אחת מסדרות לפרעון כל אחת מההלוואות שנתנה החברה לשות

 אגרות החוב האמורות.

לפיכך, למיטב ידיעת החברה נכון למועד הדוח, אגרות החוב הקיימות של החברה 

 צפויות להיפרע במועדן.

הערכת החברה בדבר יכולת הפרעון של אגרות  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

פני עתיד כמשמעו בחוק  הינה מידע צופהג' גרות החוב סדרה ואב' סדרה החוב 

ניירות ערך, המבוססת על הערכות  החברה המתבססות, בין היתר, על מידע שקיבלה 

 הזמנים ולוחות הפיתוח תכנית וביניהם ,גורמים מגוון על בהתבסס מהשותפות

 שירותים, ציוד זמינות של משוערים נתוניםו רגולטוריים אישורים קבלת, ליישומה

והעשוי להתממש באופן שונה דאות שיתממש, כולו או חלקו, , אשר אין כל וועלויות

 וכן, לעיל שפורטו כפי הגורמים במגוון עיכוביםאו /ו שינוייםמהותית, וזאת עקב 

 שינויים של ממכלולאו /ו השוק תנאי ישתנו, שנתקבלו ההערכות שישתנו במידה

 בלתי גורמיםמאו /ו לוויתן במאגר וטכניים תפעוליים מתנאיםאו /ו גיאופוליטיים

 כתוצאהאו /ו טבעי וגז נפט של ושיווק הפקה, בחיפושים הקשורים צפויים

 .להשלמתו עד לוויתן מאגר פיתוח מהתקדמות

 מיסוי .1.12

פי הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח -התוצאות לצרכי מס של החברה מחושבות ונמדדות על

לרבות בקשר עם  רהבדבר הוראות המס החלות על החב לפירוט נוסף .1961-חדש(, תשכ"א

', ג' ואגרות החוב סדרה ברה דהכנסות החברה מהתמלוג שהוענק לחברה בגין אגרות החוב ס

להצעת  3וסעיף  2016להצעת המדף  3 סעיףכן ו ,לדוחות הכספיים 5, ראו ביאור ככל שתהיינה

 .את על דרך ההפניהזמובא ב הםאשר המידע המופיע ב, 2017המדף 

 לתחום פעילותה של שותפות רציו ביחס 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

בפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז טבעי קיים סיכון של נזקים 

ביבה שעשויים לנבוע, בין היתר, כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או לס

דליפה של גז, מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה, ו/או מאירועים בלתי צפויים. 

חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה 

כי בביצוע קידוח יינקטו אמצעי אף היא. חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בין היתר, 

זהירות, כך שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא 

יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לשניה. כמו כן חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום 

 .אותה לפי הוראות הממונה

כיסוי נזקים לסביבה לפני ביצוע קידוח, המפעיל רוכש, בדרך כלל, אם ניתן, ביטוח ל

 .הנובעים מהתפרצות תאונתית ובלתי מבוקרת של נפט ו/או גז

תעשיית חיפוש והפקת נפט וגז טבעי במים הטריטוריאליים והכלכליים בישראל  .1.13.2

נדרשת לעמוד בדרישות והסדרה סביבתית, אשר פועלת לצמצם ואף למנוע ככל 



 43  - א                                                            

כלל ועל הסביבה הימית הניתן את ההשפעות הסביבתיות של הפעילות על הסביבה ב

בפרט. כיום פועלים בישראל מספר תאגידים המבצעים קידוחים במסגרת פעילות 

פי חוק הנפט ותקנותיו. במסגרת פעילות -חיפוש והפקה של נפט ו/או גז טבעי וזאת על

זו נדרשים התאגידים להגיש, בין היתר, סקר רקע. מסמכים אלו נדרשים בהליך 

כנית עבודה ושל הארכת תוקף רישיון. ההנחיות למסמכים אישור של בקשות עדכון ת

אלו ניתנים באופן פרטני לכל קידוח וקידוח. בנוסף, במסגרת הפעילות בנכס הנפט 

נדרשים התאגידים לקבל היתרים בהתאם לפעולות המבוצעות על ידם ובהתאם לדין 

ודש ינואר הקיים, לדוגמא היתר הזרמה / הטלה לים, היתר רעלים והיתר פליטה. בח

פרסם המשרד להגנת הסביבה גרסה מעודכנת של הנחיות כלליות להגשת  2017

בקשה להיתר הזרמת שפכים ממתקני הפקה בים והנחיות כלליות להגשת בקשה 

 .להיתר הזרמת שפכים עבור קידוחי גז טבעי ונפט בים

 הנחיות סביבתיות לקידוחי נפט וגז טבעי בים .1.13.3

גז טבעי בים מבוצעות לאחר שהושלמו סקרים בנושא עבודות חיפוש והפקה של נפט ו

אשר הצביעו על סבירות גבוהה למציאת הידרוקרבונים בשכבות מסלע עמוקות. 

פגיעה בסביבה כתוצאה מקידוחי נפט וגז טבעי עלולה להתרחש בכל שלבי החיפוש, 

 .הפיתוח, ההפקה והנטישה של קידוחי הנפט או הגז הטבעי

משרד האנרגיה הנחיות סביבתיות לחיפוש ולהפקה של  פרסם 2016בחודש ספטמבר 

נפט וגז טבעי בים. הנחיות אלו נועדו להתוות כללים על מנת שהעבודה הכרוכה 

בפעילות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים תתבצע באופן הבטוח ביותר, וזאת על 

הנחיות  מנת למנוע, או למזער ככל הניתן, מפגעים סביבתיים העלולים להיווצר בו.

אלו נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים, מהן הפעולות והמסמכים שעליהם להכין 

על מנת להבהיר במידה האופטימלית את אופן טיפולם ומוכנותם למניעה ומזעור 

המפגעים הסביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילות חיפוש והפקה של נפט וגז 

 . טבעי בים

ות מרשימת דרישות אותן יש לקיים, דברי הסבר ההנחיות הסביבתיות בנוי

ומהנחיות מסגרת בהן מפורטות הנחיות לדוגמא אשר יותאמו לכל זכות נפט באופן 

הפרסום באתר האינטרנט של משרד האנרגיה, הנחיות המסגרת נכתבו  פי-פרטני. על

במשותף עם המשרד להגנת הסביבה ובתאום עם רשות הטבע והגנים, משרד 

 .החקלאות והכפר, אגף הדיג ורשות העתיקות

 אמנת ברצלונה .1.13.4

האמנה העיקרית המסדירה סוגיות סביבתיות לפעילות נפט וגז בים, אשר ישראל 

, היא אמנת ברצלונה להגנה על הסביבה הימית ואזורי החוף 1978 חתומה עליה מאז

 המתאימיםשל הים התיכון. מכח אמנה זו ישראל מחויבת לנקוט את כל האמצעים 

כדי למנוע ככל האפשר את זיהום אזור הים התיכון, הנובע מחקירתם ומניצולם של 

 . המדף היבשתי, קרקעית הים ותת הקרקע שלה

ורסם על ידי משרד האנרגיה, כחלק מן ההליך התחרותי לקבלת פ 15.12.2016ביום  .1.13.5

ו' להלן(, סקר אסטרטגי 1.3רישיונות חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים )ראו סעיף 
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פי עקרונות ההליך התחרותי -. על36סביבתי לחיפוש והפקה של נפט ושל גז טבעי בים

נדרשים, במסגרת , מבקשי הזכויות 15.11.2016לפתיחת הים אשר פורסמו ביום 

 Environmentalהגשת הצעה בהליך התחרותי, להציג את הנאותות הסביבתית )

Appropriateness Reportשל מבקש הזכות ונאותות זו נבחנת טרם מתן הרישיון ). 

ניהול המדיניות ביחס לניהול הסיכונים הסביבתיים בפרוייקטים בהם יצוין, כי  .1.13.6

מנוהלים על ידי המפעיל בכל אחד שותפה השותפות מיושמים, מפוקחים ו

מהפרויקטים. למיטב ידיעת השותפות, עלויות פעולות הקשורות לשמירה על איכות 

הסביבה כלולות בתקציבי הפרוייקטים השונים ומעבר לכך, נכון למועד הדוח, לא 

 .צפויות עלויות מהותיות נוספות

ליך משפטי ו/או נכון למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת השותפות, לא מתנהל ה .1.13.7

מנהלי כנגד השותפות ו/או מי מנושאי המשרה בשותף הכללי בקשר עם השמירה על 

 .הסביבה

נכון למועד הדוח, לא ידוע לשותפות על אי עמידה או חריגה מדרישות איכות  .1.13.8

 .הסביבה

 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 -עלהחברות. 

 ולהנחיות הבורסה.מכוחם תקנות שהוצאו 

מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות של שותפות     .1.14.2

 רציו

ונות לאור התגליות והעסקאות למכירת זכויות נפט שבוצעו בשנים האחר  (א)

כאמור לעיל, פעילות בישראל, גברה הרגולציה באופן משמעותי בתחום זה. 

חיפושי נפט וגז מותנית, בין היתר, בקבלת היתרים ואישורים שונים מגורמים 

רגולטוריים שונים, בעמידה בדיני איכות הסביבה החלים בישראל ובהוראות 

ת כלכלית של אמנות בינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, בהצגת יכול

ובהעמדת בטחונות. כמו כן, פעילות חיפושי נפט וגז תלויה בזמינותם של קבלני 

חיפושי  קידוח וקבלני עבודות גיאופיזיות ובזמינותם של כלי קידוח מתאימים.

נפט וגז והפקתם בישראל מוסדרים בחקיקה בעיקר על ידי חוק הנפט והתקנות 

חוק משק הגז )להלן: " 2002-"בשהותקנו מכוחו, וחוק משק הגז הטבעי, התשס

 "(. הטבעי

 חוק הנפט     (ב)

"(, החוקחיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט )בפרק זה גם: "

החוק קובע, בין היתר, כי לא יחפש אדם נפט אלא  .הים בתקנות הנפט ותקנות

על פי "היתר מוקדם", "רישיון" או "שטר חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק 

 ט אלא על פי רישיון או שטר חזקה.אדם נפ

עריכת בדיקות מוקדמות )שאינן כוללות קדיחות ניסיון( בשטח כלשהו כדי 

לעמוד על הסיכויים לגילוי נפט, לרבות ביצוע סקרים סייסמיים, בשטח מותנית 

                                                           
36 http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/SEA/SEA_G_%20After_Public_comments_102016.pdf 

http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/SEA/SEA_G_%20After_Public_comments_102016.pdf
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בקבלת היתר מוקדם. החוק מאפשר מתן זכות קדימה לבעל היתר מוקדם 

לו ההיתר המוקדם אם הוא יתחייב לבצע  לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן

בדיקות מוקדמות והשקעות בחיפושי נפט כפי שיקבעו ע"י נציגיה המוסמכים 

 של המדינה לעניין זה.

"רישיון" מקנה לבעליו, בכפוף להוראות החוק ותנאי הרישיון, בעיקר את 

הזכות לחפש נפט בשטח הרישיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה על עניני 

ועל פי חוק הנפט, וזכות ייחודית לקידוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח  נפט

בשטח הרישיון ולהפיק ממנו נפט. רישיון יינתן לשטח פתוח בלבד, לתקופה 

 7-שנים עם אפשרות להארכה, בתנאים הקבועים בחוק, עד ל 3שאינה עולה על 

 שנים מתאריך נתינתו.

עשר רישיונות, ולא יהיו לו רישיונות כמו כן, לא יהיה לאדם אחד יותר משנים 

על שטח כולל העולה על ארבעה מיליון דונם, אלא באישורה המוקדם של 

הנפט. בעל רישיון חייב להתחיל בחיפוש נפט תוך  חוק לפי המועצה המייעצת

ארבעה חודשים מיום שניתן הרישיון ולהמשיך בו בשקידה הראויה כל ימי 

יב בעל רישיון להתחיל לקדוח קדיחות ניסיון תוקפו של הרישיון. כמו כן, חי

בתאריך שנקבע בתנאי הרישיון ולא יאוחר מתום שנתיים לאחר מתן הרישיון, 

ולהמשיך בכך עד הגיעו לתגלית. הגיע בעל רישיון לתגלית כאמור, חלה עליו 

החובה )בהעדר טעם לסתור( להפיק נפט, לקבוע את גבולותיו של שדה הנפט 

 ולפתחו.

בעל הרישיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת הרישיון  אם מגיע

לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרישיון זמן מספק לשם קביעת גבולותיו של 

שדה הנפט, אך לא יותר משנתיים, וכן רשאי לקבל, בשטח מסויים מתוך שטח 

כל הרישיון, "חזקה" המקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט בשטח החזקה 

ימי תוקפה. שטח החזקה מוגבל למאתיים וחמישים אלף דונם, וכלל שטרי 

החזקה ברשותו של אדם לא יעלו שלושה מליון דונם אלא באישורה המוקדם 

שנה מיום נתינתה. אולם, אם  30של המועצה. החזקה ניתנת לתקופה של עד 

תחיל ניתנה חזקה מכח רישיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח הרישיון, ת

התקופה ביום שבו היה פוקע הרישיון אלמלא הוארך. ניתן להאריך חזקה 

שנה. חזקה עלולה לפקוע לאחר  20בתנאים הקבועים בחוק לתקופה נוספת של 

מתן הודעה מתאימה על ידי השר הממונה על ביצוע החוק, אם לא הפיק בעל 

 החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.

ין היתר, כי בעל חזקה )או בעל רישיון( המפיק נפט ישלם חוק הנפט מחייב, ב

למדינה תמלוג בשיעור שמינית מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, 

למעט כמות הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך בכל 

 מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימאלי שנקבע בחוק.

לעיון הרבים ובו נרשמים כל בקשה לזכות על פי החוק קיים פנקס נפט, הפתוח 

נפט שהוגשה וכל רישיון, שטר חזקה וחוזה חכירה שהוענקו לפי החוק. החוק 

קובע כי כל העברה ושעבוד של זכות נפט ושל כל טובת הנאה בה יירשמו בפנקס 

 הנפט, וכי שום עיסקה כזו לא יהא כוחה יפה עד שלא נרשמה כאמור לעיל.
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ל" )כמשמעותו בחוק( )הממונה(, רשאי לבטל זכות נפט או בחוק נקבע כי ה"מנה

זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט 

או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם לתוכנית העבודה שהגיש או איחר 

בביצועה, או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב להשקיע, וכל 

יום קודם לכן, בדבר אפשרות ביטול  60התראה בכתב שנמסרה לו זאת על אף 

 הזכות.

 "(תקנות הנפט)להלן: " 1953-תקנות הנפט, תשי"ג (ג)

תקנות הנפט עוסקות, בין היתר, בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה, 

"( וקובעות את אופן יישומו של חוק הנפט, הזכויותברישיונות ובחזקות )להלן: "

קשות לקבלת זכויות, הגשת דוחות תקופתיים, אגרות שיש לרבות בדבר הגשת ב

לשלם, תנאים לגבי תיחום ומיפוי שטחי ההחזקה וההפקה, מתן זכויות בדרך 

 .של תחרות ותשלומי תמלוגים

 

)להלן:  1720-ע"ז)עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשהנפט תקנות  (ד)

 "(תקנות הים"

תקנות הים אשר מחליפות ומבטלות את פורסמו ברשומות  15.11.2016ביום 

)להלן:  2006-תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, התשס"ו

תנאים מסוימים להוכחת  "(. תקנות הים קובעותתקנות הים הקודמות"

נפט בים, ביניהם, על המבקש זכות נפט להראות כי  זכויות המבקש כשירות של

לקבל זכות נפט( עומד בתנאים הנדרשים לשם  הוא )או חבר בקבוצה המבקשת

 . אישור כמפעיל וכן עליו להראות כי הוא בעל יכולת כלכלית מתאימה

( כי הוא 1פי תקנות הים, לשם קבלת אישור כמפעיל, על המבקש להראות )-על

מבקש להיות לבדו בעל זכות נפט ומפעיל באותה זכות נפט או כי הוא מבקש 

פי ההסכמים בינו לבין יתר חברי הקבוצה הוא יהיה -להיות חבר בקבוצה ועל

לפחות  25%וכן יהיה בעל שיעור של  37מופקד מטעמם על ביצוע תפקידי מפעיל

( בזכות נפט )ובהתאם, יהיה חייב בהוצאות וזכאי להכנסות בגין 100%)מתוך 

פי -( כי הוא בעל הניסיון הנדרש על2אותה זכות נפט, באותו שיעור כאמור(; )

השנים  10שנים לפחות, בתקופת  5הים )בין היתר, הוכחת ניסיון של  תקנות

( כי הוא בעל יכולת כלכלית 3) -שקדמה לבקשה, בביצוע תפקידי מפעיל(; ו

פי תקנות הים )יכולת כלכלית תחשב -מספקת ואיתנות פיננסית כנדרש על

 מיליון דולר לפחות וסך כל ההון 200מספקת אם סך כל הנכסים במאזן הוא 

 . מיליון דולר לפחות( 50העצמי הוא 

תקנות הים קובעות, בין היתר, דרישות סף חדשות ביחס לאישור מפעיל  

לחיפושי נפט וגז בים וביחס לתנאים בהם צריכה לעמוד קבוצה המבקשת לקבל 

רישיון לחיפושי נפט בים, אשר לדעת השותף הכללי מחמירות את דרישות הסף 

 . ם הקודמותכפי שהיו עד כה בתקנות הי

להערכת השותף הכללי בשותפות רציו, תקנות הים בנוסחן המעודכן עשויות 

                                                           
ות הנדרשות לשם חיפוש נפט, פיתוח שדה נפט על פי תקנות הים "תפקידי מפעיל" משמעם מכלול הפעולות המקצועי  37

 והפקת נפט, ניהולם ופיקוח עליהם, תוך שמירה על הבטיחות, בריאות הציבור והגנה על הסביבה.
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להשפיע לרעה על הפעילות בתחום החיפוש וההפקה של נפט בים בישראל ובכלל 

  .זה על פעילות השותפות

 

 

  חוק משק הגז הטבעי (ה)

נכנס לתוקפו חוק משק הגז הטבעי, אשר עניינו הוראות  2002בראשית שנת 

ר אופן הקמת מערכת להולכה, שיווק ואספקת גז טבעי. מטרות חוק משק בדב

הגז הטבעי הן יצירת תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר 

הפרטי וקיום תחרות בענף זה, בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי הכלכלה 

תן והאנרגיה, הסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומ

שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי יעילות 

 והבטחת שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי.

חוק משק הגז הטבעי מחייב קבלת רישיונות מאת שר האנרגיה להקמה והפעלה 

של מערכת הולכה של גז טבעי, של רשת חלוקה של גז טבעי, של הקמה והפעלה 

 מיתקן גז טבעי נוזלי ושל הקמה והפעלה של מיתקן אחסון.של 

בהתאם לחוק, העיסוק במכר ושיווק של גז טבעי אינו טעון רישיון אולם נקבע 

שיקול דעת לשר בהתקיים התנאים הקבועים בחוק משק הגז הטבעי לקבוע, 

בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי לתקופה שיקבע, 

 ווק גז טבעי, יהיה טעון רישיון.עיסוק בשי

 

 מתווה הגז (ו)

בנושא "מתווה להגדלת  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  16.8.2015ביום  .1

כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי תמר ופיתוח מהיר של שדות 

הגז הטבעי לוויתן, כריש ותנין ושדות גז טבעי נוספים", אשר נכנסה לתוקף 

ת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים עם הענק 17.12.2015ביום 

ידי -"( עלהצדדיםהעסקיים לשותפות, נובל, דלק ואבנר )להלן בסעיף זה: "

לחוק  52ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה, בהתאם להוראות סעיף 

 ."(הפטורההגבלים העסקיים )להלן בסעיף זה: "

-ירות עלבהמשך לכניסתו לתוקף של מתווה הגז כאמור, הוגשו מספר עת

ידי גופים שונים כנגד ממשלת ישראל, ראש הממשלה ואחרים וכנגד 

השותפות ושותפיה בפרויקט לוויתן ואחרים, אשר אוחדו לדיון אחד בפני 

הרכב מורחב של חמישה שופטים, והכוללות בעיקרן טענות כנגד תקפות 

לחוק  52מתווה הגז, כולו או חלקו, לרבות בקשר עם הפעלת סעיף 

ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הכלכלה -העסקיים על ההגבלים

ובקשר עם הכללת התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה 

פסקת " או "נושא היציבות במתווה הגזשל משק הגז הטבעי )להלן: "

 "(.היציבות במתווה הגז

 
ניתן פסק דינו של בג"צ בעתירות כאמור, שעיקריו  27.3.2016ביום 

תוקפו של מתווה הגז כולו )בנפרד מפסקת היציבות( אינו ן: )א( כדלקמ
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לחוק ההגבלים  52השימוש בסעיף ; )ב( מותנה בעיגונו בחקיקה ראשית

; העסקיים, הפוטר מהוראות חוק זה משיקולי חוץ ובטחון, נעשה בסמכות

פסקת היציבות כנוסחה במתווה הגז אינה יכולה לעמוד וניתן וכן )ג( 

מן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות במתווה הגז. למדינה פרק ז

בתום שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהא הסדרה כאמור, יבוטל מתווה 

 .הגז

 16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום 

בעניין מתווה הגז, תוך קביעת הסדר חלופי לנושא היציבות במתווה הגז, 

ולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז לשם הבטחת סביבה רג

 .38הטבעי והפקתו

ביחס אליהם ניתן ר שארציו שותפות להלן ההגבלים העסקיים, הנוגעים ל .2

 הפטור:

פי עמדת הממונה על ההגבלים -ההסדר הכובל שנוצר, לכאורה, על (א)

"( כתוצאה מרכישת הזכויות הממונה על ההגבליםהעסקיים )להלן: "

ידי נובל, דלק ואבנר; וכן ההסדר הכובל שנוצר, ים על -בהיתר רציו

-לכאורה, כתוצאה מחבירת הצדדים כבעלים במשותף של היתר רציו

 ;ים ומאגר לוויתן

ההסדר הכובל שייווצר, לכאורה, במקרה בו הצדדים או חלק מהם  (ב)

ישווקו במשותף את הגז שיופק ממאגר לוויתן לשוק המקומי עד יום 

1.1.202539; 

ייווצר, לכאורה, במקרה שבו הצדדים או חלק מהם ההסדר הכובל ש (ג)

 ;ישווקו את הגז שיופק ממאגר לוויתן במשותף לייצוא בלבד

ההסדר הכובל העשוי להיווצר כתוצאה מהסכם רכישה מסוים של גז  (ד)

 ;1.1.2025טבעי ממאגר לוויתן, ובלבד שההסכם כאמור נחתם עד יום 

עד  )ו()ב(2)ו(1.14.2הפטור מההסדרים הכובלים המפורטים בסעיפים  .3

מותנה בקיום של מס' תנאים וביניהם: העברת זכויות )ד( לעיל 2)ו(1.14.2

חודשים ממועד הפעלת  14נובל, דלק ואבנר במאגרי כריש ותנין תוך 

לחוק ההגבלים כאמור או ממועד פרסום טיוטת  52הסמכות לפי סעיף 

הסדרה חדשה על ידי הממונה בנוגע לתנאי הכשירות למפעיל, לפי המאוחר 

מיום חודשים  72זכויות דלק ואבנר במאגר תמר תוך מביניהם; העברת 

לחוק ההגבלים העסקיים. הזכויות האמורות  52הפעלת הסמכות לפי סעיף 

יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, בכפוף לאישור 

)החלטת הממשלה כוללת הוראות שונות הנוגעות להעברת הממונה 

 .40הזכויות האמורות(

                                                           
 -הממשלה  ראש באתר משרד 22.5.2016החלטת הממשלה מיום  להלן קישור לנוסח   38

http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n269.pdf 
 . 1.1.2030בסמכותו של שר האנרגיה, בהתקיים תנאים מסוימים כפי שנקבעו בפטור, להאריך את הפטור על ליום   39
תוחלף, החל ממועד אישור הממונה על   BCM 47 בין היתר נקבע כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של   40

אושרה העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין, בהתאם  13.12.2016ענייני הנפט להעברת הזכויות בכריש ובתנין )יצוין כי ביום 
כי יצוין,  למתווה הגז, לחברת אנרג'יאן ישראל בע"מ(, כנגד חובת האספקה למשק המקומי שחלה על בעלי חזקות לוויתן.

 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n269.pdf
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כשותפה קר הוראות מתווה הגז, החלות על שותפות רציו להלן תמצית עי .4

 מאגר לוויתן:ב

 

 :הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן (א)

i.  הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגר לוויתן, שייחתמו ממועד

( לא תחול על iהחלטת הממשלה, יעמדו בהוראות שלהלן: )

טבעי אחר; הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק גז 

(ii ) ,לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית

( הצדדים לא iiiבהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בפטור; )

יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה שבו ימכור הצרכן את הגז 

 .הטבעי במכירה משנית

ii.  ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר לוויתן שייחתמו

שנים מהמועד בו אישר  4שלה ועד תום ממועד החלטת הממ

מועד פתיחת הממונה את העברת הזכויות בכריש ותנין )להלן: "

"(, בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע לכל האופציות

 8צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה שיבחר עד 

 .שנים או תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים לצרכן

iii. מהאמור בסעיף קטן ב' לעיל, ביחס להסכמי מכירה  מבלי לגרוע

של גז טבעי ממאגר לוויתן, כל עוד לא חלפו שישה חודשים 

מהיום בו אישר הממונה את העברת הזכויות בכריש ותנין, יחולו 

 :41 ההוראות הבאות

(i)  הצדדים לא ינהלו משא ומתן או יתחייבו לספק גז ללקוח

ת הפחתת שרכש גז מפרויקט תמר ומימש את אופציי

 ;הכמויות כאמור לעיל ביחס לכמויות שהופחתו

(ii)  שנים בהיקף  8-ל 4לגבי כל הסכם שייחתם לתקופה שבין

לשנה, יעמידו הצדדים לצרכן  BCM  0.5אספקה העולה על

זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם במהלך התקופה 

שראשיתה במועד המאוחר מבין המועדים שלהלן וסופה 

או ככל ומועד אספקת  31.12.2022: בתום שנה ממועד זה

שנים  3הגז ממאגר לוויתן יידחה באישור הממונה, בחלוף 

ממועד תחילת האספקה המסחרית במאגר לוויתן או מועד 

פתיחת האופציות. כל האמור בסעיף זה יחול רק אם נכנסו 

לתוקף הסכמי ייצוא מחזקת לוויתן בהיקף מצטבר של 

 .BCM 120לפחות 

(iii) שנים תינתן לצרכן זכות חד  8ה העולה על בהסכמים לתקופ

 Takeצדדית להודיע על הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית 
                                                                                                                                                                                     

, בהתאם למתווה אבנר ונובל בחזקות "כריש" ו"תנין" ,אישר הממונה את העברת מלוא זכויותיהן של דלק 13.12.2016ביום 
 .לאנרג'יאן ישראל בע"מ הגז,

אישר הממונה את העברת מלוא זכויותיהן של דלק אבנר ונובל בחזקות "כריש" ו"תנין"  13.12.2016יצוין, כי ביום   41
 ל בע"מ.לאנרג'יאן ישרא
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or Pay  לכמות השווה למחצית מכמות הצריכה השנתית

הממוצעת של אותו צרכן בפועל בשלוש שנים שקדמו למועד 

שנים שיחל במועד  3ההודעה כאמור, וזאת בחלון זמן של 

האופציות או תחילת השנה  המאוחר מבין מועד פתיחת

 .השישית ממועד אספקת הגז ללקוח ממאגר לוויתן

 מחירים (ב)

כל עוד הצדדים יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור לפי חוק  (1)

ההגבלים העסקיים, יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח 

על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת 

, אשר מטיל פיקוח על משק הגז 2013-רמת פיקוח(, התשע"ג

ברמה של דיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך תקופה מיום 

החלטת הממשלה ועד למועד בו הושלמה העברת הזכויות 

במאגרי כריש ותנין או במאגר תמר כאמור לעיל, לפי המאוחר 

לפרטים בדבר השפעת  "(;תקופת המעברמביניהם )להלן: "

י הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת הטלת פיקוח על מחיר

 להלן. 1.21.17, ראו סעיף מחיר

במהלך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות במאגר לוויתן ובהן  (2)

"( לצרכנים בעלי הזכויות בלוויתןהשותפות )להלן בסעיף זה: "

הצמדתו, כמפורט פוטנציאלים את חלופות מחיר הגז הטבעי ו

 להלן:

(i)  מחיר בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של

המחירים הקיימים בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות 

לבין צרכניהם, ויעודכן בכל רבעון קלנדרי )בהתאם לחישוב 

 המפורט בהחלטת הממשלה(. 

(ii) ( מחיר חבית מסוג ברנטBrent כפי שיחושב בהתאם ,)

הקיימת במועד החלטת הממשלה לנוסחה המיטבית לצרכן 

 בהסכמים של שותפי תמר.

(iii)  עבור יצרן חשמל פרטי )קונבציונאלי או קוגנרציה( העומד

בתנאים המפורטים בהחלטת הממשלה מלבד החלופות 

( לעיל, גם חלופה ii) -( וiהמפורטות בסעיפים קטנים )

 הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל. 

  ייצוא גז טבעי (ג)

אשר אימצה את עיקרי המלצות  23.6.2013מיום בהחלטת הממשלה 

דוח הועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי 

"(, בוצעו, בין היתר, ועדת צמח" בישראל ופיתוחו העתידי )להלן:

הבהרות ותיקונים באשר לאופן חישוב מכסות הייצוא המותרות 

 ואופן יצירת יתירות במערכת אספקת הגז.

לטת הממשלה האמורה בעניין ועדת צמח )כפי להלן עיקרי הח

 שתוקנה במתווה הגז(:
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להבטיח את צורכי האנרגיה של המשק המקומי הישראלי  (1

לטובת המשק המקומי, כמות  ובכלל זה, לקבוע כי יש להבטיח

הכמות המינימאלית למשק גז טבעי )להלן: " BCM 540של 

 "(, אשר תאפשר אספקה של ביקושי הגז הטבעיהמקומי

שנים החל ממועד החלטת  29 -ורכי האנרגיה של המשק לכלצ

 הממשלה. 

גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה,  לקבוע כי ייצוא (2

 בכפוף להבטחת הכמות המינימאלית למשק המקומי. 

גז טבעי בשטח  לקבוע חובה על בעלי חזקה לחבר כל שדה (3

החזקה למשק המקומי, בעיתוי ובהיקף שייקבעו, במסגרת 

 .חזקה, ובהתאם לתנאים שייקבעושטר ה

להבטיח כי תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות יבשתיות וימיות  (4

להולכה ולטיפול בגז טבעי למשק המקומי יתבצעו במעורבות 

 ממשלתית, ככל שתידרש.

מדינת ישראל, לרבות  מתקן ייצוא הגז יהיה בשטח בשליטת (5

ם בשטח הכלכלי הבלעדי, אלא אם ייקבע אחרת במסגרת הסכ

 בין מדינות. בילטראלי

 לקבוע כי: (6

i.  חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי שתחול על

בעלי חזקות במאגרים שכמות הגז הטבעי בהם, כפי 

, BCM 200-ידי הממונה, עולה או שווה ל-שנקבע על

 מכמות זו. 50%תהיה בשיעור של 

ii. חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי של בעלי 

ת הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע חזקות במאגרים שכמו

אך נמוכה  , 100BCM  -ידי הממונה, עולה או שווה ל-על

מכמות  40%, תהיה בשיעור של  200BCMמכמות של 

 זו.

iii. המינימאלית למשק המקומי של בעלי  חובת האספקה

 חזקות במאגרים שכמות הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע

וכה אך נמ BCM  25 -ידי הממונה, עולה או שווה ל-על

מכמות  25%, תהיה בשיעור של  100BCMמכמות של 

 זו.

iv. ידי -על מאגרים שכמות הגז הטבעי בהם, כפי שנקבע

יחויבו באספקה למשק  BCM 25 -הממונה, נמוכה מ

 המקומי בכמות מינימאלית שתיקבע על ידי הממונה.

לקבוע כי לעניין מאגרים המשותפים לישראל ולמדינות נוספות  (7

 והסדרים ספציפיים. יקבע הממונה תנאים
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במאגר מפותח, יהיה רשאי להחליף את  לקבוע כי בעל חזקה (8

 מכסת הייצוא מטעמו כנגד חובת אספקה למשק מקומי

לאישור הממונה  בהתאם לגודלו ובשיעורים שנקבעו, ובכפוף

והממונה על הגבלים עסקיים, ולאחר ששקלו את כלל 

 וד מאגריםהשיקולים הרלוונטיים, לרבות הצורך בתמרוץ ועיד

קטנים. מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין, בהיקף 

, תוחלף, במועד אישור העברת כל הזכויות בכריש BCM 47של 

ובתנין על ידי הממונה, כנגד חובת אספקת הכמות 

 .42המינימאלית למשק המקומי שחלה על בעלי חזקת לוויתן

חון להטיל על מנהל רשות הגז הטבעי, ביחד עם הממונה, לב (9

 מתן הוראות רגולטוריות למכר בנפרד.

שפותח לפני החלטת הממשלה, יהיה  על אף האמור לעיל, מאגר (10

מהכמות שבעלי החזקה טרם התחייבו  50%רשאי לייצא 

לגביה למשק המקומי במועד החלטה זו, ולא יותר מכך, וזאת 

 באופן מיידי ובלבד שניתן אישור ייצוא.

ראש הממשלה, שר האוצר שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם  (11

ושר הכלכלה, את הצורך לקבוע כללים לגבי מכירה של גז טבעי 

לייצור מוצרים שמיועדים  לצרכנים במשק המקומי המיועד

 לייצוא, שגז טבעי מהווה רכיב ייצור מרכזי בהם, אשר תחשב

כייצוא ואולם לא ייחשבו ליצוא כמויות גז טבעי שישמשו את 

המכרז להקמת מפעל ליצור המפעל אשר יוקם בעקבות 

 אמוניה במישור רותם.

על מנת להגביר את אמינות האספקה של הגז הטבעי ולהגדיל  (12

את כמות האספקה למשק המקומי, לפעול להקמת צנרת 

הולכת גז טבעי ממאגר תמר לאזור אשקלון לרבות מתקן 

יהיה מאגר אחסון  Bטיפול לגז טבעי, ולקבוע כי מאגר מרי 

 .פעיל

שנים  5ידי הממשלה בתום -שלה האמורה תיבחן עלהחלטת הממ

ממועד אישורה לצורך עריכת שינויים, ככל שיידרשו, לגבי המדיניות 

שנים ממועד החלטת  5ידי הממונה לאחר -ביחס לממצאים שיוכרו על

הממשלה, בהתאם לצרכי המשק המקומי ובהתחשב בהיצע הגז 

משרד האנרגיה על  הודיע 2018הטבעי. יצוין, כי במהלך חודש ינואר 

פי הודעת -הקמת צוות לבחינה תקופתית של המלצות ועדת צמח. על

משרד האנרגיה, הצוות יבחן את ההתפתחויות שחלו במהלך ארבע 

השנים וחצי שחלפו מאז קבלת החלטת הממשלה בתחומי הביקוש לגז 

הטבעי ויערוך חשיבה מחודשת בנושאי הביקושים לגז טבעי, היצע הגז 

                                                           
 העניק שר האנרגיה אישור להעברת הבעלות בחזקות "כריש" ו"תנין" לחברת אנרג'יאן ישראל בע"מ. 13.12.2016ביום   42
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הצוות מורכב מנציגי הממשלה  דיניות והפקת הלקחים.הטבעי, המ

שפעלו בהרכב המקורי של הוועדה לבחינת מדיניות הגז הטבעי: 

המועצה הלאומית לכלכלה, אגף תקציבים באוצר, המשרד להגנת 

הסביבה, רשות ההגבלים העסקיים, היועץ המשפטי לממשלה, רשות 

ובראשו יעמוד הגז הטבעי, משרד החוץ והמועצה לביטחון לאומי, 

פי ההודעה, הצוות מתעתד לסיים את -מנכ"ל משרד האנרגיה. על

 .2018העבודה המקצועית עד לחודש יוני 

 מיסוי (ד)

במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים, המסדירה 

סוגיות מיסוי שונות, הנוגעות לפעילות במאגרי תמר ולוויתן. כמו כן, 

קונים לחוק מיסוי רווחים הממשלה החליטה לפעול לקידום תי

ממשאבי טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מס, הבהרות שונות 

בנוסף נקבע, כי מחיר יחידת נפט . וכן החלת הליכי שומה וגבייה

בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל מהסכם הייצוא ולא לפי 

"המחיר הממוצע מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי 

חים ממשאבי טבע, בכפוף לכך שבעל הסכם הייצוא יתחייב להציע רוו

את המחיר שנקבע בהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים בישראל, 

 .באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז

 תוכן מקומי (ה)

הממשלה רשמה בפניה את הודעת שר הכלכלה כי בעלי הזכויות 

בסכום במאגרי תמר ולוויתן מתחייבים להשקיע בתוכן מקומי 

שנים החל ממועד מתן הפטור.  8מיליון דולר על פני  500מצטבר של 

כתוכן מקומי ייחשבו, בין היתר, הוצאות בגין רכישת סחורות או 

שירותים מגופים הרשומים בישראל )לרבות גופים זרים הרשומים 

בישראל(, רכישת טובין, רכש מקבלנים, ספקים או יצרנים ישראלים, 

מחקר ופיתוח בישראל )במישרין או בעקיפין(, השקעות בתחום של 

מסך ההתחייבות כאמור(,  20%הוצאות על כח אדם )עד לתקרה של 

הוצאות על הכשרות מקצועיות, תרומות ופעילות בתחום של אחריות 

 .חברתית

 קיום סביבה רגולטורית יציבה (ו)

ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע 

, government takeבשלוש סוגיות:  -עי והפקתו חיפושי הגז הטב

שנים  10למשך  -ייצוא והשינוי המבני שכלול בהחלטת הממשלה 

 .מיום קבלת החלטת הממשלה

בכוונת הממונה לדחות את בשותפות, למיטב ידיעת השותף הכללי  (ז)

מועד התחלת ההפקה המסחרית והזרמת גז טבעי למשק המקומי 

 .ים מהמועד בו ניתן הפטורחודש 48-ממאגר לוויתן, עד ל

יהיה על בעלי  2017עד סוף שנת  – אבני דרך לפיתוח מאגר לוויתן (ח)

הזכויות בחזקת לוויתן להתקשר בהסכמים מחייבים לרכישת ציוד 
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מיליארד דולר לפחות,  1.5ושירותים לצורך פיתוח החזקה בסכום של 

 .בנוסף לסכומים שהושקעו עד למועד החלטת הממשלה

 

 

 תפויותפקודת השו (ז)

-(, התשע"ה5נכנס לתוקף חוק לתיקון פקודת השותפויות )מס'  23.4.2015ביום 

"(, כאשר קיימות תקופות מעבר ארוכות יותר לגבי מספר התיקון)להלן: " 2015

 .נושאים בהם עוסק התיקון

התיקון הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות, והוא חל רק על 

יות, קרי שותפויות מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן שותפויות מוגבלות ציבור

או בזכויות השותף המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על 

 פי תשקיף. 

מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות 

ציבוריות והסדרת הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה בדרך 

למיטב אימוץ של הסדרים מחוק החברות בשינויים וההתאמות הנדרשים.  של

ידיעת החברה, השותפות ביצעה ותבצע את ההתאמות הנדרשות בכללי הממשל 

 פי התיקון.-התאגידי על

פורסם על ידי משרד המשפטים להערות הציבור  14.12.2016יצוין, כי ביום 

אשר נועד להחליף  43"(תזכירה)להלן: " 2017-תזכיר חוק השותפויות, התשע"ז

פי דברי ההסבר לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע -את פקודת השותפויות. על

הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים, זולים ופשוטים עבור רוב 

השותפויות. עם זאת, התזכיר מאפשר להתנות על חלק גדול מהוראותיו. לפיכך 

וק בהציעו מודל ברירת מחדל אין הוא כובל את השוק אלא מקל על הש

שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב בדברי 

ההסבר כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד על 

השותפויות בישראל. היא כוללת הוראות דיווח מיותרות לרשם וחובות פרסום 

ויות מוגבלות בישראל. בהקשר זה וחשיפה שמצננות את התמריץ להקים שותפ

מוצעים שינויים בהליך הרישום והדיווח לרשם השותפויות, ביניהם ביטול חובת 

הרישום של השותפות הכללית, ביטול דרישות האישור והפרסום של הסכם 

השותפות המוגבלת, ביטול חובות הפרסום ברשומות וביטול ההוראות 

 . מעבר למודל של אכיפה מנהלית העונשיות ביחס להפרת חובת הרישום תוך

 
עוד נאמר בדברי ההסבר לתזכיר, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית, כי היות 

שההסדרים שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לעיל הם 

הסדרים מודרניים ורצויים שאינם טעונים תיקון, מוצע להעתיק את רב 

ר העוסק בשותפות מוגבלת ציבורית. הסעיפים כמו שהם לפרק הרלוונטי בתזכי

עם זאת, נערכו מספר שינויים, רובם טכניים, שעיקרם החלת הוראות ממשל 

 תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות, על כל סוגי השותפויות. 
                                                           

43  rationLaw.aspxhttp://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/Coope 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
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 להלן קישור לנוסח המלא של התזכיר: 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.

aspx. 

 פיקוח על מחירי הגז הטבעי (ח)

פנה משרד האנרגיה לועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר  25.5.2011ביום 

ך "( על מנת שזו תבחן את הצורועדת המחיריםובמשרד האנרגיה )להלן: "

בהטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר בישראל. בהמשך להמלצת ועד 

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  22.4.2013המחירים, ביום 

, המטיל פיקוח על 2013-)החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

חלה  משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים. חובת הדיווח כאמור

באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח 

על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר. לפרטים בדבר השפעת 

הטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר, ראו סעיף 

 הלן.ל 1.21.17

קביעת תאגיד שאינו  -הצעת חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות )תיקון  (ט)

 מדווח או שותפות כחברת שכבה( 

הונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם הצעת חוק  2018בתחילת חודש פברואר 

קביעת תאגיד שאינו מדווח או  -לקידום התחרות  ולצמצום הריכוזיות )תיקון 

, המציעה לתקן את החוק לקידום 2018 -התשע"ח  שותפות כחברת שכבה(,

"( ולהחילו גם על חוק הריכוזיותהתחרות ולצמצום הריכוזיות )להלן: "

שותפויות, חברות פרטיות וחברות זרות. עיקריו של חוק הריכוזיות הם מניעת 

אחזקות צולבות בחברות פיננסיות וריאליות וכן מניעה רגולטורית על שליטה 

באמצעות פירמידת שליטה והגבלתה לשתי שכבות בלבד. נכון  בחברה ציבורית

למועד הדוח, השותפות, ביחד עם יועציה המשפטיים, לומדת את הוראות הצעת 

החוק ואת ההשפעות העשויות להיות לו, אם וככל שתאושר, על השותפות 

ועסקיה. יחד עם זאת, מאחר שנכון למועד הדוח, מדובר בהצעת חוק שטרם 

 ניתן לדעת כיצד ייראה נוסחה הסופי, ככל שיתקבל.נידונה לא 

 הנחיות הממונה (י)

הפעילות בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז בישראל כפופה גם להנחיות 

הממונה אשר מתפרסמות מעת לעת. בשנים האחרונות, לאור התפתחותו של 

לחוק הנפט,  76הנחיות לעניין סעיף תחום זה, פרסם הממונה, בין היתר, 

תן להסדיר את הפרוצדורה להעברה ושעבוד זכות נפט וטובת הנאה שמטר

הנחיות  ,הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא גז טבעי בזכות נפט,

לגבי פעולות קדיחה והנחיות בטחונות בקשר עם זכויות נפט בנוגע למתן 

שנת  במהלך .נתונים מפעולות בזכויות נפטהעברת וחיפושי נפט, הגשת בקשות ו

פורסמו הנחיות הנוגעות להכנה ולהגשה של תכנית קידוח, למבחני הפקה,  2016

להעברת נתונים מפעולות חיפושים, פיתוח והפקה בזכויות נפט, ולנטישת 

פרסם משרד האנרגיה את  27.12.2017ביום  קידוחי נפט או גז טבעי ימיים.

שר ביצע קידוח הנחיות הממונה לאישור תגלית, לפיהן בעל רישיון חיפוש א

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
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במסגרת הרישיון, ובעקבות הקידוח ומבחני ההפקה שנערכו בו נמצאו שכבות 

המכילות גז טבעי או נפט בהיקף אשר לדעת בעל הרישיון מתאים להפקה 

 מסחרית, יגיש לממונה בקשה לאישור תגלית בהתאם להנחיות.

 

 ח בענין וטיפול בגז טבעי/37תכנית מתאר  (יא)

נית לחיבור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה לשם יצירת התשתית התכנו

הארצית והקמת המתקנים הדרושים לשם כך, אישרו המועצה הארצית לתכנון 

"( וממשלת ישראל את "תכנית המועצה הארציתולבנייה )להלן בסעיף זה: "

מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת בענין קבלה וטיפול בגז הטבעי מתגליות 

"(. ח/37תמ"א " או "התוכניתית )להלן בסעיף זה: "ועד למערכת ההולכה הארצ

התוכנית מייעדת שטחים )יבשתיים וימיים( להקמת המתקנים הדרושים 

בתהליך הפקתו והולכתו של גז טבעי הכוללים, בין היתר, תחנות קבלה וטיפול 

בגז טבעי, צנרת להולכת הגז וכיוצ"ב. תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן 

 ח. /37לעיל, תואמת לתמ"א  1.8.5 סעיףבמתכונת המפורטת ב

ניתן פסק דין  22.12.2015כנגד התכנית הוגשו מספר עתירות לבג"צ. ביום 

בעתירות, אשר קבע כי התוכנית צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות 

שהעותרים הציבו בדרכה, ועדה, כמכלול במבחן הביקורת השיפוטית. עם זאת, 

נקודתיות אשר הועלו בעתירות הנ"ל, וקבע כי בית המשפט לא קיבל שתי טענות 

חודשים לתקן את שני הפגמים  18תינתן למועצה הארצית שהות של 

 .הספציפיים שנמצאו בתכנית

החליטה המועצה לבצע התאמות ותוספות בתוכנית בהתאם  2.2.2016ביום 

אישרה  27.3.2016לפסיקת בג"צ כאמור, ובכפוף לאישור ממשלת ישראל. ביום .

ת שרים לענייני תכנון, מקרקעין ודיור )קבינט הדיור( את התיקונים שבוצעו ועד

ידי המועצה הארצית, בהתאם לפסיקת בג"צ בעניין. בנוסף, ביום -בתוכנית על

יבשה( -)בחתך ים  אישרה המועצה הארצית את תמהיל הטיפול 5.4.2016

, ואת "( המופיע בתכנית הפיתוח של מאגר לוויתןתמהיל הפיתוח)להלן: "

מיקום מתקני הטיפול העיקריים, בהתאם להוראה שנקבעה לעניין זה בתמ"א 

הוגשה עתירה לבג"צ ביחס להקמתו של מיכל אחסון  31.10.2016ח. ביום /37

חירום יבשתי של קונדנסט באתר חגית, בין היתר, בטענה שמיקומו של מיכל זה 

נתנה לתמהיל ידי המועצה הארצית במסגרת האישור ש-לא אושר כנדרש על

, אישרה המועצה הארצית, 6.12.2016הפיתוח. בעקבות הגשת העתירה, ביום 

למען הסר ספק, עדכון לתמהיל הפיתוח, באופן שמתקן אחסון הקונדנסט באתר 

ידי המועצה -ח, ייכלל בתמהיל המאושר על/37חגית, במיקום שנקבע בתמ"א 

הוגשה עתירה חדשה  3.4.2017ביום  זאת נמחקה העתירה. בעקבותהארצית. 

. בדיון שנערך נטען, בין 6.12.2016נגד החלטת המועצה הארצית הנ"ל מיום 

היתר, שאישור מיכל יבשתי לאגירת קונדנסט סותר את העדיפות שהוקנתה 

ח להקמת מתקני טיפול בים, ואינו מתיישב עם תכנית הפיתוח של /37בתמ"א 

( FPSOבמתקן ימי צף ) מאגרי כריש ותנין, שלפיה אגירת הקונדנסט תהיה

בסמוך לפי הבאר. בעקבות המלצת בית המשפט, קיימה המועצה הארצית ביום 
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דיון נוסף ביחס למתקן חגית, ואף אישרה את הכללתו בתמהיל  6.12.2017

ביום  צתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן. לאחר שמיעת טענות נוספות, דחה בג"

כנגד  צהוגשה עתירה נוספת לבג" 25.12.2017ביום . את העתירה 24.12.2017

תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן, ובבסיסה טענה שגם את מתקני הטיפול של 

הפנה את  צמאגר זה צריך היה להקים הרחק מהחוף, באזור המאגר עצמו. בג"

העותרים לפסק הדין שנתן יום קודם לכן, אשר דחה את העתירה כנגד מתקן 

 20.2.2018וביום  ,תרת למחוק את העתירהביקשה העו 30.1.2018חגית. ביום 

 .ניתן פסק הדין המוחק את העתירה

 

  בתחום הפעילות של שותפות רציו שינויים רגולטוריים .1.14.3

כאמור, במסגרת תחום הפעילות של שותפות רציו נדרשים אישורים רגולטורים רבים, 

המדינה  מצד הגורמים המוסמכים על פי חוק הנפט, וכן אישורים נלווים של רשויות

)לרבות משרד הביטחון, המשרד להגנת הסביבה ורשויות התכנון השונות(. במהלך 

השנים האחרונות, הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים 

להיות השפעה עשויה לתחום הפעילות של שותפות רציו. לשינויים רגולטוריים כאמור 

 למשל: עילותה של שותפות רציו. כךשלילית על פ

בענין  16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום  .1

מתווה הגז, תוך קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה הגז בעניין "סביבה 

רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע 

 חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

ציבור טיוטת תקנות משק הגז הטבעי )ניהול פורסמה להערות ה 13.3.2017ביום  .2

. השותפות, ביחד עם יועציה 2017משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז 

המשפטיים, לומדת את הוראות הטיוטה האמורה ואת השלכותיה על פעילות 

 .השותפות, ככל שטיוטה זו תיכנס לתוקף

התכנית  , את2592, אישרה הממשלה, במסגרת החלטה מספר 2017באפריל  .3

לעידוד הפיתוח של מאגרי גז קטנים. במסגרת התכנית, תפותח תשתית משותפת 

תנין וחיבור של -למאגרים הקטנים, שתאפשר חיבור ראשון של מאגר כריש

מיליון שקלים  100מאגרים עתידיים שונים לחוף. השקעה ממשלתית של 

תשתיות בתשתיות אלו תעניק לבעלי המאגרים תמריץ כלכלי. בנוסף, יקלו 

תנין ועל מאגרים נוספים בעתיד את ההליך התכנוני הנדרש -משותפות על כריש

כמו כן, מציגה התכנית תמיכה משמעותית בהגדלת הביקושים לגז  .לכניסה לחוף

בציי כלי רכב חלוצים שיונעו בגז ₪ מיליון  10טבעי. זאת באמצעות השקעה של 

בוסים והמשאיות שיופעלו טבעי וכן אפשרויות לעידוד והגדלת כמות האוטו

באמצעות גז טבעי. בנוסף, במסגרת ההחלטה, יוכלו יזמים פרטיים לקדם תכנית 

לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ובגז טבעי בתנאים שפורטו בהחלטה. צעדים 

אלו וכן צעדים נוספים הכלולים בתכנית יובילו לפיתוח מאגרי גז טבעי נוספים, 

 הגז הטבעי. ויסייעו ביצירת תחרות במשק

 פיקוח על מחירי הגז הטבעי  .4

פנה משרד האנרגיה לועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר  25.5.2011ביום 
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"( על מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת ועדת המחיריםובמשרד האנרגיה )להלן: "

פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר בישראל. בהמשך להמלצת ועד המחירים, 

סם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז פור 22.4.2013ביום 

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של 2013-טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

דיווח על רווחיות ומחירים. חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל 

וח על מחירי הגז הטבעי פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיק

ח על מחירי ישראל ברמה של קביעת מחיר. לפרטים בדבר השפעת הטלת פיקוב

 .להלן 1.21.17ף סעי, ראו הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר

שר הנחה  2015שנת בסוף  -להפחתת השימוש בפחם האנרגיה ת שר והחלט .5

חית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של האנרגיה את חברת החשמל להפ

חלה הפחתה  2017. החל משנת 2015לשנת  ביחסבהשוואה לשימוש בפחם  15%

. 2015ביחס לשימוש שנעשה בשנת  20%הפחתה של  הכלנוספים ובסך  5%של 

 1-4שר האנרגיה על החלטתו לסגור את יחידות  הודיע 2016 אוגוסט בחודש

לאחר חיבורם של מאגרי הגז הטבעי לוויתן וכריש תנין  בחדרה, הפועלות על פחם,

לחוף, והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות על גז טבעי בתוך שש שנים. 

התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה לפי  2016בחודש ספטמבר בהמשך לכך, 

הפחמיות שלה,  הכחביחס לאתרי תחנות  2008 –"ח התשסחוק אוויר נקי, 

בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן  במסגרתם נקבע,

הפחמית באתר "אורות רבין", זאת  הכחבתחנת  1-4הפסקת פעילותן של יחידות 

הודיעו שר האנרגיה ד"ר יובל  2018שנת  בתחילת .1.6.202244לא יאוחר מיום 

בשימוש בפחם  30%על הפחתה של  אלקיןשטייניץ והשר להגנת הסביבה זאב 

. במסגרת ההחלטה, תושבת באופן (שנת הבסיס) 2015ר חשמל ביחס לשנת לייצו

בהחלטה נאמר כי היא . 2018 בחדרה בסתיוהפחמיות  1-4יזום אחת מיחידות 

צפויה להגדיל את ותוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות, 

אלי יגיע צעדים אלו יביאו לכך שהמשק הישרוכי  ,הביקושים לגז טבעי במשק

מייצור החשמל בישראל מתבסס על גז  70%-בו למעלה משלמצב  2018בסוף שנת 

 .טבעי ואנרגיות מתחדשות

השימוש בפחם בפועל משקף הפחתה בשיעור  2017למיטב ידיעת השותפות, בשנת 

הדלקים  סלמ 64%-, כאשר הגז הטבעי היווה כ2015ביחס לשנת  30% -של כ

פורסמו עקרונות מדיניות בנושא הפעלה מזערית  2017לייצור חשמל. בסוף שנת 

של יחידות ייצור פחמיות שנקבעו בידי שר האנרגיה, ולפיהם תינתן עדיפות לייצור 

פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס -חשמל בגז טבעי על

מזערי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק. הוראות אלה תומכות בהמשך 

ייצור  בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, מגמה שצפויה להתעצם עם  העדפת

בעתודות הגז חיבורם של מאגרי לוויתן וכריש למערך ההולכה בשוק המקומי. 

המשק  של הגז צרכי כל אתשהתגלו בישראל יש כדי לספק המוכחות הטבעי 

 העשורים הבאים, ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות במהלך המקומי

                                                           
 .5.10.2016בהתאם לדיווח מיידי של חברת החשמל לישראל בע"מ מיום   44
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 .זריםשל מדינת ישראל במקורות אנרגיה 

הקמת מתקני הפקת והולכת  – תכנית מתאר ארצית בענין קבלה וטיפול בגז טבעי .6

גז טבעי מחייבת תפיסת שטחי קרקע נרחבים ולכן נדרשת אסדרה תכנונית. 

 ( לעיל.י)1.14.2לפרטים ראו סעיף 

  בקשר עם פרויקט לוויתן הגבלים עסקיים .1.14.4

הגז והענקת פטור מהוראות חוק ההגבלים העסקיים בכפוף  מתווהלפרטים בדבר 

 לעיל. )ו(1.14.2 , ראו סעיףלקיום תנאים מסויימים

 

 לקוחות של שותפות רציו .1.15

בהסכמים התקשרו עם מספר לקוחות וויתן ויתר שותפי להדוח, השותפות פרסום נכון למועד 

)עיקרי  מחייבים וכן במכתבי כוונות בלתי מחייבים לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן כדלקמן

( וכן 2) -( ו1יג')9ידי שותפי לוויתן מפורטים בביאור -ההסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו על

 :בביאורים ובדוחות המפורטים להלן(

; 30.1.2016גז טבעי מפרויקט לוויתן לאדלטק בע"מ מיום  התקשרות בהסכם לאספקת .א

(. המידע המופיע בדוח 2016-01-019693)אסמכתא  31.1.2016לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

 המיידי האמור מובא בזאת על דרך ההפניה.

הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לאי.פי.אם באר טוביה בע"מ. לפרטים ראו דוח  .ב

( אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על 2016-01-036885)אסמכתא  29.5.2016מיידי מיום 

 דרך ההפניה.

(; NEPCOהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל הלאומית של ירדן )      .ג

)אסמכתא  26.9.2016לדוחות הכספיים ודוח מיידי מיום  4(א'1)'טז9לפרטים ראו ביאור 

 ע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה.( אשר המיד2016-01-054498

התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לפז בתי זיקוק אשדוד בע"מ. לפרטים  .ד

( אשר המידע הכלול בו מובא 2016-01-131362)אסמכתא  24.11.2016ראו דוח מיידי מיום 

 בזאת על דרך ההפניה.

גיות כוח )דליה( בע"מ. לפרטים התקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לאור אנר .ה

( אשר המידע הכלול בו מובא 2016-01-135307)אסמכתא  1.12.2016ראו דוח מיידי מיום 

 בזאת על דרך ההפניה.

 BG International, למכירת גז טבעי לחברת 2014מכתב כוונות בלתי מחייב מחודש יוני       .ו

Limited  על ידי  2015אשר נרכשה במהלך שנתRoyal Dutch Shell ביאור ;  לפרטים ראו

 לדוחות הכספיים. 2'טז9

פנו דלק ונובל לשותפות והודיעו לה על כוונתן להמחות לה את ההסכם  19.2.2018ביום  .ז

 Dolphinus Holdingsלייצוא גז טבעי שנחתם באותו יום בין דלק ונובל לבין חברת 

Limited " :בהתאמה(, או להתקשר " הסכם הייצוא למצרים" ו"הרוכשתבמצרים )להלן

עמה בהסכם לרכישת גז טבעי מפרויקט לוויתן )בהתאם לחלקה היחסי בפרוייקט לוויתן(, 

בהתאם לתנאי הסכם הייצוא למצרים, לצורך מכירתו לרוכשת. לתמצית פרטי ותנאי הסכם 

 19.2.2018הייצוא למצרים, כפי שדווחו על ידי דלק, ראו הדוח המיידי של החברה מיום 

(, שהמידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. הסכם 2018-01-016816סמכתא )מס' א

, בו התקשרו 2015ייצוא מצרים נחתם בהמשך למכתב כוונות בלתי מחייב מחודש נובמבר 
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שותפי לוויתן ובכללם השותפות לאספקת גז טבעי לחברת דולפינוס לצורך שיווקו לצרכנים 

כוונתם לנהל משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי במצרים, במסגרתו אישרו הצדדים את 

מפרוייקט לוויתן לדולפינוס. יובהר כי המחאת הסכם הייצוא לשותפות או התקשרותה עם 

דלק ונובל בהסכם למכירת גז מפרוייקט לוויתן בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך 

יום כל התנאים מכירתו לרוכשת,  כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין שותפי לוויתן ולק

המתלים תחת הסכם הייצוא, וכי אין כל וודאות שהסכם כאמור ייחתם ושהתנאים 

 לדוחות הכספיים. ב1'טז9לפרטים ראו ביאור  .יתקיימו בהסכם הייצואהמתלים 

הסכם לאספקת גז טבעי לכימיקלים לישראל בע"מ. חתמו שותפי לוויתן על  21.2.2018ביום  .ח

( שהמידע האמור 2018-01-017899)מס' אסמכתא  22.2.2018 לפרטים ראו דוח מיידי מיום

 .בו מובא בזאת על דרך ההפניה

 

 שיווק והפצה בשותפות רציו .1.16

הדוח, השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן, מנהלת מגעים ו/או  פרסום למועד נכון

ללם יצרני עם לקוחות פוטנציאליים במשק המקומי ובכמשאים ומתנים שונים, בשלבים שונים, 

במטרה להתקשר בהסכמים מחייבים נוספים למכירת גז  חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתיים

טבעי וקונדנסט. אין כל וודאות שמגעים ומשאים ומתנים כאמור יבשילו לכדי חתימת הסכמים 

יצוין, כי משאים ומתנים מול לקוחות פוטנציאליים בשוק המקומי נעשים בהתאם  .מחייבים

ובכפוף ליכולת האספקה של פרוייקט  לעיל )א(2)ו(1.14.2ווה הגז כאמור בסעיף להוראות מת

הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספים )ככל שמשאים ומתנים כאמור  .וויתן כאמורל

יבשילו לכדי הסכמים מחייבים( עשויה להיות תלויה גם בהמשך פיתוחה של מערכת ההולכה 

 ידי נתג"ז ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.-הארצית לגז טבעי על

פשרויות הייצוא משדה לוויתן לשווקים באגן נכון למועד פרסום הדוח, השותפות בוחנת את א

 :הים התיכון

נכון למועד פרסום הדוח, השותפות מקדמת ביחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן מגעים ו/או 

משאים ומתנים שונים, בשלבים שונים, עם גורמים שונים בקשר עם יצוא גז טבעי בצנרת, בין 

שות הפלסטינאית. במסגרת המשאים ומתנים השאר, לירדן ו/או למצרים ו/או לטורקיה ו/או לר

הנ"ל נדונים פרמטרים מרכזיים בהסכמים אפשריים למכירת גז טבעי בצנרת הכוללים, בין 

השאר, תקופת התקשרות, כמויות, קיבולת, מחיר ליחידה, נוסחת הצמדה, התחייבויות רכישה 

פקת גז לחברת החשמל לפרטים בדבר הסכם לאס .מינימליות, התחייבויות לבניית הצנרת ועוד

הירדנית ממאגר לוויתן, ולהסכם שחתמו דלק ונובל לייצוא גז לצרכנים במצרים ממאגר לוויתן, 

 לעיל. 1.15ראו סעיף 

יובהר כי אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז 

ם ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, ככל מחייבי

 .שייחתמו

 

 חומרי גלם וספקים .1.17

מתקני הקידוח הימיים בפרוייקט לוויתן וציוד ייעודי אחר נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם 

ף המשפיע לעניין לזמינותם, לסוג הפרוייקט ולצרכים המיוחדים של כל פרוייקט. פרמטר חשוב נוס

זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר עליה בו משפיעה, לרוב, על היקף הפעילות בענף וכתוצאה מכך גם 
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על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש, ולהיפך. ככלל, השותפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם 

 ספקים או קבלנים מקצועיים וההתקשרות היא בינם לבין מפעילי הפרוייקטים. 

 

 מים מהותיים הסכ .1.18

ממועד הקמתה ועד למועד הדוח החברה לא התקשרה בהסכמים מהותיים שאינם בדרך 

 העסקים הרגילה של החברה, למעט:

 (.לדוחות הכספיים 4וביאור  לעיל' א1.6.3 סעיף ו)רא סדרה א'לוואה לההסכם ה א.

וחות לד 4 -ו 3 יםבביאור תתוארומאשר חלק מהוראותיו ) לסדרה א' שטר הנאמנות ב.

 בתשקיף 2נספח א' לפרק מצורף במלואו כשטר הנאמנות לסדרה א' . כמו כן, הכספיים

 .(להשלמה

 לדוחות הכספיים(. 4' לעיל וביאור א1.6.4סדרה ב' )ראו סעיף להלוואה ההסכם  ג.

לדוחות  4 -ו 3שטר הנאמנות לסדרה ב' )אשר חלק מהוראותיו מתוארות בביאורים  .ד

 (.2016מצורף במלואו כנספח א' להצעת המדף הנאמנות לסדרה ב'  שטרהכספיים. כמו כן, 

 לדוחות הכספיים(. 4לעיל וביאור  א1.6.3הסכם ההלוואה לסדרה ג' )ראו סעיף  ה.

לדוחות  4 -ו 3מהוראותיו מתוארות בביאורים שטר הנאמנות לסדרה ג' )אשר חלק  ו.

 (.2017הכספיים. כמו כן, שטר הנאמנות לסדרה ג' מצורף במלואו כנספח א' להצעת המדף 

 לעיל(. 1.9הסכם לקבלת שירותים משותפות רציו )ראו סעיף  .ז

 

 ביטוחים .1.19

השותפות להלן.  1.21.3סיכוני תפעול כמפורט בסעיף פעולות חיפושי נפט נתונות ל .1.19.1

עורכת מעת לעת את הביטוחים המקובלים בתחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח והפקת גז 

טבעי בשינויים המחויבים מדרישות החוק, הרגולציה, תנאי הרישיון, דרישות הגופים 

פעילות השותפות וחשיפותיה. הביטוחים נערכים בפוליסות המממנים ומהיקפי 

קבוצתיות הכוללות מספר מבוטחים, המכסות את הנכסים והחבויות בפעילויות 

השונות של השותפות וזאת רק כנגד חלק מהסיכונים האפשריים, כמקובל בענף 

בגין החיפושים, הפיתוח וההפקה של גז טבעי. מערך הביטוח מכסה, בין היתר, הוצאות 

(, נזקי רכוש, סיכונים לעבודות קבלניות בעת Control Of Wellאובדן שליטה בבאר )

פיתוח הנכסים וכן חבויות בגין נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד שלישי עקב פעילות 

 .הקידוח, ההקמה וההפקה לרבות נזקי זיהום כתוצאה מאירוע תאונתי

מאי ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים המפורטים לעיל נערכים בחלקם באופן עצ

הביטוחים של נובל. פוליסות הביטוח כפופות להסכמי שיעבוד והמחאת זכויות 

 .בהתאם להסכמי מימון אשר נערכים מעת לעת

אין כל בטחון שניתן יהיה בעתיד לרכוש ביטוחים לכיסוי סיכוני התפעול ו/או  .1.19.2

, כי הכיסוי שיינתן לכיסויים הביטוחיים המתוארים בסעיף הביטוחים ואין כל בטחון

 .ידי פוליסות הביטוח שיירכשו, ככל שיירכשו, יהיה מספיק-על

החברה מבוטחת במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )של  .1.19.3

ידי -ותאגידים המוחזקים על השותף המוגבל בה ,של השותף הכללי ,שותפות רציו

קרה ולתקופה. הביטוח בתוקף עד מליון דולר למ 20גבול האחריות הינו  –( השותפות

 . 928.2.201ליום 
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יצוין כי השותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש על פי החשיפה, זאת  .1.19.4

ביחס לעלויות הביטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, השותפות יכולה 

כום להחליט על שינוי ו/או צמצום הכיסוי הנרכש ו/או שינוי לרבות הקטנה של ס

 .הביטוח הנרכש ו/או שלא לרכוש כלל ביטוח עבור סיכון זה או אחר

 

 הליכים משפטיים .1.20

 למועד הדוח, החברה אינה צד להליכים משפטיים. נכון .1.20.1

 טו9-ו יד9ביאורים לפירוט על אודות הליכים משפטיים שהשותפות צד להם, ראו  .1.20.2

 לדוחות הכספיים.

 

  גורמי סיכון .1.21

חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח של תגליות נפט וגז כרוכה  פעילותה של שותפות רציו בתחום

בהוצאות כספיות גדולות, בדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי, במיוחד בכל הנוגע לפעילות 

 חיפושים והפקה בים, וטומנת בחובם סיכונים רבים.

, קהשהחברה הנפי החוב אגרותכל אחת מסדרות  מחזיקי כלפי החברה של הואיל והתחייבויותיה

לשותפות רציו, הרי שיכולת הפירעון ההלוואות תלויות ביכולתה של שותפות רציו לפרוע את 

ידי  על אגרות החוב של הפירעון ליכולת עיקרי גורם שותפות רציו מהווה והאיתנות הפיננסית של

 .החברה

צלו לחברה זכות לקבלת תמלוג מגז ונפט שיופקו וינו העניקהשותפות רציו מאחר שזאת ועוד, 

יש להביא בחשבון את אותם גורמי , ממאגר לוויתן אשר לשותפות רציו זכויות השתתפות בהן

סיכון של שותפות רציו, אשר יש בהם כדי להשפיע על יכולתה לפרוע את ההלוואה לשותפות רציו 

 ועל על הזכות לקבלת התמלוג. 

ואין לה  לוויתןחזקות בהקשר זה, יש לחזור ולהדגיש כי לחברה אין השפעה על אופן ניהול 

 לוויתןלמעשה כלים המאפשרים לה להבטיח כי שותפות רציו ובעלי הזכויות האחרים בחזקות 

ו/או להבטיח כי לא יופרו על ידם תנאי החזקות,  לוויתןיפעלו בשקידה ראויה לפיתוח חזקות 

 לרבות תנאי תוכניות העבודה ו/או למנוע חילוט של החזקות במקרים כאמור.

פירוט של גורמי הסיכון של החברה, וגורמי הסיכון של שותפות רציו שהתממשותם עלולה להלו 

להשפיע לרעה על יכולת הפירעון של החברה את אגרות החוב. יצויין כי גורמי סיכון אלו 

מבוססים על ניסיון עבר, בישראל ובעולם, בתעשיית חיפושי הנפט וגז והם גורמי סיכון אשר 

ת רציו העריך שהשותפות חשופה או עשויה להיות חשופה אליהם. השותף הכללי בשותפו

 הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות חיפושי נפט והפקה בים.

 

 תלות בשותפות רציו ובשותף הכללי בה .1.21.1

היכולת של השותפות לפרוע את את ההלוואה שהוענקה לה על ידי החברה, תלויה, בין 

כולתה לגייס הון ובהצלחת פעילותה העסקית במסגרת היתר, בחוסנה של השותפות, בי

. התממשותם של אחד או יותר מסיכוני השותפות המפורטים להלן, עלול לוויתןחזקות 

לפגוע ביכולתה של השותפות לפרוע את ההלוואה ובכך להשפיע על יכולתה של החברה 

 לפרוע את אגרות החוב או לממש את התמלוג. 

דרוש הובשותף הכללי בה בכל הקשור בקבלת המידע  לחברה תלות בשותפות רציו



 63  - א                                                            

עליה מכוח חוק ניירות ערך והתקנות  החלותלחברה על מנת לעמוד בחובות הדיווח 

 שהותקנו ו/או יותקנו על פיו.

 

 הזכות לתמלוגים כזכות קניינית .1.21.2

לגישת החברה, הזכות לקבלת התמלוג מחלקה של שותפות רציו מגז ונפט שיופקו 

הינה זכות קניינית או לכל  לדוחות הכספיים( 4ביאור ב מתוארר לוויתן )כוינוצלו ממאג

הפחות מעין קניינית שתקנה לחברה עדיפות על פני נושים אחרים של השותפות אם 

 האחרונה תקלע למצב של חדלות פירעון. 

יש להדגיש כי איו כל בטחון כי פרשנות כאמור של הזכות לתמלוג תהיה זהה לפרשנות 

ידי בתי המשפט -פט בישראל, אם וכאשר תובא להכרעתו. ככל שייקבע עלבתי המש

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. -קתם של בתיפרשנות מעמדה של הזכות לתמלוג טרם נידונה בפסי

כאמור לעיל, קבלת תמורות מכוח התמלוג תדחה עד לתשלום תמלוגים למדינה 

בהתאם לחוק הנפט )ו/או כל נטלים ו/או היטלים ו/או כיו"ב אחרים על פי דין(, תמלוגי 

על לשותף הכללי ולחברת איתן אייזנברג בע"מ )הגיאולוג של שותפות רציו( וכן 

עמידו לשותפות רציו מימון לפיתוח הלתאגידים פיננסיים אשר  תשלומים שוטפים

"(, באופן שהוא ישולם מהכנסות שותפות הבנקאיהחוב חזקות לוויתן )להלן ביחד: "

רציו מגז ונפט שיופקו וינוצלו ממאגר לוויתן לאחר ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגים 

אודות התקשרות לפרטים  .בנקאיכאמור ולאחר תשלום התשלומים בגין החוב ה

' גי9שותפות רציו עם קונסורציום בנקים למימון חלקה בפרויקט לוויתן, ראו ביאור 

 לדוחות הכספיים.

 תפעול והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק-סיכוני .1.21.3

-פעולות חיפושי נפט וגז, פיתוחם והפקתם נתונות לסיכונים רבים, כגון התפרצות בלתי

תפוצצות, התמוטטות בור הקידוח, נפילת מבוקרת של נוזלים וגז מבור הקידוח, ה

כלים לבור הקידוח, תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקידוח יהיה 

אחד מהם עלול -בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות, התלקחות נפט וגז, אשר כל

לגרום להרס או נזק של בארות נפט או גז, מתקני ההולכה וההפקה, ציוד חיפושים, גוף 

 כוש של צדדים שלישיים. ור

במידה שיקרו אירועים כאמור בים, עלולות התוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים 

כן קיים סיכון של אחריות לנזקים הנובעים מזיהום -להיגרם נזקים כבדים ביותר. כמו

 . 45נזילה של נוזלים ו/או דליפה של גז ו/או סביבתי עקב התפרצות

 Marineבנוסף לכך בסיכוני ים הקיימים לגבי כל כלי שיט )עבודות קידוח בים כרוכות 

Perils זיהום הים עקב פעילות השותפות עלול להיות כרוך בהוצאות גדולות מאד .)

לתיקון הנזק ולגרור קנסות כבדים. כמו כן עשויות תקלות במהלך קידוחים לחייב 

אותם קידוחים, שינויים בתכניות הקידוחים העשויות להיות כרוכות בהגדלת עלות 

                                                           
, פועל בקידוחים ובעבודות הפיתוח בהתאם לתקנים האמריקאיים כפי שעודכנו בפרויקט לוויתן המפעילנובל, יצויין, כי   45

 לאחרונה בעקבות האירועים במפרץ מקסיקו.
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וזאת מעבר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם מהתקלות והניסיונות 

 להתגבר עליהן.

אף שהשותפות מבוטחת לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר לפעילותה, 

אין כל בטחון שניתן יהיה להשיג את כל הביטוחים הדרושים לכיסוי הסיכונים הללו, 

לכיסוי כל סוגי הנזקים  ידי פוליסות הביטוח, יהיה מספיק-ן עלוכי הכיסוי הנית

)חלקם מכוסה באופן חלקי בלבד וחלקם אינו מכוסה כלל(. ישנם סיכונים  והיקפם

 שלגביהם לא ניתן לרכוש ביטוחים ו/או שהפרמיה גבוהה עד כדי כך שאינה ריאלית.

ת כל ראשי הנזק הביטוחים אשר רכשה או תרכוש השותפות אין בהם כדי לכסות א

האפשריים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סביבתי או את מלוא היקפם הכספי של 

הנזקים העלולים להיגרם, אשר אף אינם ניתנים לצפיה או אומדן מראש, לרבות את 

הסכומים שהשותפות עלולה להתחייב בהם כלפי צדדים שלישיים כתוצאה מהסיכונים 

סות אפשרי, הן לעניין אבדן שליטה בבאר, הן לנזק האמורים, הן לעניין אבדן הכנ

לרכוש מכל סוג בתוך הבאר והן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה במקרה של 

אירוע בגינו ייגרם נזק למערך ההפקה, לרבות עקב טרור, מלחמה, סייבר ואובדן 

ועוד,  שליטה בבאר והן נזק לרכוש מכל סוג בתוך הבאר )ככל שיהיה כזה בעתיד(. זאת

לגבי ביטוחים מסויימים כגון סייבר וזיהום הדרגתי עשוי השותף הכללי להחליט שלא 

 לעורכם כלל.

יצויין, כי ההחלטה על היקף וסוג הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך 

בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של בסוג הפרוספקט אליו קודחים, התחשבות, בין היתר, 

צע והסיכונים הצפויים. לגבי ביטוחים מסוימים עשוי המפעיל בפרויקט הכיסוי המו

מסויים, להחליט שלא לעשותם. כמו כן, אין כל ודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש 

 פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או בכלל.

להספיק משכך, במקרה של אסון בקנה מידה גדול, הביטוחים אשר נערכו עלולים שלא 

לכיסוי מלוא הנזקים לשותפות ו/או לצדדים שלישיים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום 

סביבתי. סיכונים אלו, אם יתממשו, עלולים לגרום לדחיות ועיכובים בפעילויות 

הפיתוח וההפקה של השותפות, ובמקרה קיצון אף עלולים להביא את השותפות 

  .לחדלות פירעון

 גיאופוליטיקה .1.21.4

יטחוני והכלכלי בישראל כמו גם המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים המצב הב

להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים בינלאומיים להתקשר ביחסים עסקיים עם 

ישראל ו/או גופים ישראליים, לרבות עם השותפות ושותפיה בפרויקט לוויתן. מספר 

ית בישראל ואת עסקיהם מדינות וארגונים שונים עדיין מגבילים את הפעילות העסק

עם חברות ישראליות. אי לכך, הרעה ו/או החמרה במצב הגיאופוליטי במזרח התיכון 

עלולה לפגוע ביכולת השותפות לקדם את עסקיה עם מדינות וגופים כאמור, לפגוע 

ביכולת לייצא גז טבעי למדינות שכנות ולגרום לאי כניסה לתוקף או לביטול הסכמים 

גז עם אותם לקוחות. כמו כן, הרעה במערכת היחסים הבילטרלית חתומים של אספקת 

בין ישראל לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים, מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או 

כלכליים, עשויה להשפיע לרעה על יכולת השותפות לייצא גז ממאגר לוויתן ו/או על 

 .מימוש הסכמים חתומים לייצא גז מממאגר לוויתן
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 ובספקי ציוד ושירותים מקצועיים בקבלניםתלות  .1.21.5

פעולות חיפושי נפט, קידוחים, התחום הגיאוגרפי של חזקות לוויתן מצוי כולו בים. 

עבודות פיתוח וסקרים סייסמייים בים העמוק מהסוג שמבצעת השותפות, מבוצעות 

לות על ידי קבלנים זרים, מכיוון שנכון למועד הדוח לא קיים קבלן בישראל המבצע פעו

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 

עמוקים בפרט הינו קטן ,יחסית, בהשוואה למספר אסדות הקידוח המסוגלות לקדוח 

כל ביטחון כי יימצאו אסדה או כלי שיט מתאים לביצוע הקידוחים ביבשה, ואין 

במועדים שייקבעו להם. עקב כך, עשויות פעילויות חיפושי הנפט והגז הטבעי להיות 

כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים בלתי צפויים ו/או משמעותיים 

ל חלק מהן. לא כל הציוד וכח בלוח הזמנים שנקבע ואשר ייקבע לביצוע העבודות או כ

האדם המתאימים לביצוע פעולות ספציפיות בתהליך חיפושי הנפט והגז הטבעי מצויים 

בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים, ולפיכך מתעורר לא פעם צורך להזמין 

שירותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו"ל, דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את 

ף, התקשרות עם קבלנים זרים לבצוע פעולות חיפושי נפט ו/או גז טבעי, הפעילות. בנוס

הפיתוח וההפקה בים ובכלל זה ביצוע סקרים סייסמיים ועבודות תחזוקה ותיקונים, 

עלולה להיתקל בקשיים עקב מצבה הגיאופוליטי והביטחוני של מדינת ישראל. 

לתי צפויים בלוח הזמנים כתוצאה מהאמור לעיל עלולים להיווצר עיכובים או דחיות ב

שנקבע ואשר ייקבע לצורך ביצוע פעולות חיפושי הנפט והגז הטבעי, דבר שעלול להביא 

לייקור בעלויות החיפושים ואף לפקיעת זכויות נפט במקרה שזכויות הנפט מותנות 

במקרה שהשותפות תחליט לשכור את  .בביצוע פעולות כאמור במועדים מסויימים

, הדבר עשוי להיות כרוך בהוצאות נוספות עקב היעדר הניסיון של שרותיו של קבלן זר

 הקבלן בביצוע עבודות בישראל.

 על נתונים חלקיים או משוערים והסתמכותסיכוני אקספלורציה  .1.21.6

חיפושי נפט אינם בגדר מדע מדוייק, ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון כספי 

של תגליות נפט וגז כרוכים בהוצאות היות ופעילות החיפושים של נפט וגז ופיתוח 

כספיות גדולות, ובמקרה של כישלון בקידוחי ניסיון, או אפילו במקרה של תגלית 

שאינה מסחרית ועל כן אינה ראויה לפיתוח והפקה, עלולים כל כספי ההשקעה לרדת 

ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי -לטמיון. ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאי אי

ף ההוצאה לכל פעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפי לוח הזמנים והן היק

לגבי תוצאות כל פעילות של חיפוש ופיתוח, וכרוכה בסיכון כספי רב. האמצעים 

והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיזיים אינם מספקים תחזית מדוייקת על המיקום, 

ז, ולפיכך קביעת יעדי החיפושים המאפיינים, הצורה או הגודל של מאגרי נפט או ג

וההערכות לגבי גודל המאגרים ומשאבי הגז ו/או הנפט שבהם מבוססת, במידה רבה, 

על נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. מובן 

שלא ניתן להבטיח כי כתוצאה מהחיפושים יתגלה נפט או גז בכלל, או כאלה שיהיו 

תכניות החיפושים והפיתוח של המשתתפים  .ם להפקה ולניצול מסחריים בפרטניתני

בנכסי הנפט שבהם לשותפות זכויות מבוססות על הערכות גיאולוגיות של השותפות 
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ושל המפעיל. מובן כי אין בטחון שההערכות האמורות אכן נכונות, ואם יתברר שאינן 

כניות אלה עד כדי אובדן כל נכונות עלול הדבר לפגוע בכדאיותן הכלכלית של ת

ההשקעה באותן תוכניות. יתר על כן, קיים חוסר מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישיר לגבי 

חלק מהאזורים הימיים בהם מצויים נכסי הנפט של השותפות, וזאת, בין היתר, בשל 

 מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים אלו ומיעוט האינפורמציה שניתן לקבל מהם.

ם לאמור לעיל, יתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף רזרבות בנוסף, בהתא

 הגז ומשאבי הגז הניתנים להפקה מהמאגרים.

הערכת משאבים במאגרים הינה תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות ועל 

מידע חלקי, ועל כן הערכות לגבי אותו מאגר המבוצעות על ידי מומחים שונים, עשויות 

להיות שונות באופן מהותי. לאור האמור, יצויין כי המידע המופיע בדוח לעניין לעיתים 

משאבי הגז במאגרים השונים הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות 

מדויקות, ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הגז הניתנים 

 להפקה.

 אפשרות של העדר אמצעיםזמנים משוערים בלבד ו-עלויות ולוחות .1.21.7

עלויות משוערות ולוחות זמנים משוערים של ביצוע פעולות חיפושים ופיתוח מבוססות 

 על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטיות ניכרות. 

תכניות העבודה המשוערות כמפורט בדוח זה ותוכניות עבודה ככל שתהיינה בעתיד, 

עקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן עשויות להשתנות במידה משמעותית ב

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 ההוצאות בפועל שתידרשנה 

 לשם השלמת הפעולות תהיינה גבוהות בהרבה מתקציב ההוצאות המתוכנן. 

במקרים כאמור, אם לא יהיו בידי השותפות אמצעים כספיים מספקים, עשוי השותף 

הכללי לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות המתוכננות לביצוע כמפורט בדוח זה 

 . פעולות החיפושים והשותפות עלולה לאבד את זכויותיה בנכסי הנפט בהם מבוצעות

 חילוט זכויות השותפות בחזקות לוויתן .1.21.8

קיימת אפשרות שפעולות החיפושים והפיתוח המתוכננות על ידי השותפות תהיינה 

כרוכות בהוצאות כספיות אשר לשותפות לא יהיו אמצעים לכסותם. על פי הסכם 

אושר התפעול החל בחזקות לוויתן, אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מ

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 

י הפרת היחסי, במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כד

ההסכם, עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה 

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 

חים ימיים עלולות החריגות )הן הצפויות הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידו

והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה 

 הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה, ובמקרה כזה תפקע גם הזכות לתמלוג. 
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", יהיה על השותפות להשקיע את חלקה היחסי בהוצאות לוויתןיצוין, כי לאור תגלית "

. פרויקט שלב ראשון במאגר וכן פיתוח פרויקטים נוספים, ככל שיוחלט עליהם פיתוח

בשלב זה, אין כל ודאות כי יהיה ביכולתה של השותפות לגייס את האמצעים שידרשו 

, ויכולתה לגייס באמצעות מימון בנקאי או חוץ בנקאי הפרויקטים כאמורלשם פיתוח 

 י השוק, שישררו באותה עת. ו/או הנפקות את הסכומים שידרשו, תושפע מתנא

 צירוף משתתפים נוספים, תלות בשותפים אחרים ודילול חלקה של השותפות בהכנסות .1.21.9

הצטרפות משתתפים נוספים לזכויות בנכסי הנפט של השותפות תביא בהכרח להקטנת 

 .)ככל שתהיינה( חלקה של השותפות בהכנסות נפט

פשרות שפרישת אחד בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים, קיימת א

המשתתפים, כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו )בהוצאות 

שטרם אושרו( בפעולות החיפושים, תגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצן לפני 

השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות 

ידי אחד השותפים, זכאי בדרך כלל  החיפושים. יתר על כן, במקרה של אי תשלום על

המפעיל על פי הסכם התפעול המשותף לדרוש מיתר השותפים שאינם מפגרים בתשלום 

כי ישלמו את הסכומים האמורים באופן יחסי, כל אחד לפי חלקו, וזאת על מנת 

 להבטיח כי תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא תיפגע בשל הפיגור.

ט, הממונה רשאי לבטל זכות נפט אם בעל זכות נפט לא מילא אחר על פי חוק הנפ

לא מילא אחר תנאי  הוראה מן ההוראות של חוק הנפט והתקנות שהותקנו על פיו ו/או

לא פעל בהתאם לתכנית העבודה שהגיש או שאיחר בביצועה  החל על זכות הנפט ו/או

הסכומים שהתחייב  בהתאם ללוח הזמנים לביצועה או לא השקיע בחיפושי הנפט את

 להשקיע לשם ביצוע תכנית העבודה. 

 של שותפות רציו אפשרות ביטול או פקיעת זכויות ונכסי נפט .1.21.10

זכויות נפט ניתנות על פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות 

במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. הארכת תוקפו של נכס נפט הינה, בדרך כלל, 

ול דעת הרשויות המוסמכות על פי חוק הנפט הרשאיות גם לחדשו רק בחלקו או בשיק

להתנות בו תנאים נוספים. במקרה של אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט, 

 ניתן לבטל זכות נפט או לצמצמה. 

אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלול להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים 

 . ות אלה עלולים לרדת לטמיוןשהושקעו בזכוי

 חליפין של מטבע חוץ שינוי שער .1.21.11

לשותפות צפויות הכנסות הנקובות בדולר מהסכמים למכירת גז טבעי ממאגר לוויתן 

ואילו חלק מהותי מהתחייבויותיה, לרבות מקורות המימון נקובים בש"ח. לפיכך שינוי 

  .בשער הדולר עלול להשפיע על יתרות התחייבויותיה

 ה לריביתחשיפ .1.21.12

חלק מהתחייבויות השותפות הן בריבית בשיעור משתנה ולפיכך השותפות חשופה 

לשינויים בשיעורי הריבית אשר עלולים להיות להם השפעות על תוצאותיה העסקיות 

 .של השותפות

  אישורי גורמים חיצונייםתלות בקבלת  .1.21.13

שויות המדינה ביצוע פעולות בשטח חזקות לוויתן, טעון קבלת היתרים ואישורים מר
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 השונות, דבר העשוי לגרום לדחייה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות.

  

 תנודתיות מחיר הנפטשינויים בתעריף ייצור החשמל ו .1.21.14

נוסחאות ההצמדה של מחיר המכירה של חלק מההסכמים שחתמה השותפות למכירת 

, (Brent)גז טבעי ממאגר לוויתן נגזרות מתעריף ייצור החשמל ו/או ממחיר הנפט 

ולפיכך ירידה בתעריף ייצור החשמל ו/או במחיר הנפט עלולה להשפיע לרעה גם על 

 ידה.-המחירים אותם תוכל השותפות לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי שיימכר על

השותפות צופה כי נוסחאות ההצמדה של מחיר המכירה של חלק מההסכמים למכירת 

פות יהיו אף הם לתעריף ייצור החשמל או הגז הטבעי ללקוחות פוטנציאליים של השות

למחיר הנפט, כך שלירידה במחירי הנפט ו/או בתעריף ייצור החשמל עלולה להיות 

השפעה לרעה על הכנסות השותפות ממכירת גז טבעי במצבים בהם מחיר הנפט נמוך 

  או נמצא במגמת ירידה או במצבים בהם תעריף ייצור החשמל יירד.

ייצור החשמל, כי רשות החשמל ביצעה בשנים האחרונות שינויים יצוין, בקשר לתעריף 

מתודולוגיים באופן חישובו של תעריף ייצור החשמל וייתכן שבשנים הקרובות יבוצעו 

שינויים נוספים אשר עלולים להביא למחלוקות מסחריות בין השותפות ללקוחותיה 

רה מכך, ייתכן שבשנים יתבקשר עם דרך חישובו ויישומו בנוסחאות מחיר הגז הטבעי. 

הבאות תעריף הייצור, שבעיקרו מייצג את העלויות וההפקה של חברת החשמל, יבוטל 

ובמקומו ייקבע מדד אחר שיהיה רלבנטי באותה עת.  שינוי מעין זה עלול להשפיע 

לרעה על הכנסות השותפות ממכירת גז באותם הסכמים שהשותפות חתמה עליהם 

    . שמלוהצמודים לתעריף ייצור הח

( לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, והוא נתון Commodityהנפט לסוגיו הינו מצרך )

לתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים בינלאומיים שאין לשותפות אפשרות 

להשפיע עליהם ו/או לחזותם מראש. מחיר הנפט הינו גורם מרכזי המשפיע על כדאיות 

עי. כאשר מחירי הנפט נמוכים או נמצאים במגמת חיפושים והפקה של נפט וגז טב

ירידה ייתכנו מצבים בהם לשותפות לא תהיה כדאיות כלכלית להמשיך ולבצע 

חיפושים בהתאם לתוכניות העבודה ו/או להתחיל בביצוע חיפושים חדשים. יתרה מכך, 

גם באם תהיה תגלית באותם חיפושים חדשים ייתכנו מצבים בהם יתברר כי הפקתו 

ועד אמצע  2009הגז הטבעי או הנפט אינה משתלמת מבחינה כלכלית. החל משנת של 

 2014הנפט נסחר בעולם במגמת עליה מתמשכת. אולם, החל מחודש יולי  2014שנת 

ועד  2016. מתחילת שנת 60% -מחיר הנפט צלל בלמעלה מ 2015ועד לחודש דצמבר 

ה ו/או שינויים קיצוניים למועד דוח זה מחיר הנפט נמצא במגמת התאוששות. עליי

במחיר הנפט עלולה לגרום לגידול בעלויות חיפושים ו/או הקמה של תשתיות הפקה וכן 

לגידול בהוצאות התפעול של הפקת הנפט והגז הטבעי. במקרים בהם מחיר הנפט גבוה 

או נמצא במגמת עלייה תיתכן זמינות נמוכה של משאבים שהינם קריטיים לביצוע 

ה, כמו ציוד לחיפוש, קידוח והפקה וכוח אדם מקצועי, ובהתאם החיפושים וההפק

 עלות אותם משאבים עלולה להיות גבוהה. 
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 קשיים במציאת קונים לגז טבעי ומגבלות על ייצואתחרות באספקת גז,  .1.21.15

תחרות באספקת גז טבעי לשוק המקומי ולמדינות שכנות עלולה לדחות  בצורה 

נים לשיווק ולאספקה של עתודות הגז שנתגלו משמעותית את לוחות הזמנים המתוכנ

ידה ו/או להפחית את המחיר שבו תמכור השותפות את הגז הטבעי, ובכך לפגוע -על

 בהכנסותיה.

בישראל נתגלו מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפם העולים באופן משמעותי על 

יימת הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק הישראלי. לאור התחרות הק

עם קבוצות נוספות הפועלות בשוק הגז הטבעי, בעיקר לאור היקפי האספקה הנוכחיים 

והפוטנציאל העתידי לגידול בכמויות האספקה משדה הגז הטבעי "תמר", וכן תחרות 

צפויה ממאגרי כריש ותנין, אין בטחון כי יעלה בידי השותפות למצוא קונים מתאימים 

החזויות שנמצא במאגר לוויתן ו/או שיימצא  בשוק המקומי לכמויות הגז הטבעי

בעתיד )ככל שיימצא(. לפיכך, צפוי כי חלק מעתודות הגז מפרויקט לוויתן ייעודו לצרכי 

ייצוא, בכפוף להגבלות בדבר ייצוא גז טבעי, שנקבעו בהחלטת הממשלה בעניין ועדת 

(. כמו כן, ייתכן שיתגלו ממצאים נוספים לעיל )ד()ו(1.14.2בסעיף צמח )המפורטת 

אשר פיתוחם  הן בישראל והן במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון,בעתיד, 

באספקת גז טבעי למשק הישראלי ולמדינות עשוי להוביל לכניסת מתחרים נוספים 

 שכנות. 

בנוסף, עלולה השותפות להתמודד עם תחרות מול מקורות אנרגיה תחליפיים כגון: 

 פחם, דלקים נוזליים )כגון סולר ומזוט( ומקורות של אנרגיה מתחדשת.

בשווקים שאליהם השותפות מתכוונת לייצא את הגז הטבעי פועלות חברות ענק 

וחברות אנרגיה ממשלתיות המספקות גז ממאגרים שבבעלותן ו/או חברות  בינלאומיות

ענק העוסקות בסחר בגז טבעי או בגט"ן. תחרות במחירי הגז ובתנאי האספקה בין 

השותפות ובין אותן חברות בינלאומיות עלולה להשפיע לרעה על הכנסות השותפות 

 בייצוא גז טבעי לאותם שווקים.

לספקו לצרכנים השונים תלויה, בין היתר, באיכותו, בכמויות היכולת לשווק גז טבעי ו

שיופקו ובכלכליות ההפקה. בנוסף השיווק והאספקה כרוכים גם בהיקף המתקנים 

הקיימים המיועדים לשימוש בגז טבעי וכן בהקמה ו/או בהסבת מתקני יצור. לפיכך, 

דרישות אספקת גז מותנית, בנוסף, גם ביכולת להציע אספקה רצופה בהתאם ל

 הצרכנים, ולאורך זמן.

החלטות רגולטוריות כגון מתווה הגז, המאפשרות ללקוחות גמישות מבחינת תקופת 

ההתקשרות וכן האפשרויות שניתנו ללקוחות להקטנה משמעותית של הכמויות אשר 

להן התחייבו עלולות להקטין את ההכנסות ממכירת גז בצורה מהותית,  ולצמצם את 

אותן כמויות ללקוחות אחרים בישראל עקב גודלו המוגבל של  האפשרויות למכירת

 השוק המקומי.

באמצעות אוניה מגזזת שחכרה  LNGחברת החשמל מייבאת  2013החל מחודש ינואר 

חברת החשמל וממוקמת במים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, שבתנאים 

 שותפות. מסוימים הגז הנוזלי עלול להיות בר תחרות לגז שיימכר על ידי ה
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כמו כן, יש לקחת בחשבון כי על אף שישנם מספר מפעלים גדולים ברחבי הארץ 

המשתמשים בגז טבעי קיימים עוד צרכנים פוטנציאלים נוספים, ואולם עדיין לא 

קיימת בישראל מערכת חלוקה )צנרת( בפריסה ארצית הדרושה לשיווק גז טבעי 

ל סיבה שהיא, עלולים לגרום לצרכנים אלו. עיכובים בהנחת צנרת החלוקה, מכ

לקשיים למימוש של הסכמי מכירת גז טבעי, היה וייחתמו הסכמים עם אותם צרכנים 

 פוטנציאליים.

למיטב ידיעת השותפות ההערכות הנוכחיות הינן שמאגרי הגז הטבעי הידועים כיום 

מספיקים לצרכיה הצפויים של מדינת ישראל לשנים רבות. מאגר הגז הטבעי שנתגלה 

שדה הגז לוויתן הינו בעל היקף הגדול יותר באופן משמעותי מהשוק הפוטנציאלי ב

בישראל. לפיכך, תוצאות פעילות השותפות תלויות, במידה רבה, באפשרות למסחור 

הגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי. החלטת הממשלה 

לעיל(, מגבילה את כמות הגז שניתן  )ד()ו(1.14.2בעניין ועדת צמח )המפורטת בסעיף 

לייצא ממאגר לוויתן. בנוסף, האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויים בגורמים רבים 

ודאות גבוהה לגביהם, כגון היחסים הגיאופוליטיים של מדינת ישראל  אשר קיימת אי

עם מדינות המהוות שווקיי יעד ליצוא הגז, הקמת צנרת, הקמת מתקני יצוא ושינוע 

הכפוף לאישורים רגולטוריים שונים, כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור, מימון 

נלאומי והיכולת להתקשר ההשקעות הנדרשות, איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבי

עם אותם לקוחות בחוזי אספקה לטווח ארוך ועוד. עוד יצוין בהקשר המימוני כי קיים 

קושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף השקעה משמעותי כאשר הביקוש ומחירי הגז הטבעי 

 ו/או הגט"ן אינם תומכים במימון פרוייקטאלי.

מעורבות של המדינה בהיותה כרוכה  היערכות ליצוא מישראל של גז טבעי עשויה לחייב

בהיערכות הדורשת משאבי ענק )כגון: הקמת צנרת לאירופה ו/או הקמת מתקן להנזלת 

גז טבעי באופן שיאפשר הובלתו במיכליות ומערכת הולכה פנימית עד למתקן האמור(. 

לשותפות לא ידוע כיום אם המדינה תיטול על עצמה או תיקח חלק בהשקעות 

 יליארדי דולרים ביישום אותם פרוייקטי ייצוא. בהיקפים של מ

ההוראות שבחוק משק הגז הטבעי קובעות, בין היתר, פעולות הטעונות רישיון ובכלל 

 זה הולכה של גז טבעי על פי החוק. רישיון הולכה יכול שיקנה בלעדיות.

ה הוראות החוק מגבילות, בין היתר, את האפשרות של ספק גז טבעי לקבל רישיון הולכ

בחוק קובע כי השר רשאי, בהתייעצות עם הממונה לתת לספק גז טבעי,  10 אך סעיף

בלא מכרז, רישיון הולכה )בתנאים הקבועים בחוק ובתנאים שהוא מוסמך לקבוע( 

שיוגבל להקמה ולהפעלה של קווי צינורות ומתקני גז הקשורים אליהם שישמשו אך 

חרים למיתקן לעיבוד הגז או לנקודת ורק להעברת גז טבעי שלו ושל ספקי גז טבעי א

חיבור למערכת הולכה של בעל רישיון הולכה אחר. כתוצאה מהוראות אלו עשויה 

להיווצר תלות של השותפות בגורם חיצוני, במקרה שיעלה בידי השותפות להפיק גז 

 טבעי.

 תלות במזג אוויר ובתנאי ים .1.21.16

לנזקים לציוד החיפושים ו/או  תנאי ים סוערים ותנאי מזג אוויר חריגים עלולים לגרום

למערכת ההפקה וההולכה, וכן לגרום לדחיות בלוחות הזמנים שנקבעו לתוכניות 
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העבודה של השותפות בים ולהארכת משך ביצוען. דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור 

 העלויות הצפויות ואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים שהשותפות מחויבת בהם.

לח של סקר סייסמי, קידוחים וכן הקמה של צנרת ומתקני הפקה בים ביצועם המוצ

מותנה במצב של ים רגוע. כל אימת שתנאי הים יהיו סוערים, ייגרמו דחיות בלוח 

הזמנים שנקבע בתכנית העבודה והארכת תקופת ביצועה או לחילופין, במקרים בהם 

, קיים סיכון כי לא ניתן לדחות את ביצוע העבודה ו/או כאשר העבודה בעיצומה

התוצאות של הפעולות לא תהיינה מוצלחות. דחיות כאמור עלולות להביא לייקור 

 .עלויות ואף לאי עמידה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעיל

 אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי .1.21.17

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז  22.4.2013ביום 

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח 2013-ת פיקוח(, התשע"גטבעי וקביעת רמ

חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט.  על רווחיות ומחירים.

בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של 

ר מירבי הנמוך במקרה בו יוטל פיקוח על המחירים, וייקבע מחיקביעת מחיר. 

מהמחירים הקבועים בהסכמים למכירת גז טבעי של השותפות, ככל שקביעה זאת 

תעמוד בבחינה משפטית, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקי השותפות, שהיקפה 

יגזר מהמחיר המירבי שיקבע. מאידך, פיקוח על מחירים עשוי להקשות על כניסת 

יצוין, כי למיטב ידיעת השותפות,  ותפות.ספקים ומתחרים ובכך לסייע לעסקי הש

ועדת הפיקוח על המחירים החליטה כי כל עוד יעמדו בעלי הזכויות בחזקות לוויתן בכל 

תנאי מתווה הגז, יש להותיר את הפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים, כאמור 

 לעיל. ()ב(ו)1.14.2 בסעיףבתקופת המעבר כהגדרתה 

 יםקדיחה בים וקשיים הנדסי .1.21.18

משך הזמן העובר מאז התגלית ועד להפקה בקידוחים יבשתיים הינו קצר יחסית. 

מאידך, תגלית ימית מתאפיינת במורכבויות טכניות והנדסיות גדולות יותר וכן בזמן 

רב יותר הדרוש לתכנון, לפתוח השדה, להצבת פלטפורמות ההפקה וכן בהקמת 

גז בנקודת כניסה ליבשה וכן התשתיות הנדרשות לרבות ביחס למתקנים של קבלת 

ביחס למתקנים של הנזלת גז טבעי. במשך הזמן שבין התגלית ועד להפקה עלולה 

 .השותפות להידרש להשקיע סכומים גדולים מבלי לקבל הכנסה כלשהי

מימית עולות בהרבה על עלויות קדיחה -העלויות הכרוכות בקדיחה ובהפקה תת

ת ביותר וכרוכות גם כן בסיכונים לרבות ביחס והפקה יבשתית והן עשויות להיות גבוהו

 .לטכנולגיות ההפקה ולסיכוני התפעול

יצויין כי הקידוחים בים מתבצעים בעיקר באמצעות אסדות צפות. הביקוש לאסדות 

אלה גדל באופן משמעותי בשנים האחרונות, דבר העלול להקשות על איתור אסדה 

ל האסדות עלו, דבר אשר מייקר את לביצוע עבודות קידוח בים, ומחירי העבודה ש

 .עלויות החיפושים

 גלישה של מאגרים .1.21.19

ייתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שיתגלו בתחום חזקות לוויתן, "גולשים" )מבחינת 

המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות, 

ם זכויות בהם, יתכן ולהיפך; במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרי
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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 

(, על מנת להגיע לניצול יעיל של המשאבים. unitizationוהפקה משותפת מהמאגר )

י הזכויות בנכס הנפט הגובל לא ישתפו פעולה עם השותפות )ו/או קיימת אפשרות שבעל

 השותפות ושותפיה( בעניין זה.

 שינויים רגולטוריים .1.21.20

במסגרת תחום הפעילות של השותפות נדרשים אישורים רגולטוריים רבים, בעיקר 

המוסמכים על פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן אישורים מצד הגורמים 

רשות ההגבלים העסקיים, הרשות לשירותים לרבות רשויות המדינה )רגולטוריים של 

חשמל, משרד הביטחון, משרד המשפטים, רשות המיסים, משרד האנרגיה, -ציבורים

איכות הסביבה, רשות ניירות ערך, הבורסה, משרד החוץ ורשויות התכנון משרד 

ויה ליצור השונות(. תלות בקבלת אישורים מצד הגורמים הרגולטוריים כאמור עש

חוסר ודאות בתחום הפעילות של השותפות ביחס לעצם תוקפם של נכסי הנפט, משכם, 

 תנאיהם והמגבלות אשר יוטלו על המחזיקים בהם.

כמו כן, במהלך השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ו/או בתקנות 

מו מספר החלטות, ו/או בהנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות וכן פורס

חוקים והנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות אשר ליישומם עלולה 

 והכוללים, בין היתר, את מתווה הגזלהיות השפעה שלילית על פעילותה של השותפות 

אי עמידה בתנאי מתווה הגז, החמרת הרגולציה ו/או אי  .לעיל (ו)1.14.2 כמפורט בסעיף

הקשור לחיפושים, פיתוח והפקה, הפקדת ערבויות, תנאי  וודאות רגולטורית בכל

האספקה של גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי רווחי נפט וגז, כללים להעברה ושעבוד של 

זכויות נפט, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירי הגז, אסדרה תכנונית וכיוצא בזה וכן 

ע לרעה על עסקיה של עיכובים בלוחות זמנים לקבלת אותם אישורים עלולים להשפי

אודות הרגולציה החלה על פעילות השותפות ראו סעיף -לפרטים נוספים על  .השותפות

 לעיל. 1.14

 תלות במפעיל .1.21.21

וזאת הן לאור  שותפות רציו מסתמכת במידה מרובה על נובל כמפעילת חזקות לוויתן

משותף, והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצלה בביצוע הוראות הסכמי התפעול ה

פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם, וחוסר הניסיון היחסי של 

או שינוי במעמדה עלול  לוויתןהשותפות בפרויקטים מעין אלה. פרישת נובל מפרויקט 

ודה של חזקות לפגוע ביכולתה של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על פי תכניות העב

הפיתוח וההפקה  לוחות הזמנים ועלויות החיפוש,על  לרעה לוויתן ועלול להשפיע

 בפרויקט לוויתן. כפועל יוצא מכך עלול גם מצבה של החברה להיפגע.  

 פיגור בתשלומים בפעולות משותפות .1.21.22

, צד להסכם שאינו משלם במלואם לוויתןעל פי הסכמי התפעול אשר חלים על חזקות 

ומים המגיעים ממנו, עלול, על פי הוראות ההסכמים, לאבד את זכויותיו את הסכ

 בחזקות ללא כל פיצוי.

 זכות דעה של מיעוט .1.21.23

כיוון ששותפות רציו מחזיקה במיעוט הזכויות בחזקות לוויתן, אזי מאחר וההחלטות 
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מתקבלות ברוב דעות )בשיעור המוגדר בהסכם התפעול המשותף(, לא תוכל השותפות 

 בלת החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה. לגרום לק

 העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה והשתתפות בפעולות .1.21.24

תגליות מסחריות והפקתן מחייבים את השותפות להשקיע סכומים משמעותיים 

העשויים לעלות על הסכומים שבידיה כיום. סכומים אלה, במיוחד במקרה של תגליות 

והים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים, לרבות בים, הינם גב

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 

ת להשפיע לרעה גם עלייה הפיתוח וההפקה. על כדאיות ההפקה לשותפות יכולו

משמעותית בהוצאות ההפקה, הרעה משמעותית בנטל המיסים, רגולציה נוספת או 

 . והגז ירידה משמעותית במחיר הנפט

 קשיים בקבלת מימון .1.21.25

לצורך המשך פיתוח פרויקט לוויתן ו/או פיתוחם של מאגרים נוספים בעתיד, תזדקק 

בר כלכלי המתבטא בצמצום של השותפות למקורות מימון נוספים. במקרה של מש

מקורות האשראי הזמין ובהחמרת הדרישות של הגופים המממנים להעמדת מימון, 

בנקאי בתנאים שיהיו -עלולה השותפות להיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקאי ו/או חוץ

. לדבר עלולה להיות השפעה שלילית גם על יכולת השותפות לפרוע נוחים לה או בכלל

ידי החברה וכתוצאה מכך להשפיע על יכולת החברה -עללה  ויתנשנ ותאת ההלווא

  לעיל. 1.8.13. לעניין זה, ראו גם סעיף שהנפיקה לפרוע את אגרות החוב

 הבנקאיהתחייבויות בקשר עם המימון  .1.21.26

עם הסכם המימון  אי עמידה של השותפות בהתחייבויות שנטלה על עצמה בקשר

פיים עשוי להוביל להעמדת הסכומים לדוחות הכס' גי9ר ואכמפורט בבי נקאיהב

פי המימון הנ"ל לפירעון מיידי ולפגוע ביכולת השותפות לפרוע את -המגיעים על

 ההלוואות שקיבלה מהחברה.

תלות בתקינות מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי והקמת מערכת חלוקת הגז הטבעי  .1.21.27

 בישראל

עמם התקשרה יכולתה של השותפות לספק את הגז שנתגלה על ידה ללקוחות 

בהסכמים לאספקת גז ולצרכנים פוטנציאליים מותנה, בין היתר, בתקינותה של 

 . מערכת ההולכה הארצית והקמת מערכת החלוקה לאספקת הגז

 אבטחת מידעסייבר וסיכוני  .1.21.28

השותפים בלוויתן לרבות השותפות וכן המפעילה בהם )במישרין ובאמצעות קבלני 

"(, נסמכים על מערכות מידע בפעילותם. לדוגמה, םהתאגידימשנה( )להלן בסעיף זה: "

נעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמיים, לתפעל קידוחים, 

מערכות הפקה, הובלה וכיוצ"ב. תקלות במערכות מידע וכשלים באבטחת המידע, 

ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים לגרום לשיבוש ופגיעה -לרבות על

דע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות העסקית לרבות שיבוש ואף במי

במקרי קיצון להפסקת אספקת הגז, לאובדן מידע, ולהסב עלויות מהותיות בגין שיקום 

מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת במערכות המידע של התאגידים עלולה לגרום 

לזליגת מידע לגורמים לא מורשים לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות והמפעילה, 
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ולפגיעה בשלמות המידע שבידיהם. נכון למועד פרסום הדוח, התאגידים פועלים 

למניעת כשלים במערכות המידע, בין היתר באמצעות מנגנוני גיבוי ואבטחה, מנגנונים 

 למניעת כשלים במערך המחשוב שלה ולהעלאת רמת אבטחת המידע. 

 

 כפיפות לרגולציה סביבתית .1.21.29

השותפות בתחום פעילותה כפופה למגוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת 

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 

יים בהם משתמשים בשלבי העבודה קדיחה, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב(, חומרים כימ

השונים, פליטת מזהמים לאויר, מפגעי תאורה, רעש, הקמת תשתיות צנרת על קרקעית 

הים ומתקנים נלווים. בנוסף, נדרשת השותפות להשיג אישורים מגורמים המוסמכים 

 פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך פעילותה. -על

עלולה לחשוף את השותפות ושותפיה בנכסי אי עמידה בהוראות הרגולציה כאמור 

הנפט השונים לצעדי אכיפה שונים, לרבות אכיפה פלילית, ובתוך כך לתביעות, קנסות 

 וסקנציות שונות וכפועל יוצא לעיכוב ואף להפסקת פעילות השותפות.

במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה הסביבתית החלה על פעילותה של 

על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה. להערכת השותפות, מגמה  השותפות, בפיקוח

 זו צפויה להימשך ואף להחמיר בשנים הקרובות.

פרסם משרד האנרגיה, בשיתוף פעולה עם  2016כפי שצוין לעיל, בחודש ספטמבר 

המשרד להגנת הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, הנחיות המסדירות את 

ת חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. ההיבטים הסביבתיים בפעילו

להנחיות כאמור עשויה להיות השפעה על עלויות ואופן פעילות השותפות, ונכון למועד 

 פרסום הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה.

בנוסף, נכון למועד פרסום הדוח השותפות לומדת את השלכות החוקים, התקנות 

בה, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים וההנחיות המוצעים בתחום איכות הסבי

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, 

המשפטיות והתפעוליות הנובעות מחוקים, התקנות והנחיות כאמור ומקצה במסגרת 

תוכניות העבודה בנכסיה השונים תקציבים לשם מילויים. יחד עם זאת, אין כל וודאות 

שיידרשו מהשותפות בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות הקיימים שהעלויות 

ידי השותפות -והצפויים בתחום איכות הסביבה לא יעלו על הסכומים שהוקצו על

 למטרות אלה.

 

 השותפותהחברה ומידת ההשפעה של גורמי הסיכון על פעילות  .1.22

רו, סיכונים ענפיים בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מק

, על פי בשותפות 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  שינויים בתעריף ייצור החשמל

 פטותנודתיות מחיר הנ

  X גיאופוליטיקה 

 סיכונים ענפיים

  X קשיים תחרות באספקת גז ,

ומגבלות  במציאת קונים לגז טבעי

 על ייצוא

  X  סיכוני אקספלורציה והסתמכות על

 נתונים חלקיים או משוערים

  X תפעול והעדר כיסוי ביטוחי  סיכוני

 מספיק

  X דתלות בקבלנים ובספקי ציו 

 ושירותים מקצועיים

 X  זמנים משוערים -עלויות ולוחות

 בלבד ואפשרות של העדר אמצעים

 X   צירוף משתתפים נוספים; תלות

בשותפים אחרים; דילול חלקה של 

 השותפות בהכנסות

  X  היתרים ואישוריםתלות בקבלת 

 X  תנאי יםתלות במזג אוויר וב 

  X  אפשרות לפיקוח על מחירי הגז
 הטבעי

  X יים הנדסייםקדיחה בים וקש 

  X  שינויים רגולטוריים 

 X   תלות בתקינות מערכת ההולכה

הארצית לגז טבעי והקמת מערכת 

 חלוקת הגז הטבעי

 X  קשיים בקבלת מימון 

 X  סיכוני סייבר ואבטחת מידע 

  X כפיפות לרגולציה סביבתית 

  X  העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה

 והשתתפות בפעולות

 יוחדים לחברה/לשותפותסיכונים מ

  X  תלות בשותפות רציו ובשותף הכללי

 בה

 X  הזכות לתמלוג כזכות קניינית 

  X  חילוט זכויות השותפות בחזקות

 לוויתן
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 סיכון השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

  X  אפשרות ביטול או פקיעת זכויות

 ונכסי נפט

 X  שינוי שער חליפין של מטבע חוץ 

X   חשיפה לריבית 

 X  גלישה של מאגרים 

  X ות במפעילתל 

 X  פיגור בתשלומים בפעולות משותפות 

  X  התחייבויות בקשר עם המימון

 הבנקאי

 X  זכות דעה של מיעוט 

 X   מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת

 תמורה מלאה בגינן

 

השותפות הינה על סמך הערכה החברה ומידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות 

 בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה. בלבד וייתכן כי
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 נספח א'

 
 

 ביחס NSAI אישור
  

 (לוויתן)מאגר  לוויתןהמשאבים בחזקות  לדוח
 " 1-המשאבים במטרות העמוקות בקידוח "לוויתן לדוח
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 נספח ב'
 

 " 1-המשאבים במטרות העמוקות בקידוח "לוויתן דוח
 

 
 

 

  
 
 





 

 

March 27, 2018 
 
 
 
Ratio Oil Exploration (1992) Limited Partnership 
85 Yehuda Halevi Street 
Tel Aviv 65796 
Israel 
 
Ladies and Gentlemen: 
 
In accordance with your request, we have estimated the unrisked prospective resources, as of December 31, 2017, 
to the Ratio Oil Exploration (1992) Limited Partnership (Ratio) working interest in two prospective reservoirs located 
in the Leviathan Deep Prospect, offshore Israel.  We previously prepared a report dated March 13, 2013, which 
sets forth our estimates of the unrisked prospective resources in the Leviathan Deep Prospect, as of December 31, 
2012.  It is our understanding that Ratio owns a direct interest in these properties.  As of December 31, 2017, we 
have received no new engineering or geologic data that would lead us to make changes to the estimates presented 
in our March 2013 report.  We completed our evaluation on or about March 13, 2013.  Prospective resources are 
those quantities of petroleum which are estimated, as of a given date, to be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations by application of future development projects.  The prospective resources included in 
this report should not be construed as reserves or contingent resources; they represent exploration opportunities 
and quantify the development potential in the event a petroleum discovery is made.  A geologic risk assessment 
was performed for these prospects, as discussed in subsequent paragraphs.  This report does not include economic 
analysis for the prospect.  Based on analogous field developments, it appears that, assuming a discovery is made, 
the unrisked best estimate prospective resources in this report have a reasonable chance of being economically 
viable.  There is no certainty that any portion of the prospective resources will be discovered.  If they are discovered, 
there is no certainty that it will be commercially viable to produce any portion of the prospective resources.  The 
estimates in this report have been prepared in accordance with the definitions and guidelines set forth in the 2007 
Petroleum Resources Management System (PRMS) approved by the Society of Petroleum Engineers (SPE) and 
in accordance with internationally recognized standards, as stipulated by the Israel Securities Authority (ISA).  
Definitions are presented immediately following this letter.  This report has been prepared for Ratio's use in filing 
with the ISA; in our opinion the assumptions, data, methods, and procedures used in the preparation of this report 
are appropriate for such purpose. 
 
Totals of unrisked prospective resources beyond the prospect and lead levels are not reflective of volumes that can 
be expected to be recovered and are therefore not shown.  Because of the geologic risk associated with each 
prospect and lead, meaningful totals beyond these levels can be defined only by summing risked prospective 
resources.  Such risk is often significant. 
 
We estimate the unrisked gross (100 percent) prospective resources for these prospective reservoirs, as of 
December 31, 2017, to be:  
 

  Unrisked Gross (100%) Prospective Resources 
  Low Estimate  Best Estimate  High Estimate 

Prospective  Oil  Gas  Oil  Gas  Oil  Gas 
Reservoir  (MMBBL)  (BCF)  (MMBBL)  (BCF)  (MMBBL)  (BCF) 

             
Middle Cretaceous  45.2  400.1  277.5  1,965.2  1,297.8  8,432.4 
Lower Cretaceous  49.6  443.4  282.2  1,984.8  1,204.4  7,563.2 

 



 

We estimate the unrisked working interest prospective resources to the Ratio interest in these prospective 
reservoirs, as of December 31, 2017, to be: 
 

  Unrisked Working Interest Prospective Resources 
  Low Estimate  Best Estimate  High Estimate 

Prospective  Oil  Gas  Oil  Gas  Oil  Gas 
Reservoir  (MMBBL)  (BCF)  (MMBBL)  (BCF)  (MMBBL)  (BCF) 

             
Middle Cretaceous  6.8  60.0  41.6  294.8  194.7  1,264.9 
Lower Cretaceous  7.4  66.5  42.3  297.7  180.7  1,134.5 

 
The oil volumes shown include crude oil and condensate.  Oil volumes are expressed in millions of barrels (MMBBL); 
a barrel is equivalent to 42 United States gallons.  Gas volumes are expressed in billions of cubic feet (BCF) at 
standard temperature and pressure bases. 
 
The prospective resources shown in this report have been estimated using probabilistic methods and are dependent 
on a petroleum discovery being made.  If a discovery is made and development is undertaken, the probability that 
the recoverable volumes will equal or exceed the unrisked estimated amounts is 90 percent for the low estimate, 
50 percent for the best estimate, and 10 percent for the high estimate.  Our estimates are based on the assumption 
that, in the event a hydrocarbon discovery is made, the prospective reservoirs are half oil-filled (oil rim) and half 
gas-filled (gas cap). 
 
Unrisked prospective resources are estimated ranges of recoverable oil and gas volumes assuming their discovery 
and development and are based on estimated ranges of undiscovered in-place volumes.  Geologic risking of 
prospective resources addresses the probability of success for the discovery of a significant quantity of potentially 
moveable petroleum; this risk analysis is conducted independent of estimations of petroleum volumes and without 
regard to the chance of development.  Principal geologic risk elements of the petroleum system include (1) trap and 
seal characteristics; (2) reservoir presence and quality; (3) source rock capacity, quality, and maturity; and 
(4) timing, migration, and preservation of petroleum in relation to trap and seal formation.  Risk assessment is a 
highly subjective process dependent upon the experience and judgment of the evaluators and is subject to revision 
with further data acquisition or interpretation.  The primary geologic risk for the Middle Cretaceous Prospective 
Reservoir is reservoir quality.  The primary geologic risks for the Lower Cretaceous Prospective Reservoir are 
reservoir quality and source evaluation.  The geologic risk elements and overall probability of geologic success for 
these prospective reservoirs are shown in the following table: 
 

    Probability of 
   Geologic Risk Element (%)   Geologic 

Prospective  Trap  Reservoir  Source  Timing/  Success 
Reservoir  Integrity  Quality  Evaluation  Migration  (%) 

           
Middle Cretaceous  85  40  55  80  15 
Lower Cretaceous  85  55  55  80  21 

 
Each prospective reservoir was evaluated to determine ranges of in-place and recoverable petroleum and was 
risked as an independent entity without dependency between potential prospective reservoir drilling outcomes.  If 
petroleum discoveries are made, smaller-volume prospective reservoirs may not be commercial to independently 
develop, although they may become candidates for satellite developments and tie-backs to existing infrastructure 
at some future date.  The development infrastructure and data obtained from early discoveries will alter both 
geologic risk and future economics of subsequent discoveries and developments. 
 



 

It should be understood that the prospective resources discussed and shown herein are those undiscovered, highly 
speculative resources estimated beyond reserves or contingent resources where geological and geophysical data 
suggest the potential for discovery of petroleum but where the level of proof is insufficient for classification as 
reserves or contingent resources.  The unrisked prospective resources shown in this report are the range of volumes 
that could reasonably be expected to be recovered in the event of the discovery and development of these 
prospective reservoirs. 
 
For the purposes of this report, we did not perform any field inspection of the prospect.  We have not investigated 
possible environmental liability related to the prospect; however, we are not currently aware of any possible 
environmental liability that would have any material effect on the resources quantities estimated in this report or the 
commerciality of such resources estimates.  
 
The Leviathan Deep Prospect is covered by a 3-D seismic data set.  The 3-D seismic data were acquired in 2009 
by Petroleum Geo-Services, processed in 2010, and reprocessed in 2013.  All seismic interpretation was performed 
on the prestack time migrated data. 
 
For the purposes of this report, we used technical data including, but not limited to, well logs from offset wells, 
geologic maps, seismic data, and property ownership interests.  We were provided with all of the necessary data 
to prepare the resources assessment for the Leviathan Deep Prospect, and we were not limited from access to any 
material we believe may be relevant.  The resources in this report have been estimated using probabilistic methods; 
these estimates have been prepared in accordance with generally accepted petroleum engineering and evaluation 
principles set forth in the Standards Pertaining to the Estimating and Auditing of Oil and Gas Reserves Information 
promulgated by the SPE (SPE Standards).  We used standard engineering and geoscience methods, or a 
combination of methods, including volumetric analysis and analogy, that we considered to be appropriate and 
necessary to classify, categorize, and estimate volumes in accordance with the 2007 PRMS definitions and 
guidelines.  Certain parameters used in our volumetric analysis are summarized in Table I immediately following 
the definitions.  As in all aspects of oil and gas evaluation, there are uncertainties inherent in the interpretation of 
engineering and geoscience data; therefore, our conclusions necessarily represent only informed professional 
judgment.  The prospective information is not an assessment regarding the reserves and contingent resources, 
which can be assessed only after exploratory drilling, if at all. 
 
Netherland, Sewell & Associates, Inc. (NSAI) was engaged on February 8, 2018, by Mr. Ligad Rotlevy, Chairman 
of Ratio, to perform this assessment.  The data used in our estimates were obtained from Ratio, public data sources, 
and the nonconfidential files of NSAI and were accepted as accurate.  Supporting work data are on file in our office.  
We have not examined the contractual rights to the properties or independently confirmed the actual degree or type 
of interest owned.  We are independent petroleum engineers, geologists, geophysicists, and petrophysicists; we do 
not own an interest in these properties nor are we employed on a contingent basis.  Furthermore, no limitations or 
restrictions were placed upon NSAI by officials of Ratio. 
 

QUALIFICATIONS ___________________________________________________________________  
 
NSAI performs consulting petroleum engineering services under Texas Board of Professional Engineers 
Registration No. F-2699.  We provide a complete range of geological, geophysical, petrophysical, and engineering 
services, and we have the technical expertise and ability to perform these services in any oil and gas producing 
area in the world.  The staff are familiar with the recognized industry reserves and resources definitions, specifically 
those promulgated by the U.S. Securities and Exchange Commission, by the Alberta Securities Commission, and 
by the SPE, Society of Petroleum Evaluation Engineers, World Petroleum Council, and American Association of 
Petroleum Geologists.  The technical persons primarily responsible for preparing the estimates presented herein 



 

meet the requirements regarding qualifications, independence, objectivity, and confidentiality set forth in the SPE 
Standards. 
 
This assessment has been led by Mr. Richard B. Talley, Jr. and Mr. Zachary R. Long.  Mr. Talley is a Senior Vice 
President and Mr. Long is a Vice President in the firm's Houston office at 1301 McKinney Street, Suite 3200, 
Houston, Texas 77010, USA.  Mr. Talley is a Licensed Professional Engineer (Texas Registration No. 102425).  He 
has been practicing petroleum engineering consulting at NSAI since 2004 and has over 5 years of prior industry 
experience.  Mr. Long is a Licensed Professional Geoscientist (Texas Registration No. 11792).  He has been 
practicing petroleum geoscience consulting at NSAI since 2007 and has over 2 years of prior industry experience. 
 
 Sincerely, 
 
 NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 
  Texas Registered Engineering Firm F-2699 
 
 
 
   By:   
   C.H. (Scott) Rees III, P.E. 
   Chairman and Chief Executive Officer 
 
 
 
 
 
By:   By:   
 Richard B. Talley, Jr., P.E. 102425  Zachary R. Long, P.G. 11792 
 Senior Vice President  Vice President 
 
 
Date Signed:  March 27, 2018 Date Signed:  March 27, 2018 
 
 
RBT:LNH 
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UNRECOVERABLE

Range of Uncertainty
Not to scale

Figure 1-1: Resources Classification Framework.
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This document contains information excerpted from definitions and guidelines prepared by the Oil and Gas Reserves 
Committee of the Society of Petroleum Engineers (SPE) and reviewed and jointly sponsored by the World Petroleum Council 
(WPC), the American Association of Petroleum Geologists (AAPG), and the Society of Petroleum Evaluation Engineers 
(SPEE).   
 
Preamble 
Petroleum resources are the estimated quantities of hydrocarbons naturally occurring on or within the Earth's crust.  Resource 
assessments estimate total quantities in known and yet-to-be-discovered accumulations; resources evaluations are focused 
on those quantities that can potentially be recovered and marketed by commercial projects.  A petroleum resources 
management system provides a consistent approach to estimating petroleum quantities, evaluating development projects, and 
presenting results within a comprehensive classification framework.  
 
These definitions and guidelines are designed to provide a common reference for the international petroleum industry, 
including national reporting and regulatory disclosure agencies, and to support petroleum project and portfolio management 
requirements.  They are intended to improve clarity in global communications regarding petroleum resources.  It is expected 
that this document will be supplemented with industry education programs and application guides addressing their 
implementation in a wide spectrum of technical and/or commercial settings.  
 
It is understood that these definitions and guidelines allow flexibility for users and agencies to tailor application for their 
particular needs; however, any modifications to the guidance contained herein should be clearly identified.  The definitions and 
guidelines contained in this document must not be construed as modifying the interpretation or application of any existing 
regulatory reporting requirements.   
 
1.0  Basic Principles and Definitions  
The estimation of petroleum resource quantities involves the interpretation of volumes and values that have an inherent 
degree of uncertainty.  These quantities are associated with development projects at various stages of design and 
implementation.  Use of a consistent classification system enhances comparisons between projects, groups of projects, and 
total company portfolios according to forecast production profiles and recoveries.  Such a system must consider both technical 
and commercial factors that impact the project's economic feasibility, its productive life, and its related cash flows.  
 
1.1  Petroleum Resources Classification Framework  
Petroleum is defined as a naturally occurring mixture 
consisting of hydrocarbons in the gaseous, liquid, or solid 
phase.  Petroleum may also contain non-hydrocarbons, 
common examples of which are carbon dioxide, nitrogen, 
hydrogen sulfide and sulfur.  In rare cases, non-hydrocarbon 
content could be greater than 50%.  
 
The term "resources" as used herein is intended to 
encompass all quantities of petroleum naturally occurring on 
or within the Earth's crust, discovered and undiscovered 
(recoverable and unrecoverable), plus those quantities 
already produced.  Further, it includes all types of petroleum 
whether currently considered "conventional" or 
"unconventional."  
 
Figure 1-1 is a graphical representation of the SPE/WPC/ 
AAPG/SPEE resources classification system.  The system 
defines the major recoverable resources classes: Production, 
Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources, as well as Unrecoverable petroleum.  
 
The "Range of Uncertainty" reflects a range of estimated 
quantities potentially recoverable from an accumulation by a 
project, while the vertical axis represents the "Chance of 
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Commerciality", that is, the chance that the project that will be developed and reach commercial producing status.  The 
following definitions apply to the major subdivisions within the resources classification:  
 

TOTAL PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated to exist originally in naturally 
occurring accumulations.  It includes that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to be contained in 
known accumulations prior to production plus those estimated quantities in accumulations yet to be discovered 
(equivalent to "total resources").  
 
DISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum that is estimated, as of a given date, to 
be contained in known accumulations prior to production. 
 

PRODUCTION is the cumulative quantity of petroleum that has been recovered at a given date.  While all 
recoverable resources are estimated and production is measured in terms of the sales product specifications, raw 
production (sales plus non-sales) quantities are also measured and required to support engineering analyses based 
on reservoir voidage (see Production Measurement, section 3.2).  

 
Multiple development projects may be applied to each known accumulation, and each project will recover an estimated portion 
of the initially-in-place quantities.  The projects shall be subdivided into Commercial and Sub-Commercial, with the estimated 
recoverable quantities being classified as Reserves and Contingent Resources respectively, as defined below.  
 

RESERVES are those quantities of petroleum anticipated to be commercially recoverable by application of 
development projects to known accumulations from a given date forward under defined conditions.  Reserves must 
further satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, commercial, and remaining (as of the evaluation 
date) based on the development project(s) applied.  Reserves are further categorized in accordance with the level of 
certainty associated with the estimates and may be sub-classified based on project maturity and/or characterized by 
development and production status.  
 
CONTINGENT RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from known accumulations, but the applied project(s) are not yet considered mature enough for 
commercial development due to one or more contingencies.  Contingent Resources may include, for example, 
projects for which there are currently no viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology 
under development, or where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  
Contingent Resources are further categorized in accordance with the level of certainty associated with the estimates 
and may be subclassified based on project maturity and/or characterized by their economic status.  

 
UNDISCOVERED PETROLEUM INITIALLY-IN-PLACE is that quantity of petroleum estimated, as of a given date, to be 
contained within accumulations yet to be discovered. 
 

PROSPECTIVE RESOURCES are those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be potentially 
recoverable from undiscovered accumulations by application of future development projects.  Prospective Resources 
have both an associated chance of discovery and a chance of development.  Prospective Resources are further 
subdivided in accordance with the level of certainty associated with recoverable estimates assuming their discovery 
and development and may be sub-classified based on project maturity.  
 

UNRECOVERABLE is that portion of Discovered or Undiscovered Petroleum Initially-in-Place quantities which is 
estimated, as of a given date, not to be recoverable by future development projects.  A portion of these quantities may 
become recoverable in the future as commercial circumstances change or technological developments occur; the 
remaining portion may never be recovered due to physical/chemical constraints represented by subsurface interaction of 
fluids and reservoir rocks.  

  
Estimated Ultimate Recovery (EUR) is not a resources category, but a term that may be applied to any accumulation or group 
of accumulations (discovered or undiscovered) to define those quantities of petroleum estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable under defined technical and commercial conditions plus those quantities already produced (total of 
recoverable resources).  
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1.2 Project-Based Resources Evaluations   
The resources evaluation process consists of identifying a recovery project, or projects, associated with a petroleum 
accumulation(s), estimating the quantities of Petroleum Initially-in-Place, estimating that portion of those in-place quantities 
that can be recovered by each project, and classifying the project(s) based on its maturity status or chance of commerciality.  
  
This concept of a project-based classification system is further clarified by examining the primary data sources contributing to 
an evaluation of net recoverable resources (see Figure 1-2) that may be described as follows:  
 

 
• The Reservoir (accumulation):  Key attributes include the types and quantities of Petroleum Initially-in-Place and the fluid 

and rock properties that affect petroleum recovery.  
 

• The Project:  Each project applied to a specific reservoir development generates a unique production and cash flow 
schedule.  The time integration of these schedules taken to the project's technical, economic, or contractual limit defines 
the estimated recoverable resources and associated future net cash flow projections for each project.  The ratio of EUR to 
Total Initially-in-Place quantities defines the ultimate recovery efficiency for the development project(s).  A project may be 
defined at various levels and stages of maturity; it may include one or many wells and associated production and 
processing facilities.  One project may develop many reservoirs, or many projects may be applied to one reservoir.  
 

• The Property (lease or license area):  Each property may have unique associated contractual rights and obligations 
including the fiscal terms.  Such information allows definition of each participant's share of produced quantities 
(entitlement) and share of investments, expenses, and revenues for each recovery project and the reservoir to which it is 
applied.  One property may encompass many reservoirs, or one reservoir may span several different properties.  A 
property may contain both discovered and undiscovered accumulations.  

 
In context of this data relationship, "project" is the primary element considered in this resources classification, and net 
recoverable resources are the incremental quantities derived from each project.  Project represents the link between the 
petroleum accumulation and the decision-making process.  A project may, for example, constitute the development of a single 
reservoir or field, or an incremental development for a producing field, or the integrated development of several fields and 
associated facilities with a common ownership.  In general, an individual project will represent the level at which a decision is 
made whether or not to proceed (i.e., spend more money) and there should be an associated range of estimated recoverable 
quantities for that project.  
 
An accumulation or potential accumulation of petroleum may be subject to several separate and distinct projects that are at 
different stages of exploration or development.  Thus, an accumulation may have recoverable quantities in several resource 
classes simultaneously.   
 
In order to assign recoverable resources of any class, a development plan needs to be defined consisting of one or more 
projects.  Even for Prospective Resources, the estimates of recoverable quantities must be stated in terms of the sales 
products derived from a development program assuming successful discovery and commercial development.  Given the major 
uncertainties involved at this early stage, the development program will not be of the detail expected in later stages of maturity. 
In most cases, recovery efficiency may be largely based on analogous projects.  In-place quantities for which a feasible project 
cannot be defined using current, or reasonably forecast improvements in, technology are classified as Unrecoverable.   
 
Not all technically feasible development plans will be commercial.  The commercial viability of a development project is 
dependent on a forecast of the conditions that will exist during the time period encompassed by the project's activities (see 
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Resources

Figure 1-2: Resources Evaluation Data Sources.
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Commercial Evaluations, section 3.1).  "Conditions" include technological, economic, legal, environmental, social, and 
governmental factors.  While economic factors can be summarized as forecast costs and product prices, the underlying 
influences include, but are not limited to, market conditions, transportation and processing infrastructure, fiscal terms, and 
taxes.    
 
The resource quantities being estimated are those volumes producible from a project as measured according to delivery 
specifications at the point of sale or custody transfer (see Reference Point, section 3.2.1).  The cumulative production from the 
evaluation date forward to cessation of production is the remaining recoverable quantity.  The sum of the associated annual 
net cash flows yields the estimated future net revenue.  When the cash flows are discounted according to a defined discount 
rate and time period, the summation of the discounted cash flows is termed net present value (NPV) of the project (see 
Evaluation and Reporting Guidelines, section 3.0).  
 
The supporting data, analytical processes, and assumptions used in an evaluation should be documented in sufficient detail to 
allow an independent evaluator or auditor to clearly understand the basis for estimation and categorization of recoverable 
quantities and their classification.   
 
2.0  Classification and Categorization Guidelines 
 
2.1  Resources Classification  
The basic classification requires establishment of criteria for a petroleum discovery and thereafter the distinction between 
commercial and sub-commercial projects in known accumulations (and hence between Reserves and Contingent Resources).    
 
2.1.1  Determination of Discovery Status  
A discovery is one petroleum accumulation, or several petroleum accumulations collectively, for which one or several 
exploratory wells have established through testing, sampling, and/or logging the existence of a significant quantity of 
potentially moveable hydrocarbons.  
 
In this context, "significant" implies that there is evidence of a sufficient quantity of petroleum to justify estimating the in-place 
volume demonstrated by the well(s) and for evaluating the potential for economic recovery.  Estimated recoverable quantities 
within such a discovered (known) accumulation(s) shall initially be classified as Contingent Resources pending definition of 
projects with sufficient chance of commercial development to reclassify all, or a portion, as Reserves.  Where in-place 
hydrocarbons are identified but are not considered currently recoverable, such quantities may be classified as Discovered 
Unrecoverable, if considered appropriate for resource management purposes; a portion of these quantities may become 
recoverable resources in the future as commercial circumstances change or technological developments occur.  
 
2.1.2  Determination of Commerciality  
Discovered recoverable volumes (Contingent Resources) may be considered commercially producible, and thus Reserves, if 
the entity claiming commerciality has demonstrated firm intention to proceed with development and such intention is based 
upon all of the following criteria:  
 
• Evidence to support a reasonable timetable for development.  
• A reasonable assessment of the future economics of such development projects meeting defined investment and operating 

criteria.  
• A reasonable expectation that there will be a market for all or at least the expected sales quantities of production required 

to justify development.  
• Evidence that the necessary production and transportation facilities are available or can be made available.  
• Evidence that legal, contractual, environmental and other social and economic concerns will allow for the actual 

implementation of the recovery project being evaluated.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined to establish its commercial viability.  There must be 
a reasonable expectation that all required internal and external approvals will be forthcoming, and there is evidence of firm 
intention to proceed with development within a reasonable time frame.  A reasonable time frame for the initiation of 
development depends on the specific circumstances and varies according to the scope of the project.  While 5 years is 
recommended as a benchmark, a longer time frame could be applied where, for example, development of economic projects 
are deferred at the option of the producer for, among other things, market-related reasons, or to meet contractual or strategic 
objectives.  In all cases, the justification for classification as Reserves should be clearly documented. 
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To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in the commercial producibility of the reservoir as 
supported by actual production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned on the basis of well logs 
and/or core analysis that indicate that the subject reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the same 
area that are producing or have demonstrated the ability to produce on formation tests.  
 
2.2  Resources Categorization  
The horizontal axis in the Resources Classification (Figure 1.1) defines the range of uncertainty in estimates of the quantities 
of recoverable, or potentially recoverable, petroleum associated with a project.  These estimates include both technical and 
commercial uncertainty components as follows:   
 
• The total petroleum remaining within the accumulation (in-place resources).   
• That portion of the in-place petroleum that can be recovered by applying a defined development project or projects.  
• Variations in the commercial conditions that may impact the quantities recovered and sold (e.g., market availability, 

contractual changes).    
 
Where commercial uncertainties are such that there is significant risk that the complete project (as initially defined) will not 
proceed, it is advised to create a separate project classified as Contingent Resources with an appropriate chance of 
commerciality.  
 
2.2.1  Range of Uncertainty 
The range of uncertainty of the recoverable and/or potentially recoverable volumes may be represented by either deterministic 
scenarios or by a probability distribution (see Deterministic and Probabilistic Methods, section 4.2).  
 
When the range of uncertainty is represented by a probability distribution, a low, best, and high estimate shall be provided 
such that:   
 
• There should be at least a 90% probability (P90) that the quantities actually recovered will equal or exceed the low 

estimate.  
• There should be at least a 50% probability (P50) that the quantities actually recovered will equal or exceed the best 

estimate.   
• There should be at least a 10% probability (P10) that the quantities actually recovered will equal or exceed the high 

estimate.     
 
When using the deterministic scenario method, typically there should also be low, best, and high estimates, where such 
estimates are based on qualitative assessments of relative uncertainty using consistent interpretation guidelines.  Under the 
deterministic incremental (risk-based) approach, quantities at each level of uncertainty are estimated discretely and separately 
(see Category Definitions and Guidelines, section 2.2.2).  
  
These same approaches to describing uncertainty may be applied to Reserves, Contingent Resources, and Prospective 
Resources.  While there may be significant risk that sub-commercial and undiscovered accumulations will not achieve 
commercial production, it is useful to consider the range of potentially recoverable quantities independently of such a risk or 
consideration of the resource class to which the quantities will be assigned.  
 
2.2.2  Category Definitions and Guidelines   
Evaluators may assess recoverable quantities and categorize results by uncertainty using the deterministic incremental (risk-
based) approach, the deterministic scenario (cumulative) approach, or probabilistic methods (see "2001 Supplemental 
Guidelines," Chapter 2.5).  In many cases, a combination of approaches is used. 
  
Use of consistent terminology (Figure 1.1) promotes clarity in communication of evaluation results.  For Reserves, the general 
cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1P/2P/3P, respectively.  The associated incremental quantities are 
termed Proved, Probable and Possible.  Reserves are a subset of, and must be viewed within context of, the complete 
resources classification system.  While the categorization criteria are proposed specifically for Reserves, in most cases, they 
can be equally applied to Contingent and Prospective Resources conditional upon their satisfying the criteria for discovery 
and/or development. 
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For Contingent Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates are denoted as 1C/2C/3C respectively.  For 
Prospective Resources, the general cumulative terms low/best/high estimates still apply.  No specific terms are defined for 
incremental quantities within Contingent and Prospective Resources. 
  
Without new technical information, there should be no change in the distribution of technically recoverable volumes and their 
categorization boundaries when conditions are satisfied sufficiently to reclassify a project from Contingent Resources to 
Reserves.  All evaluations require application of a consistent set of forecast conditions, including assumed future costs and 
prices, for both classification of projects and categorization of estimated quantities recovered by each project (see Commercial 
Evaluations, section 3.1). 
 
Based on additional data and updated interpretations that indicate increased certainty, portions of Possible and Probable 
Reserves may be re-categorized as Probable and Proved Reserves. 
  
Uncertainty in resource estimates is best communicated by reporting a range of potential results.  However, if it is required to 
report a single representative result, the "best estimate" is considered the most realistic assessment of recoverable quantities.  
It is generally considered to represent the sum of Proved and Probable estimates (2P) when using the deterministic scenario 
or the probabilistic assessment methods.  It should be noted that under the deterministic incremental (risk-based) approach, 
discrete estimates are made for each category, and they should not be aggregated without due consideration of their 
associated risk (see "2001 Supplemental Guidelines," Chapter 2.5). 
 
 

Table 1: Recoverable Resources Classes and Sub-Classes 
 

Class/Sub-Class Definition Guidelines 

Reserves  Reserves are those quantities of 
petroleum anticipated to be 
commercially recoverable by 
application of development projects 
to known accumulations from a 
given date forward under defined 
conditions.   

Reserves must satisfy four criteria: they must be discovered, recoverable, 
commercial, and remaining based on the development project(s) applied.  
Reserves are further subdivided in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their development and production status.  
 
To be included in the Reserves class, a project must be sufficiently defined 
to establish its commercial viability.  There must be a reasonable 
expectation that all required internal and external approvals will be 
forthcoming, and there is evidence of firm intention to proceed with 
development within a reasonable time frame.  
 
A reasonable time frame for the initiation of development depends on the 
specific circumstances and varies according to the scope of the project.  
While 5 years is recommended as a benchmark, a longer time frame could 
be applied where, for example, development of economic projects are 
deferred at the option of the producer for, among other things, market-
related reasons, or to meet contractual or strategic objectives.  In all cases, 
the justification for classification as Reserves should be clearly 
documented.   
 
To be included in the Reserves class, there must be a high confidence in 
the commercial producibility of the reservoir as supported by actual 
production or formation tests.  In certain cases, Reserves may be assigned 
on the basis of well logs and/or core analysis that indicate that the subject 
reservoir is hydrocarbon-bearing and is analogous to reservoirs in the 
same area that are producing or have demonstrated the ability to produce 
on formation tests.  

On Production  The development project is currently 
producing and selling petroleum to 
market.   

The key criterion is that the project is receiving income from sales, rather 
than the approved development project necessarily being complete.  This 
is the point at which the project "chance of commerciality" can be said to 
be 100%.    
 
The project "decision gate" is the decision to initiate commercial production 
from the project.  
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Approved for 
Development  

All necessary approvals have been 
obtained, capital funds have been 
committed, and implementation of 
the development project is under 
way.  

At this point, it must be certain that the development project is going 
ahead.  The project must not be subject to any contingencies such as 
outstanding regulatory approvals or sales contracts.  Forecast capital 
expenditures should be included in the reporting entity's current or 
following year's approved budget.    
 
The project "decision gate" is the decision to start investing capital in the 
construction of production facilities and/or drilling development wells.  

Justified for 
Development 

Implementation of the development 
project is justified on the basis of 
reasonable forecast commercial 
conditions at the time of reporting, 
and there are reasonable 
expectations that all necessary 
approvals/contracts will be obtained. 

In order to move to this level of project maturity, and hence have reserves 
associated with it, the development project must be commercially viable at 
the time of reporting, based on the reporting entity's assumptions of future 
prices, costs, etc. ("forecast case") and the specific circumstances of the 
project.  Evidence of a firm intention to proceed with development within a 
reasonable time frame will be sufficient to demonstrate commerciality.  
There should be a development plan in sufficient detail to support the 
assessment of commerciality and a reasonable expectation that any 
regulatory approvals or sales contracts required prior to project 
implementation will be forthcoming.  Other than such approvals/contracts, 
there should be no known contingencies that could preclude the 
development from proceeding within a reasonable timeframe (see 
Reserves class).  
 
The project "decision gate" is the decision by the reporting entity and its 
partners, if any, that the project has reached a level of technical and 
commercial maturity sufficient to justify proceeding with development at 
that point in time. 

Contingent 
Resources 

Those quantities of petroleum 
estimated, as of a given date, to be 
potentially recoverable from known 
accumulations by application of 
development projects, but which are 
not currently considered to be 
commercially recoverable due to 
one or more contingencies. 

Contingent Resources may include, for example, projects for which there 
are currently no viable markets, or where commercial recovery is 
dependent on technology under development, or where evaluation of the 
accumulation is insufficient to clearly assess commerciality.  Contingent 
Resources are further categorized in accordance with the level of certainty 
associated with the estimates and may be sub-classified based on project 
maturity and/or characterized by their economic status.  

Development 
Pending 

A discovered accumulation where 
project activities are ongoing to 
justify commercial development in 
the foreseeable future. 

The project is seen to have reasonable potential for eventual commercial 
development, to the extent that further data acquisition (e.g. drilling, 
seismic data) and/or evaluations are currently ongoing with a view to 
confirming that the project is commercially viable and providing the basis 
for selection of an appropriate development plan.  The critical 
contingencies have been identified and are reasonably expected to be 
resolved within a reasonable time frame.  Note that disappointing 
appraisal/evaluation results could lead to a re-classification of the project 
to "On Hold" or "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to undertake further data 
acquisition and/or studies designed to move the project to a level of 
technical and commercial maturity at which a decision can be made to 
proceed with development and production. 

Development 
Unclarified or on 
Hold  

A discovered accumulation where 
project activities are on hold and/or 
where justification as a commercial 
development may be subject to 
significant delay.   

The project is seen to have potential for eventual commercial 
development, but further appraisal/evaluation activities are on hold 
pending the removal of significant contingencies external to the project, or 
substantial further appraisal/evaluation activities are required to clarify the 
potential for eventual commercial development.  Development may be 
subject to a significant time delay.  Note that a change in circumstances, 
such that there is no longer a reasonable expectation that a critical 
contingency can be removed in the foreseeable future, for example, could 
lead to a reclassification of the project to "Not Viable" status.  
 
The project "decision gate" is the decision to either proceed with additional 
evaluation designed to clarify the potential for eventual commercial 
development or to temporarily suspend or delay further activities pending 
resolution of external contingencies.   
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Class/Sub-Class Definition Guidelines 
Development Not 
Viable 

A discovered accumulation for which 
there are no current plans to 
develop or to acquire additional data 
at the time due to limited production 
potential.  

The project is not seen to have potential for eventual commercial 
development at the time of reporting, but the theoretically recoverable 
quantities are recorded so that the potential opportunity will be recognized 
in the event of a major change in technology or commercial conditions.  
 
The project "decision gate" is the decision not to undertake any further 
data acquisition or studies on the project for the foreseeable future.  

Prospective 
Resources  

Those quantities of petroleum which 
are estimated, as of a given date, to 
be potentially recoverable from 
undiscovered accumulations.  

Potential accumulations are evaluated according to their chance of 
discovery and, assuming a discovery, the estimated quantities that would 
be recoverable under defined development projects.  It is recognized that 
the development programs will be of significantly less detail and depend 
more heavily on analog developments in the earlier phases of exploration.  

Prospect  A project associated with a potential 
accumulation that is sufficiently well 
defined to represent a viable drilling 
target.  

Project activities are focused on assessing the chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recoverable quantities under a 
commercial development program.  

Lead  A project associated with a potential 
accumulation that is currently poorly 
defined and requires more data 
acquisition and/or evaluation in 
order to be classified as a prospect.  

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to confirm whether or not the lead 
can be matured into a prospect.  Such evaluation includes the assessment 
of the chance of discovery and, assuming discovery, the range of potential 
recovery under feasible development scenarios.  

Play  A project associated with a 
prospective trend of potential 
prospects, but which requires more 
data acquisition and/or evaluation in 
order to define specific leads or 
prospects.   

Project activities are focused on acquiring additional data and/or 
undertaking further evaluation designed to define specific leads or 
prospects for more detailed analysis of their chance of discovery and, 
assuming discovery, the range of potential recovery under hypothetical 
development scenarios.  

 
 

Table 2: Reserves Status Definitions and Guidelines 
 

Status Definition Guidelines 

Developed 
Reserves  

Developed Reserves are expected 
quantities to be recovered from 
existing wells and facilities.  

Reserves are considered developed only after the necessary equipment 
has been installed, or when the costs to do so are relatively minor 
compared to the cost of a well.  Where required facilities become 
unavailable, it may be necessary to reclassify Developed Reserves as 
Undeveloped.  Developed Reserves may be further sub-classified as 
Producing or Non-Producing.     

Developed Producing 
Reserves  

Developed Producing Reserves 
are expected to be recovered from 
completion intervals that are open 
and producing at the time of the 
estimate.  

Improved recovery reserves are considered producing only after the 
improved recovery project is in operation.   

Developed Non-
Producing Reserves  

Developed Non-Producing 
Reserves include shut-in and 
behind-pipe Reserves.  

Shut-in Reserves are expected to be recovered from (1) completion 
intervals which are open at the time of the estimate but which have not yet 
started producing, (2) wells which were shut-in for market conditions or 
pipeline connections, or (3) wells not capable of production for mechanical 
reasons.  Behind-pipe Reserves are expected to be recovered from zones 
in existing wells which will require additional completion work or future re-
completion prior to start of production.   
 
In all cases, production can be initiated or restored with relatively low 
expenditure compared to the cost of drilling a new well.  
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Status Definition Guidelines 

Undeveloped 
Reserves  

Undeveloped Reserves are 
quantities expected to be 
recovered through future 
investments:  

(1) from new wells on undrilled acreage in known accumulations, (2) from 
deepening existing wells to a different (but known) reservoir, (3) from infill 
wells that will increase recovery, or (4) where a relatively large expenditure 
(e.g. when compared to the cost of drilling a new well) is required to (a) 
recomplete an existing well or (b) install production or transportation 
facilities for primary or improved recovery projects.   

 
 

Table 3: Reserves Category Definitions and Guidelines 
 

Category Definition Guidelines 

Proved Reserves Proved Reserves are those 
quantities of petroleum, which by 
analysis of geoscience and 
engineering data, can be estimated 
with reasonable certainty to be 
commercially recoverable, from a 
given date forward, from known 
reservoirs and under defined 
economic conditions, operating 
methods, and government 
regulations. 

If deterministic methods are used, the term reasonable certainty is 
intended to express a high degree of confidence that the quantities will be 
recovered.  If probabilistic methods are used, there should be at least a 
90% probability that the quantities actually recovered will equal or exceed 
the estimate.  
 
The area of the reservoir considered as Proved includes (1) the area 
delineated by drilling and defined by fluid contacts, if any, and (2) adjacent 
undrilled portions of the reservoir that can reasonably be judged as 
continuous with it and commercially productive on the basis of available 
geoscience and engineering data.   
 
In the absence of data on fluid contacts, Proved quantities in a reservoir 
are limited by the lowest known hydrocarbon (LKH) as seen in a well 
penetration unless otherwise indicated by definitive geoscience, 
engineering, or performance data.  Such definitive information may include 
pressure gradient analysis and seismic indicators.  Seismic data alone 
may not be sufficient to define fluid contacts for Proved reserves (see 
"2001 Supplemental Guidelines," Chapter 8).  
 
Reserves in undeveloped locations may be classified as Proved provided 
that:   
• The locations are in undrilled areas of the reservoir that can be judged 

with reasonable certainty to be commercially productive.   
• Interpretations of available geoscience and engineering data indicate 

with reasonable certainty that the objective formation is laterally 
continuous with drilled Proved locations.  

 
For Proved Reserves, the recovery efficiency applied to these reservoirs 
should be defined based on a range of possibilities supported by analogs 
and sound engineering judgment considering the characteristics of the 
Proved area and the applied development program. 

Probable 
Reserves  

Probable Reserves are those 
additional Reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recovered than Proved Reserves 
but more certain to be recovered 
than Possible Reserves. 

It is equally likely that actual remaining quantities recovered will be greater 
than or less than the sum of the estimated Proved plus Probable Reserves 
(2P).  In this context, when probabilistic methods are used, there should 
be at least a 50% probability that the actual quantities recovered will equal 
or exceed the 2P estimate.  
 
Probable Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Proved where data control or interpretations of available data are less 
certain.  The interpreted reservoir continuity may not meet the reasonable 
certainty criteria.    
 
Probable estimates also include incremental recoveries associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Proved. 
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Category Definition Guidelines 

Possible 
Reserves  

Possible Reserves are those 
additional reserves which analysis 
of geoscience and engineering data 
indicate are less likely to be 
recoverable than Probable 
Reserves.  

The total quantities ultimately recovered from the project have a low 
probability to exceed the sum of Proved plus Probable plus Possible (3P), 
which is equivalent to the high estimate scenario.  When probabilistic 
methods are used, there should be at least a 10% probability that the 
actual quantities recovered will equal or exceed the 3P estimate.  
 
Possible Reserves may be assigned to areas of a reservoir adjacent to 
Probable where data control and interpretations of available data are 
progressively less certain.  Frequently, this may be in areas where 
geoscience and engineering data are unable to clearly define the area and 
vertical reservoir limits of commercial production from the reservoir by a 
defined project.   
 
Possible estimates also include incremental quantities associated with 
project recovery efficiencies beyond that assumed for Probable.   

Probable and 
Possible 
Reserves  

(See above for separate criteria for 
Probable Reserves and Possible 
Reserves.)  

The 2P and 3P estimates may be based on reasonable alternative 
technical and commercial interpretations within the reservoir and/or 
subject project that are clearly documented, including comparisons to 
results in successful similar projects.   
 
In conventional accumulations, Probable and/or Possible Reserves may 
be assigned where geoscience and engineering data identify directly 
adjacent portions of a reservoir within the same accumulation that may be 
separated from Proved areas by minor faulting or other geological 
discontinuities and have not been penetrated by a wellbore but are 
interpreted to be in communication with the known (Proved) reservoir.  
Probable or Possible Reserves may be assigned to areas that are 
structurally higher than the Proved area.  Possible (and in some cases, 
Probable) Reserves may be assigned to areas that are structurally lower 
than the adjacent Proved or 2P area.  
 
Caution should be exercised in assigning Reserves to adjacent reservoirs 
isolated by major, potentially sealing, faults until this reservoir is 
penetrated and evaluated as commercially productive.  Justification for 
assigning Reserves in such cases should be clearly documented.  
Reserves should not be assigned to areas that are clearly separated from 
a known accumulation by non-productive reservoir (i.e., absence of 
reservoir, structurally low reservoir, or negative test results); such areas 
may contain Prospective Resources.  
 
In conventional accumulations, where drilling has defined a highest known 
oil (HKO) elevation and there exists the potential for an associated gas 
cap, Proved oil Reserves should only be assigned in the structurally higher 
portions of the reservoir if there is reasonable certainty that such portions 
are initially above bubble point pressure based on documented 
engineering analyses.  Reservoir portions that do not meet this certainty 
may be assigned as Probable and Possible oil and/or gas based on 
reservoir fluid properties and pressure gradient interpretations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The 2007 Petroleum Resources Management System can be viewed in its entirety at 
http://www.spe.org/spe-app/spe/industry/reserves/prms.htm. 

 



Prospective Low High Low High Low High Low High Low High
Reservoir Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate

Middle Cretaceous 2,572,271 28,967,372 15,141 76,449 170 379 0.10 0.70 0.12 0.22
Lower Cretaceous 2,976,639 24,804,310 13,997 57,892 213 428 0.10 0.70 0.12 0.22

Prospective Low High Low High Low High Low High Low High
Reservoir Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate Estimate

Middle Cretaceous 0.55 0.75 2.00 1.40 0.42 0.49 0.10 0.45 0.50 0.70
Lower Cretaceous 0.55 0.75 2.00 1.40 0.42 0.49 0.10 0.45 0.50 0.70

Note:  For the purposes of this report, we used technical data including, but not limited to, well logs from offset wells, geologic maps, seismic data, and property ownership interests.

(1)  Average gross thickness is calculated by dividing the gross rock volume by the area.
(2)  The abbreviation RB/STB represents reservoir barrels per stock tank barrel.
(3)  The abbreviation RB/MCF represents reservoir barrels per thousand cubic feet.

MONTE CARLO INPUT DISTRIBUTION SUMMARY
PROSPECTIVE RESOURCES

LEVIATHAN DEEP PROSPECT
AS OF DECEMBER 31, 2017

Gross Rock Net-to-Gross

Hydrocarbon Saturation (decimal)
Normal Distribution

Volume (acre-feet)
Lognormal Distribution (1)Thickness(1) (feet)

Oil Recovery

Normal Distribution Normal Distribution Normal Distribution

Ratio (decimal) Porosity (decimal)
Normal Distribution Normal Distribution

Initial Gas Formation

Area (acres)
Normal Distribution

Average Gross

Gas Recovery
Volume Factor (RB/STB)(2) Volume Factor (RB/MCF)(3) Factor (decimal) Factor (decimal)

Normal Distribution

Initial Oil Formation

 

All estimates and exhibits herein are part of this NSAI report and are subject to its parameters and conditions.  
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  דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 
  2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

  
  

להגיש בזאת את דוח  מתכבד) החברה - חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן רציו דירקטוריון
  .2017 בדצמבר 31 ליום החברההדירקטוריון על מצב ענייני 

  
 הדוח את לקרוא יש. חלקיו כל על תקופתיה מהדוח נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח

  . אחת כמקשה כולו תקופתיה
  

) וכוללים את IFRS -(להלן  הבינלאומייםלתקני הדיווח הכספי  מצייתיםהכספיים  הדוחות
  .2010- תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עהגילוי הנוסף הנדרש לפי 

  
  ).דולרה -של ארה"ב (להלן הדולר הינו הכספיים הדוחות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע

  
, 3 ביאוריםהחברה ופעילותה, ראו פרק א' לדוח התקופתי (תיאור עסקי התאגיד) וכן  לתיאור

  ).הכספיים הדוחות - (להלן  2017 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 8-ו 4
  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד – 'אחלק 

 
  כללי .1
  

כחברה פרטית מוגבלת במניות.  2014במרס  24תאגדה בישראל ביום ההחברה הוקמה ו
 -שותפות מוגבלת (להלן  -) 1992בעלת השליטה בחברה היא רציו חיפושי נפט (

  ), המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.השותפות
  

 , אשר(Special Purpose Company (SPC))תכליתית  חד ייעודית חברה אהיהחברה 
מטרתן  אשר לשותפות הלוואות מתן) 2( בכך; הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הן מטרותיה

  לוויתן דרום  I/14בקשר עם חזקות  בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות את שמשל

בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי  )ןלווית מאגראו  לוויתן חזקות - להלן(לוויתן צפון  I/15- ו
 האמורים בעיסוקים הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(-ו; שבו שותפה השותפות לוויתן

  .לעיל

 
 נכון למועד הדוח, הנפיקה החברה שלוש סדרות של אגרות חוב:  .א

  

אגרות  אלפי ש"ח ע.נ. 336,685 הנפיקה החברה לציבור, 2014אוקטובר  בחודש .1
ראו  .2017בדצמבר  24 ביוםדיון מוקדם יחוב (סדרה א), אשר נפדו במלואן בפ

 להלן. 3סעיף 
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 חוב אגרותאלפי ש"ח ע.נ.  617,587לציבור  החברה ההנפיק 2016 נובמבר בחודש .2
       ש"ח  מיליון 630-כל מההסתכ ןמהנפקתברוטו ) אשר סך התמורה ב סדרה(

 ,חתם בין החברה והשותפותנבהתאם להסכם הלוואה ש. מיליון דולר) 164-(כ
) תמורת ההנפקה נטו -(להלן  הנפקה האמורה בניכוי הוצאותתמורת ההנפקה 

באותם  Non-Recourseכהלוואה מסוג וערכה הנקוב הועמד לשותפות הועברה 

 . )Back To Back) (ב סדרהתנאים של אגרות החוב (
  

 כנגדן שניתנו וההלוואותידי החברה  על שהונפקוב) -(סדרות א ו החוב אגרות
  .שקל במטבע נקובות

  

אלפי ש"ח ע.נ. אגרות  633,849 הנפיקה החברה לציבור ,2017 בדצמבר 4 ביום .3
 מיליון ש"ח 643- כל מההסתכ ןמהנפקתברוטו חוב (סדרה ג), אשר סך התמורה 

 ,חתם בין החברה והשותפותנבהתאם להסכם הלוואה ש. מיליון דולר) 184-(כ
כהלוואה מסוג וערכה הנקוב הועמד לשותפות הועברה  נטותמורת ההנפקה 

Non-Recourse ) ג סדרהבאותם תנאים של אגרות החוב) (Back To Back .( 
שימש את , מיליון דולר) מתמורת ההנפקה נטו 119-מיליון ש"ח (כ 417- סך של כ

מכספי  העמידה לה החברהש דיון מוקדם של ההלוואהיע פהשותפות לביצו
  .תמורת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה א)

 (Back to Back)דיון מוקדם יפ, 2017בדצמבר  24במקביל, ביצעה החברה ביום 
בהתאם להוראות הסכם ההלוואה בין  לאגרות החוב (סדרה א) של החברה,

  .2014בספטמבר  14החברה לשותפות מיום 
 חלקה מימון לצורך ורק אךמשמשת את השותפות  ,יתרת תמורת ההנפקה נטו

, בשטחן שיינתנו נפט זכות או נפט נכס כל או לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות
 חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון עם בקשר חובותיה מחזור לרבות
פי שיקול  כפי שיחליט דירקטוריון השותף הכללי בשותפות מעת לעת על ,לוויתן
  . דעתו

אגרות חוב (סדרה ג) וההלואה שניתנה כנגדן לשותפות, צמודות לשער הדולר 
  .)ש"ח  $3.499=1( 2017בנובמבר  30הידוע ביום 

  
אגרות החוב (סדרה א), אגרות החוב (סדרה ב) ואגרות החוב (סדרה ג) יחדיו 

  אגרות החוב. -יקראו להלן 
  

 עם הלוואות הסכמי, תנאיהן, היקפן, לעיל ההנפקות בדבר נוספים לפרטים
 שירותי והסכם מוקדם של אגרות חוב (סדרה א) פידיון, עימן בקשר השותפות

 . כמוהכספיים לדוחות 8-ו 4, 3 ביאורים ראו, לשותפות החברה בין ויעוץ הניהול
  להלן. ד'כן, ראו חלק 

  

 לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות מידע  .ב
  

פי מידע שנמסר לחברה  פעילות השותפות במאגר לוויתן, עללהלן פרטים אודות 
  מהשותפות:

 
- השותפות ביחד עם שותפיה למאגר לוויתן דלק קידוחים  ,נכון למועד הדוח .1

דלק ונובל,  -(להלן  .Noble Energy Mediterranean Ltd -שותפות מוגבלת ו
ממאגר בהתאמה), בוחנת אפשרויות שונות להמשך מסחור הגז והקונדנסט 

לוויתן, לרבות האפשרויות השונות לייצא גז טבעי ללקוחות בשווקים האזוריים, 
ובהתאם מנהלת (יחד עם שותפיה) מגעים  ,ולטורקיה לירדן ,למצרים ,בין היתר

 ומשאים ומתנים עם גורמים שונים בקשר לכך. 
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נכון למועד הדוח, חתמו שותפי לוויתן ובכללם השותפות על מספר הסכמים 
רת גז בשוק המקומי וכן על הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל למכי

 א'1'טז9הלאומית של ירדן. לפרטים אודות ההסכמים כאמור, ראו ביאור 
  לדוחות הכספיים. 

  

קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח  ,2017בפברואר  23ביום  .2

לשנה,  BCM 12-א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1שלב 
מהזכויות במאגר לוויתן), וזאת  100%מיליארד דולר (בגין  3.75-בתקציב של כ

. 2019במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 
 לדוחות הכספיים. א'9ראו ביאור  ,לפרטים נוספים

 
א' בתכנית הפיתוח למאגר לוויתן מתקדם 1, פיתוח שלב הדוחלמועד  נכון .3

בהתאם ללוחות הזמנים ולתקציב כפי שאושר על ידי שותפי לוויתן, במטרה 
לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי ולייצוא עד סוף 

 .2019שנת 
נכון למועד החתימה על  כן, בהתאם למידע שנמסר לשותפות מהמפעילה, כמו

   .40%-עומד על כפיתוח לוויתן  פרויקטשיעור התקדמות  הדוחות הכספיים,
  

 ) בע"מ     2016( פיתוח לוויתןחברת בין  נחתם הסכם הלוואה ,2017במרס  20ביום  .4
 הועמדה(להלן  הלווה), לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים, לפיו 

 250 בסך של Limited-Recourseהלוואה מסוג הלווה, באמצעות  ,לשותפות
לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח ההלוואה),  -מיליון דולר (להלן 

 Backכהלוואה לשותפות באותם תנאים ( הועברוכספי ההלוואה  .פרויקט לוויתן
to Back.( לדוחות הכספיים.  'יג9ביאור ראו  ,לפרטים נוספים  

  

 Dolphinus Holdings לבין ונובל דלק בין הסכם נחתם ,2018 פברואר בחודש .5
Limited  מפרויקט טבעי גז לייצוא) הרוכשת או  דולפינוס -(להלן בסעיף זה 

) וזאת בהמשך למכתב הכוונות הייצוא הסכם - זה בסעיף(להלן  למצרים לוויתן
פנו דלק  במקביל. 2015אשר נחתם בין שותפי לוויתן ודולפינוס בחודש נובמבר 

לרוכשת  לוויתןכי אספקת הגז מפרוייקט  כוונתןונובל לשותפות והודיעו לה על 
תהיה על ידי כל שותפי לוויתן ובכללם השותפות (לרבות בדרך של המחאת 

עמה בהסכם לרכישת גז טבעי מפרויקט  התקשרותהסכם הייצוא לשותפות או 
השותפות בפרוייקט לוויתן, בהתאם לתנאי  שללוויתן, בהתאם לחלקה היחסי 

 הסכם הייצוא). 
לוויתן, ראו פרק  פרויקטיצוא מלפרטים נוספים אודות פרטי ותנאי ההסכם הי

 לדוחות הכספיים. )(ב)1(טז9וביאור (תיאור עסקי התאגיד)  התקופתילדוח  'א
 
 .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת , 2018בחודש מרס  .6

) דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן, מעודכן NSAI - (להלן 
 605-על פי הדוח, כמות המשאבים הכוללת מוערכת בכ. 2018בפברואר  28ליום 

BCM  ומחולקת לקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות ומשאבים
וכן דיווח  הכספיים לדוחות ד'9 ביאור ראו נוספים לפרטיםהמסווגים כמותנים. 

  ). 2018-01-027322 (אסמכתא 2018במרס  21מיידי מיום 
  

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין  ,2018בפברואר  21ביום  .7
נוספים אודות פרטי ותנאי הסכם האספקה,  לפרטים לישראל בע"מ. כימיקלים

לדוחות  )א()1(טז9וביאור  (תיאור עסקי התאגיד)לדוח התקופתי  'ראו פרק א
 הכספיים.
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לדוחות  9מאגר לוויתן, ראו ביאור  –לפרטים נוספים אודות פעילות השותפות 

  הכספיים.
  

 :כספי מצב .2
  

 דולר מיליון 368-כ של לסך הסתכם, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה נכסי היקף
מיליון  254- ), בהשוואה לכלשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  366-(מתוכם כ

בדצמבר  31 ביום) לשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  253-(מתוכם כדולר 
 חוב אגרותשניתנה לשותפות בקשר עם הנפקת  הלוואהמהגידול נובע  עיקר. 2016

 חוב אגרות עם בקשר לשותפות שניתנה ההלוואהמוקדם של דיון יפבניכוי  ,)ג(סדרה 
  . 2017דצמבר חודש (סדרה א) ב

 
 דולר מיליון 368-כ של לסך הסתכם 2017 בדצמבר 31 ליום החברה התחייבויות היקף

מיליון דולר (מתוכם  254- ), בהשוואה לכחוב אגרותמיליון דולר בגין  366- (מתוכם כ
הגידול נובע בגין  עיקר. 2016בדצמבר  31 ביום) חוב אגרותמיליון דולר בגין  253-כ

(סדרה א)  חוב אגרותדיון מוקדם של יפ, בניכוי שהונפקו לציבור) ג(סדרה  חוב אגרות
  . 2017דצמבר חודש ב
  

 הפעילות  תוצאות .3
 

  :הכולל הרווח על דוח לגבי עיקריים נתונים להלן
  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2017  2016  2015  
  דולר אלפי  

        :הכנסות
  6,088  7,618  20,203  לשותפות הלוואות בגין וניכיון ריבית הכנסות
  362  -  -   חוב אגרות בגין שער הפרשי הכנסות
  -  1,915  27,723   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הכנסות

  בגין אגרות חוב הלוואה לשותפותשל  מוקדם דיוןימפ רווח
  -  -  7,669  (סדרה א)   

  90  152  140  מהשותפות הוצאות החזר
  6,540  9,685  55,735  סך הכול הכנסות

        :הוצאות
  6,088  7,618  20,203   חוב אגרות בגין וניכיון ריבית הוצאות
  362  -  -   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הוצאות
  -  1,915  27,723   חוב אגרות בגין שער הפרשי הוצאות

  -  -  7,669  (סדרה א) אגרות חובשל  מוקדם דיוןימפ הפסד
  90  152  140  וכלליות הנהלה הוצאות

  6,540  9,685  55,735  סך הכול הוצאות
  -  -  -  רווח מפעולות

  *  *  *  , נטואחרות מימון הכנסות
  *  *  *  כולל ורווח רווח סך

 
  .אלפי דולר 1-סכום הנמוך מ צגמיי  *  

  

, , בין החברה לשותפות2014בספטמבר  14מיום וייעוץ שירותי ניהול  הסכםעל פי 
 לשותפות העמידה החברה, כן כמונושאת בכל הוצאות השוטפות של החברה.  השותפות

באותם תנאים של  חובה אגרות בגין ההנפקה תמורות את Non-Recourseכהלוואות 

  ), לפי העניין.Back To Back( חובהאגרות 
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   – )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות ן) ריבית וניכיון בגיהכנסות( הוצאות
 )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות בגין וניכיון ריבית(הכנסות)  הוצאות 2017בשנת 

אלפי דולר אשתקד.  7,618- אלפי דולר, בהשוואה לסך של כ 20,203- הסתכמו לסך של כ
חודש הגידול נובע ברובו מהנפקת אגרות חוב (סדרה ב) (ומהלוואה שניתנה כנגדה) ב

דצמבר חודש ומהנפקת אגרות חוב (סדרה ג) (ומהלוואה שניתנה כנגדה) ב 2016נובמבר 
2017.  

  
   – ת לשותפות)בגין אגרות חוב (הלוואוהפרשי שער הוצאות (הכנסות) 

אשר הונפקו  ואגרות חוב (סדרה ב) 2017דצמבר חודש אשר נפדו באגרות חוב (סדרה א) 
  צמודות לשקל. , 2016נובמבר חודש ב

   בהשוואה לקיטון בשיעור של  ,9.83%-חל קיטון בשער הדולר בשיעור של כ 2017בשנת 
הירידה החדה בשער הדולר הובילה לרישום הוצאות הפרשי שער  .2016בשנת  1.46%-כ

    , בסך של 2017בגין אגרות החוב (הכנסות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בשנת 
  .2016אלפי דולר בשנת  1,915-כאלפי דולר בהשוואה ל 27,723-כ

  

בגין אגרות חוב  לשותפות ההלווא( (סדרה א) אגרות חוב שלדיון מוקדם ימפ) רווח( הפסד
   – )(סדרה א)

דיון מוקדם אגרות חוב ינפדו במלואן בפ ,2017בדצמבר  24לעיל, ביום א' 1בסעיף כאמור 
דיון המוקדם של אגרות החוב י. בגין הפלשותפות (סדרה א) וההלוואה שניתנה כנגדן

 , בהתאמה,חשבונאי רווחורשמה החברה הפסד , הלוואה שניתנה כנגדןוה(סדרה א) 
   אלפי דולר. 7,669- בסך של כ 2017בשנת 

  

 מימון ומקורות נזילות .4
 

 לחברה הצפויים התקבולים. פעילותה מימוןצורך ל בנקאי אשראי נוטלת אינה החברה
 ידה שהונפקו על חובה אגרות בקשר עם לשותפות החברה שנתנה ותההלווא מהחזר
  .של אגרות החוב ריביתהו קרןה מילתשלושל החברה  היחיד המימון מקור את מהווים

  
וב (סדרה ב) ואגרות חוב אגרות ח( חוב אגרות של סדרות שתי חברהל, הדוח למועד נכון

החל  פי תנאי אגרות החוב האמורות, תשלומי הקרן בגינן עתידים להיפרע . על(סדרה ג))
ולאחר המועד  לוויתן ממאגר הגז הזרמת לתחילת הצפוי המועד לאחר קרי ,2021משנת 

  הצפוי בו לשותפות יחלו להיות הכנסות מפרויקט לוויתן כאמור לעיל.
  

י דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות , בהתבסס על נתונהחברה להערכת
 הכנסות, .Netherland, Sewell & Associates, Inc, שהתקבל מחברת של השותפות לוויתן

 החברה שנתנה ותלוואההכל אחת מ רעוןילפ מספקת בכמות יהיו הצפויות השותפות
לפרטים נוספים ראו ביאור  .האמורות החוב אגרותכל אחת מסדרות  בקשר עם לשותפות

  ד' לדוחות הכספיים.9
  

 צפויותשל החברה  הקיימות החוב אגרות ,הדוח למועד נכון ,החברה ידיעת למיטב לפיכך
  .במועדן להיפרע

  
 עצמי הון .5

 
 יםלפרט. דולר אלפי 28 -סך של כל, הסתכם 2016-ו 2017בדצמבר  31 לימים החברההון 

   .הכספיים הדוחות במסגרת בהון שינויים על דוח ראו, נוספים
  

 מזומנים תזרים .6
 

.דולר 1,000 -מ הנמוך בסך מפעילות שוטפת בתקופת הדוח חיוביתזרים מזומנים  לחברה  
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  הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי – 'בחלק 

  

 מומחיות חשבונאית ופיננסית יבעל יםדירקטור .1
  

 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.
  
 בעלי הינם פלורנטין אוטולונגי ותרצה , יוסף טנאלנדאו יגאל, רוטלוי ליגד ה"ה

  .ופיננסית חשבונאית מומחיות

  
הדירקטורים המכהנים בחברה שהדירקטוריון הכיר בהם כבעלי  אודותלפרטים 

לדוח התקופתי  'ד פרקב 26 תקנהפירוט לפי  ראו ,מומחיות חשבונאית ופיננסית
   .)התאגידנוספים על  פרטים(

  

 בתאגיד הפנימי המבקר .2
 

  של החברה.  מיכמבקר הפנימונה מר גיל רוגוזינסקי , 2015במרס  22ביום 

 פרטי המבקר הפנימי  .א
  

  .חשבון רואה, זינסקיגורו גיל: הפנימי המבקר שם
  

  .2015במרס  22תאריך תחילת כהונתו : 
  

המבקר הפנימי עומד בתנאים  הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד:
 חוק -(להלן  1992- ב"התשנ, (א) לחוק הביקורת הפנימית3הקבועים בסעיף 

בוגר מנהל עסקים רואה חשבון  המבקר הפנימי הינו. )הפנימית הביקורת
שותף אחראי על תחום הביקורת הפנימית במשרד  ,במכללה למנהל וחשבונאות

  . פוקוס שירותי ייעוץ פיננסי תפעולי
  

(ב) לחוק 146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף למיטב ידיעת החברה 
  .    לחוק הביקורת הפנימית 8יף , ובהוראות סע1999-תשנ"ט החברות,

  
או של גופים הקשורים  החברההמבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של 

  אליה.
  

פנימית רותי ביקורת י, אלא מעניק לה שחברההמבקר הפנימי אינו עובד של ה
   .חיצוניכספק 

  
 בעלת, לשותפות גם פנים ביקורת שירותי מעניק הפנימי המבקר כי, יצוין

כדי ליצור ניגוד עניינים בשותפות אין בכהונתו כמבקר פנימי  .בחברה השליטה
  .חברהעם תפקידו כמבקר פנימי ב

  

 המינוי דרך  .ב
  

, 2015 במרס 22 ביום החברה דירקטוריון ידי-על אושר הפנימי המבקר מינוי
  .2015 במרס 19 מיום הביקורת ועדת הצעת לפי
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 המבקר של הרב וניסיונו כישוריו, השכלתו: מינויו לאישור הנימוקים בין
  . תפקידו ביצוע לצורך המתאימים פנימית בביקורת

  
 למילוי הדרושים ומסמך הסבר, מידע כל לקבלת סמכות הפנימי למבקר
  .ממוחשבים או רגילים מידע ולמאגרי נתונים לבסיסי גישה זכות וכן תפקידו

  
 הפנימי המבקר על הממונה זהות  .ג

  
  .לוי יש מרמנכ"ל החברה,  הינו הפנימי המבקר על הארגוני הממונה

  
 עבודהה תכנית  .ד

  
  . שנתית הינה בחברה הפנימית הביקורת של העבודה תכנית

  
 המבקר הצעות םבעיקר הינם השנתית הביקורת תכנית בקביעת השיקולים

 מהות, שלה הארגוני המבנה, החברה גודל: הבאים שיקוליםב תחשבובה הפנימי
  .החברה על שחלות ותקנות ורגולציה העסקית פעילותה והיקף

 ועדת לאישור והוגשה החברה של הפנימי המבקר ידי על גובשה העבודה תוכנית
  .החברה של הביקורת

 שיקול. ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה תכנית
  .לאישורים כפוף או מוגבל אינו הפנימי המבקר של דעתו

 מהותיות עסקאות בנושא ביקורת הפנימי המבקר ביצע הדיווח בתקופת
  .וביקורת בגין עמידה בשטרי הנאמנות

 היקף העסקה  .ה
 

 הסתכם ממשרדו לו הכפופים העובדים וצוות הפנימי המבקר העסקת היקף
. החברה של בגודלה בהתחשב סביר עסקההה היקף. שעות 80- ל 2017 בשנת

  .לנסיבות בהתאם ההיקף להרחבת אפשרות החברה הנהלתל

 הביקורת עריכת  .ו
 

 ובעולם בארץ המקובלים הפנימית הביקורת לתקני בהתאם נערכת הביקורת
 של תקנים כולל, הפנימית הביקורת בתחום המקצועיות להנחיות ובהתאם

   .הפנימית הביקורת לחוק ובהתאם הפנימיים המבקרים לשכת
, לעיל שצוינו בתנאים הדרישות בכל עמד המבקר כי נחה הדירקטוריון של דעתו

  .לדירקטוריון שנמסרה הביקורתבעדכון ועדת  בהתחשב וזאת

 גישה למידע  .ז
 

 של המידע למערכות אמצעית ובלתי מתמדת, מלאה גישה הפנימי למבקר
 הביקורת לחוק 9 סעיף פי על הביקורת לצורך כספיים נתונים לרבות החברה

  .הפנימית

 הפנימי המבקר וחשבון דין  .ח
  

   .החברה של הביקורת ועדתוב דוניםיונ בכתב מוגשים הפנימית הביקורת דוחות
חודשים בלהנהלת החברה  והוגשהמבקר הפנימי בחברה על ממצאי  דוחות

עדת הביקורת והתקיים דיון בו 2018בחודש פברואר  .2018וינואר  2017 דצמבר
  בדוחות המבקר הפנימי. 

  
  



8  

 

 הפנימי המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת  .ט
  

 ותכנית הפנימי המבקר פעילות ורציפות אופי, היקף ,הדירקטוריון להערכת
 והיקף ומהות שלה הארגוני המבנה, החברה בגודל בהתחשב סבירים עבודתו

  .הפנימית הביקורת מטרות את להגשים כדי בהם ויש העסקית פעילותה

 תגמול  .י
  

 הסתכמה 2017 בשנת. בפועל עבודה שעות על מבוסס הפנים מבקר תגמול
 להערכת. ש"ח אלפי 18.4-כ של לסך וצוותו הפנימי המבקר העסקת

 שיקול בהפעלת לפגוע או להשפיע בכדי בו ואין סביר התגמול, הדירקטוריון
  .המקצועית דעתו

  

 המבקרים החשבון רואי שכר בדבר גילוי .3

  .וקסלמן קסלמן משרד םה החברה של החשבון רואי

  
 2017 לשנת החברה של לדוחות שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם שכר הוצאות

 שכר הוצאות). שעות 750-כ של עבודה היקף עבור( ח"ש אלפי 75-כ של בסך הסתכמו
 לסך הסתכמו, 2016 לדוחות של החברה לשנת שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם

  ). שעות 650 -כ של עבודה היקף עבור( ח"ש אלפי 100- כ של
  

 רכיבי תיעוד: כגון נוספים שירותים בגין החשבון לרואי הטרחה שכר הוצאות
 הקשורים ושירותים מיסים עבודות, הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה

 20-כסך של ל הסתכמו) ג(סדרה  חוב אגרות הנפקת עם בקשר המדף הצעת לדוח
   .2016-ו 2017 שניםכל אחת מהב ח"ש אלפי

 
 על ומשולם השקעתם להיקף בהתאם החברה דירקטוריון על ידי נקבע הטרחה שכר

  .והייעוץ הניהול שירותי להסכם בהתאם השותפות ידי

 
 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר גילוי .4

 
- חות תקופתיים ומיידים), התש"ל") לתקנות ניירות ערך (דו14(ב)(10על פי תקנה 

תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות, , 1970
מתקיימים בו סימני אזהרה, התקיימו סימני אזהרה בתאגיד, יצרף יבחן האם 

  התאגיד גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. 
  

הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה כמפורט בתקנה לעיל בקשר עם תנאי אגרות 
מצא  בחלק א' לעיל 4ולאור האמור בסעיף ), ג) ואגרות החוב (סדרה בהחוב (סדרה 

   .בדוח זהתזרים מזומנים חזוי  נכללעל כן לא צורף ו ,כי אינם מתקיימים בחברה
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  החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  – 'גחלק 

  

 הדוח בתקופת עיקריים אירועים  .א
  

 . הכספים לדוחות 3-9 ביאורים ראו ,נוסף ומידע התקשרויות, החברה פעילות בדבר .1
  

 הכספי המצב על הדוחלאחר תאריך  אירועים  .ב
  

 לדוחות 10אור בי, ראו הדוח על המצב הכספילפרטים אודות אירועים לאחר תאריך  .1
 הכספיים.

  
 

  עודי למחזיקי אגרות החוביגילוי י –' דחלק       

  

המוחזקות בידי  ) של החברהג) ואגרות החוב (סדרה בלהלן פירוט אודות אגרות החוב (סדרה 
  :הציבור בתאריך הדוח

  
   .בע"מ )1975נאמנות (הרמטיק  – )גולאגרות החוב (סדרה  )בהנאמן לאגרות חוב (סדרה 

  
  דן אבנוןעו"ד  – שם האחראי בנאמן

  
; 03-5271736 פקס: ;03-5274867 :'טל, תל אביב; 113רחוב הירקון  – כתובת ואופן ההתקשרות

  avnon@hermetic.co.ilדוא"ל: 
  

  לדוחות הכספיים.  3ביאור  ראו – )בלהבטחת אגרות החוב (סדרה  תיאור הנכסים המשועבדים
  

  .הכספיים לדוחות 3ראו ביאור  – )גאגרות החוב (סדרה  להבטחת המשועבדים הנכסים תיאור
  

ח):"ש (הנתונים באלפי )גואגרות החוב (סדרה  )בלהלן פירוט נוסף בדבר אגרות החוב (סדרה 
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סך כל   מועד ההנפקה  הסדרה
השווי 
הנקוב 
במועד 
  הנפקה

שווי נקוב   שווי נקוב
עפ"י 

הערכה 
מחדש 
למועד 
אישור 
 הדוחות

  הכספיים

 סכום
 הריבית
  שנצברה

 31 ליום
 בדצמבר

2017  

  

 הוגן שווי
 31 ליום
  2017 בדצמבר

 שווי
 בורסאי

 31 ליום
 בדצמבר

2017  

מועדי תשלום   סוג ריבית
  הקרן

האם   הצמדה  מועד תשלום הריבית
הסדרה 
  מהותית?

זכות החברה 
  דיון מוקדםילפ

אג"ח 
  (סדרה ב)

בנובמבר  13
2016  

הקרן תיפרע   קבועה*  741,473  741,473  4,129  617,587  617,587  617,587
בשלושה 

שני תשלומים: 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט 

בגין   הראשונה הריבית
 אגרות החוב (סדרה ב)

-בשנה ב עםפ משולמת
של כל  אוגוסטב 31

 ועד 2017אחת מהשנים 
(כולל). הריבית  2020

בגין אגרות  השניה 
תשולם החוב (סדרה ב) 

באוגוסט של כל  31-ב
עד  2021אחת מהשנים 

  * (כולל). 2023

צמוד 
  לשקל

  קיים**  כן

אג"ח 
  (סדרה ג)

בדצמבר  4
2017  

תיפרע  הקרן  קבועה***  645,132  645,132  1,342  631,675  633,849  633,849
בשלושה 

תשלומים: שני 
תשלומים שווים 

 33.33%בשיעור 
 31-כל אחד, ב

באוגוסט של כל 
אחת מהשנים 

 2022עד  2021
(כולל) ותשלום 
שלישי בשיעור 

 31-ב 33.34%
  . 2023באוגוסט 

בגין   הראשונה הריבית
אגרות החוב (סדרה ב) 

-בשנה ב עםמשולמת פ
 כל של באוגוסט 31

 ועד 2018 מהשנים אחת
(כולל). הריבית  2019

השניה  בגין אגרות 
 תשולםהחוב (סדרה ב) 

 כל של באוגוסט 31-ב
 עד 2020 מהשנים אחת
  (כולל).*** 2023

צמוד 
  לדולר
 ביום הידוע

30 
 בנובמבר

2017 
)1=$3.499(  

  קיים**  כן
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לא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה ב) או אגרות החוב (סדרה ג) לפירעון מיידי או  .ג-ו בשל אגרות החוב מסדרה  הנאמנות ית לפי שטריוההתחייבוו םתנאיההחברה עמדה בכל 
  . זיקיהןלמימוש הבטוחות שניתנו להבטחת התשלום למח

  . לדוחות הכספיים 3 ביאורראו  ,ג- ו במסדרה  החוב אגרות להבטחת שניתנו השעבודים לתיאור

) הממונה -(להלן המשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים   על ענייני הנפט הממונהתקבל אישור העד למועד בו . 2% בשיעור שנתית ריבית) ב סדרה( החוב אגרות תישאנה, 2020 באוגוסט 31 ליום עד   *  
, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית הכספיים לדוחות 3 בביאור כאמור ,2016בדצמבר  8ביום  ) בספר הנפטברישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל

  .18.5% שיעור הריבית יהיה  2023באוגוסט  31ועד ליום  2020בספטמבר  1. החל מיום ביחס לתקופה בה היא חלה ,1%בשיעור  נוספת

 של למסחר מהרישום מחיקה על הבורסה ידי על יוחלט אם – הבורסה) –לניירות ערך בתל אביב (להלן  מהבורסה מחיקה בשל מוקדם דיוןיפ) 1( – מוקדם דיוןילפ החברה זכות למימוש התנאים פירוט להלן  **
 דירקטוריון החלטת מתאריך יום 45 תוך) א: (כדלקמן תפעל והחברה, מוקדם דיוןיפ יבוצע, בה מהמסחר מחיקה בדבר, הבורסה בהנחיות שנקבע מהסכום פחת, החוב אגרות סדרת ששווי מפני החוב אגרות

ניירות  לרשות שישלח מיידי בדוח תפורסם המוקדם פידיוןה מועד על ההודעה. לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם דיוןיפ מועד על החברה תודיע, כאמור למסחר מרישום המחיקה בדבר הבורסה
 מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב לאגרות ביחס המוקדם פידיוןה מועד) ב; (החוב באגרות הרשומים המחזיקים לכל בכתב ותימסר העברית בשפה בישראל נפוצים יומיים עיתונים) 2( ובשני ולבורסה ערך

 דעתה שיקול לפי, רשאית החברה – החברה ביוזמת מוקדם פידיון) 2( .בפועל תשלומה מועד לבין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה לא אך, ל"הנ מהתאריך יום 45-מ מאוחר ולא ההודעה פרסום
) א: (הרלבנטי במועד שיהיו כפי, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות בכפוף והכל, הבאות ההוראות יחולו כאמור ובמקרה מוקדם פידיוןל החוב אגרות את להעמיד, הבלעדי
 מוקדם פידיון נקבע) ג; (לרבעון אחד פידיון על תעלה לא המוקדמים הפדיונות תדירות) ב; (החוב אגרות של לראשונה למסחר הרישום ממועד ימים 60 חלוף לאחר יהיה מוקדם פידיוןל האפשרי הראשון המועד
 לעניין .כאמור לתשלום שנקבע במועד המוקדם פידיוןה יבוצע, הקרן של סופי פידיון לתשלום מועד או הקרן של חלקי פידיון לתשלום מועד או, ריבית לתשלום מועד גם, זה נאמנות שטר פי על בו שקבוע ברבעון

 למרות. ח"ש מיליון 10- מ יפחת לא, האחרון למעט, מוקדם פידיון כל של המזערי ההיקף )ד; (דצמבר- אוקטובר, ספטמבר– יולי, יוני – אפריל,  סמר – ינואר: הבאות מהתקופות אחת כל משמעו" רבעון" זה
 יחול לא המוקדם פידיוןה מועד) ה; (לשנה אחד פידיון על תעלה לא ח"ש מיליון 10-מ הנמוכים הפדיונות שתדירות ובלבד ח"ש מיליון 10- מ הנמוך בהיקף מוקדם פידיון לבצע רשאית החברה, לעיל האמור

. ח"ש מיליון 3.2- מ יפחת האחרון פידיוןה סכום אם החוב אגרות מסדרת לחלק מוקדם פידיון ייעשה לא )ו; (בפועל הריבית תשלום מועד לבין החוב אגרות בגין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה
שטר הנאמנות לסדרה ב' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה, אשר פורסם  ).ג סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 וסעיף 'ב סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 סעיף ראו, נוסף לפירוט

). המידע המופיע 2017-01-108259 - (מס' אסמכתא  2017בדצמבר  3 ' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום גשטר הנאמנות לסדרה ו )2016-01-075504 - (מס' אסמכתא  2016בנובמבר  9 ביום 
  האמורים מובא בזאת על דרך ההפניה. בדוחות

בפברואר  6, ביום ) בספר הנפטגרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל הממונהתקבל אישור העד למועד בו . 2% עורבשי שנתית ריבית) ג סדרה( החוב אגרות תישאנה, 2019באוגוסט  31 ליום עד*** 
ועד  2019בספטמבר  1החל מיום . ביחס לתקופה בה היא חלה ,1%בשיעור  נתית נוספתשבמחזור ריבית ש (סדרה ג) נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב, הכספיים לדוחות 3 בביאור כאמור ,2018
  .10%שיעור הריבית יהיה  2023באוגוסט  31ליום 
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  הדירקטוריוןליגד רוטלוי, יו"ר 
  
  

  שי משה לוי, מנכ"ל



  
  
  
  
  ג'פרק 
  

  2017 דצמברב 31דוחות כספיים ליום 
  



  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  2017דוח שנתי 

  

  



  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
  

  2017דוח שנתי 

  
  
  
  

  הענייניםתוכן 
  

  
 ד  ף 

  2  דוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת על רכיבי הבקרה הפנימית

  3  בדבר ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים דוח רואה החשבון המבקר

   באלפים):(של ארה"ב  בדולרים -דוחות כספיים 

 4  על המצב הכספי דוח

 5  הכולל הרווחעל  דוח

  6  שינויים בהוןדוח על ה

  7  דוח על תזרימי המזומנים 

  8-32  ים הכספי ותביאורים לדוח
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  המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו

 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר
 ערך ניירות בתקנות) ג( ב9 לסעיף בהתאם

  1970-ל"התש ), ומיידיים תקופתיים דוחות(
  
  

. 2017בדצמבר  31 ) ליוםהחברה -  (להלן"מ בערציו חיפושי נפט (מימון)  של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו
 פנימית בקרה לקיום אחראים החברהשל  וההנהלה הדירקטוריון הבאה. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה

 לדוח התקופתי המצורפת כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי על דיווח אפקטיבית
    .ביקורתנו על בהתבסס החברהשל  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי על דעה לחוות היא ל. אחריותנו"הנ לתאריך

  
 ,של לשכת רואי חשבון בישראל 104לתקן ביקורת בהתאם רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו 

) בקרות 1). רכיבים אלה הינם: (104תקן ביקורת  -, (להלן תיקוניו על"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 
) בקרות 2ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (

  רכיבי הבקרה המבוקרים). -; (כל אלה יחד מכונים להלן חובה אגרותעל תהליך 
 

 לזהות במטרה הביקורת ולבצעה את לתכנן מאיתנו נדרש זה תקן פי . על104ביקורת  לתקן בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 הבחינות מכל אפקטיבי באופן קוימו אלה רכיבי בקרה אם ביטחון של סבירה מידה ולהשיג המבוקרים הבקרה רכיבי את

 המבוקרים, הערכת הבקרה רכיבי כספי, זיהוי דיווח על פנימית י בקרהלגב הבנה השגת כללה ביקורתנו המהותיות.
 של אותם והתפעול התכנון אפקטיביות של והערכה בחינה וכן ,המבוקרים הבקרה ברכיבי חולשה מהותית שקיימת הסיכון
 כאלה אחרים נהלים גם ביצוע כללה בקרה, רכיבי אותם לגבי שהוערך. ביקורתנו, הסיכון על בהתבסס בקרה רכיבי

 כלל על פנימית מבקרה להבדיל, המבוקרים לרכיבי הבקרה רק התייחסה ביקורתנו לנסיבות. בהתאם כנחוצים שחשבנו
כן,  כמו בלבד. המבוקרים הבקרה לרכיבי מתייחסת דעתנו חוות ולפיכך הדיווח הכספי, עם בקשר המהותיים התהליכים
 דעתנו חוות ,ולפיכך מבוקרים שאינם כאלה לבין המבוקרים הבקרה רכיבי בין הדדיות להשפעות לא התייחסה ביקורתנו

 בהקשר דעתנו לחוות בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורים כאלה. אנו אפשריות השפעות בחשבון מביאה אינה
   .לעיל המתואר

  
 הצגה לגלות או שלא למנוע עשויים בפרט, מתוכה ורכיבים בכלל, כספי דיווח על פנימית מובנות, בקרה מגבלות בשל

 שבקרות לסיכון חשופה כלשהי אפקטיביות נוכחית הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות כן, הסקת כמו מוטעית.
 .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום או שמידת בנסיבות שינויים בגלל מתאימות לבלתי תהפוכנה

  
המבוקרים  הבקרה רכיבי המהותיות, את הבחינות אפקטיבי, מכל באופן בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה, ולדעתנ

  .2017בדצמבר  31 ליום
  

   2017בדצמבר  31 לימים חברהשל ה הכספיים הדוחות בישראל, את מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו
, כלל 2018במרס  27שלנו, מיום  והדוח 2017בדצמבר  31 שהסתיימהביוםכל אחת משלוש השנים בתקופה , ול2016- ו

  . ביקורתנוחוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים בהתבסס על 
  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון  2018 במרס 27

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו
  

   2017 בדצמבר 31 לימים) החברה - להלן( מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו של הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
   בדצמבר 31 בימים שהסתיימו לשנים מזומנים ותזרימי בהון השינויים, הכולל הרווח על הדוחות ואת 2016- ו

 דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2015-ו 2016, 2017
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על
  

 פעולתו דרך( החשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי על. 1973-ג"התשל), חשבון רואה של

 התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה
 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים

. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים
  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו

  
 מצבה את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות, ביקורתנו על בהתבסס, לדעתנו
 שלה המזומנים ותזרימי, בהון השינויים, פעולותיה תוצאות ואת 2016-ו 2017 בדצמבר 31 לימים החברה של הכספי

) IFRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם. 2017 בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות( רךע ניירות תקנות והוראות

  
דיווח כספי",  על פנימית בקרה רכיבי של בישראל "ביקורת חשבון רואי שכתל של 104 ביקורת לתקן גם, בהתאם ביקרנו
 דעת חוות כלל 2018במרס  27מיום  שלנו והדוח 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
  .אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם על מסויגת בלתי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2018 במרס 27

  PricewaterhouseCoopers International Limited-ב חברה פירמה  
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  בע"מ )מימון(חיפושי נפט רציו 

  הכספי המצב על דוח
  

  בדצמבר 31  

  2016  2017 ביאור 
  אלפי דולר   

        נ כ ס י ם
        נכסים שוטפים:

  *  *    מזומנים ושווי מזומנים
        חובה:חייבים ויתרות 

  978  1,578  4,8  הלוואות בגין ריבית לקבל מהשותפות
  246  234    אחרים

  1,224  1,812    שוטפים סך נכסים
        

        - נכסים שאינם שוטפים
  96,545  -  4,8  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה א)     
  156,641  183,289  4,8  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב)     

  -  182,519  4,8  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג)
  253,186  365,808    שאינם שוטפים סך נכסים

        
  254,410  367,620    סך נכסים

        
        התחייבויות והון

        התחייבויות שוטפות:
  188  165  8  חשבון שוטף -השותפות 

  978  1,578  3  ריבית לשלם בגין אגרות חוב 
  30  41    זכאים אחרים

  1,196  1,784    התחייבויות שוטפותסך 
        

        -התחייבויות שאינן שוטפות 
  96,545  -  3     אגרות חוב (סדרה א)     
  156,641  183,289  3     אגרות חוב (סדרה ב)     

  -  182,519  3     אגרות חוב (סדרה ג)
  253,186  365,808    ותשוטפ התחייבויות שאינןסך 

  254,382  367,592    התחייבויותסך 
        

      6 התקשרויות 
        

  28  28  7  הון 
  254,410  367,620    והון  התחייבויותסך 

  
  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג* 

  
  

         
  הילה לוי     לוי משה שי    רוטלוי ליגד

  כספים מנהלת     ל"מנכ     הדירקטוריון ר"יו
  
  

  .2018 במרס 27: החברה ידי דירקטוריון על הכספייםהדוחות שור תאריך אי
  
  
  

  .מהדוח הכספיהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  הכולל הרווח על דוח
  
  
  

  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה    

  2015 2016 2017  ביאור  
 דולר אלפי    

 
          הכנסות:

  6,088  7,618  20,203  4,8  לשותפות ותבגין הלוואוניכיון  ריביתהכנסות 
  362  -  -    בגין אגרות חוב  שער הפרשיהכנסות 
  -  1,915  27,723  4,8  לשותפות  ותהפרשי שער בגין הלווא הכנסות
  דיון מוקדם של הלוואה לשותפות בגין אגרותירווח מפ

  -  -  7,669  3  חוב (סדרה א)    
  90  152  140  8  החזר הוצאות מהשותפות

    55,735  9,685  6,540  
          :הוצאות

  6,088  7,618  20,203     בגין אגרות חובוניכיון הוצאות ריבית 
  362  -  -  4,8  לשותפות  ותהוצאות הפרשי שער בגין הלווא

  -  1,915  27,723    בגין אגרות חוב  שער הפרשי הוצאות
  -  -  7,669  3  אגרות חוב (סדרה א)של דיון מוקדם יהפסד מפ

  90  152  140  8  הנהלה וכלליות הוצאות

    55,735  9,685  6,540  

  -  -  -    רווח מפעולות 
          

  *  *  *    , נטוהכנסות מימון אחרות

  *  *  *     רווח ורווח כולל סך 
  

  
  .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  

  דולר אלפי  

 
  28  * 28 2015 בינואר 1 ליום יתרה

        - 2015שנת במהלך תנועה 
  *  *  -   כולל רווח

  28  * 28 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

        - 2016שנת  במהלך תנועה
  *  *  -   כולל רווח

  28  * 28 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

        - 2017שנת  במהלך תנועה
  *  *  -   כולל רווח

  28  * 28  2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג  *
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  המזומנים תזרימי על דוח

  
  

  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2017 2016 2015 

 דולר אלפי  
  

        - שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  *   *   *   כוללרווח 
        

        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

        התאמות לסעיפי רווח והפסד:
  6,088   7,618   20,203   הוצאות ריבית וניכיון בגין אגרות חוב 

  )6,088(  )7,618(  )20,203(  הכנסות ריבית וניכיון בגין הלוואות לשותפות
  )362(  1,915   27,723   הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין אגרות חוב 

  362   )1,915(  )27,723(  הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין הלוואות לשותפות

    -    -    -  
        

        :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

  -    155,146   182,065   תמורה מהנפקות אגרות חוב, נטו

  -    )155,146(  )182,065(  מתן הלוואות לשותפות

  -   -   )111,522(  (סדרה א)אגרות חוב של דיון מוקדם יפמזומן ששולם בגין 
בגין אגרות  הלוואה לשותפותשל דיון מוקדם יפמזומן שהתקבל בגין 

  -   -   111,522   (סדרה א)חוב 
  37   196   )23(  קיטון (גידול) בחשבון שוטף עם השותפות

  )38(  )203(  12   אחריםבחייבים  קיטון (גידול)
  1   7   11  אחרים בזכאים גידול

   -   -   -  

  *   *   *   מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
        

  *   *   *   מזומנים ושווי מזומניםב גידול
  *   *   *   השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  *   *   *   השנה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  

ונכללים בפעילות  מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה
        :שוטפת

  )2,420(  )1,798(  )5,247(  ריבית ששולמה בגין אגרות חוב

  2,420   1,798   5,247   לשותפות ותהלוואריבית שהתקבלה בגין 

  -  -  )7,669(  (סדרה א)אגרות חוב של דיון מוקדם יפמזומן ששולם בגין הפסד מ
   בגין  הלוואה לשותפותדיון מוקדם יפמזומן שהתקבל בגין רווח מ

  -  -  7,669   אגרות חוב (סדרה א)

  
  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג  *

  
  
  
  
  

  .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
 
 
 
 



  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  יםהכספי ותלדוחביאורים 
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  כללי:  - 1ביאור 
  

 חברהכ 2014 מרסב 24 ביום בישראל התאגדה ,)החברה - להלן( מ"בע )מימון( נפט חיפושי רציו  .א
 משרדה כתובת. )החברות חוק - להלן( 1999-ט"התשנ, החברות בחוק המונח כמשמעות פרטית
  .אביב- תל, 85 הלוי יהודה רחוב הינה החברה של הרשום

 
), השותפות - להלן( מוגבלת שותפות - ) 1992( נפט חיפושי רציו של מלאה בבעלות הינה החברה  .ב

 מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שלה המוגבל בשותף ההשתתפות יחידות אשר
 לוויתן" I/15-ו" דרום לוויתן"I/14  בחזקות השתתפות זכויות, היתר בין, לשותפות). הבורסה - להלן(

 פרויקט - ביחד להלן( לוויתן הטבעי הגז שדה נמצא בשטחן אשר), לוויתן חזקות - להלן" (צפון
  ). לוויתן מאגר או וויתןל

  
 באמצעות לרבות, השותפות עבור כספיים מקורות גיוס הינו החברה של היחידי הפעילות תחום  .ג

  .לציבור חוב אגרות של הנפקה
  

 אשר, (Special Purpose Company - SPC) תכליתית חד ייעודית חברה הינה החברה
 את לשמש מטרתן אשר, לשותפות הלוואות מתן) 2; (בכך הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הינן מטרותיה
 הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(- ו; לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות
  .לעיל האמורים בעיסוקים

  
 ,)א סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה, 2017 ודצמבר 2016 נובמבר, 2014 אוקטובר בחודשים  .ד

 כל עם קשרב, התקשרה החברה. בהתאמה, לציבור )ג סדרה( חוב ואגרות) ב סדרה( חוב אגרות
 החברה פדתה, 2017 דצמבר בחודש .השותפות עם הלוואה בהסכם, ל"הנ מההנפקות אחת

 .4- ו 3 יםביאור ראה). א סדרה( החוב אגרות את מוקדם בפידיון
  

 חברת שהיא פרטית לחברה החברה הפכה בבורסה למסחר) א סדרה( החוב אגרות רישום עם
 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו מדווח ולתאגיד החברות בחוק כהגדרתה, חוב אגרות

 המתאימות הדיווח הוראות פי על החברה מדווחת לכך ובהתאם, )חוק ניירות ערך - (להלן  ותקנותיו
  . החברה על חלות שהן ככל, מכוחו שהותקנו והתקנות זה לחוק

  
  : החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

  
  :הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס  .א

 
 השנים שלושמ אחת לכלו 2016-ו 2017 בדצמבר 31 לימים החברה של הכספיים הדוחות )1

 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה
)International Financial Reporting Standards (על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 

) International Accounting Standard Board( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי
 דוחות( ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים) IFRS-ה תקני - להלן(

 .2010-ע"התש), שנתיים כספיים
   

, המוצגות השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי
  .אחרת צוין אם אלא

  
 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



  (מימון) בע"מרציו חיפושי נפט 

  (המשך) יםהכספי ותלדוחביאורים 
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   :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  .ב
 

  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע )1
  

 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברהשל  הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
מוצגים בדולר  ). הדוחות הכספייםהפעילות מטבע - להלן( החברה פועלת בה העיקרית

  . החברההדולר) שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של  - של ארה"ב (להלן
  

 עסקות ויתרות )2
 

 הפעילות למטבע מתורגמות )חוץ מטבע -  להלן( הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
 מיישוב הנובעים שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות

 שערי לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות
  . על הרווח הכוללדוח ל נזקפים, התקופה לתום החליפין

  
  :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. 

הדוח על המצב הכספי, המסווגות חודשים לאחר תאריך  12-לחלויות לתקופה של יותר מ
 יושוו"מזומנים  ההלוואות והחייבים של החברה כלולים בסעיפים:כנכסים שאינם שוטפים. 

  .יבדוח על המצב הכספ הכלולים" לשותפות ותהלוואוכן " "חובה"חייבים ויתרות  מזומנים",
  

 הכרה ומדידה )2
  

ההוגן בתוספת עלויות עסקה.  בשווים לראשונה ההכרהבמועד הלוואות וחייבים נמדדים 
מופחתת, על בסיס שיטת הריבית בתקופות עוקבות נמדדים הלוואות וחייבים בעלות 

  .4 ביאור ראהלפרטים נוספים,  האפקטיבית.
  

 ירידת ערך נכסים פיננסיים )3
  

 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" אירועי"- ל 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
 

- של החברה (להלן יחדיו  )גחוב (סדרה  אגרותו , אגרות חוב (סדרה ב)חוב (סדרה א) אגרות
עוקבות נמדדות  בתקופות עסקה. עלויות בניכוי ,ההוגן שוויין לפי לראשונה הוכרואגרות החוב) 

  מופחתת.  בעלות אגרות החוב
 

על  בדוח דיון שלהן מוכריהפ ערך לבין לראשונה החוב אגרות הוכרו בו הסכום בין הפרש כל
 .3ביאור  ראה .האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאםאגרות החוב,  תקופת פני על הרווח הכולל

  
   



  (מימון) בע"מרציו חיפושי נפט 

  (המשך) יםהכספי ותלדוחביאורים 
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  : (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

  מזומנים ושווי מזומנים  .ה
  

  .מזומנים בקופה ,זומנים, כוללים המזומנים ושווי מעל המצב הכספי במסגרת הדוח
 

  הון מניות  .ו
  

  מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
  

  ספקים  .ז
  

יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור שירותים שנרכשו מספקים במהלך 
כאשר התשלום אמור להתבצע העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות 

  תוך שנה אחת או פחות, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות.
  

  הכרה בהכנסות  .ח
  

  תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות ריבית מוכרות על בסיס 
  

  :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני  .ט
  

  או התקן):  IFRS 9 - "מכשירים פיננסיים" (להלן  9תקן דיווח כספי בינלאומי 
  
1( IFRS 9 של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. הגרסה  הכרהעוסק בסיווג, מדידה ו

. תקן זה מחליף את ההנחיות הקיימות 2014פורסמה בחודש יולי  IFRS 9המלאה של 
 IAS -"מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן  ,39כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 

מותיר על כנו את מודל המדידה  IFRS 9באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים.  ,)39
: עלות עיקריותהמעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע שלוש קטגוריות 

 על מבוסס הפסד. הסיווג מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן דרך רווח או
הפיננסי.  הנכס של החוזי המזומנים תזרים מאפייני ועל חברהה של העסקי המודל

עם זאת, הנהלת שווי הוגן דרך רווח או הפסד. ב תימדדנההשקעות במכשירים הוניים 
הפיך, להציג את השינויים -, באופן בלתיבראשונה ההכרה במועדיכולה לבחור,  חברהה

בשווי ההוגן של מכשיר הוני ברווח כולל אחר, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד 
(Recycling) .  

  
של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי  ערך לירידתהתקן מציג מודל חדש  )2

 IAS-ב הקיים המודל את מחליף זה מודל"). Expected Credit Loss Modelהצפויים ("
  . ("Incurred Loss Model"), המבוסס  על הפסדים שהתרחשו 39

  
סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי  לגבי )3

 של העצמי האשראי מסיכון הנובעבהתחייבויות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 
 , ברווח כולל אחר. חברהה

  
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. 
 זהה יהיה" הגידור"יחס  וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין כלכלייהיה יחס 

 התקן. שלה הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת חברהה הנהלת בו הגידור ליחס
  לפי הנדרש מזה שונה התיעוד אך, הגידור תקופת כל במשך לתיעוד הדרישה את משמר

IAS 39 . 
  

 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות מתקופות החל רטרוספקטיבי באופן ייושם התקן )5
יישמה את  לא החברה. אפשרי המוקדם יישומו, IFRS 9 להוראות בהתאם. 2018

IFRS-9 מהותית השפעה צפויה לאידה  על שבוצעה לבחינה ובהתאם מוקדם ביישום 
 .של החברה הכספיים דוחותיה על האמור התקן של לראשונה האימוץ במועד
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 ) א סדרה( חוב אגרות  .א
 

 של להשלמה תשקיף פי על, 2014 באוקטובר 1 ביום לציבור הונפקו) א סדרה( חוב אגרות
 של מדף הצעת דוח עם משולבת, משלימה הודעה פי ועל 2014 בספטמבר 15 מיום החברה

לפרטים אודות תנאי אגרות  .השותפות שהנפיקה) 14 סדרה( אופציה כתבי עם יחד, השותפות
  החוב (סדרה א), ראה סעיף ו' להלן.

  
 מיליון 371- כ( דולר מיליון 102 -לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש מיליון 5.5-כ( דולר ליוןימ 1.5-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש
  

 לפרטים. )א סדרה( החוב אגרות של מלא מוקדם דיוןיפ החברה ביצעה, 2017 בדצמבר 24 ביום
 .להלן' ה סעיף ראה

  
  )ב סדרה( חוב אגרות

 
 החברה של מדף תשקיף פי על, 2016 בנובמבר 13 ביום לציבור הונפקו) ב סדרה( החוב אגרות

 מיום השותפות של מדף הצעת דוח עם משולב מדף הצעת דוח פי ועל 2016 בפברואר 22 מיום
 שהנפיקה) 18 סדרה( אופציה וכתבי) 17 סדרה( אופציה כתבי עם יחד, 2016 בנובמבר 9

  לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ב), ראה סעיף ו' להלן.. השותפות
  

 מיליון 630-כ( דולר מיליון 164-לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש מיליון 9.8-כ( דולר ליוןימ 2.5-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש
  

  )ג סדרה( חוב אגרות
  

 החברה של מדף תשקיף פי על, 2017 בדצמבר 4 ביום לציבור הונפקו) ג סדרה( החוב אגרות
לפרטים  .2017 בדצמבר 3 מיום החברה של מדף הצעת דוח פי ועל 2016 בפברואר 22 מיום

  אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ג), ראה סעיף ו' להלן.
  

 מיליון 643-כ( דולר מיליון 184-לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש מיליון 7.9-כ( דולר ליוןימ 2-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש
  

 אחת כל של) נטו ההנפקה תמורת -  להלן( הנפקה הוצאות ניכוי לאחר נפקההה תתמור  .ב
 אגרות מסדרות אחת כל של הנקוב הערך סכומי כאשר ,לשותפות הועברה האמורות ותההנפקמ

 .)Back to Back( החוב אגרות לתנאי זהים בתנאים לשותפות הכהלווא והועמד החוב
 

 היחיד המימון מקור את יהוו ,כאמור מהשותפות ותההלווא מהחזר לחברה הצפויים התקבולים
 אחרים מימון מקורות לחברה ואין החוב אגרות מסדרות אחת כל של ריביתהו קרןה לתשלום
  .כאמור החוב אגרות מסדרות  אחת כל של ריביתהו קרןה תשלומי לפירעון

  
 החברה תהא, שהיא סיבה מכל מיידי רעוןילפ תועמדנה החוב שאגרות במידה כי מוסכם, כן כמו

 מיידי רעוןילפ החוב אגרות בהעמדת וייראו, מיידי רעוןילפ, ההלוואה את להעמיד זכאית
  .4 ביאור ראה לפרטים .לכך מספקת עילה כשלעצמה

  
 את משמשת), ב סדרה( חוב ואגרות) א סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין נטו ההנפקה תמורת  .ג

 .לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות השותפות של חלקה מימון לצורך השותפות
 

 לרכיב מדידה לצורכי פוצלה) ב סדרה( חוב ואגרות) א סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין התמורה
 עסקה עלויות בניכוי ההוגן שוויו בסיס על לראשונה הוכר אשר), החוב אגרות( ההתחייבות

  '). ד2 ביאור ראה( החברה הון על משפיע ואינו השותפות להון נזקף אשר, האופציות ולרכיב
  

 שני בין פוצלו )ב סדרה( החוב ואגרות) א סדרה( החוב לאגרות המיוחסות העסקה עלויות
 שיוחסה התמורה בין הפער. כאמור התמורות פיצול של הסכומים ליחסי בהתאם הרכיבים
 ניכיון משקף שהונפק הנקוב הערך לבין, עסקה עלויות ניכוי לאחר, ההתחייבות לרכיב בהנפקה
  . האפקטיבית הריבית בשיטת החוב אגרות תקופת פני על ומופחת
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 לצורך ראשית ,השותפות את שימשה), ג סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין נטו ההנפקה תמורת
). א סדרה( חוב אגרות עם בקשר החברה ידי על לה שהועמדה ההלוואה של מוקדם דיוןיפ

 מוקדם דיוןיפ ביצעה החברה ,)א סדרה( חוב אגרות עם בקשר ההלוואה הסכם להוראות בהתאם
  .להלן' ה סעיף ראה. החברה של) א סדרה( החוב לאגרות "Back to Back" מלא

  
 לצורך ורק אך השותפות את משמשת, כאמור המוקדם דיוןיהפ לאחר ההנפקה תמורת יתרת
 חלקה מימון עם בקשר חובותיה מחזור לרבות, לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון

  . לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות
  

 בין הפער. עסקה עלויות בניכוי, הוגן שווי בסיס על לראשונה הוכרו), ג סדרה( חוב אגרות
 על ומופחת פרמיה משקף שהונפק הנקוב הערך לבין עסקה עלויות בניכוי שהתקבלה התמורה

  .האפקטיבית הריבית בשיטת) ג סדרה( החוב אגרות תקופת פני
  

 9 ביום, )א סדרה( החוב לאגרות נאמנות שטר על החברה חתמה, 2014 בספטמבר 14 ביום  .ד
בדצמבר  3וביום  )ב סדרה( החוב לאגרות נאמנות שטר על החברה חתמה, 2016 בנובמבר

 אחת כל תנאי את מכילים אשר, , חתמה החברה על שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ג)2017
 ).הנאמנות שטרי - יחדיו להלן( , בהתאמההחוב אגרות מסדרות

 
 והנפקת החוב אגרות סדרות הגדלת בדבר ומגבלות הנחיות ,היתר בין ,כוללים הנאמנות שטרי

 עדיפה פירעון בדרגת תהיינה לא הנוספות שהסדרות ובלבד( חוב אגרות של נוספות סדרות
מובהר, כי סך הערך הנקוב ; לעניין אגרות חוב (סדרה ג) החוב אגרות פני על פירוק של במקרה

שתונפקנה (סדרה ג) שתנפיק החברה מעת לעת, כולל אגרות החוב (סדרה ג) של אגרות החוב 
ערך נקוב בסכום בשקלים בדרך של הרחבת הסדרה כמפורט בשטר הנאמנות, לא יעלה על 

 בהם ומקרים החברה ביוזמת מוקדם פידיון, )השער היסודידולר לפי  יליוןמ 200-חדשים השווה ל
 בשטרי כמקובל מיידי לפירעון עילות יםכולל הנאמנות ישטר( בטוחות ומימוש מיידי פירעון יתכן

; תשלומים הפסקת, היתר בין, וכוללות השותפות ועל החברה על החלות, חוב לאגרות נאמנות
 קיים מכך שכתוצאה השותפות בעסקי מהותית הרעה; הליכים הקפאת או/ו נכסים כינוס, פירוק
 ממשי חשש קיים אם; ןבמועד ותההלווא את לפרוע תוכל לא שהשותפות ממשי חשש

 ותההלווא מילהסכ בהתאם החברה כלפי המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד לא שהשותפות
  . )ועוד
 אם - לוויתן בחזקות השותפות חזקתאל הנוגעות ספציפיות עילות הנאמנות ישטר יםמכיל, כן כמו

, עיקול יוטל אם); 100% מתוך( 5% של משיעור פחתו לוויתן בחזקות השותפות של אחזקותיה
 ולא לוויתן בחזקות רציו שותפות של לזכויותיה לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או, שעבוד ימומש

  .פרק הזמן שנקבע בשטר הנאמנות תוך הפעולה תבוטל או המימוש יבוטל או העיקול יוסר
  

 של, מלא או חלקי, מוקדם דיוןיפ ביצוע על לחברה הודיעה השותפות, 2017 בנובמבר 9 ביום  .ה
) א סדרה( החוב אגרות של ההנפקה תמורת מכספי, החברה ידי על לה שהועמדה ההלוואה

 של מוקדם פידיון ביצוע על החברה דירקטוריון החליט, 2017 בנובמבר 9 ביום בעקבות כך,ו
 סדרה( חוב אגרות של לציבור הנפקה בהשלמת מותנה, מלא או חלקי), א סדרה( החוב אגרות

 ). ג
  

 2017בדצמבר  24ביום , כמתואר בסעיף א' לעיל לאחר השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה ג)
הסכום  את )א(סדרה  החוב אגרות למחזיקי שילמה החברה ,דיון המוקדם)ימועד הפ - (להלן 

דיון יבגין פ(סדרה א)  החוב לאגרות החלופות המפורטות בשטר הנאמנות שלושהגבוה מבין 
החלופה  .מיליון ש"ח) 417- מיליון דולר (כ 119-כבסך של  חוב (סדרה א)המוקדם של אגרות 

 העומדות (סדרה א) החוב אגרות של המזומנים תזרים יתרת היתההגבוה ביותר  ואשסכומה ה
 שקלי ממשלתי אג״ח תשואת לפי מהוונת כשהיא) ריבית בתוספת(קרן  מוקדם דיוןילפ

   .2.5% בתוספתלאגרות החוב (סדרה א))  הנאמנות בשטר(כהגדרתה 
  

 ביחס שנקבע האחרון הפירעון למועד ועד המוקדם דיוןיהפ ממועד החל חושב החוב אגרות היוון
 1.23845 ואה זו לחלופה בהתאם המוקדם דיוןיהפ שער. מוקדם דיוןילפ העומדות החוב לאגרות

  .שנפדה ערך נקוב"ח ש 1 לכל"ח ש
   

  במקביל פרעה השותפות את ההלואה בקשר עם אגרות חוב (סדרה א) לחברה באותם סכומים.
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 האמור המוקדם דיוןיהפ שער לפי, הסכום ששולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א)בין  ההפרש
 דיוןיהפ במועד) בספרים אחוב (סדרה האגרות  הוצגויבותי לפיו ילבין הערך ההתח ,לעיל

מיליון  7.7-כבסך של  מוקדם דיוןימפחשבונאי זקף לדוח על הרווח הכולל כהפסד נ, המוקדם
  . מיליון ש"ח) 27-(כ דולר

  
 שניתנה ההלוואה שלדיון מוקדם יבסכום זהה בגין פ חשבונאי רווחב החברה , הכירה במקביל

  ).א(סדרה  החוב אגרות עם בקשר לשותפות
  

 :החוב אגרות תנאי  .ו
 

  )גאגרות חוב (סדרה   )באגרות חוב (סדרה   )אאגרות חוב (סדרה   
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2017  2016  2017  2016  2017  2016  

            
  -   633,849  617,587  617,587  336,685  *  "ח)שערך נקוב (אלפי 

            
  -   182,519  156,641  183,289  96,545  *  **)דולר(אלפי  בספרים יתרה

  -   186,078  164,476  213,866  101,198  *  )דולר אלפי( הוגן שווי
            

  30 -  100%  *  קרן תשלום מועד
  *2019בספטמבר  

  2021 באוגוסט 31 -  33.33%
  2022 באוגוסט 31 -  33.33%
  2023 באוגוסט 31 -  33.34%

 באוגוסט 31 -  33.33%
2021  

 -  

 באוגוסט 31 -  33.33%
2022  

 -  

 באוגוסט 31 -  33.34%
2023  

 -  

              
 כל של בספטמבר 30  *  ריבית תשלום מועד

 2015 מהשנים אחת
  )*כולל( 2019 עד

 מהשנים אחתבאוגוסט של כל  31
  )כולל( 2023 עד 2017

באוגוסט של כל  31
 עד 2018 מהשנים אחת

  )כולל( 2023

 -  

            
 כל של בספטמבר 18  *  והקרן הריבית לתשלום קובע יום

 2015 מהשנים אחת
). כולל( 2018 עד

 האחרון התשלום
 30 ביום ישולם

  *2019 בספטמבר

 מהשנים אחת כל של באוגוסט 25
 התשלום). כולל( 2022 עד 2017

 באוגוסט 31 ביום ישולם האחרון
2023  

 כל של באוגוסט 25
 עד 2018 מהשנים אחת

 התשלום). כולל( 2022
 31 ביום ישולם האחרון

  2023 באוגוסט

 -  

              
   הקרן יתרת על נקובה ריבית

  )1( מסולקת הבלתי 
 2015 בשנים -  2%  *

   2018עד 
  2020 עד 2017 בשנים -  2%

  2023 עד 2021 בשנים - 18.5%
 עד 2018 בשנים -  2%

2019  
 -  

 עד 2020 בשנים - 10%
2023  

 -  

 בשנת - 27.62%    
2019*  

        

              
    (דולרי) 6.68%  (שקלי) 7.58%               * (שקלי)6.6%              שנתי אפקטיבית ריבית שיעור

            
ששולמה במהלך השנה  ריבית
  )1) (דולר אלפי(

2,364  1,798  2,883   -   -   -  

            
 החוב אגרות וריבית קרן  שקלי  שקלי  הצמדה בסיס

 לשער צמודות תהיינה
 30 ביום הדולר

 1(קרי  2017 בנובמבר
 - ) (להלן 3.499=  דולר

  השער היסודי)

 -  

            
  -   מדורגות לא  מדורגות לא  מדורגות לא  דירוג

          
 וחשבון מהשותפות תמלוג  )2( החוב לאגרות בטוחות

  ***לריבית משועבד
 וחשבון מהשותפות תמלוג

  לריבית משועבד
 מהשותפות תמלוג
   לריבית משועבד וחשבון

 -  

  .לעיל' ה סעיף ראה, נוספים לפרטים. 2017 בדצמבר 24 ביום במלואן נפדו) א(סדרה  חוב אגרות  *
  .לשלם ריבית ללא  **

  ה' לעיל.  בסעיף כמתואראגרות החוב (סדרה א),  פידיון בעקבות*** השעבודים על הבטוחות האמורות הוסרו 
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 לתקופה ביחס, 1% בשיעור נוספת שנתית לריבית זכאים החוב אגרות מסדרות אחת כל מחזיקי )1(

 הנפט ענייני על הממונה אישור התקבל בו המועד עדו החוב אגרות הנפקת ממועד, חלה היא בה
) בהתאמה, האנרגיה ומשרד הממונה - להלן( והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות במשרד
 בביאור כאמור החוב אגרות מסדרות אחת כל עם בקשר הנפט בספר לחברה התמלוג לרישום

 ימים 365 בסיס על זו בתקופה הימים מספר לפי מחושבת הריבית ).הממונה אישור -  להלן( 'ה4
  .בשנה

 
בקשר עם התמלוג ושעבוד לרישום  הממונהתקבל אישור המועד בו , ה2016 בדצמבר 8יום עד ל

, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן ורישומו של השעבוד בספר הנפט אגרות החוב (סדרה ב)
 כאמור ביחס לתקופה בה היא חלהשבמחזור ריבית שנתית נוספת (סדרה ב), אגרות החוב 

  בהתאם, ההלוואה לשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ב) נשאה ריבית בשיעור זהה. .לעיל
  

 בקשר התמלוגושעבוד  לרישום הממונה אישור התקבל בו המועד, 2018 בפברואר 6יום עד ל
 של מסולקת הבלתי היתרה נשאה, הנפט בספר השעבוד של ורישומו )ג סדרה( החוב אגרות עם
 כאמור ביחס לתקופה בה היא חלה נוספת שנתית ריבית שבמחזור), ג סדרה( החוב אגרות קרן

  בהתאם, ההלוואה לשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ג) נשאה ריבית בשיעור זהה. .לעיל
  
 בטוחות: )2(

 
 מהשותפות תמלוג  )א(

 
  .'ה4 ביאור ראה ,נוספיםלפרטים 

  
 בעקבות, 2018 ינואר חודשב הוסר) א סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג על השעבוד כי יצוין

  .לעיל' ה בסעיף כמתואר )א סדרה( החוב אגרות דיוןיפ
  

 כרית ריביתחשבון   )ב(
 

ה יד על ונפתחר שאת ריבית ונות בגין כריחשבובהתאם לשטרי הנאמנות, לשותפות קיימים 
 עבור הנאמן לטובת וושועבדאגרות החוב) סדרות מ(חשבון נפרד לכל אחת  שמה ועל

 בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד קבוע בשעבודהנאמן)  - (להלן  החוב אגרות מחזיקי
 הבטחת לשם גבלהה  ללא בדרגה ראשון יחיד שוטף ובשעבוד בחשבון החברה זכויות על

 ריבית לרבות( החוב אגרות מסדרות אחת כל של והריבית הקרן תשלומי של הפירעון
 האמור עם בקשר בהם חייבת החברה תהיה אשר, נוספים וסכומים) שתחול ככל, פיגורים

  .החוב אגרות של המלא לפירעונן עד וזאת, הנאמנות משטרי אחד בכל
  

 דצמבר חודשב הוסר) א סדרה( החוב אגרות בגין הריבית כרית חשבון על השעבוד כי יצוין
  .לעיל' ה בסעיף כמתואר )א סדרה( החוב אגרות דיוןיפ בעקבות ,2017
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   :(המשך) אגרות חוב - 3ביאור 
  

 כשהן החברה של, נגזרות שאינן, הפיננסיות התחייבויותיה של ניתוח מציגה להלן הטבלה  .ז
 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
  

 פחות  
  משנה

   שנה בין
  שנים 2-ל

 5-ל שנים 2 בין
  שנים

 5- מ יותר
  שנים

  דולר אלפי  
          :2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

  10,987  58,488  3,563  3,563  )ב סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  6,040  48,308  3,623  2,953  )ג סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  -  -  -  41  אחרים זכאים
  59,390  118,743  -  -  )ב סדרה( חוב אגרות

  60,396  120,756  -  -  אגרות חוב (סדרה ג)

  6,557  7,186  346,295  136,813  
          

          :2016בדצמבר  31יתרה ליום 
  -  24,185  1,751  1,751  (סדרה א)ריבית בגין אגרות חוב 
  29,718  36,148  3,212  2,671  (סדרה ב)ריבית בגין אגרות חוב 

  -  -  -  30  זכאים אחרים
  -  87,564  -  -  (סדרה א) אגרות חוב
  107,086  53,535  -  -  (סדרה ב) אגרות חוב

  4,452  4,963  201,432  136,804  
  
  

 :לשותפותהלוואות  - 4ביאור 
  

התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם השותפות בקשר עם אגרות חוב  ,2014בספטמבר  14ביום 
 במקביל נעשה ההלוואה לתנאי הסכםובהתאם  2017בדצמבר  24(סדרה א). הלוואה זו נפרעה ביום 

  .3 ביאור ראה לפרטים). א(סדרה  חוב אגרות לש מוקדם פידיון
  

 חוב אגרות עם בקשר השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2016 ובמברנב 9 ביום
 עם בקשר השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2017 בדצמבר 3 ביום, ו)ב סדרה(

  :יםהאמור ותההלווא הסכמי עיקרי תמצית להלן ).ג סדרה( חוב אגרות
  

אחת  כלבגין  (בניכוי הוצאות הנפקה) תמורת ההנפקה את, לשותפות להעביר התחייבה החברה  .א
), "Back to Back"( החוב אגרותאחת מסדרות  כלובאותם תנאים של  חובה אגרותמסדרות 

 ישמשו ההלוואות כי התחייבה  השותפות). ותההלווא -(להלן  Non-Recourseמסוג  ותכהלווא
מחזור חובותיה וכן לצורך ( לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך ורק אך אותה

  .)בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג) ,עם חזקות לוויתןבקשר מימון חלקה בהוצאות  בקשר עם
  

אחת מסדרות  כלהשווה לסכום הערך הנקוב של  סכוםהתחייבה להחזיר לחברה  השותפות  .ב
ובאותם מועדי  סכום ההלוואה) בצירוף הריבית הרלוונטית לאותו מועד - (להלן  החוב אגרות

 . 3גרות החוב כמתואר בביאור כל אחת מסדרות ארעון של יפ
  

 רעוןיפ מועד כלחודשים לפני  6כי במידה ועד  הההלוואהסכמי מ דאח בכל התחייבה השותפות
מימון מחדש  אוהרלוונטית לא יהיו לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפעל לגיוס הון  ההלוואה

הריבית שתיצבר על אותו חלק  בתוספת ההלוואה מקרן החלק רעוןיפאת  לפרועשיאפשר לה 
 .רעוןיפ מועד באותו לפרוע שעליהמקרן ההלוואה 

  
 אגרותשל  ריבית בשיעור שקלית שנתית ריבית נושא ה בגין אגרות חוב (סדרה ב)ההלווא םסכו  .ג

 שנתית ריבית נושא ה בגין אגרות חוב (סדרה ג)ההלווא םסכו .הצמדה ללא, (סדרה ב) החוב
      2017בנובמבר  30צמודה לשער הדולר ביום , )ג(סדרה  החוב אגרותשל  ריבית בשיעור

  ).ש"ח 3.499 $=1(
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 אגרותכל אחת מסדרות  למחזיקי ריבית לשלם החברה שעל מועדים באותם תשולםריבית ה
כל אחת את  להעמידשותפות רשאית ה. על אף האמור לעיל, לעיל 3כמפורט בביאור  החוב

כי  הוסכםדיון מוקדם, בכל עת. יבצרוף הריבית) לפהרלוונטית (סכום ההלוואה  ותההלוואמ
מוקדם  פידיון, חלקי או מלא, יבוצע במקביל הרלוונטית מוקדם של ההלוואה דיוןיפבמקרה של 

  ובאותם סכומים של אגרות החוב שכנגדן הועמדה ההלוואה.
  

רעון ילפ להעמיד זכאית החברה, שהיא סיבה מכל מיידי לפירעון תועמדנה החוב שאגרות במידה  .ד
 וייראו, אותה סדרת אגרת חוב שהועמדה לפירעון מיידי)שניתנה בקשר עם ( ההלוואה את מיידי

רעון ילפרטים בדבר עילות לפ עילה מספקת לכך. הלפירעון מיידי כשלעצמ החוב אגרות בהעמדת
 ד'.3מיידי שנקבעו בשטרי הנאמנות, ראה ביאור 

 
, ביחס לכל שותפות לחברהה העניקהההלוואה בצרוף הריבית)  קרן( ותההלווארעון ילהבטחת פ  .ה

 רק ווינוצל ונפט שיופקוב גזמחלקה של השותפות בבכסף זכות לקבלת תמלוג  הלוואה בנפרד,
 .)יםהתמלוג -, כמפורט להלן (להלן לוויתן ממאגר

  
להבטחת מלוא התחייבויות החברה בקשר  ןהינ, אשר ניתנו ביחס לכל הלוואה בנפרד, אלו תיוזכו

 הקרן תשלומי זה ובכלל ובמועד המלא פירעונן לרבות ,אגרות החובכל אחד מסדרות עם 
בדרך של רישומו  הינה , בקשר עם כל אחת מסדרות אגרות החוב,יצירת השעבוד .תוהריבי

  בספר הנפט וכן ברשם החברות. 
  

לאגרות החוב (סדרה  הנאמנות לשטרנכון למועד הדוח, הושלמו רישומי כל השעבודים בהתאם 
  לאגרות החוב (סדרה ג).  הנאמנות שטרב) ול

  
החברה זכאית לממש את זכותה לקבלת תמלוג אך ורק אם ההלוואה (סכום ההלוואה בצרוף 
ריבית) לא תיפרע עד (וכולל) מועד הפירעון ו/או כאשר יקבע בית המשפט המוסמך בפסק דין 

המועד הקובע לקבלת  -סופי וחלוט כי התקיימה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי (להלן 
אין כל וודאות כי בהגיע המועד הקובע לקבלת איזה מהתמלוגים (ככל  מובהר כי). התמלוג

  שיגיע), כבר יופקו וינוצלו גז ונפט ממאגר לוויתן.
  

השותפות  תדחה עד לתשלום חובות בכירים על ידי יםהתמלוגכן, קבלת תמורות מכוח  כמו
  להלן.  6כמפורט בסעיף 

  
 תבטלפקע ותת, הפירעון מועד) וכולל( עד הבמלוא פרעת) ריבית בצירוף( ההלוואה קרןבמידה ש

יפקע  והוא התמלוג את לקבל) בנעליה שיכנס מי כל לרבות( החברה של זכותה אוטומטי באופן
   .התמלוג ביטול לצורך הדרושים המסמכים כל על החברה תחתום כאמור במקרה. יבוטלו

  
 מצויין אם למעט, אך, יחיד בלשון מובא שלהלן הפירוט( יםלתמלוג ביחס נוספים פרטים להלן

 סדרה( החוב אגרות בגין לתמלוג והן) ב סדרה( חוב אגרות בגין לתמלוג הן מתייחס הוא ,אחרת
  :)האמורות מהסדרות אחת כל לגבי כנפרד אותו לקרוא ויש )ג

  
 ממאגר רק) וינוצלו שיופקו ככל( ווינוצל ונפט שיופקו גז מתוך בכסף ישולם התמלוג, כאמור )1

 . לוויתן
 

 לוויתן ממאגר נפט או/ו גז מופקים לא עדיין ,כספייםה דוחותה אישור למועד נכון כי מובהר
 ולצרכי לוויתן מאגר בפיתוח השונות הדרך לאבני הזמנים ללוחות באשר וודאות כל אין וכי

  .לוויתן מאגר פיתוח עם בקשר השותפות של המימון
  

 .'א9 ביאור ראה, לוויתן שותפי של) FID( סופית השקעה החלטת קבלת אודות לפירוט
 
 10% של לשיעור ביחס חושביו 10% של בשיעור הוא) ב סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג )2

  .לוויתן ממאגר) 100% מתוך(
 

 10% של לשיעור ביחס ויחושב, 12%  של בשיעור הוא) ג סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג
 ישתנו לא כאמור חישובו ואופן התמלוג שיעור כי, מובהר .לוויתן ממאגר) 100% מתוך(

  .לוויתן במאגר המשאבים הערכות שינוי של במקרה
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 המפורטים להלן, יבוצעו התאמות לשיעור התמלוג:   במקרים, לעיל האמור אף על )3
  

דיון מוקדם חלקי של ההלוואה ושל אגרות החוב, שיעור התמלוג לא יבמקרה בו יבוצעו פ  )א
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        

  
 אחזקתה ששיעור כך, לוויתן במאגר מאחזקותיה חלק פותהשות תמכור בו במקרה  )ב

 של מוקדם פידיון שיבוצע מבלי) 100% מתוך( 10%-ל מתחת ירד במאגר החדש
 על ירשם והוא הבא החישוב לפי יעודכן התמלוג שיעור ,החוב אגרות ושל ההלוואה

 : החדש האחזקות בשיעור החלק
 

  ישן תמלוג שיעור  = חדש תמלוג שיעור
X   

  
  במאגר החדש האחזקות שיעור  =   X כאשר

                    10%  
  

 בתמלוג ההתאמות ביצוע לצורך הדרושים המסמכים כל על תחתום החברה כאמור במקרים
  .כאמור

  
לא ניתן יהא לשלם אלא  דין פי על אם( או בדולרים התמלוג את לחברה תשלם השותפות )4

במטבע ישראלי) במטבע ישראלי, כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת 
 .חודשהתשלום בפועל, מחושב על פי המחיר בפי הבאר. התשלום כאמור, יעשה אחת בכל 

 "ב אחרים אשר יש לנכותם על פי דין.צאו כיוו/מהתמלוג ינוכה כל מס ו/או היטל 
  

ככל  תמלוג,הלצורך חישוב מאגר לוויתן מ ווינוצל ונפט שיופקגז ומדידת הכמויות של  )5
באותו אופן שנעשית המדידה לצורך תשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק ייעשו  שרלוונטי,

נפט התמלוג יחושב רק ביחס לכמויות של גז ו .)הנפט חוק -(להלן  1952 - , תשי"בהנפט
 לוויתן החל מהמועד הקובע לקבלת תמלוג העל.מאגר מ ווינוצל ושיופק

  
 או/ו( הנפט לחוק בהתאם למדינה תמלוגים לתשלום עד תדחה התמלוג מכוח תמורות קבלת )6

 של הכללי לשותף על תמלוגי תשלום), דין פי על אחרים ב"צכיו או/ו היטלים או/ו נטלים כל
 מ"בע אייזנברג איתן ולחברת) הכללי השותף - להלן( מ"בע נפט חיפושי רציו, השותפות

 יעמידוהעמידו ו/או  אשר פיננסיים לתאגידים שוטפים תשלומים וכן) השותפות גיאולוג(
 ישולם שהוא באופן), הבכיר החוב -ביחד להלן( לוויתן חזקות פיתוחלצורך  מימון לשותפות
 תשלום לביצוע ובכפוף לאחר לוויתן ממאגר וינוצלו שיופקו ונפט מגז השותפות מהכנסות
 .הבכיר החוב בגין התשלומים תשלום ולאחר כאמור תמלוגים

  
כי הזכות לקבלת כספים מכוח התמלוג תוגבל לגובה יתרת קרן אגרות החוב בצירוף וסכם ה )7

(בשטר הנאמנות בגין  הנאמנות) שהיא תישא יהריבית וריבית הפיגורים (כהגדרתה בשטר
 כלפי השותפות תחוב בהם נוספים סכומיםאגרות החוב (סדרה ג) נקבע גם כי הזכות תכלול 

זכותה של תפקע , ועם תשלום מלוא הסכום כאמור )הלוואה להסכם בהתאם החברה
יבוטל. במקרה כאמור החברה ו/או הנאמן, לפי ו והתמלוג יפקעהחברה לקבל את התמלוג 

על כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול התמלוג ולצורך ביטול השעבוד  ן, יחתמויהעני
 שיירשם עליו.
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  : (המשך) לשותפות הלוואות - 4ביאור 
 

(מלבד חשבון כרית הריבית  ההלוואה לא תהיה מובטחת בכל בטוחה נוספת מצד השותפות )8
 .)3כמתואר בביאור 

  
 ןבמלוא, הועמדו ההלוואות 2017 ודצמבר 2016 נובמבר ,2014ספטמבר  יםבחודש

  לשותפות.
  

  בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016  
  דולר אלפי  

      -הלוואות לשותפות 
  96,991  -  הלוואה לשותפות (סדרה א)*

  157,173  184,480  הלוואה לשותפות (סדרה ב)**

  -  182,906  הלוואה לשותפות (סדרה ג)***

      - שווי הוגן
  101,198  -  הלוואה לשותפות (סדרה א)

  164,476  213,866  הלוואה לשותפות (סדרה ב)

  -  186,078  הלוואה לשותפות (סדרה ג)
  
  של בסך לקבל ריבית בתוכה כוללת ההלוואה יתרת, 2016 בדצמבר 31 יוםל נכון  *

  .דולר אלפי 446-כ
 בתוכה כוללת ההלוואה יתרת, 2016בדצמבר  31-ו 2017 בדצמבר 31 לימים נכון  **

  ., בהתאמהדולר אלפי 532אלפי דולר  1,191 -כ של בסך לקבל ריבית
  של בסך לקבל ריבית בתוכה כוללת ההלוואה יתרת, 2017 בדצמבר 31 ליום נכון  ***

  .דולר אלפי 387-כ
  

  ה:הכנס על מסים - 5ביאור 
  

בעניין הנפקת יהן הסדר המס שיחול על בישראל המסים מרשות קיבלו והחברה השותפות  .א
כתבי אופציה לציבור. להלן עיקרי הסדר המס והנפקת אגרות חוב משולבות עם אגרות חוב 

 שניתן:
 
 השותפות אישור של הפרה יהווה שהדבר מבלי מהחברה הלוואה לקבל יותר לשותפות )1

מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  בתקנות כאמור
  .1988- "טהתשמ ,בשותפות לחיפושי נפט) ההשתתפות

 
אגרות החוב ותשמש את השותפות לצורך מימון תנאי תינתן בתנאים זהים ל ההלוואה )2

 לוויתן.  פרויקטחלקה בהוצאות בקשר עם 
  

 .מהחברה ההלוואה מכספי לצד שלישי הלוואה להעמיד רשאית אינה השותפות )3
  

 שינויים להחלת ששינסקי ועדת המלצות את ממשלת ישראל אישרה, 2011 ינואר בחודש  .ב
 התקבל, 2011 במרס 30 ביום, ההמלצות בעקבות. בישראל וגז נפט חיפושי בענף החל במיסוי

 החוק פורסם ,2011 באפריל 10 וביום) החוק - להלן( 2011-א"התשע, נפט רווחי מיסוי חוק
 השותפות הכנסות על החלים המיסוי בכללי לשינוי גרם והחוק ההמלצות של יישומן. ברשומות
. בחוק שנקבע מנגנון לפי וגז נפט רווחי היטל והנהגת האזילה ניכוי ביטול, היתר בין, הכוללים

 עיקרי. 2014 שנת עד בהפקה שיחלו כאלה או מפיקים מיזמים לגבי מעבר הוראות כולל החוק
  :כדלקמן הם החוק הוראות

 
 השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי; )1

 ביטול ניכוי האזילה ; )2

 .רווחי נפט וגזהנהגת היטל  )3
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 ההכנסות בין היחס פי על), המקדם -  להלן( פקטור R מסוג מוצע מנגנון לפי יחושב ההיטל
 מינימאלי היטל. בחוק שהוגדרו כפי המצטברות ההשקעות לבין מהפרויקט נטו המצטברות

 ההיטל יגדל היחס וכשיעלה, 1.5-ל יגיע פקטור R יחס שבו בשלב החל ייגבה 20% של
  . 2.3-ל היחס הגעת עם 50% של המקסימלי לשיעור עד פרוגרסיבית בצורה

 בהפרש 0.64 של במכפלה 2016 בשנת החל יופחת, כאמור ההיטל ששיעור נקבע, כן כמו
-א"התשכ), חדש נוסח( הכנסה מס לפקודת 126 בסעיף הקבוע החברות מס שיעור בין

 השיעור( .18% של המס שיעור לבין מס שנת כל לגבי) הכנסה מס פקודת - להלן( 1961
 בעקבות, ואילך 2018 המס משנת החל 46.8% של לשיעור הופחת האמור המקסימלי

 הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות בחוק המס שיעורי שינוי
, היתר בין, ההיטל לענין נוספות הוראות נקבעו בנוסף). 2018-ו 2017 התקציב לשנות
 ההיטל; יצוא מתקני ייכללו לא ההיטל גבולות; הכנסה מס חישוב לצורך כהוצאה יוכר ההיטל
 נפט זכות בעל ידי על תשלום); Fencing Ring( בנפרד מאגר לכל ביחס ויוטל יחושב

 לגובה בהתאם היטל בתשלום התשלום מקבל חייב יהיה, המופק מהנפט כשיעור המחושב
  .הנפט זכות בעל חב שבו היטל מסכום יופחת זה וסכום, שקיבל התשלום

 טרם, חלק לשותפות יש בהם המשאבים בכל, כספייםה דוחותה אישור למועד נכון, כי יצוין
  .הכנסות הופקו

 הנתון בשיעור מואץ פחת יינתן, המסחרית ההפקה תחילת מועד חל שבה המס משנת החל )4
 בשיעור פחת לבחירת אפשרות תינתן, כן כמו. 10% עד של, הנפט זכות בעל לבחירת
 .שנה באותה החייבת ההכנסה לגובה עד, 10% על עולה אינו אשר משתנה

בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים  - מיסוי שותפות נפט  )5
 רווחים אלה.בשותפויות העוסקת בחיפושי נפט, לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מ

בהתאם לחוק, מגישה מפעילת הפרויקטים דוח מס, הכולל, בין היתר, נתונים מצטברים  )6
 לעיל.  א'פקטור, כאמור בסעיף  R -בדבר תקבולים והשקעות לצורך חישוב ה

יצויין כי במסגרת דיוני שומות שהתקיימו, נתגלו חילוקי דעות בין המפעיל לרשויות המס, 
אשר בחלקם נדונים בערכאות משפטיות, בין היתר, לגבי אופן סיווגם וכימותם של מספר 

 נתונים בדוחות שהוגשו. 

 בועדת שאושר הכנסה מס לתקנות תיקון במסגרת בוטל האזילה ניכוי כי יצויןכמו כן, 
  . הכנסת של הכספים

  
 המס היבטי. לשותפות הנוגעים שונים מיסוי היבטי בתוכו כולל ,יב9 בביאור כמפורט, הגז מתווה  .ג

 להלן. בכלל אם, ספציפיים מס בהסדרי או בחוק שיבוצעו רלוונטיים בתיקונים ביטוי לידי יבואו
 :להיום נכון הגז במתווה מופיעים שאלו כפי המיסוי היבטי עיקרי בתמצית מובאים

 
המחיר הממוצע המקומי למחיר הייצוא לפי החוק וזאת בהתאם לטכניקה שנקבעה  השוואת )1

במתווה הגז ושתבוא לידי ביטוי בתיקון שיבוצע לחוק. באופן כללי, המחיר הממוצע המקומי 
ישווה לתקבולים בפועל שנתקבלו מהסכם הייצוא, כאשר ההשוואה תתבצע באופן מצטבר 

 הייצואצוא יתחייב להציע את נוסחת המחיר שבהסכם לאורך חיי ההסכם או שבעל חוזה היי
 ללקוחות חדשים בישראל. 

 
 רשאי יהאכי מנהל רשות המסים כהגדרתו בפקודת מס הכנסה,  הגז כמו כן, נקבע במתווה

 נמוך אינו היצוא הסכם לפי נפט יחידת מחיר כי נפט זכות בעל לבקשת מראש אישור לתת
 מהסכם התקבול את" בפועל שהתקבל"תקבול כ יראו כן ועל, המקומי הממוצע מהמחיר

 .הנפט זכות בעל בידי שהתקבל כפי, הייצוא
 

ממכירת נפט לשימוש בישראל כהגדרתם בחוק, יכללו את כלל התקבולים  תקבולים )2
ממכירה כאמור המתייחסים לנקודת המסירה בישראל (לרבות תקבולים בשל הובלה 

 ועיבוד), לרבות רכיבים נלווים. 
 

הובהר כי במידה ונקודת מסירת הגז בהסכם היצוא אינה זהה לנקודת המסירה בישראל,  )3
תתבצע התאמה הנדרשת, לצורך השוואת התקבולים מהסכם הייצוא לתקבולים 
המחושבים לפי המחיר הממוצע המקומי, וזאת בהתאם לתעריף דמי הולכה שיקבע מנהל 

 . ישראל שלתממרשות המסים על פי עקרונות שייקבעו עד החלטת 
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בצינורות המשמשים לשינוע והובלת נפט לצורך ייצואו אינה מוכרת כהשקעות  השקעה )4
לוויתן נקבע כי תשלומים שישולמו בפועל  מאגרהקמה בהתאם לחוק. יחד עם זאת לעניין 

כאמור  "לשם תכנונם, יצירתם והקמתם של צינורות אלה יכללו בהגדרת "השקעות הקמה
 בחוק, ויובאו בחשבון במסגרת חישוב מקדם ההיטל לפי העניין. 

  
לעניין  ת מס הכנסהלפקוד 96חילוף נכסים נקבע כי ניתן להחיל את הוראות סעיף  לעניין )5

(כגון אסדה, צינורות, קידוחים וציוד מכונות) בנכס פיזי  מסויםל נכס פיזי במיזם חילוף ש
 בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף.  והכלבמיזם אחר, 

 
יובהר כי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,  –פיצוי על נזק ישיר בשל פעולות מלחמה ואיבה  )6

 שהם ככל הנפט מיזמי של והצנרת העיבוד לרבות, ההפקה מתקני על יחול 1961- א"התשכ
 תקבל זו הבהרה. ישראל מדינת של הכלכלים במים לרבות ישראל מדינת בשטח מצויים

 .שיחוקק הימיים האזורים חוק במסגרת ביטוייה את
  

 Theלבין לוויתן פרויקטב הזכויות בעלות בין טבעי גז ייצוא הסכם לעניין מיסוי החלטת  .ד
National Electric Power Company )ההסכם - להלן( 

 
 חדש ישראלי לקוח לכל להציע לוויתן שותפי מחויבים, ההסכם עם בקשר מיסוי החלטת פי על

 בהתאם שיחושב כפי), Brent( ברנט חברת למחיר בהתאם שיקבע טבעי גז מחיר חלופת
 לפרטים. תמר שותפי של בהסכמים הממשלה החלטת במועד הקיימת, לצרכן המיטבית לנוסחה

 של תקופה במהלך תחול המיסוי החלטת מכוח כאמור להצעה ההתחייבות. 'יב9 ביאורה רא
 על האספקה מועד). 2019 בספטמבר 25 ליום עד, קרי( הייצוא הסכם חתימת מיום שנים שלוש

 הייצוא הסכם פי על האספקה מתחילת שתחילתה שהיא תקופה בכל יחל ההצעה ההצעה פי
 להערכת בהתאם 2019 שנת סוף עד קרי, לוויתן ממאגר הגז אספקת תחילת עם לחול הצפויה(

  .הייצוא הסכם חתימת מיום שנים לשש ועד) השותפות
 

 2017 לשנת בישראל החברות מס שיעור, רגיל בשיעור חברות במס חייבות החברה הכנסות  .ה
 ההתייעלות חוק ושלישית שניה בקריאה בכנסת התקבל, 2016 בדצמבר 22 ביום. 24% הינו

-ז"התשע), 2018 -ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית
 החברות מס שיעור, השאר בין, הופחת ההסדרים לחוק בהתאם). ההסדרים חוק -  להלן( 2016

 ואילך 2018 בינואר 1 מיום ובתוקף 24% של לשיעור 2017 בינואר 1 מיום בתוקף 1%-ב
  .23% של לשיעור

  
  התקשרויות - 6 ביאור

 
   .8 ביאור ראה ,מהשותפות וייעוץ ניהול שירותי לקבלת להסכם באשר

  
  הון מניות - 7ביאור 

  
 מורכב, 2016 בדצמבר 31 וליום 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של והמונפק הרשום המניות הון
  .נקוב ערך ח"ש 1 בנות רגילות מניות 100,000 -מ
  

  :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 8ביאור 
  

  .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע -עניין"  בעל"
  

" קשור לצד בהקשר גילויים" ,24 מספר בינלאומי חשבונאות בתקןכהגדרת מונח זה  - "קשור"צד 
  .)IAS 24 - (להלן

  
 גורמים עם יחד הנכללים )Key management personnel( החברה של הניהוליים המפתח אנשי

 חברי אתו הדירקטוריון חברי את כוללים ,)IAS 24-ב האמורה(" קשורים צדדים" בהגדרת אחרים
  .הבכירה ההנהלה

  
  ממניות החברה.  100%נשלטת על ידי השותפות אשר בבעלותה  החברה

  
 . 4ביאור  ראההשותפות,  עםההלוואות  להסכמיבאשר   .א
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  :(המשך) עם בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות ויתרות  - 8ביאור 
 

 וייעוץ ניהול שירותי לקבלת בהסכם השותפות עם 2014 בספטמבר 14 ביום התקשרה החברה  .ב
 ). ההסכם - להלן( מהשותפות

  
 שירותי, 2014 אוקטובר מחודש החל, תמורה ללא, לחברה השותפות תעניק, ההסכם פי על

 שירותי, מנכ״ל שירותי: הבאים העיקריים השירותים את, היתר בין, הכוללים וייעוץ ניהול
 משפטי ייעוץ שירותי, ומזכירות משרד שירותי, וחשבות חשבונות הנהלת שירותי, דירקטורים

 של במשרדיה שימוש, שונים בנושאים ייעוץ שירותי, מידע מערכות שירותי, חברה ומזכירות
 - ביחד להלן( השותפות ובהסכמת החברה ידי על שידרשו ככל נוספים שירותים וכן השותפות

  ). והייעוץ הניהול שירותי
  

 בעלי ידי על בה הכללי השותף או/ו השותפות ידי על לחברה יוענקו והייעוץ הניהול שירותי
  ). השירותים נותני - להלן( בהם המועסקים ויועצים המועסקים תפקיד

  
, השותפות של דעתה לשיקול בהתאם, השותפות ידי על תקבע השירותים נותני של זהותם

  . דין לכל ובכפוף השותפות להחלטות בהתאם לעת מעת שתשתנה ויכול
  

 שעות להיקף התחייבות ללא, החברה לצרכי בהתאם בהיקף יינתנו והייעוץ הניהול שירותי
 הסדר ויקבע, השירותים נותני לבין החברה בין מעביד-עובד יחסי יתקיימו לא כי הוסכם. מינימלי
  . החברה עובד הינו או היה שירותים נותן כי וייקבע היה השותפות ידי על החברה לשיפוי

  
 ובוועדותיו החברה בדירקטוריון חברים יהיו אשר, השירותים לנותני תשלם לא החברה ,כן כמו

. דירקטורים גמול), בחברה יכהנו אשר תלויים בלתי ודירקטורים חיצוניים דירקטורים למעט(
 ההוצאות בכל וכן ות החברהבהנפק הכרוכות ההוצאות במלוא תמורה ללא תישא השותפות
 אחריות ביטוח, זאת ובכלל לעיל מנויים שאינם החברה של ובפעילות בניהול הכרוכות השוטפות

 אשר נוספים משרה ונושאי ובלתי תלויים חיצוניים דירקטורים שכר, ודירקטורים משרה נושאי
 תשלומים, מסים, חיצוניים יועצים, מס יועצי, חשבון רואי, דין עורכי רחתט רשכ, בחברה יכהנו

  . ״בצוכיו שונים והיטלים
  

 השיפוי כתבי עם בקשר החברה תחויב בהן הוצאה או חבות בכל השותפות תישא ,בנוסף
למועד שבו  עד בתוקף יהיה ההסכם. בה המשרה ולנושאי לדירקטורים החברה שתעניק

 החברה תודיע בוש המועד עד או הדיווח של החברה שלפי חוק ניירות ערךיסתיימו כל חובות 
  . , לפי המוקדםההסכם סיום על לשותפות

  
 :השותפות עם עסקאות  .ג

  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2017  2016  2015  
  דולר אלפי  

 
  90   152  140  מהשותפותהוצאות  החזר

 בקשר הלוואה בגין וניכיוןריבית  הכנסות
  6,088   6,114  6,684  לשותפות (סדרה א)אגרות חוב עם 

 בקשר הלוואה בגין וניכיוןריבית  הכנסות
  -   1,504  12,678  לשותפות (סדרה ב)אגרות חוב עם 

 בקשר הלוואה בגין פרמיהוריבית  הכנסות
  -   -  841  לשותפות (סדרה ג)אגרות חוב עם 

שער בגין  הפרשיהכנסות (הוצאות) 
 (סדרה א)אגרות חוב עם  בקשר הלוואה

  )362(  1,392  10,211  לשותפות

 בקשר הלוואהשער בגין  הפרשיהכנסות 
  -   523  17,512  לשותפות (סדרה ב) אגרות חובעם 
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  :)המשך( וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 8ביאור 
  

 :השותפות עם יתרות  .ד
 

  בדצמבר 31 ליום  

  2017  2016  

  דולר אלפי  
      :שוטפים נכסים

בקשר  מהשותפות בגין הלוואהלקבל  ריבית
  446  -  (סדרה א) אגרות חוב  עם

בקשר  מהשותפות בגין הלוואהלקבל  ריבית
  532  1,191  (סדרה ב) אגרות חוב  עם

בקשר  מהשותפות בגין הלוואהלקבל  ריבית
  -  387  (סדרה ג) אגרות חוב  עם

      :שוטפים שאינם נכסים
אגרות חוב  בקשר עםלשותפות  הלוואה

  96,545  -   (סדרה א)

אגרות חוב  בקשר עםלשותפות  הלוואה
  156,641  183,289   (סדרה ב)

 אגרות חוב בקשר עם לשותפות הלוואה
  -  182,519   (סדרה ג)

      - התחייבויות שוטפות

  188  165  שוטף חשבון - השותפות

  
  

  : לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 9 ביאור
  

 לוויתן מאגר פיתוח  .א
  

 BCM-כ של מקסימלי הפקה בהיקף, הפיתוח תכנית את הממונה אישר, 2016 יוני דשבחו
 על כי הממונה ציין האישור במכתב. המפעילה) -(להלן  נובל ידי על שהוגשה כפי, לשנה 21
 אשר המשוערת הטבעי הגז כמות, למשרדו שניתנה בינלאומית חברה של דעת חוות פי

 כמות - להלן( הוגשה אשר ההפקה תכנית לפי וזאת BCM  498.4 הינה לוויתן ממאגר תופק
 קידוח ביצוע על בדגש נוספים נתונים קבלת עם כי, הממונה ציין כן). המשוערת ההפקה

 כמות, מהשדה ההפקה במהלך שיתקבלו נתונים קבלת עם וכן), להלן 'ח סעיף ראה( 5 לוויתן
  .שיידרש ככל, יצוא אישורי חישובי לצורך, היתר בין, תעודכן המשוערת ההפקה

  
 5 לוויתן קידוח נתוני לממונה הועברו, המפעילה ידי על והערכה מיפוי פעולות לביצוע במקביל

 כי, יצוין. לעיל כאמור, יצוא אישורי חישובי לצורך הרלוונטי המידע מלוא את לספק מנת על
 לוויתן שותפי של המשאבים מהערכת שונה הינה האמורה הדעת בחוות המשאבים הערכת
  .NSAI ידי על לשותפות שניתן המשאבים בדוח כאמור

  
, הממונה שהציג כפי המשוערת ההפקה כמות, השותפים להערכת כי, יודגש, זאת עם יחד

 כפי ,בשנה BCM 21-כ של הפקה בהיקף, הפיתוח תכנית של יישומה לשם מספקת
 לתכנית הרלבנטיים הייצוא הסכמי מלוא של יישומם לשם ומספקת, במלואה, שאושרה
  .זה בהיקף הפיתוח

  
' א1 שלב לפיתוח סופית השקעה החלטת לוויתן שותפי קיבלו ,2017 בפברואר 23 ביום

 3.75-כ של בתקציב, לשנה BCM 12-כ של בקיבולת, לוויתן למאגר הפיתוח בתוכנית
 הזרמת תחילת לאפשר במטרה וזאת), לוויתן במאגר מהזכויות 100% בגין( דולר מיליארד

 פיתוח בעלויות השותפות של חלקה מימון לעניין. 2019 שנת סוף עד לוויתן ממאגר טבעי גז
  . להלן 'יג סעיף ראה ,לוויתן מאגר
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  : )המשך( לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 9 ביאור
  

 אספקת וכן ולייצוא המקומי למשק טבעי גז אספקת כוללת לוויתן מאגר לפיתוח התכנית
 :כדלקמן שעיקריה), התכנית או הפיתוח תכנית - זה בסעיף להלן( המקומי למשק קונדנסט

  
 - להלן( קבועה לפלטפורמה ימית תת בצנרת שיחוברו הפקה קידוחי 8 )1

 כל יותקנו ושעליה ח/37 א"תמ להוראות בהתאם בים שתוקם), הפלטפורמה
 של הצפונית הכניסה לנקודת לחוף הגז יזרום מהפלטפורמה. בגז הטיפול מערכות
 כפי) ז"נתג - להלן( מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי של הארצית ההולכה מערכת

 ,2016 באפריל 5 ביום). ז"לנתג החיבור נקודת - להלן' (ח/37 א"בתמ שהוגדרה
) יבשה-ים בחתך( הטיפול תמהיל את ובניה לתכנון הארצית המועצה אישרה
 .א"התמ להוראות בהתאם, הפיתוח בתכנית המופיע

  
 המובילה הצנרת, הפלטפורמה, הבארות של וההולכה הטיפול, ההפקה יכולת )2

לרבות הצנרת מהפלטפורמה לנקודת החיבור  הנלווים והמתקנים מהשדה אליה
 הגז. לשנה BCM 21-כ על לעמוד מתוכננת) ההפקה מערכת - ביחד להלן(לנתג"ז 
 מערכת באמצעות ולאספקה המקומי למשק ייועד ז"לנתג החיבור בנקודת שיסופק
 נוספת יציאה נקודת הפלטפורמה תכלול, בנוסף. שכנות למדינות הארצית ההולכה

  . באזור למדינות לייצוא בעיקרה תיועד אשר ימית לצנרת לחיבור המיועדת
  

, הרלוונטים השווקים לבשלות בהתאם, שלבים בשני מיושמת הפיתוח תכנית )3
 לחוף חיבור ,צנרת, הפקה קידוחי ארבעה הכולל - ' א1 שלב: להלן כמפורט
 בתקציב לשנה BCM 12-כ של בקיבולת טיפול מתקני עם הפלטפורמה והתקנת

 הכולל -' ב1 שלב); לוויתן בחזקות מהזכויות 100%-ל( דולר מיליארד 3.75-כ של
 BCM 9-בכ הפלטפורמה של הטיפול יכולת והרחבת, נוספים קידוחים ארבעה
-כ של מוערך בתקציב, נוספים יעד לשווקי טבעי גז אספקת לצורך לשנה נוספים
 ).לוויתן בחזקות מהזכויות 100%-ל( דולר מיליארד 1.5-2

 
 את ולהפיק, לעת מעת שיידרש כפי בהיקף הפקה לאפשר מנת על כי, יצוין )4

 . נוספים הפקה קידוחי יידרשו הפרויקט חיי במהלך לווייתן במאגר המשאבים
 

 כפי, ההפקה מערכת של לקיבולת מעבר יעלה לגז הדרישה שהיקף ככל כי, יובהר )5
 באופן הפיתוח תוכנית לעדכון לווייתן שותפי יפעלו, הפיתוח בתכנית שהוגדרה
 מעבר( הפיתוח בתוכנית כיום נכללים שאינם נוספים טיפול מתקני הוספת שיאפשר

 .  )לשנה BCM 21-ל
  

ההערכות דלעיל ביחס להיקף התקציב ולוחות הזמנים לפיתוח מאגר לוויתן, מבוססות על   .ב
הערכות השותפות והמפעילה, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות 
הזמנים ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים 

העבר. ההערכות האמורות עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ועלויות וכן על ניסיון 
שונה מהותית במידה שיחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן 
במידה שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים גיאופוליטיים 

וויתן ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושים, ו/או מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר ל
 הפקה ושיווק של נפט וגז טבעי ו/או כתוצאה מהתקדמות פיתוח מאגר לוויתן עד להשלמתו. 

  
 מתקדם לוויתן למאגר הפיתוח בתכניתא' 1 שלב פיתוח, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון  .ג

 תחילת לאפשר במטרה, לוויתן שותפי ידי על שאושר כפי ולתקציב הזמנים ללוחות בהתאם
  .2019 שנת סוף עד ולייצוא המקומי לשוק לוויתן ממאגר טבעי גז הזרמת

 
 לוויתן במאגר משאבים הערכות  .ד

  
 - (להלן  .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת  ,2018 מרסבחודש 

NSAI( 2018 בפברואר 28 ליום, לוויתן בחזקות מותנים ומשאבים עתודות הערכת דוח 
 Approved For( לפיתוח המאושרות העתודות כמות, הדוח פי על. הדוח המעודכן) –(להלן 

Development ,(המסווגות Proved Undeveloped 266.5-הינן כ BCM העתודות  וכמות
 .BCM 358.3- הינן כ Proved + Probable Reservesהמסווגות 
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בנוסף, עתודות הקונדנסט בחזקות לוויתן, המסווגות כעתודות המאושרות לפיתוח המסווגות 
Proved Reserves 16.9-הן כ Million Barrels  וכמות העתודות המסווגותProved + 

Probable Reserves 22.7-היא כ Million Barrels.  
  

המותנים לשתי קטגוריות, המתייחסות לכל אחד בדוח המשאבים המותנים חולקו המשאבים 
משאבים מותנים  -) Phase I - First Stageא (1 שלב משלבי פיתוח מאגר לוויתן, כדלקמן:

), משאבים אלו מותנים Development Pendingהמסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה (
 פיתוחים ;טבעי בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז

משאבים המותנים בקבלת החלטת השקעה נוספת,  - ) Future Development( עתידיים
ב בתוכנית הפיתוח ולשלב נוסף (ככל שתעודכן תוכנית הפיתוח) ובחתימת 1בהתאם לשלב 

 BCM 339.2-כ בין נעה המותנים המשאבים כמות הסכמים נוספים למכירת גז טבעי.
(האומדן הנמוך). בנוסף, כמות המשאבים המותנים  BCM 207.3-(האומדן הגבוה) לבין כ

 13.1-(האומדן הגבוה) לבין כ Million Barrels 21.5- בקונדנסט בקטגוריה זו נעה בין כ
Million Barrels .(האומדן הנמוך) כמות העתודות המסווגות  סךProved + Probable 

Reserves )P2 (המותנים המשאבים וכמות )C2 (עתידיים ופיתוחיםא 1 שלב בקטגוריות 
  . BCM 604.9-כ הינה) ביותר הטוב(באמדן 

  
מובהר, כי בדוח העתודות והמשאבים הנוכחי לא חל שינוי בהערכת כמויות הגז והקונדנסט 

. 2017במאגר לוויתן ביחס לדוח המשאבים הקודם שפרסמה השותפות בחודש ספטמבר 
ים לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן ולאור יחד עם זאת, לאור חתימת הסכמים חדש

  התקדמות במשאים ומתנים לאספקת גז טבעי מהמאגר, שונה סיווג חלק מהמשאבים.
  

  וקונדנסט טבעי גז של מותנים ומשאבים עתודות הערכות  .ה
 

ההערכות הנ"ל בדבר העתודות והמשאבים המותנים של גז טבעי וקונדנסט בחזקות לוויתן 
מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת 

אשר לגביהן  NSAIהמפעילה. ההערכות הנ"ל הינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של 
ת הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות לא קיימת כל וודאות. כמויו

מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים 
רגולטוריים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים 

הערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגר. ה
ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים 

  .והפקה של נפט וגז טבעי
  

 עמוקות למטרות קידוח  .ו
 

בוחנים חלופות שונות לביצוע קידוח למטרות עמוקות בשטח חזקות  פרויקטב השותפים
לוויתן, במסגרת תוכנית קידוחים רחבה יותר שעשויה לכלול קידוחי חיפוש והפקה נוספים 
בנכסי נפט וגז בהם פועלת המפעילה באזור וכן בחינה של זמינות אסדה מתאימה באזורנו 

לא הובאה לאישור השותפים החלטה על ביצוע לשם ביצוע קידוח יחיד. בהקשר זה יובהר כי 
  ותקציב לקידוח וטרם הוחלט על מועד צפוי לקידוח, ככול שיוחלט על ביצועו.

  
  2 לוויתן הערכה קידוח  .ז

 
הופסקו עקב  2011שבוצעו במהלך שנת  2פעולות הקדיחה של קידוח ההערכה לוויתן 

הופסקה. המפעילה, בתיאום שפיעה של מים מהקידוח. הקידוח נאטם, ושפיעת המים ממנו 
עם משרד האנרגיה, קיימה מספר סקרי ניטור באזור הקידוח בכדי לוודא שאין דליפה 

ממצאי הסקרים מעידים כי אין שפיעה מהבאר  ,כספייםה דוחותהמהבאר. נכון למועד אישור 
משרד הוסביבת הבאר משתקמת. המשך פעולות הניטור יקבעו בתיאום עם משרד האנרגיה ו

  להגנת הסביבה.
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 5 לוויתן והפקה הערכה קידוח  .ח
 

קיבלו שותפי לוויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח הערכה והפקה לוויתן  , 2016 דצמבר בחודש
). הקידוח מתוכנן לשמש בעתיד גם 5קידוח לוויתן  - לוויתן צפון (להלן  I/15בשטח חזקת  5

לאחר שהגיע לעומקו הסופי  5קידוח לוויתן  הסתיים, 2017כקידוח הפקה. בחודש יולי 
), C-ו A ,Bהמתוכנן ולאחר שאומת בו קיומו של גז טבעי בשלוש שכבות מאגר לוויתן (חולות 

  בקידוח.  בהתאם להערכתה המוקדמת של המפעילה
(חלק  )100%( מיליון דולר 94-עומדת על כ 2017בדצמבר  31ליום  5קידוח לוויתן  עלות

, לא כולל עלות השלמתו וחיבורו למערך ההפקה של מאגר מיליון דולר) 14.1- השותפות כ
  .לוויתן

  
  7 לוויתן הפקה קידוח  .ט

  
 בשטח 7 לוויתן הפקה קידוח ביצוע בדבר החלטה לוויתן שותפי קיבלו, 2017 מרס בחודש
). הקידוח הינו קידוח פיתוח ויחובר בהמשך 7קידוח לוויתן  - לוויתן דרום (להלן  I/14 חזקת

  כקידוח הפקה, למערכת ההפקה של פרויקט לוויתן.  
 לוויתן קידוח עם יחד ברצף נקדח 7 לוויתן קידוח של העליון שחלקו לאחר, 2017 יולי בחודש

לאור האפשרות   Atwood Advantageהקידוח אסדת עם ההתקשרות את נובל סיימה, 5
להתקשרות עם אסדת קידוח חלופית בעלויות נמוכות משמעותית. במהלך חודש אוגוסט 

אסדת הקידוח)  –(להלן  Enscoהתקשרה נובל עם אסדת קידוח חלופית של חברת  2017
 3חתון של קידוח לוויתן והן את חלקו הת 7אשר תקדח את חלקו התחתון של קידוח לוויתן 

ולאחר מכן תבצע השלמה  2018עד לעומקם הסופי החל מהרבעון הראשון של שנת 
)Completion .של קידוחי ההפקה בפרויקט לוויתן (  

(חלק  )100%( דולר מיליון 16-כ הינה 2017בדצמבר  31הקידוח ליום חלקו העליון של  עלות
 של ההפקה למערך וחיבורו השלמתו, העמקתו עלות כולל לא, מיליון דולר) 2.4-השותפות כ

  .לוויתן מאגר
, כי אסדת הקידוח תהא כשירה, בין היתר, לקדוח למטרות עמוקות, אם וככל שקידוח יצוין

  למטרות העמוקות בחזקות לוויתן יאושר על ידי שותפי לוויתן (ראה סעיף ו' לעיל). 
  

 3 לוויתן הפקה קידוח  .י
  

, קיבלו שותפי לוויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה לוויתן 2018פברואר  בחודש
  ).3 לוויתן קידוח -לוויתן צפון (להלן  I/15בשטח חזקת  3

, כדי להכינו לקראת 3הקידוח הינה לסיים את קדיחת חלקו התחתון של קידוח לוויתן  מטרת
ה במאגר לוויתן, וזאת במסגרת , כך שישתלב במערך קידוחי ההפק(Completion)השלמה 

מיליון  5.7-(חלק השותפות כ )100%מיליון דולר ( 38-תכנית הפיתוח. תקציב הקידוח הינו כ
  , ללא עלות השלמתו וחיבורו למערך ההפקה של מאגר לוויתן.דולר)
  .הפיתוח בתכניתא 1 שלב לפיתוח בתקציב כלולה לעיל כאמור הקידוחים עלות

  
 לוויתן, לוויתן שותפי בבעלות ייעודית לחברה האנרגיה שר העניק, 2017 פברואר בחודש  .יא

 לנקודת לוויתן פרויקט של ההפקה מפלטפורמת טבעי גז הולכת רישיון, מ"בע הולכה מערכת
 . ז"נתג הארצית ההולכה מערכת של הצפונית הכניסה

  
 בישראל הטבעי הגז משק להסדרת מתווה  .יב

  
) את המתווה להגדלת 476אישרה ממשלת ישראל (החלטה מספר  ,2015 אוגוסט בחודש

כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 
 למתן בכפוף וזאת), הגז מתווה או המתווה - "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים (להלן 

 תמר בחזקת למחזיקות, 1988-"חהתשמ, העסקיים ההגבלים לחוק 52 סעיף לפי פטור
  .לוויתן בחזקות ולמחזיקות

ולאחר אישור הממשלה והכנסת, ניתן תוקף למתווה הגז ובחודש מאי  2015דצמבר  בחודש
בעניין מתווה הגז, תוך  2015, שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מחודש אוגוסט 2016

הבטחת סביבה רגולטורית קביעת הסדר חלופי בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם 
  המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו. 
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החלטת הממשלה כאמור, ממשיכים ופועלים השותפים ליישומו של מתווה הגז (כפי  נוכח
שתוקן), בהתאם לתנאיו ולתנאי החזקות, ובפרט פועלים, להמשך ביצוע ההשקעות והפעולות 
הנדרשות לצורך פיתוח מהיר של מאגר לוויתן. לפרטים אודות התקשרויות בהסכם למימון 

  .' להלןיג סעיףח ראה חלקה של השותפות בהוצאות הפיתו
 עם יחד, השותפות מנהלת, לתנאיו בהתאם הגז מתווה ליישום פעולותיה במסגרת, בהתאם
 טבעי גז לשיווק, שונים בשלבים, ומתנים משאים/או ו מגעים, לווייתן בפרויקט שותפיה

 וזאת, תעשייתיים וצרכנים פרטיים חשמל יצרני ובכללם פוטנציאלים לצרכנים לוויתן מפרויקט
  .הגז במתווה הקבועים ההסכמים ותקופות הטבעי הגז למחירי בהתאם
 הדוחות אישור למועד נכון שנחתמו לוויתן ממאגר טבעי גז לאספקת הסכמים בדבר לפרטים

  להלן. 'טז סעיף ראההכספיים, 
  

 לוויתן פרויקט פיתוח מימון  .יג
  

, הון גיוסי באמצעותאת חלקה בעלויות פיתוח מאגר לוויתן, בין היתר,  מממנת השותפות
 :בנקאי מימוןו באמצעות החברה חוב גיוסי

 
 - לוויתן פרויקט פיתוח בעלויות השותפות של חלקה למימון הסכם

  
חברת הסכם המימון או ההסכם) בין  -נחתם הסכם הלוואה (להלן  2017במרס  20ביום 

הלווה), לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים  -(להלן בע"מ ) 2016(פיתוח לוויתן 
(אשר שימשו כחתמים להסכם המימון) וכן  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcהכוללים את

 ABN-ו , בנק הפועלים בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מING Bank N.V. ,Natixisאת 
AMRO Bank N.V  הלווההמלווים), לפיו הועמדה לשותפות באמצעות  -(להלן יחדיו 

ההלוואה), לצורך מימון  -מיליון דולר (להלן  250בסך של  Limited Recourseהלוואה מסוג 
להלן. הסכם המימון כולל  15חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן, ראה ביאור 

מיליון דולר  150יקף החוב בסכום נוסף של עד להגדיל את הלווה למנגנון ותנאים המתירים 
מיליון דולר), תוך מתן זכות ראשונה לקונסורציום הקיים  400(דהיינו לסכום כולל של 

  להעמדת המימון. 
  

חודשים ממועד חתימת הסכם המימון והיא  24קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 
פי הסכם  הגופים המממנים עלחודשים נוספים בכפוף להסכמת  24-ניתנת להארכה ב

המימון. בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה (בחלקה 
או במלואה) בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, בעלי השליטה בשותף הכללי 

ביחידות  15%-חדלו מלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימלי של
ההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות 
בפרויקט לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע 

הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם  לווהלבהסכם. 
  לתנאים הקבועים בהסכם. 

 
ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי חודש, שלושה חודשים, 
ששה חודשים או תקופה קצרה יותר לפי בחירת הלווה. הריבית המשתנה האמורה מחושבת 

ששיעורו עולה לאורך תקופה  , כקבוע בהסכם המימון,בתוספת מרווח מדורג בורילפי ריבית ל
  י למשוך סכומים ממסגרת ההלוואה. של שנתיים שבמהלכה הלווה רשא

  
כספי ההלוואה מועברים ללווה בהתאם לדרישות התשלום של המפעיל בפרויקט לוויתן 
לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה (כמו גם עלויות נוספות כמפורט 

  ).Back to Backבהסכם), ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים (
  

פירעון ההלוואה שיעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן,  להבטחת
לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, 
הסכמי מכירת גז (כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו), זכויות השותפות מתוקף 

השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה.  אישור היצוא לירדן, מניות
ולמלווים אין זכות חזרה לנכסי השותפות שלא  Recourse Limitedההלוואה הינה מסוג 

שועבדו לטובתם. יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן 
מלוגים מהשותפות (לרבות בעלי עניין) וכי לזכויות בעלי תמלוגים אחרים הזכאים לקבל ת

השותפות רשמה שעבוד על זכויותיה בחזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים להבטחת זכויות 
  התמלוגים שלהם שימשיכו לעמוד בתוקפם גם למשך תקופת הסכם המימון.
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) אשר Covenantsזה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות (כמקובל בעסקאות מימון מסוג 
, Non Recourseעיקריהן: מגבלות על נטילת אשראי נוסף (למעט, בין היתר, אשראי מסוג 

האשראי  -מיליון דולר (להלן  5הלוואות נחותות מצדדים קשורים, ואשראי בסכום כולל של עד 
דיקה שנקבעו בהסכם המימון יהא על הנוסף)); עמידה במבחני נזילות, לפיהם במועדי ב

החודשים  12-השותפות להציג כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד בהתחייבויותיה ב
הבאים ו/או עד למועד החזרת ההלוואה ו/או עד לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן; יחס כיסוי 

ושב על בסיס (מחושב לפי היחס בין: (א) שווי המשאבים במאגר (שיח 2:1-חוב שלא יפחת מ
פי דוח המשאבים האחרון שפרסמה השותפות ביחס לפרויקט, כפול שווי -כמויות הגז על

שנקבע בהסכם לכל יחידת גז) בניכוי יתרת אגרות החוב שהנפיקה רציו מימון; לבין (ב) יתרת 
 יידרש הלווה לפרוע חלק מההלוואה עד לעמידה בו 2.2:1-ההלוואה), היה והיחס יפחת מ

ימדד בעת כל משיכה (כאמור לעיל), במועד מתן דוח משאבים ובמועד מכירת (היחס האמור 
; עמידה ביחס בין יתרת ההלוואה לבין חלקה של השותפות )זכויות בלוויתן, ככל שתבוצע

; מגבלות על 65% ) שלא יעלה עלמצטברותבהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן (לרבות הוצאות 
שינוי תחום הפעילות; מגבלות על ביצוע פעולות שיכולה להיות להם השפעה מהותית לרעה 
(כהגדרת המונח להלן); מימוש זכויות מסוימות מכוח הסכם התפעול המשותף באישור 

 2017בדצמבר  31נכון ליום  פי מידע שנמסר לחברה מהשותפות,-על .המלווים בלבד, וכיו״ב
  ., השותפות עומדת במחויבויות האמורות לעילולמועד אישור דוחות כספיים אלה

  
) אשר בהתקיימם עומדת Events of Default( הפרה אירועי הוגדרו המימון בהסכם, כן כמו

למממנים זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים 
) של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג Cross Defaultהעיקריים הבאים: הפרה צולבת (

Limited Recourse אירוע או נסיבות אשר יש להם השפעה מהותית לרעה על יכולת ;
השותפות לקיים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון או מסמכי הפרויקט 
(כהגדרתם בהסכם המימון), על זכויות המלווים לפי הסכם המימון, או על נכסיה, עסקיה או 

שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועדם או על  מצבה הכספי של השותפות באופן
הפרויקט באופן שמסכן או עלול לסכן בסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של ההלוואה 

השפעה מהותית לרעה); החלטה רשמית של גוף ממשלתי המחייבת את השותפות  -(להלן 
ת לה השפעה מהותית לרעה, לדחות את הפיתוח של פרויקט לוויתן אשר יש לה או עשוי להיו

ביטול הסכמים לאספקת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור ישפיע או עשוי להשפיע 
מהותית לרעה על יכולת המימון מחדש של ההלוואה; אי עמידה באמות המידה הפיננסיות 
כאמור לעיל; אי עמידה בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות גידור 

פי ההסכם; נטישת הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליון -עט כמוסכם עללמ
מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או עשויה להיות לו השפעה מהותית לרעה; והכל בכפוף 

  לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו בהסכם. 
  

 ':ואח רציו' נ' ואח לנגוצקי') מר מחוזי( א"ת - השותפות מעורבת בהם משפטיים הליכים  .יד
 

 (להלן ובשליטת חברות ושתי) לנגוצקי -(להלן  לנגוצקי יוסי מר הגישו, 2010בנובמבר  4 ביום
 בכובעם, אייזנברג ואיתן רוטלוי ליגד"ה ה וכנגד השותפות כנגד תביעה -) התובעים - ביחד

 מדינת לתביעה צורפה כן). הנתבעים - יחדיו כולם ייקראו(להלן  בשותפות תפקידים כבעלי
  .האנרגיה משרד, ישראל

 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

, ניתן פסק דין משלים בסוגיית ההוצאות בתביעת לנגוצקי, אשר על פיו 2015במרס  23 ביום
התובעים (קרי לנגוצקי ואח'), ישלמו לנתבעים (קרי לשותפות ואח'), ביחד ולחוד, סך כולל של 

  ש"ח בגין שכר טרחת עו"ד, הוצאות שוטפות ושכר מומחים.  1,385,000
 

אות שנפסקו כנגדם כאמור לעיל, פתחו הנתבעים שהתובעים טרם שילמו את ההוצ לאחר
תיק הוצאה לפועל כנגד התובעים. לאחר הליכים שונים שהתנהלו  2015ביוני  3ביום 

 14על ידי התובעים, ביום  2015ביולי  9בהוצאה לפועל בשל "בקשת פרעתי" שהוגשה ביום 
ח שהפקידו מיליון ש" הורה רשם ההוצאה לפועל כי יתרת הערבות בסך, 2017במרס 

אלפי ש"ח מתוך הערבות  485התובעים תחולט לטובת הנתבעים (זאת לאחר חילוט סך של 
). לאחר בקשות שונות של 2017בפברואר  13לטובת התובעים בהתאם להחלטה מיום 

 יתרת את התובעים שילמו, 2017הצדדים והחלטות רשם ההוצאה לפועל, בחודש מאי 
  .החוב
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אביב, ערעור על החלטות -משפט השלום בתל בבית התובעים הגישו, 2017באפריל  4 ביום
המשפט, בין היתר, לבטל את החלטות  רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה התבקש בית

 הרשם. 
  

ניתן פסק דין לפיו דין  2017באוגוסט  10בקשות ותגובות שונות של הצדדים, ביום  לאחר
  ש"ח.  10,000הערעור להידחות וכן התובעים יישאו בהוצאות הנתבעים בסך 

  
אביב בקשת רשות -המשפט המחוזי בתל הגישו התובעים בבית ,2017באוקטובר  8ביום 

כי  להורות המשפט ה התבקש ביתשלום, במסגרתבית משפט ההדין ב ערעור על פסק
, ולחייב הנתבעים אינם זכאים לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לשם אכיפת פסק הדין המשלים

את מלוא הסכום אשר שולם להם במסגרת הליכי ההוצאה את הנתבעים להשיב לתובעים 
בגין ש"ח, בו חויבו התובעים  395,453.32סך של או לחילופין  ש"ח) 1,680,453.32לפועל (

  .אגרת פתיחת תיק ושכ"ט עו"ד בהוצאה לפועל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית פיגורים
  

דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את בקשת רשות הערעור של  2018בפברואר  15ביום 
  לנגוצקי לערער על ההחלטות של רשם ההוצאה לפועל ושל בית משפט השלום.

  
  .כאמור בתביעה נתבעת הייתה לא החברה כי יובהר

 
 - ביחד שתיהן - להלן( מ"בע נפט ושדות מוגבלת שותפות -) 1992( חיפושים נפט שדות בין  .טו

 דצמבר עד אוגוסט החודשים במהלך תכתובות חליפת התנהלה השותפות לבין) נפט שדות
2014. 

  
  בהסכם הכלול בוררות לסעיף בהתאם כי, נפט שדות הודיעה, 2014 בדצמבר 8 מיום במכתב

JOA אינו המכתב. מטעמה כבורר לשמש אליאס סיני ד"עו מונה, 1999 באוגוסט 3 מיום 
, בוררות בהליך לפתוח נפט שדות מבקשת הכרעתה לצורך אשר המחלוקת מהות את מפרט
 בטענות מדובר כי נראה נפט שדות בא כח מאת קודמת בתכתובת האמור יסוד על ואולם

 הסכם ומכוח, 1999 בנובמבר 10 מיום גיאולוגי יעוץ שירות למתן הסכם ומכוח בקשר כלשהן
  . 2000 בפברואר 6 מיום) פרמאוט( זכויות להעברת

  
 את השותפות א כחב דחה), 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 הוסיף אך), ועוד התיישנות; דין בית מעשה
 בידי הייתה לו כי - דין כל פי על לשותפות העומדת זכות או טענה מכל לגרוע או/ו על לוותר
 שבהסכם הבוררות תנית מכוח כלשהו בוררות הליך לזמן) כן שאין מה( הזכות נפט שדות

) 1999 באוגוסט 3 מיום JOA-ה להסכם המפנה( 2000 בפברואר 6 מיום זכויות להעברת
 ד"עו את ממנה השותפות הייתה, יום של בסופו להתקיים יכולה הייתה כאמור שבוררות וככול

  .מטעמה בורר לשמש', ושות זליגמן, גולדפרב ד"עוה ממשרד, זוהר אלי
  

 המפרקת - להלן( נפט שדות של הזמנית המפרקת הגישה ,2017 בפברואר 7 ביום
 בסעיף האמור בהליך המשפט בית בתיק לעיון בקשה מרכז המחוזי המשפט לבית  ) הזמנית

 ליתן המשפט בית התבקש העיון בקשת במסגרת). העיון בקשת -  להלן( לעיל' ד
 שהוגשו והמוצגים הטענות כתבי וכל הפרוטוקולים לרבות, בתיק עיון זכות הזמנית  למפרקת

 וניתן יתכן כי , היאהעיון בבקשת כמפורט, הזמנית המפרקת טענת. הצדדים מן מי ידי על
 כנגד נפט לשדות הקיימות הפוטנציאליות התביעה עילות אודות בחומר מהעיון ללמוד

 בית קבע ,2017 במרס 10 מיום בהחלטה. והשותפות מ"בע אייזנברג איתן חברת, אייזנברג
  .העדים חקירת תמלילי להוציא, בתיק עיון זכות הזמנית למפרקת תינתן כי המשפט

  
 יכולים אינם המשפטיים ויועציה השותפות הנהלת, כספייםה דוחותה אישור למועד נכון

 נגד תביעה לכדי יגיעו בכלל והאם האמורים ההליכים יתפתחו, בכלל אם, כיצד להעריך
  .השותפות
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 : טבעי גז למכירת התקשרויות  .טז
  

 : לוויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים )1
  
 מפרויקט טבעי גז לאספקת הסכמים מספר על חתמו לוויתן שותפי ויתר השותפות  )א

  :להלן מובאים עיקריהם אשר, לוויתן
  

  
  צפויה* תחילת אספקה 

 תקופת
 הגז אספקת

  )1( הבסיסית

 אספקת תקופת
  הנוספת הגז

 מירבית כמות
 לאספקה כוללת

)100% (
)BCM()2(  

 העיקרי ההצמדה בסיס
  הגז למחיר

    :***יצוא הסכמי

  )(NEPCO ירדן

)4(  

הזרמת הגז  בכמויות  מועד
  מסחריות ממאגר לוויתן 

 הארכה אפשרות  15
 שנתיים עד

  נוספות

 על מבוססת המחיר נוסחת   45
 נפט חבית למחירי הצמדה

  Brent)( ברנט מסוג

    :**מקומי משק הסכמי

 פרטיים חשמל יצרני
  )5)(3( ולקוח תעשייתי

 בכמויות  הגז הזרמת מועד
  לוויתן ממאגר מסחריות

 אפשרות   15-20
 הארכהל

  נוספות בשנתיים

 על מבוססת המחיר נוסחת  32-כ
 ייצור לתעריף הצמדה
  ובחלק מההסכמים החשמל

נוסחת המחיר מבוססת על 
 נפט חבית למחירי הצמדה

  Brent)( ברנט מסוג
  

    77-כ  הכל סך
 אספקה בפועל לכל לקוח תהיה בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם בנפרד. *

  לשנה אולם הקונה יוכל להכפיל את BCM  0.38בהיקף של  2020כיל) עד ספטמבר  –בנוסף נחתם הסכם עם כימיקלים לישראל בע"מ (להלן **
  וזאת בהתאם להוראות ההסכם. 2025ההיקף וכן להאריך את תקופת ההסכם עד לסוף    

  ***לעניין חתימת הסכם דולפינוס ראה סעיף ב' להלן.
  

במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס  )1(
להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר 

 את הכמות החוזית המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם. תצרוך הרוכשת
  

כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוח  )2(
במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות 
זו. יצוין, כי קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא רשאי 

את הכמויות הנרכשות (לרבות הכמות המירבית הכוללת)  להגדיל/להפחית
  עד למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו ולהוראות שנקבעו בהסכם.

 
 התנאים כל התקיימו לא לעיל המתוארים מההסכמים בחלק כי יובהר )3(

  .להסכם המתלים
  

  ירדן של הלאומית החשמל לחברת לוויתן מפרויקט טבעי גז לייצוא הסכם )4(
  

 NBLהסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין  נחתם, 2016ספטמבר  בחודש
Jordan Marketing Limited  חברת השיווק) לבין חברת החשמל  - (להלן

  -(להלן The National Electric Power Company –הלאומית של ירדן 
NEPCO הייצוא לירדן, בהתאמה). חברת השיווק הינה חברה בת  הסכםו

פים בפרויקט לוויתן, המחזיקים בה באופן יחסי בבעלות מלאה של השות
  ). 15% –לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן (חלקה של השותפות 

 
גז  NEPCO-פי הסכם הייצוא לירדן, התחייבה חברת השיווק לספק ל על

שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית או עד  15- טבעי למשך תקופה של כ
פי הסכם הייצוא  . האספקה עלBCM 45-אשר היקף האספקה הכולל יהיה כ

לירדן צפויה להתחיל עם תחילת האספקה ממאגר לוויתן והשלמת מערכות 
  בישראל ובירדן.  NEPCO-ההולכה הנדרשות להולכת גז טבעי ל
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הגז צפויה להתבצע ביציאה ממערכת ההולכה הישראלית בגבול בין  אספקת
ישראל לירדן. עלות השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל 

 16.7-(חלקה של השותפות כ מיליון דולר 111- לירדן מוערכת בסכום של כ
) בעבור Take or Payהתחייבה לרכוש או לשלם ( NEPCO. מיליון דולר)

תית מינימלית של גז, בהיקף ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם כמות שנ
  הייצוא. 

  
 מסוג נפט חבית למחירי המוצמד מחיר על מבוסס בהסכם שנקבע הגז מחיר
)  בתוספת של עמלת שיווק ודמי הולכה. נוסחת מחיר הגז Brent( ברנט

  כוללת גם "מחיר רצפה".
  

            יתן לצורך מכירתו חברת השיווק תרכוש את הגז הטבעי משותפי לוו
  ).back to backבמסגרת הסכם הייצוא לירדן, באותם תנאים ( NEPCO-ל

 6התנאים המתלים בהסכם הייצוא לירדן הושלמו והוא נכנס לתוקף ביום  כל
  .2018 מרסב
  

העלויות של עבודות הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול ישראל  סך
מיליון דולר   62-הסתכמו בסך של כ ,2017בדצמבר  31ליום ירדן שנצברו עד 

בדוח על המצב ומוצגים מיליון דולר)  9.3-(חלקה של השותפות כ )100%(
  .ארוך לזמן אחרים נכסים במסגרתהכספי של השותפות 

  
 יחסי באופן"ז לנתג חברה ערבות לוויתן שותפי העמידו הדוח תקופת במהלך
מיליון דולר (חלקה של  18-לוויתן בסך של כ בחזקות החזקותיהם לשיעור

מיליון דולר) בהתאם לתנאי ההסכם ההולכה בין חברת  2.7- כהשותפות 
  השיווק לבין נתג"ז. 

  
  .ד'5בדבר החלטת מיסוי בקשר עם הסכם הייצוא לירדן ראה ביאור  לפרטים

 
שנחתמו  למשק המקומי טבעי גז למכירת ההסכמים כל אודות נוספים פרטים )5(

 לוויתן במאגר השותפים ויתר השותפות ידי על
 

 או לרכוש הרוכשות התחייבו, האמורים הטבעי הגז מכירת מהסכמי אחד בכל
 בהיקף טבעי גז של לית) בעבור כמות שנתית מינימTake Or Pay( לשלם

 עוד). המינימאלית הכמות -(להלן  האספקה בהסכם שנקבעו למנגנון ובהתאם
 שנצרכו עודפות כמויות בגין יתרה צבירת של מנגנון האספקה הסכמי קובעים

 לרכישת הרוכשת חובת להפחתת וניצולה כלשהי בשנה הרוכשת ידי על
 נקבעו, כן כמו. מכן לאחר שנים במספר לעיל כאמור המינימאלית הכמות
 גז בגין ששילמה לאחר, מהרוכשות אחת לכל המאפשרים ומנגנונים הוראות

 גז לקבל, לעיל כאמור המינימאלית הכמות מנגנון הפעלת עקב צרכה שלא
  .צרכה שלא גז בגין הרוכשת ששילמה לכמות עד נוסף תשלום ללא

  
 בהסכמים, המקומי במשק מהרוכשות אחת לכל, הגז למתווה בהתאם
 אופציה ניתנה, שנים 8 על העולה ולתקופה 2017 ביוני 13 ליום עד שנחתמו
מהכמות השנתית  50%-ל השווה לכמות, המינימלית הכמות את להקטין

הממוצעת אותה צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה על 
 -האספקה (להלן  בהסכם שנקבע כפי להתאמות מימוש האופציה, בכפוף

  האופציה). 
  

יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם  ,המינימלית הכמות הקטנת עם
ה רשאית לממש את האופציה האספקה. כל אחת מהרוכשות האמורות תהי

שנים שתחל לפי  3הנ"ל בהודעה, שתינתן למוכרים במהלך תקופה של 
שנים ממועד תחילת הזרמת  5המאוחר מבין שני המועדים שלהלן: בחלוף 

שנים מהמועד בו אישר הממונה  4או בחלוף  ,הגז מפרויקט לוויתן לרוכשת
את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז (אישור כאמור 

). הודיעה הרוכשת על מימוש האופציה כאמור, 2016בפברואר  13-ניתן ב
  חודשים ממועד מתן ההודעה.  12תופחת הכמות בחלוף 
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 הודיעו, 2017האספקה הותנו במספר תנאים מתלים. בחודש מאי  הסכמי
 המתלים התנאים כל התקיימות על המקומי במשק ללקוחותיהם לוויתן שותפי

 הטבעי הגז אספקת בהסכמי שנקבעו כפי), לוויתן(שותפי  המוכרים של
"מ בע אשדוד זיקוק בית לפז כאמור הודעה מתן עם כי יצוין. עמם שנחתמו

 בין הגז אספקת בהסכם שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימו), פז -(להלן 
כיל לא נקבעו תנאים  בהסכם. 2016 בנובמבר 24 מיום פז לבין לוויתן שותפי

  מתלים והוא נכנס לתוקף במועד חתימתו.
 

 זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי
 לוויתן שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה ההסכם לסיום
 פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי גז ממקורות האמורות לרוכשות גז לספק

 אספקת אי של במקרה או לוויתן מפרויקט הגז באספקת עיכוב של במקרה
 בנוגע וכן, בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות הכמויות
 לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים בין ליחסים

   .האמורות
  

) דולפינוס - להלן( Dolphinus Holdings Limited-ל ונובל דלק בין ייצוא הסכם  )ב
 :לוויתן פרויקטמ טבעי גז לאספקת

 
) המוכרות - יחדיו תקראנה להלן( ונובל דלק בין הסכם נחתם, 2018 פברואר בחודש

 להלן( למצרים לוויתן מפרויקט טבעי גז לייצוא) הרוכשת - להלן( דולפינוסחברת  לבין
 לוויתן שותפי בין נחתם אשר הכוונות למכתב בהמשך וזאת) מלוויתן הייצוא הסכם -

  . 2015 נובמבר בחודש ודולפינוס
  

  : דלק ידי על שדווחו כפי הייצוא הסכם ותנאי פרטי תמצית להלן
  

). Firm( מחייב בסיס על תתבצע הייצוא להסכם בהתאם לדולפינוס הגז אספקת )1(
 והרוכשת BCM3.5 -כ של שנתית כמות לרוכשת לספק התחייבו המוכרות
 בהתאם מינימלית שנתית כמות עבור) Take or Pay( לשלם או לרכוש התחייבה

 . בהסכם שנקבע למנגנון
  

 . BCM32 -כ הינה הייצוא בהסכם הנקובה הכוללת החוזית הגז כמות )2(
  

 על המבוססת נוסחה פי על ייקבע הייצוא הסכם תחת לרוכשת שיסופק הגז מחיר )3(
  .(Brent) ברנט מסוג נפט חבית מחיר

 
 לוויתן ממאגר ההפקה תחילת עם להתחיל צפויה הייצוא הסכם פי-על האספקה )4(

 או הייצוא בהסכם הקבועה הכוללת החוזית הכמות לאספקת עד ולהימשך
 . מביניהם המוקדם לפי, 2030 דצמבר

  
 רגולטוריים אישורים קבלת שעיקרם, מתלים תנאים מספר כולל הייצוא הסכם )5(

במרס  19(יצויין כי ביום  וייבוא לייצוא אישורים קבלת לרבות( ובמצרים בישראל
, הגישו שותפי לוויתן לממונה בקשה לאישור יצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן 2018

 בתשתית וששימ שיאפשרו להסכמים כניסה), בקשר עם הסכם דולפינוס)
 ככל( ז"נתג לבין המוכרות בין הולכה הסכם על חתימה לרבות, ההולכה
 וכן, מלוויתן הייצוא בהסכם שנדרש כפי המוכרות לטובת ערבות קבלת), שיידרש

 הייצוא הסכם נשוא לעסקאות ביחס בישראל המס מרשויות אישורים קבלת
 וזאת, תתממש הייצוא הסכם פי על לרוכשת הגז מכירת כי ודאות כל אין. מלוויתן

 .חלקם או כולם, הייצוא בהסכם המתלים התנאים התקיימות אי עקב
  

, ובעקיפין במישרין, המוכרות בוחנות, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון )6(
 באמצעות בין, EMG צינור באמצעות לדולפינוס טבעי גז לייצוא שונות חלופות

 בצינור הזכויות בעלי עם עסקה באמצעות ובין מעבר לדמי בהסכם התקשרות
EMG ,באמצעות או/ו למצרים ירדן ביןהמחבר  הקיים הגז צינור באמצעות או/ו 
  .למצרים ויחובר ז"נתג של ההולכה ממערכת כחלק שייבנה ייעודי צינור
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 והודיעו אליה פנו המוכרות כי השותפות הודיעה מלוויתן הייצוא הסכם חתימת במועד
, טבעי גז לייצוא דולפינוס לבין ביניהן נחתם אשר ההסכם את להמחות כוונתן על

 בהתאם( לוויתן מפרויקט טבעי גז לרכישת בהסכם עמה להתקשר או לשותפות
 לצורך הייצוא הסכם לתנאי בהתאם), לוויתן פרויקטב השותפות של היחסי לחלקה
 התקשרותה או לשותפות מלוויתן הייצוא הסכם המחאת כי יובהר .לרוכשת מכירתו

 לצורך הייצוא הסכם לתנאי בהתאם לוויתן פרויקטמ גז למכירת בהסכם המוכרות עם
 זה ובכלל( לוויתן שותפי בין מחייב הסכם על לחתימה כפופה, לרוכשת מכירתו

 וודאות כל אין וכי, הייצוא הסכם תחת המתלים התנאים כל ולקיום) השותפות
 .יתקיימו מלוויתן הייצוא בהסכם המתלים ושהתנאים ייחתם כאמור שהסכם
 

  טבעי גז ליצוא BG International Limited-ל לוויתן שותפי בין מחייב בלתי כוונות מכתב )2
  

 BGחברת לבין לוויתן שותפי בין מחייב בלתי כוונות מכתב נחתם, 2014 יוני בחודש
International Limited ,ידי על 2015 שנת במהלך נרכשה אשר Royal Dutch Shell 

 לוויתן שותפי), Shell - להלן) (2016 שנת של הראשון ברבעון הושלמה הרכישה עסקת(
 הקיים ההנזלה מתקן הזנת לצורך טבעי גז לאספקתShell  עם ומתן משא לנהל ממשיכים

 .מיליון טון בשנה 7.2 –שתפוקתו המקסימלית היא כ  שבמצרים אידקו בעיר Shell של
 בין ומתן המשא של המוצלחת להשלמה כפופה תהא לעיל כאמור העסקה כי, יובהר

 של תנאיו על להסכמה יגיעו הצדדים כי וודאות אין. המחייב ההסכם על ולחתימה הצדדים
 הדוחות אישור למועד נכון .ייחתם כאמור שהסכם ודאות כל אין וכי, המחייב ההסכם

 לחתום במטרה, שונים בשלבים, ומתנים משאים לקיים לוויתן שותפי ממשיכים, הכספיים
 מפרויקט לוויתן ולייצוא המקומי למשק טבעי גז לאספקת נוספים מחייבים הסכמים על

לשנה (פיתוח  BCM 21-ובכלל זה ובמטרה להגדיל את יכולת האספקה לכמות של עד כ
  ב' בפרויקט לוויתן).1שלב 

  
 האספקה ומועדי הגז כמויות בדבר הערכות )3

  
 הסכמי פי- על האספקה מועדי ותחילת שתירכשנה הטבעי הגז כמויות בדבר הערכות

 להתממש והעשוי, חלקו או כולו, יתממש כי וודאות כל אין אשר מידע מהוות, האספקה
 התנאים כל התקיימות אי עקב לרבות שונים גורמים עקב וזאת, מהותית שונה באופן

 אישורים קבלת אי), התקיימו טרם שאלו ככל( האספקה מהסכמי אחד בכל המתלים
 הטבעי הגז צריכת ובעיתוי בקצב, בהיקף שינויים, הזמנים בלוחות עיכובים, רגולטוריים

 ככל( האספקה בהסכמי הניתנות האופציות מימוש, האמרוות מהרוכשות אחת כל ידי על
  .ב"וכיוצ) שקיימות

  
   :הדוח תאריך לאחר אירועים -10 ביאור

  
 הערכות משאבים במאגר לוויתן  .א

  
  .ד9 ביאור ראה

  
 3 לוויתן הפקה קידוח  .ב

  
  .יא9 ביאור ראה

  
 לנגוצקי  .ג

  
  .יד9 ביאור ראה

  
 ירדן של הלאומית החשמל לחברת לוויתן פרויקטמ טבעי גז לייצוא הסכם  .ד

  
  ).4(א)1(טז9 ביאור ראה

  
 לוויתן פרויקטמ טבעי גז לאספקת לדולפינוס ונובל דלק בין ייצוא הסכם  .ה

  
  .ב)1(טז9 ביאור ראה

 



  
  
  
  
  'דפרק 
  

  פרטים נוספים על התאגיד
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1  -ד  
 

  

 פרק ד': פרטים נוספים על התאגיד

  

 7201לכל אחד מהרבעונים בשנת החברה הכולל של על הרווח תמצית דוחות  -  .א10תקנה 

  )של ארה"ב (להלן: "דולר") (באלפי דולר

  

  2017סה"כ     10-12/ 2017    7-9/ 2017    4-6/ 2017    1-3/ 2017    

                      

                      הכנסות:

  20,203    5,826   4,995    4,850    4,532    לשותפות ותבגין הלווא הכנסות ריבית וניכיון

  -        2,693    -    -    * הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  27,723    4,612    -    10,775    15,029     ** לשותפות ותהלוואהכנסות הפרשי שער בגין 

  דיון מוקדם הלוואה לשותפות בגין אגרותירווח מפ

  7,669    7,669    -    -    -    חוב (סדרה א)   

  140    50    29    24    37    החזר הוצאות מהשותפות

        19,598    15,649    7,717    18,157    55,735  
                      

                      הוצאות:

  20,203    5,826    4,995    4,850    4,532    הוצאות ריבית וניכיון בגין אגרות חוב

  -        2,693    -    -     **   לשותפות ותהוצאות הפרשי שער בגין הלווא

  27,723    4,612    -    10,775    15,029    *הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  7,669    7,669    -    -    -    דיון מוקדם אגרות חוב (סדרה א)יהפסד מפ

  140    50    29    24    37    הוצאות הנהלה וכלליות

    19,598    15,649    7,717    18,157    55,735  

  -    -    -    -    -    רווח מפעולות
  ***    ***    ***    ***    ***    מימון אחרות )הכנסותהוצאות (

  ***    ***    ***    ***    ***    כולל  )ורווחוהפסד ( )רווחהפסד (סך 
  

  

  .בנטו מוצגותהפרשי שער בגין אגרות החוב  הכנסות/הוצאות* 

אינו  2017סה"כ זאת בהתאם ל, וחות כספיים בינייםד במתכונת של הטבלה מובאת, א10בהתאם להוראות תקנה 
יש לסכום את הנתונים שבשורת הכנסות הפרשי שער בגין  2017 לסה"כ על מנת להגיע מסתכם לסכימה של הרבעונים.

  .הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חובהנמצאים בשורת אגרות חוב עם הנתונים 

  

  .הכנסות/הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות מוצגות בנטו** 

אינו  2017לזאת סה"כ בהתאם דוחות כספיים ביניים,  א, הטבלה מובאת במתכונת של10ראות תקנה בהתאם להו
יש לסכום את הנתונים שבשורת הכנסות הפרשי שער בגין  2017מסתכם לסכימה של הרבעונים. על מנת להגיע לסה"כ 

  תפות.הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה לשוהנמצאים בשורת הלוואה לשותפות עם הנתונים 

  

   דולר. 1,000-מייצג סכום הנמוך מ ***

  

 יחסות ליעדי התמורה על פי תשקיףתוך התי ערךהשימוש בתמורת ניירות ה -  .ג10תקנה 

   לאחרונה לפני תאריך הדוח שפורסם

שותפות  –) 1992הונפקו, בהנפקה משולבת של החברה ורציו חיפושי נפט ( 2014ספטמבר חודש ב

מהון המניות המונפק של  100% -, המחזיקה ב")השותפות" או "רציושותפות מוגבלת (להלן: "

  ) של השותפות.14, אגרות חוב (סדרה א) של החברה יחד עם כתבי אופציה (סדרה החברה
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הונפקו, בהנפקה משולבת של החברה והשותפות אגרות חוב (סדרה ב) של  2016נובמבר חודש ב

  . ) של השותפות18אופציה (סדרה ) וכתבי 17החברה יחד עם כתבי אופציה (סדרה 

  הונפקו אגרות חוב (סדרה ג) של החברה. 2017דצמבר חודשב

של  הועברה לשותפות, וערכה הנקוב האמורות בגין אגרות החוב ותההנפקמ ה של כל אחתתמורה

בתנאים זהים לתנאי  לשותפות Non-Recourse רה כהלוואה מסוגבידי הח הועמד על כל סדרה

  .הרלוונטית באגרות החוסדרת 

דיון מוקדם בחודש דצמבר י, אשר נפדו בפחוב (סדרה א)התמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת אגרות 

  , שימשה את השותפות לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן.2017

חוב (סדרה ב) משמשת את השותפות לצורך מימון האגרות  תמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת

 .פות בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתןחלקה של השות

לצורך  ,ראשית ,תמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה ג) שימשה את השותפות

 על חוב (סדרה א)השל ההלוואה שהועמדה לה על ידי החברה בקשר עם אגרות מלא דיון מוקדם יפ

ביצעה , האמור לתנאי הסכם ההלוואה . בהתאם2014בספטמבר  14פי הסכם הלוואה מיום 

  אגרות החוב (סדרה א) של החברה. של דיון מוקדם מלא יפ 2017בדצמבר  24ביום החברה 

דיון המוקדם כאמור, משמשת את ילאחר הפשל אגרות החוב (סדרה ג) יתרת תמורת ההנפקה 

השותפות אך ורק לצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן, לרבות מחזור חובותיה 

  .ם מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתןבקשר ע

  לדוחות הכספיים. 8-ו  4, 3 יםביאורלפרטים נוספים ראו 

  רשימת הלוואות – 14תקנה 

  שנתנה החברה: ותההלוואלהלן פירוט יתרת 

(ערך נקוב) סכום ההלוואה   סוג הלוואה  שם הלווה
  המקורי

 31יתרת ההלוואה ליום 
  2017בדצמבר 

ה בקשר עם אגרות הלווא  שותפות ה
  חוב (סדרה א)

  1-  מיליון דולר 92 -כ

הלוואה בקשר עם אגרות   השותפות
 חוב (סדרה ב)

   2,3מיליון דולר 183 -כ  מיליון דולר 161 -כ

הלוואה בקשר עם אגרות   השותפות
  חוב (סדרה ג)

  2,4דולרמיליון  182.5 -כ  מיליון דולר 181 -כ

  

  לדוחות הכספיים. 8-ו 4, 3 יםוכן ביאורג לעיל 10י תקנה פ ראו האמור בתיאור עלנוסף לפירוט 

   מסחר בבורסה - 20תקנה 

 ) של החברהגע.נ. אגרות חוב (סדרה  ש"ח 633,849,000 נרשמו למסחר בבורסה, 2017בשנת 

 3. לפירוט, ראו ביאור של החברה ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א) 336,685,000ונמחקו ממסחר 

 .לדוחות הכספיים

  

                                                
לעיל פירוט לפי מוקדם. לפרטים, ראו דיון יפדתה השותפות את ההלוואה האמורה בפ ,2017בדצמבר  24ביום     1

  .הכספיים לדוחות 'ה3ביאור ג וכן 10תקנה 

  ולא בערכה הנקוב. דיווח כספי בינלאומייםכללי  פי-עליתרת ההלוואה מוצגת     2
 דולר. מיליון 1.1-ריבית לקבל בגובה של כלא כולל     3
  דולר. מיליון 0.4-לא כולל ריבית לקבל בגובה של כ    4
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  תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה – 21תקנה 

עם השותפות בהסכם  2014בספטמבר  14החברה התקשרה ביום איננה מעסיקה עובדים.  החברה

בעצמה ו/או באמצעות השותף , לחברהלפיו השותפות מעניקה , לקבלת שירותי ניהול וייעוץ

בין היתר, את השירותים העיקריים  ללא תמורה, שירותי ניהול וייעוץ הכוללים, הכללי בה,

, שירותי הנהלת חשבונות וחשבות, שירותי משרד 5םישירותי מנכ״ל, שירותי דירקטורהבאים: 

ומזכירות, שירותי ייעוץ משפטי ומזכירות חברה, שירותי מערכות מידע, שירותי ייעוץ בנושאים 

דרשו על ידי החברה יישירותים נוספים ככל שכן והשותפות של  השימוש במשרדי, שונים

  הכספיים. ב' לדוחות8ביאור  ורא ,לפרטים נוספיםהשותפות. ובהסכמת 

  בחברההשליטה  – א12תקנה 

, שהינה השותף רציו חיפושי נפט בע"מ .בת בבעלות מלאה של השותפות ההחברה הינה חבר

ל בעלי המניות ש .בעלת השליטה בשותפותהיא "), 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 

ד ) וליגובחברה (דירקטור בשותף הכללי 1/3בבעלות יאיר רוטלוי פרטית, ד.ל.י.ן בע"מ הינה חברה 

 פרטית, חברה נה). חירם לנדאו בע"מ היוהחברה השותף הכללי יוןדירקטוריו"ר ( 2/3רוטלוי 

בבעלות פרטית, חברה  נההכללי). איתן איזנברג בע"מ הישותף בבבעלות ישעיהו לנדאו (דירקטור 

  .אולוגי לשותפותיייעוץ ג יהמעניקה שירות ,איתן איזנברג

  עסקאות עם בעל שליטה – 22תקנה 

ב ידיעת החברה, כל העסקאות שנערכו עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי השליטה למיט

בחברה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף 

  שנת הדיווח ועד למועד הגשת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד הדוח, הן כמפורט להלן:ל

 מיהחברה בהסכהתקשרה  ,2017בדצמבר  3-ו 2016בנובמבר  9 ,2014בספטמבר  14בימים   .א

דיון מוקדם את יפרעה השותפות בפ ,2017בדצמבר  24ביום הלוואה עם שותפות רציו. 

לפירוט על אודות תנאי . 2014בספטמבר  14מיום ההלוואה פי הסכם  ההלוואה שניתנה על

 הכספיים. לדוחות 4אור י, ראו ביםם האמורמיההסכ

עם שותפות רציו, בהסכם לקבלת שירותי ניהול  2014בספטמבר  14שרה ביום החברה התק  .ב

 לדוחות הכספיים. 'ב8 יאורבראו  ,לפרטים .וייעוץ משותפות רציו

 להלן. א29. ראו הפירוט לפי תקנה שותפותהחברה מבוטחת במסגרת פוליסת הביטוח של ה  .ג

המכהנים כנושאי  כלליבעלי עניין בשותף ה, לרבות כמפורט להלן נושאי המשרה בחברה  .ד

 , קיבלו מאת החברה כתבי פטור ושיפוי.בחברה משרה

  

  

                                                
ול שנתי וגמול השתתפות הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי תלוי בחברה זכאים לגמהדוח היו  תבמהלך שנ  5

בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול 
, כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהיה מעת 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 1יצוין כי החל מיום  .דולראלפי  43- כלסך של הסתכמה , 2017לעת. עלות העסקתם של הדירקטורים האמורים בשנת 
ש"ח (שהינו בטווח שבין הסכום הקבוע  1,840השתתפות בסך  זכאים הדירקטורים האמורים לגמול ,2018בינואר 

מובהר כי לא חל  לסכום המירבי הקבועים בתוספת השלישית לתקנות הגמול) צמוד למדד בהתאם לתקנות הגמול.
  הגמול השנתי המשולם לדירקטורים האמורים. שינוי בגובה 
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   החזקות בעלי ענין ונושאי משרה  – 24תקנה   

 31 נכון ליוםהחברה ניירות ערך של בונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין מצבת לתיאור 

ן יחזקות בעלי עניבדבר מצבת ה 2018בינואר  7 מיוםשל החברה דוח מיידי ו רא, 2017בדצמבר 

לא חל שינוי ממועד  ., אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה)2018-01-003064 (אסמכתא

 הדוח המיידי האמור ועד למועד זה.

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים - א24תקנה 

"ח ע.נ., ש 1מניות רגילות בנות  100,000של החברה הינו הרשום הון המניות ח, עד הדונכון למו

   הון המניות המונפק והנפרע של החברה זהה להון המניות הרשום. אשר אינן רשומות למסחר.

   מרשם בעלי המניות – ב24תקנה 

בדבר  2018בפברואר  28 מיום של החברה דוח מיידי ראולמועד הדוח,  ניירות הערךלמרשם בעלי 

המידע ). 2018-01-019801 סמכתא(א והשינויים בה מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד

  .המופיע בדוח האמור מובא כאן על דרך ההפניה

  

  המען הרשום ומספר הטלפון –א 25תקנה 

  65796, תל אביב, 85יהודה הלוי     כתובת משרדה של השותפות:

 .illrotlevy@netvision.net    כתובת דואר אלקטרוני:

   03-5661338          : טלפון

  03-5661280        : פקסימיליה

   הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה 
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  יוסף טנא  יעקב טננבאום  אוטולנגי פלורנטין תרצה  יובל לנדאו  יגאל לנדאו  יאיר רוטלוי  ליגד רוטלוי  שם  

  057249849  מספר זיהוי  1

  

008466369  056467665  027931427  058105727  78519733  053581575  

  דירקטור בלתי תלוי  דירקטור חיצוני  דירקטורית חיצונית  דירקטור  דירקטור  דירקטור  יו"ר הדירקטוריון  בחברהתפקיד   2

  1955באוקטובר  17  1948ביולי  16  1963באפריל  16  1970בדצמבר  31  1960במאי  13  1934בינואר  6  1962במאי  15  תאריך לידה  3

  רמות השבים ,6התות   , בני ברק11גוטמכר   רמת השרון 7מסדה   , ת"א 4דניאל פריש   , ת"א4דניאל פריש     , ת"א1בית חורון   ת"א, 85יהודה הלוי   יןמען להמצאת כתבי בי ד  4

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות   5

עדות בועדה או וחברות   6
  הדירקטוריון

ועדת תגמול; ועדת ביקורת;   -  -  -  -
  ועדה לבחינת דוחות כספיים

ועדת ועדת ביקורת; 
ועדה לבחינת תגמול; 

  דוחות כספיים

ועדת  ועדת ביקורת;
ועדה לבחינת  תגמול; 

  דוחות כספיים

או  האם הוא דירקטור חיצוני  7
  בלתי תלוי

  כן, דירקטור בלתי תלוי  , דירקטור חיצוניכן  , דירקטורית חיצוניתכן  לא  לא  לא  לא

 בעל הוא האם ,כן אם
 חשבונאית מומחיות
 כשירות בעל או ופיננסית
  מקצועית

בעלת מומחיות חשבונאית   -  -  -  -
  ופיננסית

מומחיות חשבונאית  בעל  בעל כשירות מקצועית
  ופיננסית

 דירקטור הוא האם, כן אם
  מומחה חיצוני

  -  לא  לא  -  -  -  -

החברה,  של עובד הוא האם  8
 או קשורה חברה, בת חברה

(בציון התפקיד  עניין בעל של
  שהוא ממלא כאמור)

 יו"ר הדירקטוריון –כן 
של השותף הכללי 

, יו"ר רציו בשותפות רציו
  .פטרוליום בע"מ

  

דירקטור בשותפות  –כן 
רציו וברציו פטרוליום 

  בע"מ.

  - כן 

מנכ"ל השותף הכללי 
, דירקטור רציו שותפותב

  . ברציו פטרוליום בע"מ

 דירקטור בשותפות –כן 
רציו וברציו פטרוליום 

בע"מ, עובד בחברה 
משפחתית בבעלות מר 

  ישעיהו לנדאו.

  לא  לא  לא

 כהונתו החלה בו התאריך  9
  כדירקטור

  2015בינואר  1  2015בינואר  1  2015בינואר  1  2015בינואר  1  2014במרס  23  2015בינואר  1  2014במרס  23

אקדמאית, תואר ראשון  השכלתו  10
מדעים מחשבים וב

מאוניברסיטת  מדוייקים
תואר שני  תל אביב,

ומימון  במנהל עסקים
בינלאומי מאוניברסיטת 

UHBS  

לימודי כלכלה 
באוניברסיטת תל אביב 

ולימודי סוציולוגיה 
באוניברסיטה העברית 

  בירושלים

  

הנדסה תואר ראשון ב
תואר שני מהטכניון ו

מנהל עסקים ב
  מאוניברסיטת תל אביב

  

אקדמאית, עסקית 
אשון בכלכלה תואר ר

וניהול מהטכניון ותואר 
שני במנהל עסקים 

מהקריה האקדמית 
  קרית אונו

בוגרת כלכלה ומוסמכת כלכלת 
עסקים, אוניברסיטת תל 

אביב; תכנית מנהלים 
  באוניברסיטת הארוורד

למד במשך שנה מדעי 
המחשב באוניברסיטת בר 

  .אילן

בוגר כלכלה וחשבונאות 
 –ומוסמך מנהל עסקים 

נאות ומימון, תחום חשבו
אוניברסיטת תל אביב; 

   .רואה חשבון

 השנים בחמש עיסוקו  11
  האחרונות

מכהן כמנכ"ל של ד.ל.י.ן 
ויו"ר  בע"מ

/דירקטור דירקטוריון
ויו"ר 

דירקטוריון/דירקטור 
בתאגידים המפורטים 

  להלן

מנכ"ל לודז'יה רוטקס 
  השקעות בע"מ

מהנדס בנין, מנכ"ל 
 חירם לנדאו בע"מ,

הכללי  השותף מנכ"ל
  (רציו חיפושי נפט בע"מ)

השקעות בחברת מנהל 
  .חירם לנדאו בע"מ

  

מנהלת השקעות עצמאית 
באפסילון בית השקעות; 

איי ג'י איי ניהול מנכ"לית 
  קרנות בע"מ

 מנכ"ל בנק מרכנתיל
  דיסקונט

  

סמנכ"ל יועץ פיננסי ו
באיתמר מדיקל כספים 
 Orgensis -ב CFOבע"מ; 

Inc. ; CFO  ב - Ormat 
Technologies Inc. ;

סמנכ"ל כספים באורמת 
  תעשיות בע"מ
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  יוסף טנא  יעקב טננבאום  אוטולנגי פלורנטין תרצה  יובל לנדאו  יגאל לנדאו  יאיר רוטלוי  ליגד רוטלוי  שם  

 בהם אחרים תאגידים  12
 כדירקטור משמש

רציו חיפושי נפט בע"מ, 
ן בע"מ, ארגמן .י.ל.ד

תעשיות בע"מ, לודז'יה 
רוטקס השקעות בע"מ, 

) בע"מ, 1980רוטקס (
החברה הכללית לשירותי 

-לווין בע"מ, יו"ר פרו
סיד קרן הון סיכון 

סיד -פרובע"מ, יו"ר 
) 1999ניהול הון סיכון (

בע"מ, ח.ל.ל חברה 
לתקשורת לווינים 
; יו"ר (ספייסקום) בע"מ

  .רציו פטרוליום בע"מ

רציו חיפושי נפט בע"מ, 
ד.ל.י.ן בע"מ, לודזיה 

רוטקס השקעות בע"מ, 
ארגמן תעשיות בע"מ 

(יו"ר), גבור סברינה 
) 1980בע"מ; רוטקס (

בע"מ (יו"ר); ענבל 
י ודשנים תעשיות גז טבע

 -בע"מ; לה"ב 
אוניברסיטת תל אביב; 

סיד קרן הון סיכון -פרו
סיד ניהול -בע"מ; פרו
) בע"מ; 1999הון סיכון (

 קרן מידאס להשקעות
  .ורציו פטרוליום בע"מ

רציו חיפושי נפט בע"מ, 
בנק איגוד לישראל 

סיד קרן הון -בע"מ, פרו
סיד -סיכון בע"מ; פרו
) 1999ניהול הון סיכון (

ענבל תעשיות גז בע"מ, 
ורציו  טבעי ודשנים בע"מ

  .פטרוליום בע"מ

בנק איגוד לישראל 
רציו חיפושי נפט  בע"מ,

רציו פטרוליום מ, בע"
  בע"מ,

פרוסיד קרן הון סיכון 
בע"מ ובמספר חברות 

  .פרטיות ומשפחתיות

בד משואות יצחק בע"מ -לע
(כדירקטורית בלתי תלויה), 

כפרית תעשיות בע"מ 
י תלויה), (כדירקטורית בלת

הידרו תעשיות בע"מ, איי ג'י 
איי ניהול קרנות בע"מ, 

אפסילון ניהול קרנות בע"מ, 
OTTOLENGHI UK LTD ,

, קבוצת וולקן תעשיות בע"מ
  .גאון בע"מ

אודיוקודס בע"מ (דירקטור   
בלתי תלוי),אורבוטק בע"מ 

(דירקטור חיצוני) מאינד 
סי.טי.איי. בע"מ (דירקטור 

סי או.פי. ), בלתי תלוי
אנרגיה בע"מ (דירקטור 

 .Ability Incחיצוני), 
(דירקטור בלתי תלוי), 

אורג'נסיס בע"מ (דירקטור 
  רגיל).

 של משפחה בן הוא האם  13
 הכללי בשותף אחר עניין בעל

 בן אחיו של יאיר רוטלוי
(דירקטור ומבעלי 

  המניות בשותף הכללי)

 דודו של ליגד רוטלוי
 דירקטוריוןהיו"ר (

ות בשותף ומבעלי המני
  הכללי)

 בנו של ישעיהו לנדאו
ומבעלי  (דירקטור

) המניות בשותף הכללי
ואחיו של יובל לנדאו 

  (דירקטור)

 בנו של ישעיהו לנדאו
ומבעלי  (דירקטור

) המניות בשותף הכללי
ואחיו של יגאל לנדאו 

  (דירקטור ומנכ"ל)

  לא  לא  לא

 כבעל בו רואה החברה האם  14
 חשבונאית מומחיות
 עמידה לצורך ופיננסית

 במספר
 הדירקטוריון שקבע המזערי

 לחוק) 12(א)(92 סעיף פי על
  1999-תשנ"טה, החברות

  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן
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  נושאי משרה בכירה -א' 26תקנה 

  לעיל: 26להלן פרטים על נושאי משרה בכירה שפרטיהם לא הובאו בתקנה 

  גיל רוגוזינסקי  הילה לוי  שי משה לוי    שם

  024572059  039567292  027238914  מס' זיהוי

  18.1.1970  04.06.1984  25.8.1974  תאריך לידה

  22.3.2015  22.3.2015  14.9.2014  מועד תחילת כהונה

, בחברת בת, בחברה חברהתפקיד שממלא ב
  בהקשורה או בבעל עניין 

מימוני  ועץמנכ"ל החברה; י
 ונושאשותפות ל פיננסי

משרה בחברות בשליטת 
  .ברציו בע"מבעלי השליטה 

 מנהלת כספים של
שותף ההחברה, חשבת 

  הכללי.

  מבקר פנימי

משמש גם מבקר פנימי 
ושל רציו  של השותפות

פטרוליום אנרגיה 
אשר (שותפות מוגבלת 

השותף הכללי בה הוא 
בשליטת בעלי חברה 

שותף הכללי השליטה ב
  .)שותפותב

  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

בוגר כלכלה וחשבונאות,   השכלתו
אוניברסיטת תל אביב; 

  רואה חשבון

מנהל עסקים  תבוגר
וחשבונאות במכללה 

   ;למינהל

מימון תואר שני ב
; רואת נהליבמכללה למ

  חשבון

בוגר מנהל עסקים 
וחשבונאות במכללה 

  ; רואה חשבוןלמינהל

מימוני יועץ . מנכ"ל החברה  האחרונות שנים בחמש וניסיונ
; מנכ"ל לשותפותפיננסי 

 פרוסיד קרן הון סיכון בע"מ
סיד ניהול הון סיכון - פרוו
; סמנכ"ל ) בע"מ1999(

 Elieכספים והשקעות 
Tahari Ltd יו"ר ;
ציוני אמריקה דירקטוריון 

  .נכסים ובניין בע"מ

 מנהלת כספים של
שותף ההחברה, חשבת 

חשבת באליום  .הכללי
   מדיקל סולושנס בע"מ

מנהל תחום  -שותף 
הביקורת הפנימית וייעוץ 

עסקי, פוקוס שרותי ייעוץ 
  פיננסי תפעולי בע"מ

  

  רואה החשבון של התאגיד - 27תקנה 

   .6812508אביב -תל מגדל סחר, ,25רחוב המרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, 

  םהמלצות והחלטות הדירקטורי - (א) 29תקנה 

ביוזמת החברה מלא דיון מוקדם ידירקטוריון החברה על ביצוע פהחליט  ,2017בנובמבר  9ביום 

 2017בנובמבר  12של אגרות החוב (סדרה א') של החברה. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 24), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה. בהתאם, ביום 2017-01-098515(מס' אסמכתא 

ה 3דיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א') כאמור בביאור יביצעה החברה פ, 2017בר בדצמ

  לדוחות הכספיים.

  החלטות החברה -  א29תקנה 

ת בעלי מניות שנתית ומיוחדת של החברה. לפירוט אסיפהתקיימה  ,2017בדצמבר  31ביום   .א

ס' אסמכתא (מ 2017בדצמבר  31ההחלטות שהתקבלו בה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 ), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.2017-0119944

בפברואר  27יום מבישיבותיו  .שותפותהחברה מבוטחת במסגרת פוליסת הביטוח של ה  .ב

אישר דירקטוריון השותף הכללי (לאחר שניתן אישורה של וועדת  2018במרץ  20 -ו 2018

) את 2018במרץ  20 -ו 2018 וארבפבר 25ביום מישיבותיה התגמול של השותף הכללי 

הכללי,   התקשרות השותפות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותף
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, ובחברות הבנות של השותפות ) בשותפות בע"מ (השותף המוגבל  נאמנויות  ברציו בשותפות,  

 , תחול הפוליסה רק על50% -(בחברות בהן השותפות מחזיקה בפחות מ לרבות החברה

. להלן עיקרי 2018במרס  1שנה החל מיום תקופה של נציגי השותפות באותה חברה), ל

מיליון דולר למקרה ולתקופת הביטוח;  30גבולות אחריות המבטח יהיו עד ) 1(הפוליסה: 

דולר במקרה של תביעת ניירות ערך ושל תביעה  35,000) סכום ההשתתפות העצמית הינו 2(

דולר. סכום  7,500השתתפות העצמית לכל תביעה אחרת הינו בארה"ב ו/או בקנדה. סכום ה

) הפוליסה 3ההשתתפות העצמית יחול על השותפות ולא על הדירקטור/נושא המשרה; (

ידי בעלי  ידי הנאמן, המפקח ותביעה נגזרת על תחול בכל העולם ותכסה גם תביעות על

/או השותף הכללי ) הפוליסה תורחב לכסות תביעות כנגד השותפות ו4אגרות חוב; (

(במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בה) שעניינן ניירות ערך של השותפות עצמה 

. להרחבה (Entity coverage for securities claims)הנסחרים בבורסה לניירות ערך בת"א 

זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיעו כאלה, לפיהם זכותם של נושאי 

) 5שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותה של השותפות ו/או השותף הכללי; (המשרה לקבלת 

  אלפי דולר. 39 -סכום הפרמיה השנתית הינו כ

' ב בסעיף  (כמפורט השותפות לבין  החברה  בין   לקבלת שירותי ניהול וייעוץ להסכם בהתאם 

 בפוליסה  נכללים  בה  המשרה  ונושאי  קטוריםהדיר  החברה,  ),לעיל 22שבפירוט לפי תקנה 

   (לרבות פרמיה). לפוליסה  הנוגעת  עלות  בכל  נושאת  אינה  והחברה 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  
  הפרק 
  

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר שנתי דוח
  הפנימית הבקרה את אפקטיביות
  



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  שנתיבזאת דוח מצורף 
  :(א)ב9

), אחראית לקביעתה התאגיד - (להלן בע"מ )מימון( ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של רציו חיפושי נפט
  .בתאגידועל הגילוי והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי 

  יין זה, חברי ההנהלה הם:לענ

  ;החברהליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון  .1

 ;החברה, מנכ"ל שי לוי .2

 ;של החברה כספיםההילה לוי, מנהלת  .3

  
בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי 

ו תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים א
את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס 
למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש 

אסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נ
  בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 
כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

קידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפ
  המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 
  מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה
  בתאגיד והאפקטיביות שלה;

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון 
  כללה: 

  . חברההתהליכים והבקרות בתהליכים שנקבעו כמהותיים בפעילות הקביעת   . 1

  

   דקים פנימיים על התהליכים שנקבעו כמהותיים מאוד.ביצוע מב  .2

  
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 

 31על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום  והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית
  אפקטיבית. אהי 2017בדצמבר 



  ):1(ד)(ב9תקנה  לפירת מנהל כללי הצה

  הצהרת מנהלים

  הצהרת מנהל כללי
  

  , מצהיר כי:שי לויאני, 

  

) התאגיד –(להלן בע"מ ) מימוןרציו חיפושי נפט (של  הדוח התקופתיבחנתי את   )1(
  הדוחות); –(להלן   2017 לשנת

תית ולא חסר בהם לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהו  )2(
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן מצג של עובדה 

  נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,   )3(
צאות הפעולות ותזרימי המזומנים של מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תו

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

ולוועדת הביקורת של  , לדירקטוריוןהתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של   )4(
 עלבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית דירקטוריון התאגיד, 

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

ת כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה א  (א)
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר 

לעבד, לסכם או לדווח על מידע  לאסוף,התאגיד של יכולתו להשפיע לרעה על 
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

  –כספיים בהתאם להוראות הדין; וכן ה

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי   (ב)
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד   )5(

חת של בקרות ונהלים תקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)
, מובא לידיעתי על לתאגידפיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

  –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בתאגידידי אחרים 

תחת ם של בקרות ונהליקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (ב)
פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

  מקובלים.

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,   (ג) 
לה לגבי האפקטיביות של זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהוהצגתי בדוח 

  הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

  

  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל עלאין באמור 
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  , מנכ"לשי לוי  

  

  

  

  

  

  



  ):2(ד)(ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

  

  הצהרת מנהלים

  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
  

  , מצהירה כי:הילה לויאני, 

  

רציו חיפושי נפט של  הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותבחנתי את   )1(
  הדוחות); –(להלן   2017התאגיד) לשנת  –(להלן (מימון) בע"מ 

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

  בהתייחס לתקופת הדוחות;

הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר   )3(
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

  התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   )4(
רכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הע

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה   (א)
שהיא מתייחסת לדוחות  של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל

ביר להשפיע הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן ס
לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי 
באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

  –בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי   (ב)
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי  שכפוף לו במישרין

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד   )5(

חת של בקרות ונהלים תקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)
לוונטי ככל שהוא ר ,לתאגידפיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

מובא לידיעתי על ידי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, 
  –, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן בתאגידאחרים 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת   (ב)
כנת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי וה

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 
  מקובלים;

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,   (ג) 
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות 

לפני הדירקטוריון  למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו
  וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

  

  יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.עאין באמור ל
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  כספים מנהלת, הילה לוי  
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