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  תאגיד: תיאור עסקי ה'אפרק 

  חברהתיאור ההתפתחות הכללית של ה –חלק א' 

   פתחות עסקיהתפעילות החברה ותיאור ה .1.1

לת במניות, לפי חוק בגכחברה פרטית מו 2014 סבמר 24החברה התאגדה בישראל ביום   1.1.1

הפכה החברה  ,2014באוקטובר  5וביום  ")חוק החברות"( 1999- טהחברות, התשנ"

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

  .")חוק ניירות ערך"( 1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 - ) 1992יו חיפושי נפט (צר) של 100%חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה ( אהחברה הי 1.1.2

 ורא ,) (לפרטים בדבר שותפות רציו"השותפותאו " "שותפות רציו"(וגבלת מ תושותפ

   הלן).ל 1.7 סעיף

יד של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות, לרבות תחום פעילותה היח  1.1.3

 להלן. 1.6 סעיף וארוט, לפיר .לציבור חוב תבאמצעות הנפקות של אגרו

 ע.נ. ש"ח 336,685,000 דיון מוקדם מלא שליביצעה החברה פ ,2017בדצמבר  24ביום  1.1.4

שר עם וא 2014באוקטובר  1יום אשר הונפקו על ידי החברה ב חוב (סדרה א)האגרות 

הפכה החברה ביום  ")סההבור"ב בע"מ (ביל ארך בתת עבבורסה לניירו למסחררישומן 

לפרטים  .לעיל)(כאמור  רטית שהיא חברת אגרות חובלחברה פ 2014באוקטובר  5

הדוחות (" 2019בדצמבר  31של החברה ליום  לדוחות הכספיים 4נוספים, ראו ביאור 

  .")הכספיים

אגרות חוב (סדרה נ. ש"ח ע. 617,587,000החברה לציבור  הנפיקה ,2016בחודש נובמבר  1.1.5

עם דוח הצעת מדף של  עת מדף משולבדוח הצ על פי") אגרות החוב סדרה ב'"(ב') 

 .מיליוני ש"ח) 036-(כ 1מיליוני דולר 164- כם ברוטו של וכשבמסגרתם גויס ס ותהשותפ

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  633,849,000לציבור  הנפיקה החברה ,2017בחודש דצמבר  1.1.6

 .2017במבר בנו 30ביום  ות לשער הדולרמוד, צ)סדרה ג( בגרות החות אוריבי(קרן  ג')

ף דוח הצעת מד על פי") ג' האגרות החוב סדר"( )"השער היסודי"; 3.499דולר =  1קרי 

 מיליוני ש"ח). 643- (כ מיליוני דולר 184-לכוטו של רבסכום  סיושבמסגרתו ג

טרי קבעו בשכפי שנ ,'גדרה ב ס' ואגרות החובה סדר החובתנאי אגרות  לפרטים אודות 1.1.7

 9ם ויבהאמורות, וב חנאמן למחזיקי אגרות ההבין ברה לין החב מוחתהנאמנות אשר נ

(ביחס לאגרות  2017בדצמבר  3) וביום ב'חוב סדרה הביחס לאגרות ( 2016בנובמבר 

 ,ן)", לפי העניג'דרה מנות לסשטר הנא" -" וב'שטר הנאמנות לסדרה "( )ג'חוב סדרה ה

לסדרה ב' אמנות שטר הנפיים וכן לדוחות הכס 4 ביאורולהלן  1.6.3 -ו 1.6.2 פיםסעי ראו

אשר פורסם  ,2016מבר בנוב 10עת המדף של החברה מיום ח א' לדוח הצהמצורף כנספ

ושטר  ")2016 המדףהצעת "( )2016-01-075504 :אסמכתא( ,2016בנובמבר  9 ביום

בדצמבר  3ל החברה מיום שכנספח א' לדוח הצעת המדף ג' המצורף  רהסדל הנאמנות

חות ודב כלולההמידע . )"2017הצעת המדף ") (2017-01-108259 :אסמכתא( 2017

  .דרך ההפניהזאת על מובא ב האמורים

 

 
  ב.ארה" רמשמעה לדולהדוח ורך אלדולר לחסות תייכל ה   1
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נגיף  ישראל,ם, לרבות לוהתפשט למדינות רבות בעו התפרץ בסין וניםהאחר בחודשים 1.1.8

הדוח, ממשיך ומתפשט ברחבי העולם  פרסוםאשר, נכון למועד ) COVID-19הקורונה (

רים השווקים בירידות חדות, וקיים ר דאגה וחוסר וודאות. בטווח המיידי נסחורומע

דבר להשפיע על הרגלי ול ה, עלכן-חשש להתמתנות בפעילות הכלכלית הגלובלית. כמו

 בענפים לשיתוק ואףענפים שונים ולהביא לפגיעה קשה הצריכה ב יהצריכה ועל היקפ

התעשייה), מה שעלול להשפיע מהותית, ו (כגון ענפי התיירות, התעופה, התחבורה אלו

  היתר, על הביקוש לגז טבעי ולנפט ומוצריהם ועל מחיריהם.בין 

, בעולם םמדינות ואף סגר שהוטל באיזורים שוני בין נשיםמגבלות מהותיות במעבר א

על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה, עלולים להקשות על  ת בישראל,רבול

 - של פרויקט לוויתן, הנסמך, בין היתר, על כח אדם תפעולי  פההמשך פעילותו הרצי

ן וויתדת לרחבי העולם. מובהר, כי עד כה פעילות אסמקצועי ומומחים שונים מ

  הקורונה. רצות נגיףפוהפרויקט בכללותו לא הופרעו עקב הת

כי היא את שותפות רציו תן עדכנה בהקשר לכך יצוין, כי המפעילה של פרויקט לווי

פעולה בתגובה להתפרצות נגיף הקורונה, אשר מתואמת עם משרדי תכנית ה פיתח

 ןשל מתקוחה הבט והאנרגיה והבריאות. התכנית נועדה לתת מענה להמשך הפעלת

היה ותנאי התפעול או תנאי  המפעילה, כיעדכנה  ודע ההפקה ושל הזרמת הגז הטבעי.

סק על מנת להבטיח את יפהעבודה יורעו, הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן עלולה לה

וכדי להגן על הסביבה ועל האסדה  עלהאדם המועסק -בריאותו ובטיחותו של כוח

 קט לוויתן.פרוי

זמינות כוח אדם לפגיעה בויף הקורונה לצמיחה ולכלכלה העולמית של נג נזקל הפוטנציא

דת מיו/או לפגיעה במחירי הנפט והגז הטבעי תלוי ב השותפות של הפעילותוציוד בתחום 

החברה לו ובשלב זה אין בידי המהירות והיכולת למגר את התפשטותו בעולם כו

כותיו, אם תהיינה, על להש השותפות להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלואו

כי התמשכות במצב הנוכחי ו/או החרפה ותיה. מובהר, וצאות ותפהשותהחברה ופעילות 

מנת -מעותית בהוצאות הנדרשות עלמשבמצב ובמגבלות השונות, עלולה להביא לעליה 

וכן לעיכוב בלוחות זמנים  לאפשר המשך פעולה רציפה של פרויקט לוויתן, כאמור

  .ותפהשותהחברה ונות, המפורטות בדוחות עולות שוע פמתוכניים לביצו

ההערכות וההשערות השונות המפורטות לעיל  – ידין מידע צופה פני עתה בגאזהר

ילה לאפשר הפעלה לרבות היערכות המפע ,ותיו האפשריותפעהקורונה והש נגיףבדבר 

רך אשר ת עכמשמעו בחוק ניירו מידע צופה פני עתיד מהוותרציפה של פרויקט לוויתן, 

ין ב ס, . מידע כאמור מבוסותפותשהו חברהה בשליטתודאית ואינה ו התממשותן אינה

ר דוח זה אש עדנכון למוהמפעילה,  ושל השותפותערכות ואומדנים של היתר, על ה

מתבססות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות 

ות שלא . הערכות אלה עשויתדיר ןופבאשתנות מהמתפרסמות בתקשורת, אשר 

ל שיחולו שינויים ככר ותית, בין היתפן שונה מהמש באותמהלש או להתממ

הרשויות הרלוונטיות  ידי עלם טידים הננקוהצעהנחיות החרפת היף ובבהתפשטות הנג

 .בארץ ובעולם
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 במניותיההשקעות בהון החברה ועסקאות  .1.2

ה בחברה, יחידה ותנינה בעלת המיו, שהירצ תפותלשו וקצוה ה,ד ההתאגדות של החברועבמ

  של החברה. תל אחש"ח ע.נ. כ 1ות נרגילות ב מניות 100,000

א ועד דוח זה, להחברה ועד למל התאגדותה שמורה, החל ממועד המניות הא למעט הקצאת

  .חברהות בהון ההשקעבוצעו 

 ניירותרסה בבול ץמחו תמהותיו לא בוצעו עסקאות האחרונות םתייבשנ, החברהב ידיעת יטלמ

  :הבאות העסקאות עטלמן, עניי יבעל על ידי חברהשל ה הערך

  שער באג'  כמות וסוג  פעולה  ןענייבעל   תאריך

ר בפברוא 20
2020  

  127.3  ב)סדרה (אגרות חוב  10,400,000  גידול  2חיפושי נפט בע"מ ורצי

בפברואר  24
2020  

  127.3  סדרה ב)(ת חוב אגרו 7,420,000  גידול  "מבערציו חיפושי נפט 

  

 חלוקת דיבידנדים .1.3

יזה על הכרולא ברה לא חילקה הח, וחדד למועד ההחברה וע של הגדותהתא דעהחל ממו

לה ואין  יבידנדיםלוקת דניות חמדיצה ימידנדים. נכון למועד הדוח, החברה לא אבחלוקת די

   .ויים לחלוקהרווחים רא

 'גסדרה אגרות החוב גין וב 'בסדרה הנאמנות בגין אגרות החוב רותה בשטרי במסגרת התקש

  לקמן:ות חלוקה כדגבלמרה להחב ההתחייב

תשלם או תחלק כל דיבידנד, וזאת עד  בכלל זה לא תכריז,, ולשהיחלוקה כבצע לא תא הי -

יתר  ומילוי כלי אגרות החוב, החוב על פי תנאשל  המדויקהסופי ו וק המלא,הסילד למוע

  וב.ות החהתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגר

ו/או  להו מדלים שהועהלוואות בע קי,ן חלרעויפ , לרבותהיא לא תפרע באופן כלשהו -

לוק ד הסיועשלומים בגין קרן או ריבית), וזאת עד למתובכלל זה לא תבצע ה (ו לדשיועמ

ל יתר התחייבויות ב, ומילוי כנאי אגרות החוהחוב על פי ת יק שלי והמדוא, הסופהמל

 ת מחזיקיוסיפא וזאת ללא קבלת אישור מוקדם של ,החוברות החברה כלפי מחזיקי אג

  .הלגיר החלטהבב חואגרות ה

  מגבלות חלוקה נוספות. המוטלות על החבר אל, ללעי פרט לאמור

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 .9201בע"מ לשנת נתית של הבורסה השהסקירה  בוסס עלמזה האמור בסעיף    3
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  חרמידע א -חלק ב'

  החברה ות שלי תחום הפעילגבל יכספ מידע .1.4

  .ראלפי דול 407,852 -כהם  2019בדצמבר  31ליום  החברה סים שלסך הנכ

  .רלדו יאלפ 407,824 -כהן  2019 בדצמבר 31ליום  החברהבויות של סך ההתחיי

  .לדוחות הכספיים 9- ו 5, 4 םאוריובי הדירקטוריוןדוח ב א' קלפר 2 ףסעיראו  ,פיםנוס טיםלפר

 גורמים חיצוניים תעלית והשפכלסביבה  .1.5

 3שוק אגרות החוב בישראל .1.5.1

וס מקורות כספיים עבור רה הינו גיידי של החבום הפעילות היח, תחכאמור לעיל

ה רלפיכך, פעילות החב .לציבור ות חובראג של תופקהנ עותות באמצברציו, לר ותשותפ

חוב  של אגרותע וההיצ שההון ומרמת הביקותפות רציו, שו של העת בעיקר מצרכיושפמ

   סחירות.

עד  8%-של כ ממוצעותשערים  ותבעלי 2019התאפיין בשנת  בשוק אגרות החוב המסחר

פעת ובהשהכלל עולמית למגמה  ה, בדומותמשלתימחוב חברות ו גרותבמרבית א 9%

  .ת להורדתהויפצישק ללא שינוי ואף מבריבית הותרת ה

 2019בשנת  הסתכם ראלבישב חוה אגרותבשוק אגרות חוב חברות  על ידיהגיוס  היקף

להלן . 2018קף הגיוס בשנת בדומה להי, )גיוס בחו"ל ללאמיליארד שקל ( 64-בכ

  :2019 בשנתחברות שהיו עבור  ות חוברות אגמצעם באגיוסי עיקריים שלפיינים מא

הסקטור הריאלי  :2018למגמה משנת בהמשך  - יריאלגיוסי הסקטור הב ידהיר  .א

מסך  54%-כ באותה שנהווה אשר הי םכוס ,ש"חד יארילמ 31.8-כ 2019שנת גייס ב

- ו 2018 יםבשנ "חמיליארד ש 55.6-כו 43.3-חברות, לעומת כ רות חוביוס באגהג

ברות. ת החעילופ תבלהרחו ירסח לפירעון אג"חום מיועד כסה .תאמהה, ב2017

בשנת  ש"חמיליארד  29-י הסתכם בכהסקטור הריאל סחיר של חברות ג"חידיון אפ

  .2020ת שנב ש"חרד ליאמי 31-להסתכם בכוי וצפ 2019

 1.6- וגייסו כ ת החוב,ק איגרובשורסה ה בבוראשונעו הנפקה חברות ביצ שלוש  .ב

  ר.יבומהצ ש"חמיליארד 

ר טוסקה :2018משנת למגמה  משךהב - נסיגיוסי הסקטור הפינ התגברות  .ג

גיוס ה סךמ 46%- כ, סכום המהווה ש"חמיליארד  26.8- כ 2019בשנת גייס  נסיינהפ

ארד מילי 15-כו מיליארד ש"ח 18-, לאחר גיוס של כבאותה שנהות ברח חובבאגרות 

 ., בהתאמה2017- ו 2018 יםבשנ ש"ח

ווה היעט וירד מ שאינן צמודותחוב אגרות של נפקות הצעות יוס באמגל המשק  .ד

 25.2- וגויסו כ ,2017-ו 2018מהשנים אחת בכל  47%מת לעו 45%- כ 2019בשנת 

חלוטין השנה כמעט לנפסקו דולר  ותצמוד רות חובת אגהנפקו ."חמיליארד ש

בשנת  0.5%- כ והיווה צנחלציבור  חוברות מהסכום שגויס בהנפקות אגומשקלן 

 "חשמיליארד  0.3-כ זו בדרך יסווג ,2019ת שנב. 2018ת בשנ 8% -כ ומתעל 2019

 .דבלב

ווקי ההון שבהשבועות האחרונים מאופיינים בירידות שערים חדות יצוין, כי 

, עקב חברההגלובאליים בכלל ובסקטור הגז והנפט בפרט, וזאת, למיטב ידיעת ה

 
 .9201בע"מ לשנת נתית של הבורסה השהסקירה  בוסס עלמזה האמור בסעיף    3
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המשבר אותו חווים ת. יהתפרצות נגיף הקורונה והפגיעה הצפויה בכלכלה העולמ

א ול חברההשווקים עדיין בעיצומו, מידתו והשפעותיו אינן צפויות ואינן בשליטת ה

  .ניתן לדעת כיצד ומתי יסתיים

  פט וגזוהפקה של נ יפושות חפעיל .1.5.2

 'בסדרה  וביבית של אגרות החתשלומי הקרן והר וןערילפהמימון  ותורומק הואיל

ברה , פעילות הח)לןלה 1.6 יףו סע(רא רציו תופתשותלויים ב 'גסדרה ואגרות החוב 

והפקה  פיתוח ,שהינו פעילות חיפוש ציות רותפושל שהיחיד חום הפעילות עת מתשפמו

  . של נפט וגז

ועל פעילותה  רציוותפות בדוח זה להלן על ש  כי כל מידע המובא רהבוי
  ו. תף הכללי בשותפות רציהשו על ידיה מסר לחבר נ המידע שעל מבוסס 

  
 רגולציה ידי על מוכתב של שותפות רציו פעילותה תחוםהחברה, למיטב ידיעת   )א(

 יוליג עם האחרון בעשור שאת וביתר תרבו יםנש לאורך התחום תא לווהמש הקוהד

הרגולציה  מהווה את הבסיס בהסדרת חוק הנפט .העמוק בים הטבעי הגז מאגרי

פעולות  כי בין היתר, ,פט וגז טבעי בישראל וקובעשל נ החיפושים וההפקה בתחום

לגורם יתנה בהם נש םייפרלות להתבצע באזורים גיאוגחיפושי נפט וגז בישראל יכו

יר בעיקר את משק הגז הטבעי, מסדק הנפט. בנוסף, חו חוק על פיש זכות נפט המחפ

בתחומי  ")LNG(" נוזלי טבעי זגאו /ונושא ההולכה, החלוקה והשיווק של גז טבעי 

 נפט חירוו מיסוי מיבתחו החלטות של שורה קיבלה הממשלה, בנוסףמדינת ישראל. 

ות לעניין והחלטות רגולטורי גרת מתווה הגזמסב רותדסה ,יעהטב הגז יצוא, וגז

ולהחלטות רגולטוריות אחרות  ות אלהחלטלה .במשק הגז הטבעים שעות חירו

עלולות להיות השפעות מהותיות על תוצאות ות פבתחום הפעילות של השות

לות קוח על פעימגבלות ופילפרטים נוספים אודות  .הפעילות של השותפות

 להלן. 1.14 יףעס וא, רהשותפות

במידה  ,טבעי מושפעת גרי גזבפיתוח מאבחיפוש ו השקעותשל ת הכדאיות הכלכלי  )ב(

, האזורי וק המקומיביקושים לגז טבעי בשעולם, מבהנפט והגז  ירממחי ,רבה

, למייה העווק האנרגמקומי ובשבאספקת גז טבעי בשוק הרות תחהמ והעולמי,

, בתהמחיי דחוסה או נוזלית) בצנרת, בתצורה (בין אם יז טבעשל ג אוצהי תיכולמ

וח והתקשרויות בהסכמים ארוכי ט ,יםגז בהיקפים ניכרבין היתר, משאבי 

ק גז טבעי אשר יכולים להצדי של מכירה מחירי ברמת ,תשמעותיומובכמויות 

היתרים לת בקבו מתאימהית בהקמת תשתהשקעות גבוהות ביותר ממן לו

 .חוק על פיש כנדרונים יים שרוטולגר

 יעם גילוי מאגר 2000 - 1999ים לה בשנהחראל התפתחות משק הגז הטבעי ביש  )ג(

החלה הזרמת גז טבעי  2004בשנת  ., בהתאמהאשקלוןות נועה ובחזק Bומרי ועה נ

תקני חוברו מחילה ת). ב""זנתג"י גז לישראל בע"מ (למערכת ההולכה של נתיב

ים. בהמשך לגדו יהישומפעלי תע ")לחשמ חברת"לישראל בע"מ ( חשמלהת רחב

בישראל ת של גז טבעי כוללה כהריהצים וטיות ומפעלים נוספרפח וכנות חוברו תח

 .ההולכה מערכתל הקמתה שבהתקדמות ל למקביעלתה ב

ל שראבי הטבעי גזמשק ה עובר ,2013 בשנת תמר ממאגר הפקה תחילת מאז  )ד(

 דףעווהמ למקור העיקריבעי הט ך הגזים ספורות הפנשינויים משמעותיים. תוך ש
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בעתודות הגז  ה.יעשיותי לתלמקור אנרגיה משמע ןכו חשמלבסל הדלקים לייצור 

המשק  של הגז צרכי כל אתלספק די כש בישראל ישהתגלו  המוכחותי הטבע

עותית את התלות של העשורים הבאים, ובכך להקטין בצורה משמ במהלך המקומי

 .יםזריה במקורות אנרג מדינת ישראל

 של מאפשר יבואה, רהחדמול חופי ) BUOY(מי י רשמק םהוק ,2013 שנת בתחילת  )ה(

LNG מאפשר  כןמאפשר לגשר על פערי ביקוש והימי המקשר . המקומי למשק

  .השלמת אספקת גז בזמנים של שיאי ביקוש לגז

גז ממהחשמל בישראל יוצר  65% -כ 2019בשנת  ,4התאם לנתוני משרד האנרגיהב  )ו(

 11.1-כ, עלייה קלה לעומת BCM 11.2 - שימוש הכולל עמד על כה טבעי, והיקף

BCM  10.3 -ת כולעומ 2018בשנת BCM 2016 השניםיצוין, כי במהלך . 2017ת שנב 

יכולת ההפקה של פרויקט הביקושים לגז טבעי בשוק בישראל עלו על , 2018 דע

 .5הביקושכן לא היה בידי השותפים בפרויקט תמר לספק את מלוא - תמר, ועל

ועד  2004ז שנת אמ טבעי זבג השימוש היקףבה דחלן גרף המתאר את העליה ההל  )ז(

 :2019שנת 

  

חיבור  עם, ה השותפות מיועץ חיצוניבסס על תחזית שקיבלהתבו ותתפהשו להערכת  )ח(

למערכת ההולכה הארצית,  מאגר כרישצפי לחיבור מאגר לוויתן, ובהמשך גם 

 מדיניות ןבהינת, היתר בין, וזאת ךשמיהל צפוי בישראל הטבעי הגז בצריכת ולהגיד

 לשמח ייצור וצמצום חשמל לייצור טבעי זבג השימוש הגברת בדבר הממשלה

 הטבעי הגז הנגשתלהלן),  1.14.18 ףסעיב(כמפורט  פחמיות כוח תחנות באמצעות

, הרכבת לוחשמו ייםמלחש רכבים כניסתברחבי הארץ,  םנוספי תעשייה למפעלי

 של מעבר מת(כדוג התחבורה ימענפ לקבח דחוס טבעי בגז ימושיםשה הטמעת

 להתפלת נוספים מתקנים הקמת), טבעי בגז ושימשל כבדים ורכבים אוטובוסים

 
 - " 2019סיכום פעילות משרד האנרגיה בשנת " – האנרגיהמשרד אתר ך מתו   4

energy_2019ts/s/reporgov.il/he/departments/publicationwww.https:// , 
  .2018לשנת  לתמוגב שותפות 2ב נג ראמקומתוך דוח תקופתי ושנתי של יש   5
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מפעלים המבוססים על גז טבעי כתשומת ייצור מרכזית (כגון  והקמת פיתוחים, -מי

, וכל זאת ושאנה לטובת שיינקטו המדיניות ותפעול וכן) תנולו/או מ אמוניה ימפעל

ת מעקב גידול באוכלוסיה ובר הישראלי קשמב לחשמל בביקוש הטבעיל דומעבר לגי

 .החיים

, עם 2020ובשנת  משמעותיות ויותהתפתחות בשנים האחרונ ובצד ההיצע חל  )ט(

 ההפקה תקיבול הפל, הוכלהלן) 1.8.6 יףסעראו תחילת ההפקה ממאגר לוויתן (

וח, ום הדד פרסועלמלה משמעותית, נכון , העווםלי BCF 2.3 -כיים לנמפי ש ביותר

מאגר  פיתוח, בנוסף .ובותם הקריבשנ לגז טבעי במשק המקומי ת הביקושיועל תחז

השלמת  ועם בעיצומוהינו ") 'יאןאנרגחברת אנרג'יאן ישראל בע"מ (" על ידיכריש 

 הגז היצע את ילגדלהאף היא  ורהשאמהפקה נוספת,  לתבוקי תווסףתהפיתוח 

 על ידי נקדח 2019 תשנ במהלךלהלן).  1.19סעיף (ראו  המקומי למשק עיהטב

יה וצפ ,, ועל פי פרסומי אנרג'יאןבו הוכרזה תגליתו צפון כריש קידוחאנרג'יאן 

 .)להלן 1.19.1.3 עיףס ראו( 2020במהלך שנת  זה פיתוח למאגרהחלטת להתקבל 

 נקוועהולחיפושי נפט וגז טבעי בים  יםתחרותי כיםהלי שני פורסמו, כן כמו

(ביניהם  ספלורציה, בהם ייתכן וייקדחו קידוחי אקחדשים חיפוש ונותרישי

 .)ת, כמפורט בדוחות השותפותחדשים לשותפורישיונות 

 ת רבות בעולם, לרבות ישראל,ינווהתפשט למד התפרץ בסין יםהאחרונ בחודשים  )י(

השפעותיו עלולות להשפיע מהותית על תחום  אשר) COVID-19נגיף הקורונה (

  לעיל. 1.1.8ילות. לפרטים ראו סעיף עפה

 שפיעים על תחוםמרו כלכליים העיקריים הם המאקהגורמיפירוט בדבר  להלן  )יא(

שפעה מהותית על היות להם הלאשר עשויה סיכון (לפירוט בדבר גורמי ה תהפעילו

  הלן):ל 1.26 או סעיףות, רצאותיה העסקיתוו תפותפעילות השו

, בינלאומיים במדדים, )LNG(לרבות  גז הטבעינודות במחירי הנפט והת  .א

למית ט והגז העות הנפתעשיי - "זוהתע יףרובתע החשמל ייצור יףערבת

והגז  מיש, ומחירי הנפט הגולקויבהם ברמות ההיצע ומושפעת מאד משינויי

רמת הביקוש העולמית לנפט ולגז טבעי  ת רבה.ומאופיינים בתנודתיהטבעי 

מושפעת בעיקר מרמת הצמיחה של הכלכלה העולמית ומהיקפי המלאים 

 OPEC תמדינונפט מ תהיקף אספקמ צע מושפעתירמת ההואילו  הזמינים

)Organization of the Petroleum Exporting Countries( ן שאינממדינות ו

וכן מהיקף פיתוח מאגרי גז  ית ורוסיה)ר(דוגמת ארצות הב OPEC - רות בחב

 .טבעי והקמת תשתיות להובלתו ו/או הנזלתו

ם מורכבים ים המאפשרים קידוחרמת ההיצע מושפעת גם משינויים טכנולוגיי

גון (כ תיקונבנציונאללא  הפקה ,הפקההוקים, שינויים בעלויות ים עמיותר במ

ומרמת ההתפתחות  גז,ההתפתחות ביכולת ההנזלה ושינוע , שמן) הפקה מפצלי

  .של הפקת אנרגיות נקיות או זולות יותר

י ניתן לציין בין הגורמים הנוספים שעשויים להשפיע על מחירי הנפט והז הטבע

רגולציה  לופיים, חדירה של אנרגיות מתחדשות,קים חהיתר זמינות של דל בין

ון פרויקטים עתירי השקעה ימלמלות ש בדלקים, נזימויש להפחתת
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  .ויות גיאופוליטיותחוהתפת

 במחירי), Brentתנודות במחירי הנפט בעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט (

, JCC ,TTFכגון:  ובלים,קיים מדים בינלאומבעולם, במד LNG-ההגז הטבעי ו

NBP ,Henry Hubמעת  יםבעקשני ז כפ"ווהתעור החשמל יצי פי, וכן בתערי

 חישוב מחיר הגז הטבעי חשמל ואשר משמשים לצורךהרשות  על ידילעת 

בישראל, עשויות להשפיע על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל 

ע של הביצוכדאיות היע על ו/או להשפ גז טבעי מכירות מלקוחותיה בגין

וח פיתב FID)(שקעה סופית ה לת החלטתאיות קבו/או כד עתידיים חיפושים

חדשים  םכדאיות ההפקה ממאגרי ,לוויתן מאגרשלבים נוספים של של 

כל שיתגלו, וכן על קבלת ההחלטות אם פיתוחו של מאגר כלשהו לו, כתגשי

וכן על ההכנסות  מאגר ואם לאו אותולפיתוח  FID קבלכלכלי והאם ל

  . ל הפקת הגזוהרווחיות ש

טבעי, הגופים העוסקים בנושא ז וג פטות נרזרב נתוני לצורך קביעתכן, ו כמ

הפיתוח  ון גם את כלכליותבחשב חים) לוקיםגרכ יועצי הנדסת מא(בד"

פרויקט של  וכלכליותנים את שמוההפקה, ועל כן, שינויים במחירי הנפט והגז 

ההפקה  ותרבט נפוה רזרבות הגז הטבעי עשויות הערכותמכך  וכתוצאה

ם יעל שווי גם משפיעה והגז י הנפטבמחירדתיות תנוכי  ,ןיצוי ודשתנות. עלה

  להלן. 1.26.16 עיףגם ס ראו ,טבמחיר הנפ תהתנודתיו תפעלהש .כסי הנפטל נש

שכנות מספר מאגרי גז  ובמדינותתגלו בישראל ה רוןחהא בעשור – רותחת  .ב

גז ית בהיצע הדלה משמעותהוביל להג חםאשר פיתו בהיקפםמשמעותיים 

תגלו שהז פיתוחם של מאגרי ג. כמו כן, אספקת הגזבעי ולתחרות בהט

 במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון,ובישראל להתגלות  וייםשושע

כניסת מתחרים נוספים באספקת גז טבעי ול צעיהה הגדלתוביל לעשוי לה

 הים של המזרחי באגן נוספות תגליות ד,מנגינות שכנות. למשק הישראלי ולמד

- ל הז אזור כתיפהב לתמוך צפויות ומצרים קפריסין, בישראל לרבות יכוןתה

HUB להקמת תייםואזורי לגז טבעי, ולתמוך בהשקעות ופיתוחים משמע 

קיימת  ,LNG-בתחום ה .לאגן מחוץ נוספים וריםזלאי הגז ומסחור תשתיות

 SPOT-ה וקיטווח והן בשן בחוזים ארוכי ה לית ומחירו נקבעתחרות גלובא

ן פבאו LNGמי של ולהעהשונים. בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיצע 

 העולמיים. LNG-ה שמשפיע לרעה על מחירי הכז

 1.19 פיםעיראו ס, סיכון כגורם התחרות על ותבלר, התחרות על נוסף לפירוט

 .להלן 1.26.17 -ו

 העולמית המגמה םע משתלב המתחדשתתחום האנרגיה  - מתחדשת אנרגיה  .ג

מדינות רבות  .חממה גזי ופליטות האויר זיהום להפחתת ברתווג ההולכת

מים) ורוח, שמש כגון: י השימוש באנרגיות מתחדשות (דעלהגדלת י ותעלפו

ם יפוריחלים כל העת ש בתחום זהז טבעי. וגימוש בפחם, נפט חליף לשכת

ותר של המערכות יב טכנולוגיים המאפשרים, התייעלות בעלויות, ניצול טו

 פטלנ וההיצע הביקושאלו יכולה להיות השפעה רבה על כל ל ת.יחוטהבשיפור ו
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 .תנודתיות במחירי הנפט והגז הטבעיל וםגרלו טבעי וגז

שמעותית במחירי הנפט עלייה מ שלבמקרה  -  וציוד לספקי שירותיםוש ביק  .ד

 יםושיפחום החה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתגז חלוה

לויות בענף ולירידה ייה ניכרת בעלויות הפעילוההפקה, אשר מביאה לע

מאידך, ירידה משמעותית במחירי הנפט  .שציוד הנדרוהם בזמינות הקבלני

יוד ובכך להגדיל את רותים וצשילספקי וש קדר ביל להעוהגז, עשויה להובי

 לפרטים אודות השפעה הוזיל את המחירים המשולמים להם.צע ולההי

סעיף ח אדם, ראו ונות ציוד וכונה על זמירנגיף הקו רית של התפשטותפשא

 .ללעי 1.1.8 וכן סעיף  להלן 1.26.19

בגין  עי וכן עיקר התשומותוהגז הטב הנפט מחירי -  דולרהבשער  תנודות  .ה

 של בחוהת ואגרל ףבנוס. יצוין כי, לרפיתוחם נקבעים בדוגז ונפט וי ושחיפ

ונותני ים ספקל בדולר בהסכמי תשלומים, הנקוביםקשורה  השותפותהחברה, 

 .נאמןהמפקח והשותף הכללי, ה ויתן,גון: המפעיל בחזקות לושירות שונים, כ

על  עפית להשיכולוהדולר  ל מולחליפין של השקבשערי הות תנודך, לפיכ

  .תתפווהוצאות השוהכנסות 

יה ענפה רגולצבעי כפופים לגז טפט ול נש הקתוח והפיפחיפושים,  – רגולציה  .ו

 1.26.15סעיף ניין זה עלאו (ר ותוניות שנים מרשושורים שואי תוטעונים קבל

מס הבדיני ופט נהם בחוק יינוהקיימת (כגון שי רגולציהשינויים לרעה ב. לן)הל

קה של נפט חיפוש והפלהרגולציה לקבלת זכויות  ם בתחום זה, בדרישותהחלי

לות אספקה מגב, יצוא גזי היתריהסדרה סביבתית, וגים, וגז טבעי, בתמל

מתווה הגז ל ע וט(ראו לעניין זה הפיר תחרות דיניבמשק המקומי, ללקוחות 

ה, חיבור בהקמת תשתית ההולכאגרים, ם לפיתוח מנאית, להלן) 1.14.5בסעיף 

 עי, בכלליםנפט וגז טבמוצרי אחרים שצורכים  םולמפעליח ולתחנות כ

 ערבויות העמדתלהענקה, להעברה ושעבוד של זכויות נפט, שינוי בדרישות ל

ים להשפיע לרעה ולעל ,נסיות ועוד)נטכניות ופי הוכחת יכולותל בדרישות וכן

יקט חיות של פרוות למכירות ורוולתחזי עבנוג כלרבות יהעל השותפות ועסק

בשנים . ותנוספ ה, פיתוח והפקחיפוש פעולותהביצוע של כדאיות ל וכן ע יתןולו

לפרטים . באופן משמעותי בתחום זה בישראלהאחרונות גברה הרגולציה 

 ,או נפט בישראל/ו עילות חיפוש והפקה של גז טבוח על פעיקבלות ופימג תאודו

 .להלן 1.14 -ו 1.13 םיפראו סעי

הוא שינוי ארוך  שינוי אקלים - האקלים ותנועת האקלים משבר, אקלים שינוי  .ז

 כתוצאהרם נגה בכדור הארץ ובמזג האוויר באקלים יומשמעות וחוט

התחזקו  20-ה המאה  לךת אנושית. במהאו מפעילושינויים טבעיים מ

 ושא זה.נת אדם על עפשינוי אקלים יוצא דופן, ושישנה הש חלש ההערכות

חממות ההתעת זה מתייחס בעיקר לתופ שגמוהשימוש ב 21-המאה ה  בתחילת

ות מזג אוויר פעותם האחרונות ולהקצנה בת השניעולמית בעשרוה

או טמפרטורות ן ופיות, קיפאוממושכת, שטפונות, סופות טר בצורת כגון

 ךאשר ייל םילמשבר אק , שעלולות להגיע לכדיקיצוני באופןגבוהות ונמוכות 

יקריים י מישורים עים מתבטאת בשנקלהאהציבורית לשינוי  המודעות ויחריף.
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יוזמות  על ידיונע המ ,אומי והמישור הציבוריבינל-ימישור המדינתה -

  פרטיות (תנועת האקלים). -תאזרחיו

, גוף בינלאומי אשר 6םממשלתי לשינוי האקלי-הפאנל הבין הוקם ,1988בשנת 

ת רוממשלות המדינות החב על ידיו 7"םהאו לש ארגונים ישנ על ידיהוקם 

-אה הש מתחילת המאקלים שהתרחאת שינוי הלנסות לכמת  במטרהבאו"ם, 

 8"םהאו של האקלים ועידת במסגרתית. חממות העולמהתה לבדגש ע ,20

קיוטו (אמנת קיוטו), ההסכם הבינלאומי  פרוטוקול ,1999-ו 1997בשנים  םנחת

אשר מאשררות את הפרוטוקול  מדינות .יםהאקל יינוהעיקרי למאבק בשי

ם, חריגזי חממה אושל חמישה חמצני -דו ליטות של פחמןות להקטין פיבחימת

ביבתי אם אינן מקטינות את ונות להקטנת הנזק הסש לותואו לבצע פע

במסגרת ועידת האקלים של האו"ם  ,2015שנת  בסוף .האמורות ותהפליט

הפחתת בסק , העולהלן) 1.14.17 ףעירתו בסהגד(כ נחתם הסכם פריז בפריז,

ל חממה ע זיגת טיהטיפול בפל וןיממק הקיים ומזעור הנזגזי חממה,  פליטת

הדוח, חתמו פרסום השותפות, נכון למועד נות העולם. למיטב ידיעת ידי מדי

   הפליטות.תת חוייבות להשגת יעדי הפחמדינות המ 200 -על ההסכם האמור כ

 ארגונים של יבטקלקול כינוי היא) Climate Movement( האקלים תנועת

 התפתח ואשר םיקלאה שינוי בנושא יםהפועל, יםלתיממש לא אקטיביסטיים

 כי בעיקר עקב הגברת התודעה הציבורית האחרונים העשורים בשני במהירות

ילות עפמ ותהנובעעל ידי השפעות  שינוי האקלים העכשווי נגרם בעיקר

. אחת מהמחגזי  ) הזינוק בפליטתמחקרים על פי(כך  בפרטו נושית,א

לת לחץ פעא הים האחרונות הניבשתאוצה שצברה קלים, יות תנועת האמפעילו

ים אקדמאיים, ציבוריים, מוסדיים ופיננסיים להפסיק ו/או ופציבורי על ג

 פט וגזחם, נקת דלקים פוסיליים (פימנע מהשקעה בתאגידים הקשורים להפלה

פקת דלקים הלטבעי) מחד, והפעלת לחץ ציבורים על תאגידים הקשורים 

 Fossil( דךמאי יות מתחדשות,רגאנבפיתוח  ביהםמשא ליים להשקיע אתפוסי

Fuel Divestmentפעילות זו נושאת פרי מבחינתם של האקטיביסטים ונכון .( 

 ביחבר וסדייםומדמאיים, ציבוריים הדוח, מאות גופים אקפרסום למועד 

כאמור ולהימנע  םהעולם הצהירו על כוונתם למשוך את השקעותיהם בתאגידי

 ביחס ותםנימדי את מחדש בוחנים םמממני גופיםף, סומהשקעה בהם. בנ

 צפויות אלה מגמות. טבעי וגז נפט, פחם של ותשתיות אנרגיה קטיפרוי למימון

 ותשתיות םקטייפרו וחבפית ובפגיעה מחד מתחדשות אנרגיות בקידום לתמוך

  .מאידך טבעי וגז נפט של

למידע  סה.בבורלמסחר ם מירך שלו רשוהע ותאשר ניירוח ד מדותאגי אירציו ה פותשות

ן ן לעייניתה, על יד קיםזוחכסי הנפט המו ונפות רציותה של שותם פעילחות נוסף בדבר

ו בתתושכ יירות ערך,ט של רשות נוחי שותפות רציו באתר האינטרנבדיו
 

6   mental Panel on Climate Change; IPCCIntergovern 
 םו"אכנית הסביבתית של ה) והתוeorological Organization; WMOWorld Met( מיולהמטאורולוגי הערגון הא    7

 .(United Nations Environment Programme; UNEP) 
8   encenge Confermate Chations CliUnited Na; דדות עם שינוי האקלים העולמי, מתכנסת כדי לדון בהתמועידה הוו

 סכם פריז.טו וכדי לדון בהקיו פרוטוקול למתן עכדי לנהל משא ו
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ilsa.gov.ww.magna.iw שכתובתו ורסה הב שלט נהאינטרתר ובא

co.ilse.w.maya.taww .  

  י פעילותאור עסקי החברה לפי תחומתי -'חלק ג

 ההחברעילותה של ם פתחו .1.6

ר אש (Special Purpose Company (SPC)), חד תכליתית חברה ייעודית אהיהחברה  .1.6.1

 )לציבור החברהה שהנפיק אגרות החוב עותבאמצ (לרבות בוחגיוס  (א) :ןה טרותיהמ

בגין אגרות ניתנו ש ותלוואלרבות הה( יורצ פותותאות לשוון הלך; (ב) מתבכ רוךהכ כלו

ת פואת שות המשמשות )ןלהל 1.6.3 -ו 1.6.2 יםיפסעכמפורט ב יבורשהונפקו לצב החו

"לוויתן  I/15 -ו ן דרום"לווית" I/14זקות ח אות בקשר עםוצבה לקהמימון ח ו לצורךרצי

 .תפה שותפות רציושו בו ןתוילוי הטבעהגז נמצא שדה טחן , בש")חזקות לוויתן"( צפון"

"); (ג) ביצוע תןויולמאגר "ט (פנה שמעה בחוקכמלית, וה תגהומ לוויתןי שדה הגז הטבע

  ל. אמורים לעיקים הבעיסות וכוולות הכרהפעכל 

 'ב הראגרות חוב סד .1.6.2

בערך נקוב כולל של  סדרה ב'חוב הנפיקה החברה אגרות  ,2016בנובמבר  10 ביום  .א

ם. יית הכספלדוחו ז'4, ראו ביאור סדרה ב'רות החוב י אגנאתל .ש"ח 617,587,000

 ,פקההנ אותלאחר ניכוי הוצ, 'סדרה בהחוב  תואגרה מהנפקת לבשהתק התמורה

 Non-Recourseוג אה מסווכהל הועמד נקוברך ההע , כאשר סךפותתולש רהעבהו

 יאתנל ) בהתאם"Back to Back"לשותפות רציו, בתנאים זהים לאגרות החוב (

ו ות רצישותפבין רה לבין החב 2016בנובמבר  9אה אשר נחתם ביום הסכם ההלוו

לפרטים ). אמה", בהת'באה לסדרה הסכם ההלוו"- ו" 'בלסדרה  הההלווא"(

 5 , ראו ביאורהגינלחברה ב ונונות שניתת בטח', לרבודרה בלס וואהלות ההדוא

די בגין פרעון מיי עילת ותללוכ 'סדרה ב החוביצוין כי אגרות . לדוחות הכספיים

דה הועמברה הח יקהנפשה באגרות חוהפרה צולבת במקרה בו סדרה אחרת של 

 שלת חראיבות ו התחיו/אב ו חוו/אאה או אם הלוויוזמתה ון מיידי שלא ברעילפ

ן ש"ח הועמדו לפירעון מיידי שלא ולימי 5ה על לום העכושהינה בסהחברה, 

  9ביוזמתה.

פיגורים,  ריבית והריבית (לרבות הקרן תשלומי של ןרעויפה הבטחת לשםוסף, נב  .ב

האמור  עם בקשר בהם בתחיי החברה אהת שרא ,פיםים נוסל) וסכומככל שתחו

ן ובבחשפות רציו ותש פקידהה, 'ב רהסד ובהח רותואגרה ב' לסדות בשטר הנאמנ

 החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן תלטוב שמה ושועבד ידה ועל על חפתשנ ותמננא

ה ברחה ותזכוי על בסכום הגבלה ללא בדרגה יחיד ראשון קבוע בודעשב 'ב רהדס

ו א/ו יםספהכ לכ על בסכום הגבלה בדרגה ללא ןשורא שוטף יחיד שעבודבו ןבחשבו

 פירותיהם, ותרבל בגינם, בלקתתמורה שת וכל ןבחשבו לעת עתו מופקדיש יםכסהנ

-" ותהריביכרית  םוכס"( 'סדרה באגרות החוב מסכום קרן  2%-השווה ל סך

 
ברה ועל חלות על החחוב, ה רותלאג תאמנוובל בשטרי נמקי כיידמ עוןרילות נוספות לפע וללכרה ב' שטר הנאמנות לסד   9

ה מהותית בעסקי הליכים; הרע ו/או הקפאתם ים; פירוק, כינוס נכסיתשלומסקת הפר, תת, בין היו וכוללורצי ותפותש
 ים קיים חשש ממשא דה;עאה במוכל לפרוע את ההלוווותפות לא תמשי שהשים חשש משכתוצאה מכך קיפות, השות

יל , מככן-מוכועוד. ' בה לסדרה וואלכם ההבהתאם להסלפי החברה ותיות כהמהתיה ויבויתעמוד בהתחיא ת לתפושושה
ות פות בחזקזקותיה של השותאם אח - ותפות בחזקות לוויתן ות להחזקת השת הנוגעיור הנאמנות עילות ספציפשט
 פועל עלה להוצא ותולאו ביצוע פע, בודשע ושמימ של הטלת עיקול,ם קרימ); 100%(מתוך  5%עור של יתן פחתו משלווי

  נות.הנאמר שט רם לאמותבה לכן, והויתוקות לותפות בחזזכויות הש
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 כרית םכווס יביתרה כרית וןחשב ", בהתאמה), כאשרכרית הריבית חשבון"

 ונןעירלפ עד תוזא, 'ב רהדסאגרות החוב  יכבטוחה למחזיק יםשמשמיבית רה

לדוחות  ב)(2ז'4 יאוראו בר נוספים, םלפרטי .'סדרה בהחוב  אגרות של המלא

 כנספח א' להצעת רףהמצו ה ב',רדלס הנאמנות לשטר 7.5הכספיים וכן סעיף 

 .יהנפההך דרת על בא בזאבו מו , אשר המידע המופיע2016מדף ה

 ג' רהוב סדאגרות ח .1.6.3

של  נקוב ךערב 'גסדרה  ת חובגרוה אהנפיקה החבר ,2017ר בדצמב 4ביום   .א

ים. לדוחות הכספי 'ז4 ', ראו ביאורגסדרה ב החואגרות  ילתנא. ש"ח 633,849,000

, בניכוי הוצאות הנפקה, 'גסדרה ב חואגרות המהנפקת  קבלההתשהתמורה 

לשותפות  Non-Recourseה מסוג ואלוד כהעמהווב הנקכה וער, ותפותהועברה לש

הסכם ) בהתאם לתנאי "Back to Back"וב (ת החוראגבתנאים זהים לציו, ר

 הואוההל"רציו ( בין החברה לשותפות 2017בדצמבר  3ם נחתם ביו רשההלוואה א

 לפרטים אודות ההלוואה 10", בהתאמה).'גדרה לסה וואההל הסכם" - " ו'גה לסדר

 הכספיים ותחולד 5 ביאור אור נה,בגילחברה  נויתת שננובטחו לרבות ',גרה סדל

קשרות בהסכם בדבר הת 2017בדצמבר  3ם ובי מה החברהסשפר ייידוח מוד

 דרך על בזאת מובא ל בווע הכלהמיד ראש )2017-01-108226 א:כתאה (אסמווהל

יל, על (א)1.6.2יף בסען מיידי, ראו הפירוט רעויות לפלפרטים בדבר עיל. ההפניה

 .םיהמחויבינויים בש

ם, ירגויפ ריבית והריבית (לרבות רןקה מילותש לש עוןהפיר הבטחת םלשוסף, נב  .ב

האמור  עם שרבק בהם בתייח החברה תהא שרספים, א) וסכומים נוככל שתחול

 בחשבון ויפות רצותש פקידהה, 'גסדרה החוב  גרותא' וגבשטר הנאמנות לסדרה 

החוב  תרואג מחזיקי ורבע ןאמנה ובתטל ה ושועבדשמ ידה ועל על שנפתח נאמנות

 החברה תזכויו על כוםסב לההגב ללא בדרגה ןראשו ידיח קבוע ודעבשב 'גה סדר

 או/ו פיםהכס כל על בסכום הגבלה ללא גהבדר ןשואר שוטף יחיד דבוובשע בחשבון

  רותיהם,יפ בגינם, לרבות שתתקבלרה תמו וכל ןבחשבו לעת שיופקדו מעת הנכסים

" ביתריה תיכר םוכס"( ג'סדרה ב רות החואג קרןכום מס 2% -השווה ל ךס

ת ירכ וסכום הריבית כרית חשבון כאשר, )אמה", בהתכרית הריבית בוןשחו"

 לפירעונן עד וזאת, 'גדרה סאגרות החוב  קיזימחל כבטוחה םישממשריבית ה

חות דול (ב)2'ז4 ו ביאורלפרטים נוספים, רא .'גסדרה  החוב תאגרו של אהמל

להצעת המדף כנספח א'  רףוצ, המג'ות לסדרה מננאטר הלש 7.5סעיף  ןהכספיים וכ

 .יהא בזאת על דרך ההפנבופיע בו מומה עמיד, אשר ה2017

דרת את ס ילה רשאית להגדברהח' נקבע כי דרה גסל ותהנאמנטר שב יצוין, כי  .ג

החברה  פיקשתנ 'סדרה גהחוב  הנקוב של אגרותערך הסך ש נאיגרות החוב ג' ובתא

הסדרה, לא הרחבת  של דרךבקנה שתונפ 'סדרה גב אגרות החו ת, כוללמעת לע

שער ה יפיון דולר ללמי 200-חדשים השווה ל םם בשקליסכוב בנקוה על ערך יעל

 
די ה על יהועמדה לם של ההלוואה שמוקד דיוןישותפות ראשית לצורך פ' שימשה את הדרה גלסיצוין, כי ההלוואה    10

ת החוב גרולאלא דם מה פדיון מוקצעבי ברההחם, איקה החברה. בהתנפשה )'דרה אר עם אגרות חוב (סשהחברה בק
 .פייםות הכסלדוח 'ה4 ביאור ראו נוספים, ם ילפרט של החברה.) '(סדרה א
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  11.יודהיס

  ות רציופרטים על שותפ .1.7

בוסס ועל פעילותה מ וות רציפל שותן עדוח זה להלא בדע המובימכי כל יובהר 
  ות רציו.פהכללי בשותתף השו על ידילחברה סר שנמעל המידע 

 

 הסכם על פיוסדה נת תפוהשו. והפקתם םחיתו, פעוסקת בתחום חיפושי נפט וגז ורצי תפושות

: זה סעיףבנויות בע"מ (אמנ רציובין בין  1993נואר בי 20 ם ביוםתלת שנחבת מוגושותפ

, כשותף 12מע"ט בי נפציו חיפושרחד ובין ד אבל, מצ), כשותף מוג"השותף המוגבלאו " "הנאמן"

נרשמה  רציו תפותוש .)"יללהשותף הכאו " "ת רציולי בשותפולף הכהשות"( י מצד שנילהכל

פקודת (" 1975-ש), התשל"הסח חדו(נת פקודת השותפויו פיל 1993בינואר  21ביום 

, פות המוגבלתותהסכם השודת השותפויות, מהווה (א) לפק61בהתאם לסעיף "). השותפויות

 מוגבלת שותפות הינה וציר פותשות מוגבלת.ההשותפות  קנותאת ת ,עת לעתמ שתוקן כפי

  ותפויות.הש תדוקבפציבורית כמשמעותה 

תחת פיקוחו של  בשותפות רציו ף הכללישותה על ידיות מתבצע תפשוה ניהולה השוטף של

  . 13סיימון יניב רו"חו "דעוהמפקח, 

תתפות השנות זכות תתפות (המקזיק את יחידות ההשמחהשותף המוגבל משמש כנאמן ו

י עלות עבור בנמאבנ ידו-עלקו פונהאופציה שה וכתביל בשותפות) בהמוג ת השותףובזכוי

  יה.פצאוכתבי ה יהיחידות ומחזיק

 שותפות רציו: בנהלהלן תרשים מ  

 
  .)3.499=  דולר 1(קרי  2017 רבנובמב 30 וםבי הדולר שער   11
 .9291בספטמבר  2ך בתארי חברותהקודת פתאגדה בישראל על פי הה פרטית שוא חברת רציו ההשותף הכללי בשותפו   12

וי יר רוטלאת יבבעלושראל טית המאוגדת ביברה פר(חע"מ ן ב.ד.ל.יהם: ת רציו תפולי בשוף הכליות של השותבעלי המנ
אייל ), 34%דאו) (ו לנשעיהיעזבון המנוח בעלות ירם לנדאו בע"מ (חברה פרטית ב) ח34%)) (2/3( ליגד רוטלוי) ו1/3(

בעז  יןורכי הדע) ו8.5%( רג בע"מזנביתן איא ,)1.4%סולדין (, דניאל )1.4%ורת (ר פ), אש1.4%(ו פורת ד, עי)4.3%צפרירי (
 ).15%ה שוקרון (בור מר שלממנות עבנא ררובי בכון צור ב

אישרה האסיפה הכללית  2019בדצמבר  31ם ביוקח השותפות. כיהן רו"ח שמעון אבנעים כמפ 2019בדצמבר  31ליום  עד   13
לתקופה  תוקח השותפפכמ ניבי"ח סיימון עו"ד ורויו של , את מינוהיתרההשתתפות של השותפות, בין  תשל בעלי יחידו

 .2020בינואר  1מיום  , החלניםשל שלוש ש
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ציו ת רתפושל שו קהלן חמולמי יקאנבבלת מימון ק ותפות רציו לצורךי שיד ודית שהוקמה עליעחברה פרטית י  *

  ."))2016ויתן (ח לותויפ"( ט לוויתןקויבפיתוח פר

 ין יחסופבא בה יקיםהמחזלוויתן,  קטבפרוי ותפיםשה של מלאה בעלות, בימןפרטית הרשומה באיי קי קוויש חברת  **

ן יתולו קטפרויי מעייצוא גז טבל בהסכם לצורך התקשרותהחברה הוקמה  .יתןוול בפרויקט החזקותיהם לשיעור

  .")ירדן קושיוחברת "( ןדירת החשמל הלאומית של חברל

ותיהם זקהח יחסי לשיעור באופן בה קיםויתן, המחזיול בפרויקט השותפים של מלאה תולבעב חברה פרטית,  ***

 דתלנקו ויתןלורויקט מת ההפקה של פהולכת גז מפלטפור וןהחברה הוקמה לצורך קבלת רישי .לוויתן יקטורבפ

  . 2002 - ס"בשהת, ישק הגז הטבעוראות חוק ממה ייב, כמתחנתג"ז של מערכת ההולכה הארצית של תיפונהציסה הכנ

 

 בשטחש וויתןז ממאגר להג רמסחובפיתוח וקת השותפות בעיקר וסעמועד הדוח, ן לנכו  .1.7.1

היא  הםב פיםסנונפט  ינכס רציה בשטחות אקספלווכן בפעיל יתןלוווויתן ל חזקות

 זכויות. מחזיקה

פקתו סלצורך אלוויתן ר אגממ בעיהחלה הזרמת הגז הט ,2019בדצמבר  31 ביום .1.7.2

 יתן מצוייםויקט לווח מתקני פרולמועד הדו וחות עמם התקשרו שותפי לוויתןללק

, יחד עם השותפות .להלן 1.8.6 יףעסראו  ,נוספים לפרטים .שוניםילות הראהפע לבישב

בהתאם לתנאיו  זמתווה הג מו שלליישו פעולכה לממשייתן, ושותפיה בפרויקט לו

  להלן. 1.14.5סעיף  וה הגז, ראומתו ותאוד לפרטים .תןויול ותולתנאי חזק

 Final Investment(  יתסופ  עההשק  החלטת  יתןלוו  שותפי  קיבלו  ,2017ר  בפברוא  23  ביום .1.7.3

Decision - FID (12- כ של בקיבולת, ויתןול רגלמא וחתיפה תינוכתבא' 1 שלב לפיתוח 

0.01% 

  ללישותף כ
  

  נפט בע"מ יפושירציו ח

כות ת זהמקנויחידות השתתפות המחזיק ב ציבור
 תפותגבל בשוהשותף המו בזכויותתפות השת
ידות יחלמימוש ל ניםהניתכתבי אופציה וב

 השתתפות

  נאמן שותף מוגבל /
  

  נויות בע"מנאמ רציו

  גבלתמוהשותפות ה
  

  -  )1992( ט רציו חיפושי נפ
    לתשותפות מוגב

  מפקח
  

 יימון יניבסורו"ח עו"ד 

 הסכם שותפות

 תמנואנסכם ה

15% 
 

99.99% 
 יחידמינוי דירקטור 

NBL Jordan 
Marketing Ltd.** 

יתן  פיתוח לוו
 *) בע"מ2016(

נפט   פושיחי רציו
 "מבע )(מימון

100% 
100%

מערכת   לוויתן
  ***ה בע"מהולכ

 

15% 
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BCM מאגר לוויתןת בויוזכהמ 100%ד דולר (בגין ארלימי 3.75-ציב של כ, בתקלשנה ,(

ים, רטלפ .2019ן עד סוף שנת מת גז טבעי ממאגר לוויתלת הזרשר תחיה לאפוזאת במטר

 .להלן .8.61 ראו סעיף

מספר ו ברן, התקשתיולו יקטבפרו שותפיה עם יחד, השותפות האחרונות בשנים .1.7.4

והן  )חשמל (לרבות חברת  מקומיהבשוק עם לקוחות לאספקת גז טבעי, הן  הסכמים

 The National Electric Power -  ירדן של תהלאומי שמלחה לחברתהסכמי ייצוא 

Company ")NEPCO ("חברת לוDolphinus Holdings Limited ")דולפינוס ("

עיף ראו ס התקשרה השותפותהמכירה בהם  כמיסאודות ה םיספונ םלפרטי. במצרים

  .לדוחות הכספיים 10ר וביאו ןהלל 1.16

פיתוח רך לצונקאי חוב ב לגיוס הפעל פותותהשהחברה,  עותפרט לגיוס חוב ציבורי באמצ .1.7.5

 .לדוחות הכספיים 'י10ור ביאאו ר, טיםפרל .לוויתןחזקות 

נגיף  ישראל, לרבותבעולם,  תוהתפשט למדינות רבו יןבס פרץתה בחודשים האחרונים .1.7.6

של  השפעותיו עלולות להשפיע מהותית על תחום הפעילות ) אשרCOVID-19הקורונה (

 .יללע 1.1.8 ו סעיף. לפרטים ראהשותפות
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  ןתחזקות לווי .1.8

  :לוויתןמאגר חן נמצא טשר בשא יתןחזקות לוועם  בקשרלהלן יובאו פרטים 

 גת נכסי הנפטצה .1.8.1

  פט ים אודות נכס הנכללי פרטים

  ן"צפו "לוויתן I/15  "לוויתן דרום" I/14 :הנפט נכס םש

  יפהופי חמערבית לח מק" 130-140 -כ המצויים ימיים נכסים :וםמיק

  קמ"ר 250,000 -הינו כ לוויתן ותקשטחה של כל אחת מחז :ח בדונםטש

  קהזח :פטהנ נכס סוג

 2014בפברואר  14קף מיום ותב 2014במרס  27 :טס הנפשל נכ מקורי קההענ תאריך

 2044בפברואר  13  :נכס הנפט של מקורי פקיעה ךירתא

 הארכה על לטהוח שבהם יםתאריכ
  - :ופת נכס הנפטקת של

  2044בפברואר  13  :פטנהנכס  עתקילפ נוכחי ךיתאר

 אפשרות נוספת קיימת האם ציון
  נכס הנפט:פת תקו כתארלה

 ק הנפט)(בהתאם לחו דין על פי אפשרותקיימת 

 פתסותקופה נזקה באת תקופת הח ךניתן להארי הנפט,(ב) לחוק 29יף בהתאם לסע :תקופה וזילא – כן אם
  נאים.ף לתבכפושנה,  20ל ש

  ") נובל(" .Noble Energy Mediterranean Ltd :עילפהמ שם ציון

ם בנכס ריישים הותפיהשת ציון שמו
נפט וחלקם הישיר בנכס הנפט ה
 הכללי  ב ידיעת השותףלמיטו

ת בעלי השליטה ת, שמוובשותפ
  בשותפים האמורים

ל בת בבעלות מלאה ש הרבל הינה חבשותפות, נוהעת ידב י(למיט 39.66% – נובל )1(
Noble Energy Inc. ,ב תשמניותיה נסחרו יבוריתצ החבר-NYSE .ה חידיוו על פי

  ;)ונפקמהונה המ 12%-לה מאין בעל מניות המחזיק בלמע, .Noble Energy Incשל 
 שותפות,היעת (למיטב יד ")חיםדלק קידושותפות מוגבלת (" - וחיםקיד ) דלק2(

ע"מ ב נרגיהת אוערכמות דלק ית בבעלברה פרטח וינה קידוחים בדלקללי כההשותף 
ר הוא מ הטה ביהשל ק בע"מ, אשר בעללבשליטת קבוצת ד תטירפ א חברהשהי

  .45.34% - תשובה)) ( וןיצחק שר
  

  שותפות בנכס הנפטהלקה של ים אודות חפרטים כללי

 ציון - ט שנרכשפהחזקה בנכס נ בעד
  תאריך הרכישה:

-14  

ל ש זקהאור מהות ואופן ההחית
שרת שר תרבול(הנפט  שותפות בנכסה
  :)זקההחה

  בכל אחת מהחזקות תמהזכויו 15%-ה בקיחזמ שותפותה

חזיקי למך על המשוייק בפוחלה וןיצ
ות שותפהיות של הזכויות ההונ

  נפט:הכנסות מנכס הב

עד  12.23% –נסות מנכס הנפט ות ההוניות בהכיי הזכולמחזיקשוייך חלק בפועל המ
  השקעה לאחר החזר  11.93% -החזר השקעה ו

יקי הזכויות חזשל מ לקםחסך 
עה קתפות בהששל השו תוניהוה

מש לך חבמה טת בנכס הנפהמצטבר
יום האחרון של שנת ל מוהשנים שקד

ו אם הוכרה כהוצאה אין הדיווח (ב
  פיים):ס בדוחות הכסכנכ

  15דולר פילא ,479577-כ

  

  

  

  

  

  

  

 
  "עמית"./053-חל" ו/"ר349רישיונות  חלף 2014 סבמר 27הוענקו לשותפות ביום לוויתן  קותחז   14
ר כמפורט בביאו לירדן שראלי יןב לגבול עד הישראלית ולכההה מערכת התקנת עלויות את כוללות אינן בטבלה ותהעלוי   15

 .פייםות הכסלדוח ד'1יא'10
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 חזקות לוויתןת מפ .1.8.2

 

  יתןלוו חזקות נאית יקרעי .1.8.3

 יאורתה. בעיקרם זהים םדרו ולוויתן צפון ןיתלוו תקוזח בתנאי שנקבעו התנאים  )א(

 ה:ז 1.8.3בסעיף ( דרום לוויתן תזקבח רייםהעיק םשאיולנ חסמתיי להלן אובהמ

 ברדה, ןוצפ לוויתן זקתחל ביחס מהותי להבד יש בהם במקומות כאשר, ")החזקה"

 . מצוין

ל יעאו מי מטעמו למפה והודעות הממונה על החזקיו את בבפעולות ביחיי המפעיל  )ב(

יותיהם ובייתחוע מהי לגרה כדיף זסעאין באמור ב. קהעל החזתחייבנה את ב

הוראות לו החזקהראות התאם להולפעול ב ויתןול פימשותאחריותם של כל אחד ומ

  ן, ביחד ולחוד.יכל ד

 . ובכתב מראש, נהמוהמ באישור אלא ליפעמה את יחליף לא החזקה בעל  )ג(

 הזקחה היקף  )ד(

 חבשט טבעי וגז נפט יקהפול לחפש לעדיתבה הזכות בעל יהיה הזקהח בעל )1(

 רשט תהוראו ליתר בכפוף, מוראכ החזקה פתתקו לכ שךמב, בלבד ההחזק

  .ןיד וכל החזקה

 ההפקה מערכת את ילפעוי םייק, יממן, כנןתי, בלבד ריותוחא על, החזקה בעל )2(

, יםלנקב, עילהמפ באמצעות הכל, השוטפת עלתהפה לצורך אותה קזחוית

 ופןובא, מיהםבתחו בר וניסיון הוהגב ברמה ידע בעלי שהם םיצויוע מתכננים
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 טבעי זג ושל נפט של ותיתובטיח ותקינה סדירה, נהאמי אספקה פשראיש

  .לוויתן משדה

 החזקה תקופת  )ה(

ת נוחוק הנפט והתק תווראהחזקה לפי האו בוטלה זקה חתיימה תקופת הסה

  ו.זקה לפעול מכוחחהתפקע זכותו של בעל , החזקהטר ששמכוחו או לפי הוראות 

   ואויצ אלבישר לצרכנים מכירה  )ו(

 ראל.כנים בישי לצרטבע זבלתי סביר לספק נפט וגסירוב  סרבא יל החזקה בעל )1(

ור שר מונה באישת המאן אישור בכתב מוזקה יהיה טעחהיצוא גז טבעי מ

 בסעיף רטוכמפ הממשלהלהחלטת  בהתאם, 16")אישור היצוא"(יה האנרג

חר ביצוע תכנית לאא אם פועל אלי לא יתאפשר יצוא בן, כיצוילהלן.  1.14.5

מור בהתאם לא BCM 540משק המקומי כמות של שות ההפיתוח תעמוד לר

פן הפוגע ביכולת אפשר יצוא באולה האמורה. כמו כן, לא יתת הממשבהחלט

ות ההולכה הארצית כמלמערכת  שדה לוויתןמ ולהזרים קשל בעל החזקה לספ

). בכל מקרה יות יחדי החזקוגז לשעה לפחות (משתשל  מ"ק מיליון 1.05של 

   .ערכת ההולכהמועד תחילת ההזרמה אל מ לפני וא בפועל לא יחלהיצ

מות שבעל ת הכלשקול להפחית א מונה יהיה רשאילעיל, המרות האמור מל )2(

מור, ה הארצית כאמערכת ההולכוויתן לל משדה ריםזולה קפלסש החזקה נדר

 27יום ר אחלזקה בל חיק ר, כי בעל חזקה אחר אשראת אם נוכח, בין היתוז

ולכה הה רכתלמע , מזרים או צפוי להזרים בלוח זמנים סביר, גז2014במרס 

  רצית.הא

 עדיפות לצרכי המשק חזקהראל, ייתן בעל השר בגז טבעי ביחסושל מ במקרה )3(

חוזה  על פיכירה להתחייבות מאינה כפופה אספקה שכולת יל , ביחסימומקה

 תיחשב ומישק המקור למק כאמסופתש לו באותה העת. כמות שבר תוקף שי

 לאו מורה,הא שלההממ מהכמות המיועדת למשק המקומי לפי החלטתכחלק 

 תן. שיינישור היצוא ככל רת ליצוא לפי אמות המותתגרע מהכ

 המקומי שקמה רכיצל יבולתקה תאמהתו מתקנים הקמת  )ז(

חוף במסגרת תכנית כה לההפקה ומערכת ההולוההקמה של מערכת  התכנון )1(

 יאפשרואשר  והולכהת הפקה ויכולל מיועדות יהיו שהן ךכ ועשייח הפיתו

''ק מ מיליון 1.05בכמות של  הארצית ההולכה למערכת גז של והזרמה אספקה

  17 .יחד לוויתן חזקות משטחילפחות לשעה 

 רשות הלומנ נהמומה של בכתב רשואי לקבלת בכפוף, רשאי יההי זקהחה לעב )2(

 ההולכה ומערכת ההפקה כתמער תולקיב את ללהגדי, יןניהע לפי, הטבעי הגז

 כתלמער הזרמה שיאפשר ןפובא, ידוחיםקו יםנמתק להן ולהוסיף לספק

 .ליעל )לאמור בסעיף קטן (אר גז מעבכמויות  של יתהארצ ההולכה

 
בעי משטח אישור יצוא גז ט 2019בדצמבר  16-ו 2017בפברואר  13 םמייבלו ביים בחזקות לוויתן קהשותפיצוין, כי    16

  .תאמה, בהלמצריםוהחזקות לירדן 
  ובאמצעות מתקן הקבלה. חיפה לחופי מערבית צעת באמצעות פלטפורמה שהוקמהמתב ההפקה   17
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נסיבות מיוחדות,  , אם ראה צורך בכך בשללדרוש מבעל החזקהרשאי  ונהממה )3(

וכן נקודות  דוחים,ם וקימתקניומערכת ההולכה  הף למערכת ההפקלהוסי

העולות על אלה  גז הזרמת כמויות שליאפשר אופן שכניסה נוספות, ב

מור ה כארישד ;בישראל םת, באמינות וביעילות לצרכניהאמורות לעיל בבטיחו

זון של כל וחדות, ותוך שקילה ואיתקיימו נסיבות מיתינתן רק אם ה

צא הממונה ואם ימלית, ת כלכם שיקולי כדאיוהבועים לעניין, השיקולים הנג

 החזקה, רק אם יימצא לכך פתרון. דרש בעלכדאיות כלכלית לתוספת אין ל כי

תוח ויגיש אותה תוספת לתכנית הפי חזקהל הבע ר, יכיןוכאמהממונה 

 .בדרישתובע הממונה אישורו בתוך תקופה שיקל

 סחריתפקה המהה   )ח(

 אלה:  המסחרית משטח החזרה תתבצע בהתאם לעקרונות הפקהה )1(

ופן ירת סיכון, ובאוז, ללא יצבזב ללא אויה,ע בשקידה רתתבצ ההפקה  )א

  תן.ויים בשדה לוויהגז המצי מאגר ינייפאין בו כדי לפגוע במאש

; התפוקה המרבית היעילהל ע תעלה ח תתבצע כך שלאההפקה מכל קידו  )ב

ה ות לבעל החזקה, מזמן לזמן, מה תהיה התפוקלהוררשאי הממונה 

יתן ם בשדה לווצוייז המרי הגי מאגבנתונתחשב ית, בההמרב

 ם. ובמאפייניה

ולכה דו למערכת ההרם על יוזגז המה תוכל החזקה ישמור על איעב  )ג

 רט הגז שייקבע.ת בהתאם למפהארצי

ולכל  המוסמכותרשויות התאם להוראות הה יבצע הפקה מסחרית בזקהחבעל  )2(

ך לשם כרשים ב הנדוכיוצ"אישור ון, היתר, ן, ובהתאם להוראות כל רישידי

  דין.כל  לפי

כה ולכת ההרעמל ית ולא יחל בהזרמת גזמסחר בהפקה ה לא יחלבעל החזק )3(

והבקשה אושרה על  להפעבקשה לאישור הונה לממיש , אלא לאחר שהגלספק

 . ידו

נה קלנדרית) יגיש בעל החזקה ש לפני סוףיום  30 (לפחות בסוף כל שנה  )א

בצע וונתו לשבכת דורת את העבוהמתארטת ה מפווכנית עבודת לממונה

, זקההוראות שטר הח ה וקיוםפקרך ההוצל השנה העוקבת לגבי החזקב

 העבודה האמורה ותחזיתת ניבתוכביצוע הפעולות שחזית עלויות לת

 בת. נה העוקלקצב ההפקה בש

ת התחיל בהקמנתו לם בכווים שבהעל המועדזקה יודיע לממונה הח בעל  )ב

 ה.חזקה שטרלעמוד בהוראות ים על מנת נוספנים מתק

  חברת הפיקוח  )ט(

בפיקוח של חברת  ה ייעשותה והפעלתיביה, הקמצור מרכפקה, ייהה ערכתמ ןונתכ

, פי הענייןהפעלה, להקמה או ייצור,  ח על תכנון,יקובפ לת הכשרה וניסיוןבעח פיקו

  . ל הממונהישורו שוף לאת בכפאשל מערכות הפקה ימיות, ז
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 הפיתוח תוכנית  )י(

 הוא מציע לשדהש ת הפיתוחניאת תוכ הנמוהמר וויגיש לאיש קה יכיןבעל החז )1(

 18.לוויתן

ח תכנית הפיתווע מפורט לביצ יםלוח זמנ ת הפיתוחיכלול בתכנקה יהחז עלב )2(

גז והזרמת רית המסחפיו ההפקה לשמי המקו קה למשקרכת ההפעגבי מל

 שים ממועד מתן שטר החזקה. חוד 48כת ההולכה תחל רלמע

ו לעדכן לדחות את ת ומפורטקומשה מנלממונה בקאי להגיש החזקה רש בעל )3(

ה ידחה או יעדכן את פיתוח כאמור. הממונית התוכנמנים שנקבע באת לוח הז

ראה לנכון בנסיבות אחר, הכל כפי שימבוקש או בהיקף הנים, לפי ח הזמלו

צורך קידה ראויה בכל הדרוש לכי בעל החזקה פעל בש ענם שוכהעניין, א

מחדל ה או מנובע ממעש נומנים, איזה בלוח הזמנים, וכי העיכובעמידה בלוח 

 אויה,יה, אילו פעל בשקידה רשבעל החזקה יכול ה ירועו מאבעל החזקה, אשל 

 .  ן את תוצאותיולהגביל או להקטי למנעו או

 ותקזחה בשטרי תנאים שינוי  )יא(

ת, ויי בכמויות מסחרולמט גפנק תן להפימנה ניכבה שמשטח החזקה שלה בתתג םא

רש אימו לנדכדי להת ץהנחואת כל  כללושים ה פרקיקחזטר השלונה יוסיף הממ

ה נפט יפיק משטח החזקו; בעל החזקה לא הולכתדו וליבולע נפט גולמי, תקלהפ

   ת הפרקים כאמור ובהתאם להוראותיהם.וספאלא לאחר ה

 הגבלתה או ההחזק לביטו  )יב(

 וקלח 29 סעיף לפי תהעיפק עם, החזקה ופתקת םות עם סיום לידי אתבו קההחז

 התנאים דחא יםבהתקי לרבות, הנפט קולח 55 סעיף לפי להטובי עם ,פטהנ

  :להלן טיםהמפור

 או זקהחה שטר לפי מהותית מהוראה מהותי באופן חרג החזקה בעל )1(

 .החזקה שטר חומכ הממונה מהוראות

ובעל החזקה לא , וטלק ממנה חולאו ח להלן) (יב)רט בס"ק מפו(כ תבוהער )2(

 זקה.ר החשטת הוראו ילפנדרש כ את סכום הערבות םיהשל

 רוקיפ תוכנית  )יג(

כת ויתן לפי דוח הערדה לו) בשP2( העתודות יתרת ובש עדמהמו יאוחר לא )1(

, יגיש בעל החזקה לאישור BCM 125-מ ודכן האחרון תפחתהמשאבים המע

הפירוק ת יוולדן של עאומ , וכןתקניםטת לפירוק הממפורנית וכה תנוהממ

 או ,דבמוע כאמור רוקיפ יתתוכנ הקזחה בעל הגיש לא"). הפירוק תוכנית("

 הצליחו ולא, לאישור יהראו האינ שהוגשה הפירוק תכנישתו הממונה מצא

 הפירוק תוכנית את הממונה יקבע, קהפירו תוכנית על להסכים הצדדים

  .מקובלים מייםלאובינ יםלתקנ בהתאם

 
  .לןהל 6.1.8 יףים ראו סעפסים נוטרלפ   18
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 קההחז לבעל הממונה בעקי הממונה על ידי קירופה תוכנית אישור דבמוע )2(

, במועדים ,"הישנט"לקרן  ידיפק או חהבטו יתן החזקה לבע השלפי תיכנתו

 בידי שיהיו בטיחהל במטרה, מונהמה שיורה כפי הצבירה טתובשי ונתבמתכ

 .רוקיפה תינתוכ לביצוע הדרושים האמצעים החזקה בעל

שים לפני דוח שלושהח לפחות דוקי שצונו לנטור נה עללממו החזקה יודיע בעל )3(

 שורת איאחר קבלה אלא לצעולה, ולא יבהפע אתע קש לבצבמ ו הואהמועד שב

  ממונה בכתב.  ה

 ערבויות  )יד(

הממונה לפי שטר וכל אישור שייתן אות שטר החזקה לצורך הבטחת מילוי הור )1(

למדינה  חזקהבעל הכל דין מ לפימים תשלות בטחהל"), אישור כתביהחזקה ("

ת מינות אוטויקאות בנל החזקה ימציא ערבעב, נקת שטר החזקההעל יאוכתנ

גין בלר ומיליון ד 50ראל בסך של שינת מדי ת לטובתתי חוזרבלתי מותנית ובל

, חלקה של )100%במונחי ( רמיליון דול 100כ (סה" 19ת לוויתןכל אחת מחזקו

  ). "ותהערבבס"ק זה: "( לר)דו מיליון 15השותפות 

  :מןכדלק, שלבים השבשלו תינתן הערבות )2(

מיליון דולר בגין  20ל רבות בסך שע נתןתי 2014באפריל  10עד יום  )1

 וןר בגין חזקת לוויתן צפמיליון דול 30ובסך של  חזקת לוויתן דרום

י יאו כל אחד מבעלפרסום הדוח, המצ . נכון למועד)100%(במונחי 

  .הערבות האמורהן את יתלווחזקות 

כולל ת לסך יוהערבו ווגדלהמערכת ההפקה עם מתן אישור ההפעלה ל )2

 רסום הדוח,מועד פנכון לכל אחת מהחזקות. דולר בגין ן ליומי 37.5 לש

סך ש כך אמורהה הערבות לוויתן אתזקות המציאו כל אחד מבעלי ח

 75ל ע עומד הדוחפרסום ון למועד חזקות לוויתן נכ הערבויות בגין

  . )100%מונחי יליון דולר (במ

א לח ובמסגרת הרחבה של תכנית הפיתו הפקה ליצואעם תחילת ה )3

 ןמיליו 50 שלכולל  לסךהערבות  תוגדל, 2020בדצמבר  31ום מיר חויא

   .)100%(במונחי  מהחזקות אחת כל בגין דולר

פה גם מוד בתוקך לעתמשיחזקה וקופת השך כל תהערבות תהיה בתוקף למ  )3(

 ה ובכפוףן צורך בשאינה לא הודיע הממו ת החזקה כל עודעיחר פקלא

  נפט. חוק ה הוראותל

בעל  על ידי קה וכתבי אישורזחר היום הוראות שטקחת טבהש לתשמ תבוהער )4(

למדינה בגין  ל החזקהעגיעים לפי כל דין מבהבטחת תשלומים המהחזקה, ל

אובדן, הפסד  שלום,ת ל נזק,תיה על כשויות מרכל רשודינה ויפוי המפיצוי וש

ות אורראה מההו , עקב אי מילויבעקיפין מישרין אוב ן,הוצאה שיגרמו להאו 

אי י מתנאטול תנב ביו עקעדה ובמלואה, אומ, בה או כתבי האישורקזחהר טש

 
 ת.ל אחת מהן תשמש לשתי החזקוכ פרד, אךכל אחת מחזקות לוויתן בנגין ב ןינתת כאמור תערבו   19
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או מחדל של בעל החזקה ל מעשה כזקה, הגבלתו או התלייתו או עקב הח

ום עיצומים לשטחת תהבוכן ל ר החזקה,י שטתנא וקיום החזקה בקשר עם

 .  י כל דיןהחזקה לפעל ל ביים אם יוטלו עכספ

המקרים  ןד מאו מקצתה, בכל אח הלו, כתרבועה לט אתי לחרשא הממונה )5(

  לן:ם לההמפורטי

ולפי  הממונה יעל ידתוכנית הפיתוח שאושרה ביצע את  החזקה לא בעל )1

א ל קה, אוערכת ההפני ממתק קים אתו לא הישור, אתנאים שנקבעו בא

מועדים כה לספק בולההבהזרמה למערכת  בהפקה מסחרית או החל

 ר. ושיאי בתבכ וא החזקה שטרנקבעו לכך לפי ש

, הזקהח בעל מפעילות הוצאתכ סביבתית או תיתויחבט תקלה ארעה )2

 הממונה הנחיות לפי התוצאותי או התקלה את תיקן לא החזקה ובעל

 .דין לכו

 מונהמה שקבע תנאי הפר החזקה לבע - בלבדצפון  יתןלוו חזקת ןלעניי )3

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

 .האמור חוידהק עם בקשר הנטישה תיכנות

 .הפירוק לתוכנית אםבהת נטישה ביצע אל קההחז בעל )4

 םשנגר קנז בגין פיצוי לתשלום דרישה או תביעה המדינה נגד הוגשה )5

 לקוי ביצוע בשל, האישור ביתכ או הזקהח שטר מתנאי יתנא הפרת בשל

 ,הזקהח רטש ביטול בשל או האישור ביתכ או הזקהח שטר ותראהו של

 טחילו; כאמור ישהרד או תביעה עקב אותצוה הלמדינ נגרמו אם ןכו

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

 כומיםסל תאםהבו, לחלוט יהפוך) ררבו פסקבות (לר עהתבי הותבא

 בכפוף - פשרה שלרה במק(ו כאמור יןהד בפסק המדינה גדכנ שנפסקו

 סבירים עמיםטמ אלא יסורב לא אשר, קהזחה לעב דייעל  לאישורה

 .יךללה דכצ להצטרף הזדמנות החזקה לבעל נהשנית לכך ובכפוף )בדלב

 .החזקה לביטו בעק קיםזנ או הוצאות למדינה נגרמו )6

 הגיש לא, קההחז שטר לפי דרשנכ קותידב ביצע לא זקהחה לעב )7

 .החזקה שטר ילפ כנדרש ומסמכים יםדיווח

 הקבועות, חטויב יןלעני, ההוראות מן הארהו קיים לא החזקה לעב )8

 .דין כל לפי עליו המוטלות או החזקה טרשב

 חוניטב ייןנע בכלל "צה נציג על ידי לו שניתנו ותיהנח הפר החזקה בעל )9

 .ההפקה כתערלמ עהנוג

 .הערבות ייןלענ החזקה שטר אותהור אחר מילא לא החזקה לבע ) 10

כתבי או בקה זחהטר שר בחא הותי תנאיפר באופן מקה ההחז בעל ) 11

 נה לפיהם. מוו המשנתן לבהנחיות  ור אישוהא
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ל החזקה שלח הממונה לבעיעילה לחילוט, הממונה כי קמה לכאורה  מצא )6(

החילוט, בתוך  תואפשרוללעילה לכאורה  נוגעיב בלו להגיאפשר על כך והודעה 

ין אבות העניין אם מצא כי בנסיאלא  אה,ת מכתב ההתרימים מיום קבל עהבש

י קה, אם ניתנה, כזחל הקל את תגובת בעששחר ט הממונה, לאילהח ;ןיהמתל

ט את ההפרה, נימוקי דעה ובה יפרועל החזקה הישלח לב יש מקום לחילוט,

לוט דרוש את החילו ות לבנקפניהיה רשאי להממונה חילוט; ם הסכוט וחילוה

 בעל םלפני כן שילודעה, זולת אם מסירת ההימים מיום  שבעהם החל מתו

 . העהודהסכום שנקבע ב את הקזהח

 יא מעשה אולה לכאורה לחילוט האם העי ) לעיל,6ן (טיף קבסע אף האמור על )7(

לבנק  פנייתו חזקה כיל הלבעיע להודלתיקון, רשאי הממונה מחדל הניתן 

 מחדל,או ה המעשה זקה אתיתקן בעל החפה שקבע לא וקתם בתוך א תיעשה

 למחדת המעשה או הא יקןת החזקעל הבחלוף מבלי שתקופה האמורה תוה

 מונה. מהשל לשביעות רצונו 

 ישלים או, חדשה תבורע החזקה עלב ימציא, ממנה חלק או ותרבהע חולטה )8(

 קבלת עם מיד, עדמו באותו ותלהי רמושא כפי, ותרבעה םלסכו עד יתרתה את

  .מונהמה דרישת

 לעבע מלתבו ה של המדינהלגרוע מזכות דיכ בחילוט או החילוט בסמכותאין  )9(

ל המדינה ו מזכותה שא חזקהטר הבהם לפי ש א חבוהש םקה תשלום נזקיזהח

ו ן אל דיכ על פיע כל סעד או תרופה אחרים וו מנהל רשות הגז הטבעי לתבא

  .החזקהטר ש

ביטחון; י דר: הסושאים הבאיםות לרבות בנפסנווראות ה לליםזקות כושטרי הח  )טו(

ות קזח ישירותים לבעל ןמת ;חופיקים וחדיקות, דיווול בתקלות; ביפוטחזוקה ת

בוד עחות, מגבלות על העברה או שסביבה, בטישמירה על הן ענייות לחרות; הוראא

  ח. י וביטות, שיפוריואח קה;ההפ של שטר החזקה ושל נכסי מערכת

 הדוחד , נכון למועלוויתן חזקותבודה תוכנית העב יאתפות בתנשועמידת ה .1.8.4

בעה תוכנית , לא נקלוויתן שטרי חזקות יאתנר דבב לעיל 1.8.3 סעיףבבר לאמור עמ

  לוויתן. בפרויקט חייבתמ הודעב

 ויתןול בחזקות תוכננעל ומתבודה בפוע ניתתוכ .1.8.5

 1 וםמי לוויתן תקוחזת שבוצעו בפועל בהפעולות העיקריו להלן תיאור תמציתי של

ת קוזבח נותנכתושל פעולות מ תמציתייאור וכן תהדוח  ועד למועד פרסום 2017בינואר 

  . ויתןלו

כננות ותהמ ן הפעולותניילע רציו שותפות תוהערכ –תיד ע ידע צופה פניאזהרה בגין מ

פני ה מידע צופ ןועצם ביצוען, הינלרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים  ,וויתןות לבחזק

 הכללי ותףם אצל השאשר קיי דעימת על והמבוסס רך,ת עק ניירושמעו בחועתיד כמ

 הערכות  לן עלסות כובודה המתבסת העמרכיבי תוכניח לגבי דוה עדובמ ורצי ותבשותפ

. ביצוע תוכנית העבודה בפועל ל)(נוב עילהמהמפרציו  תופותבשי ותף הכללשקיבל הש

וא מותנה, וה עילערכות לתית מההיות שונה מהולהויות עשוי לוחות זמנים ועל לרבות

  .יתלכלות כדאיכובולת טכנית יכב ציה החלה,היתר, ברגולבין 
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קופה בפועל לת צעוולות שבושל פע תמציתיתיאור   תקופה
 תננתוכהעבודה המת ניל תוכש או

שוער ל מתקציב כול
ברמת נכס הנפט פעולה ל

  20(באלפי דולר)

על של היקף השתתפות בפו
ויות ההוניות הזכ קימחזי

ציב בתקות ל השותפש
 ר)(באלפי דול

201721   
  

 ) קבלת החלטת השקעה סופיתFID (ידעל י 
' לפיתוח מאגר א1 שלב ן לפיתוחפי לוויתתוש

להלן)  1.8.6 יףעו סרא לפרטים נוספים( לוויתן
ד ו/או ת ציולרכישתקשרויות וחתימת ה

 וח, כפיתיכנית הפבקשר עם תו שירותים
 .שאושרה

 בשטח 5-תן"לווי והפקה וח הערכהדים קויס "
ות קיומו של גז טבעי חזקת לוויתן צפון ואימ

- ו A ,Bלוויתן (חולות  ראגמבשכבות  בשלוש
C(. 

 דוח בדבר ביצוע קיתן וויקבלת החלטת שותפי ל
 I/14 בשטח חזקת" 7הפקה "לוויתן ופיתוח 

 ן.חלקו העליו ום וקדיחתתן דרלווי

 ום , בתיא2-ןתוויל חדוביבת קייטור בסנך המש
אנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. משרד העם 
טימת אלמועד פרסום הדוח, נראה ש נכון

עדויות  ןאית, שאפקטיבי 2012בשנת  חדויקה
 אופןביבה משתקמת בשהס, ולשפיעה ממנו

 ף.י ורציהדרגת

 פרוספקטים  וניתוח של ידות מיפוהמשך עבו
ות ט למטרפרובזקות, פים בשטח החנוס
 תיות.קות סביבידן בוכ קותעמו

פרויקט עיבוד מחדש של סקרים  אתחול
 Western Gecoים באמצעות חברת סייסמ

 דש.חמ חםוופענ
, ההזרימ ומודל יאולוגיגה ודלמה עדכון המשך

 ותכנון יםדוחהקי נילנתו בהתאם, היתר בין
  .ספיםונ קידוחים לביצוע ותוהכנ

  
  93176522, -כ

  
  
  

   
  
  

  94,385 -כ
  

  
  16,551 -כ

  
  
  

  192 -כ
  
  
  
  
  
  
  

  1,228 -כ

  
  123,506-כ

  
  
  
  
  

  
  15,220 -כ

  
  

  2,669 -כ
  

  
  

  31 -כ
  
  
  
  
  
  
  

  198 -כ
  

201823  
  
  

 7 ולוויתן 3 תןוילו קידוחי קדיחת וםיס ,
המשך  .724-ו, 5 ,4, 3 לוויתן וחיקיד תוהשלמ

ם רטילפ יתן.מאגר לוו' לפיתוח א1פיתוח שלב 
 להלן. 1.8.6 ףעינוספים ראו ס

 2וח "לוויתן קידור באזור, יטנ תועולם פקיו ,"
להגנת  בתיאום עם משרד האנרגיה והמשרד

מות קתשה ךאת המש אבמטרה לוודהסביבה, 
 הסביבה.

 סקרים של מחדש העיבוד פרויקט המשך 
 קידוח עם בקשר, היתר בין ,םחוענופ םסייסמי

 .לוויתן בחזקות מוקותעה תלמטרו שפוחי

 ה,  ימזרה ומודל אולוגיהגי המודל עדכון שךמה
   .אם לנתוני הקידוחיםהתב בין היתר,

  
  1,521,955 -כ

  
  

  
  25 -כ

  
  
  

  2,603 -כ
  
  
  

  
  245,415 -כ

  
  

  
  4 -כ

  
  
  

  420 -כ
  
  
  

2019 
  25ואילך

  תןוילור גאמ תוחיפ' לא1תוח שלב פי השלמת 
 ותחילת הזרמת הגז ממנו.

 סקרים של מחדש העיבודקט יסיום פרו 

  
  1,020,169 -כ

  
  

  
  164,502 -כ

  
  

 
  יים.כספת הדוחות הבוקרו במסגרבפועל ו הינם סכומים שהוצאו 9201-7201שנים הסכומים ל   20
ף היק() 00%1ונחי לר (במי דופאל 2,597 -ל כשך ון) בסט(קי דכון תקציבלא כוללות ע 2017ורטות בשנת ת המפהעלויו  21

ישה של המאגר לרבות יות נטלועאלפי דולר),  419 -כ פותשל השות יותת ההונכויוזיקי הבפועל של מחז תתפותההש
 ד'1יא'10כמפורט בביאור  ישראל לירדן ל ביןההולכה הישראלית עד לגבו רכתעלויות בגין הקמת מען וינהוצאות בג

 .ספייםת הכדוחול
 .)100%מיליארד דולר ( 753. -ך של כן כפי שאושר בסיתלוואגר תוח מב פייוך תקצה בחלקה מתינה להעלות הנ"   22
) (היקף %100חי ונ(במ דולר יאלפ 211-כ של בסךן) (קיטו ביתקצ עדכון כוללות לא 0182 בשנת ותטרהמפו העלויות   23

ת לרבו המאגרישה של נט לויותע. ר)לאלפי דו 34 - ותפות כל השות שפועל של מחזיקי הזכויות ההוניההשתתפות ב
 ד'1'יא10כמפורט בביאור  לירדן לאעד לגבול בין ישר מערכת ההולכה הישראלית הקמתבגין ועלויות  בגינןות וצאה

  .ספייםלדוחות הכ
 .לעיל כמתוארא' 1הכולל של פיתוח שלב  ביצול בתקהאמור כל התקציב   24
, הנהלה יות ביטוחלוע ,הוצאות בגינן לרבות ל המאגרות נטישה שן כוללות עלויאינ 2019ת ן שנת בגיהמפורטו העלויות   25

לדוחות  ד'1יא'10אור ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן כמפורט בביבגין הקמת מערכת עלויות וכלליות, 
) ועלויות חות הכספייםלדו ה'1'יא10בביאור  נחגדרת המוכהדרתם (כהג לוויתן השתתפות דמייים ועלויות בגין הכספ

   .להלן) (ב)1.16.4.2ף ורט בסעיפוס (כמפינת דולבקשר עם עסק
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קופה בפועל לת צעוולות שבושל פע תמציתיתיאור   תקופה
 תננתוכהעבודה המת ניל תוכש או

שוער ל מתקציב כול
ברמת נכס הנפט פעולה ל

  20(באלפי דולר)

על של היקף השתתפות בפו
ויות ההוניות הזכ קימחזי

ציב בתקות ל השותפש
 ר)(באלפי דול

 בין ,תהתוצאו וחנעיפתחילת עבודות ו םסמיסיי
 למטרות חיפוש קידוח עם בקשר, היתר

 .תןלווי בחזקות העמוקות

 צעות אמב יבעצוא גז טיחלופות שונות לי בחינת
), FLNGנזלה (לרבות ימית ו/או ה-צנרת תת

לקבלת שירותי  התקשרות תבאמצעו, היתר בין
  .ותכנון הנדסי FEEDביצוע לה הנדס

 2לוויתן "ור באזור קידוח קיום פעולות ניט," 
 השתקמות הסביבה.ת המשך מטרה לוודא אב

נראה שאטימת  נכון למועד פרסום הדוח,
אין עדויות ש ת,ייבאפקט 2012ת הקידוח בשנ

ן ה ממנו ושהסביבה משתקמת באופעלשפי
 .רגתי ורציףהד

 ימה, הזר ומודללוגי דכון המודל הגיאוך עהמש
  . םני הקידוחיתר, בהתאם לנתויה יןב

  2,093 -כ
  

  
  

  1,341-כ
  
  
  
  
  

  220 -כ
  
  

  337 -כ
  

  
  

  216-כ
  
  
  
  
  

  35 -כ
  
  
  
  
  

2020 
 לפיתוחא' 1 שלב פיתוח סיוםעם ר שבק עלויות   26ואילך

 כלל הרצת סיום זה ללובכ, לוויתן מאגר
 Turbo -ת ה(לרבו בפלטפורמה המערכות

Expanders ,(דנסטהקונ מערך בניית וסיום 
 .והפעלתו חגית רתא השלמת ותלרב, היבשתי

 ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  הפקה המשך
 ים.שוטפ

 ש ופיחלקידוח  גיבוש פרוספקט ותוכנית
וויתן לצורך טרות העמוקות בחזקות ללמ

 כדאיות בחינת, ובמסגרת זו נהלממו ההגשת
נוסף לצורך טיוב הידע  סייסמיר סק לביצוע

קידוח ת קבלת החלט את בכדי לבסס, וזקייםה
 זה בהקשרספלורציה למטרות החדשות. אק

 בוחנת, הדוח פרסום למועד נכון, כי יצויין
 שותף לצירוףת פשרואה תות אותפשה

, באיפיוןטיים ל ידע וניסיון רלוונאסטרטגי בע
 שזוהו החיפוש מטרות של פיתוחו היחקד

 מבנה מסוג מטרה(ובפרט  החזקה חבשט
 .)טיקרבונ

 שלב במסגרת פותסונ והשלמה חקידו פעולות 
 בנתוני כמפורט, לוויתן מאגר לפיתוחא' 1

   27.להלן המובאים המהוון יםהתזר

 או /וויתן גר לולפיתוח מאב' 1 בלפיתוח ש
  .וככל שיידרש ,נוספות פיתוחחלופות 

 עות טבעי באמצחלופות שונות לייצוא גז  תינבח
), FLNGת ימית ו/או הנזלה (לרבו-צנרת תת

לקבלת שירותי  תשרוקתה באמצעות ,היתר בין
 ותכנון הנדסי. FEEDביצוע להנדסה 

 בסביבת טור, ככל שתידרשנה,ולות ניקיום פע 
המשך רה לוודא את , במט"2ויתן ח "לווידק

 ה.השתקמות הסביב

 ל הגיאולוגי ומודל הזרימה,ודהמשך עדכון המ  

  
  

  356,21128-כ
  

  
  
  
  
  
  
  

  טרם נקבע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  000086,3,29-כ
  

  
לחלופה  םתאייקבע בה

ראו פרטים ע. לצושתב
  30לןלה (ד)1.8.6 ףסעי

  
  005,1431 -כ

  
  
  

  47932-כ
  

  
  

  19,569-כ
  

  
  
  
  
  
  
  

  טרם נקבע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  497,618-כ
  
  

ייקבע בהתאם לחלופה 
 ףסעי ראובוצע. לפרטים שת

  להלן (ד)1.8.6
  

  6,692-כ
  
  
  

  77-כ
  

 
המקטע  הקמתעם  בקשר רציו שותפותאת עשויה לשכוללים עלויות בהן  םאינ 2020בשנת  יםרטהמפו יביםהתקצ   26

 שותפיידי -על אושר טרם אשר תקציב, )100%( דולר וןלימי 65 -בסך של כלהלן)  1.14.15.2המשולב (כהגדרתו בסעיף 
 .לוויתן

תקציב יצוין כי ה .ources)gent resbest estimate conti serves androbable re(Pיותר בתרחיש האומדן הטוב ב   27
  האמור אינו כולל עלויות נטישה.

  לעיל. א' כמתואר1ח שלב פיתו ציבתקת יתר   28

 שותפי לוויתן. דיי-זה טרם אושר על תקציב   29
 ידי שותפי לוויתן.-תקציב זה טרם אושר על   30
 פי לוויתן.ידי שות-תקציב זה אושר על   31
 לוויתן. ידי שותפי-זה אושר עלתקציב    32
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קופה בפועל לת צעוולות שבושל פע תמציתיתיאור   תקופה
 תננתוכהעבודה המת ניל תוכש או

שוער ל מתקציב כול
ברמת נכס הנפט פעולה ל

  20(באלפי דולר)

על של היקף השתתפות בפו
ויות ההוניות הזכ קימחזי

ציב בתקות ל השותפש
 ר)(באלפי דול

ר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה, בין הית
ת השלמוו וע קידוחיםנון והכנות לביצכתו

  נוספות, ככל שיידרשו.

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  ןלווית מאגר יתוחפל תכנית .1.8.6

ה הפק קיבולתב תוח,הממונה תכנית הפי על ידיאושרה  ,2016ביוני  2 ביום  )א(

המפעילה. במכתב האישור  על ידיכפי שהוגשה  ,לשנה BCM 21-של כ תמלייסמק

כמות הגז  שניתנה לו,ומית ברה בינלאעת של חד חוות יפ לעציין הממונה, כי 

את לפי תכנית זו TCF 17.6יתן הינה וותופק ממאגר לשר הטבעי המשוערת א

ובעיקר  םיספנואחר קבלת נתונים . כן ציין הממונה, כי לההפקה אשר הוגשה

במהלך ההפקה  ", וכן עם קבלת נתונים שיתקבלו5לאחר ביצוע "קידוח לוויתן 

ורך חישובי אישורי יצוא, ן היתר, לצן, בית תעודכקה המשוערהפכמות ה ,המהשד

רו המפעילה, הועב על ידיי והערכה צוע פעולות מיפול לביבמקביכל שיידרש. כ

עדכון נטי לצורך הרלוו המידע ואמלעל מנת לספק את  כאמור םלממונה נתוני

י ן, כוייצעיל. ל וא, כאמורישורי יצחישובי אכמות ההפקה המשוערת וכן לצורך 

משאבים של האמורה הינה שונה מהערכת החוות הדעת בים בהערכת המשא

ריך עתודות מע על ידיותפות שאבים שניתן לשכאמור בדוח המ לוויתןשותפי 

 )"Netherland, Sewell and Associates, Inc.(  )"NSAIך ובלתי תלוי (מומחה, מוסמ

 כמות, תהשותפו להערכת יכ שגדיו, זאת עם יחד .הלןל 1.8.12 בסעיף כמפורט

 תוכנית של יישומה לשם מספקת, הממונה שהציג כפי, המשוערת ההפקה

 ומספקת, במלואה, שאושרה כפי בשנה BCM 21-כעד  של הפקה בהיקף ,וחיתפה

 .זה בהיקף הפיתוח לתכנית הרלבנטיים אצוהיי כמיסה מלוא של יישומם םלש

עדכון  לצורך הממונהיקה מטעם בד תמקייתמת השותפות, יצוין, כי למיטב ידיע

  .  כמות ההפקה המשוערת כאמור

 Final( סופית השקעה החלטת לוויתן תפיוש לוקיב ,2017בפברואר  23 ביום  )ב(

Investment Decision - FID (לוויתן למאגר וחיתהפ ניתוכתבא' 1 בשל לפיתוח ,

 100%ין ר (בגד דולמיליאר 3.75-לשנה, בתקציב של כ BCM 12-כ של בקיבולת

הדוח וכפי שנמסר לשותפות מנובל,  פרסום נכון למועד .לוויתן)במאגר כויות מהז

ואה לתקציב כפי , בהשולוויתן' של מאגר א1יתוח שלב לות פרויקט פן בעהחסכו

יצוין, כי  ).100%לר (יון דומיל 217- כ שלד על סך משורו עושהוערך בעת אי

- כלל סך של ינו כווכן א לליותוכהלה והנ חביטו עלויותכולל אינו  התקציב האמור

הישראלית עד לכה בגין עלויות להשלמת מערכת ההו )100%(ר מיליון דול 122

 תתפותשה דמיבגין  )100%מיליון דולר ( 200 -כשל  וסך לירדן לגבול ישראל

) ועלויות בקשר עם לדוחות הכספיים ה'1'אי10המונח בביאור  דרתהג(כ ויתןול

 החלה ,2019בנובמבר  19 ביום .)להלן (ב)1.16.4.2בסעיף ורט (כמפ ת דולפינוסעסק

 31ביום  ;לה הנלוות תיותתשוה לוויתן תדסא מערכות של ההרצה תקופת

 2020בינואר  1 יום. בתןממאגר לווי הטבעי הגז זרמתה החלה 2019בדצמבר 
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 רטמפו(ה NEPCOהסכם  במסגרת ןרדליהטבעי מהמאגר  רמת הגזהחלה הז

 יהטבע הגז הזרמת החלה ,2020 בינואר 15 ביוםולהלן)  (א)1.16.4.2 בסעיף

). להלן (ב)1.16.4.2ף עיבס(המפורט  וסדולפינהסכם  סגרתמב למצרים מאגרהמ

 ,ההפקה ממאגר לוויתן בכושר) ramp-up( ההדרגתית ההעלאהאודות רטים לפ

  .ןלהל 1.21.1 ףסעי ראו

ויתן כוללת לפיתוח מאגר לות ת המאושרינהדוח, התוכ וםלמועד פרס וןנכ  )ג(

 המקומיונדנסט למשק אספקת ק כןו ואיצליקת גז טבעי למשק המקומי ואספ

   :עיקריה כדלקמןו"), התוכנית" או "תוכנית הפיתוח" בסעיף זה:(

ועה ימית לפלטפורמה קב- צנרת תתוברו בקידוחי הפקה יח שמונה )1(

המים  (בתחומים שתוקם בי ")הרמפוהפלט"בסעיף זה: (

יה עלוש/ח 37בהתאם להוראות תמ"א יים של ישראל) טריטוריאלה

ום הגז ורמה יזר. מהפלטפוהקונדנסט הטיפול בגזערכות ו כל מקנותי

לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית של 

. ")ר לנתג"זודת החיבוקנ/ח ("37פי שהוגדרה בתמ"א תג"ז כנ

ד לצינור הגז מוצינור נפרד ובצוף בוא לחאף ה ט יוזרםנסנדהקו

 לפרטים"). "ןזב"מ ("בעט פלנ וקיקת לבתי זלהתחברווימשיך עד 

   .ןלהל 1.14.12 סעיף ראו, /ח37"א מת אישור אודות נוספים

 של הבארות, הפלטפורמה, הצנרתההפקה, הטיפול וההולכה לת יכו )2(

, לרבות הצנרת מהשדה והמתקנים הנלווים ה אליהובילמה

קנים ט והמתקונדנסה רתנ, צלנתג"זה לנקודת החיבור מהפלטפורמ

לשנה. הגז  BCM 21-כעד לעמוד על  יםמתוכננ לוויםהנם היבשתיי

קומי ולאספקה משק המשיסופק בנקודת החיבור לנתג"ז ייועד ל

ל ולסף, תכבנו. ותת ההולכה הארצית למדינות שכנבאמצעות מערכ

לצנרת ימית  הפלטפורמה נקודת יציאה נוספת המיועדת לחיבור

  . הגז ייצואל רהה אשר תיועד בעיקשנב BCM 12- כ ולת של עדבקיב

שלב . 1: כמפורט להלן בשני שלבים יושםיהפיתוח  ,תוכניתם לתאבה )3(

צנרת תת  מערךות, מערכות תת ימי ,הפקה בארותארבע  כולל -א' 1

עם מתקני טיפול בקיבולת של  פורמהטלקנת פתה, מהורימית לפלטפ

 תייםהיבש יםנתקמוה הצנרת וכל לחוף צנרת, הלשנ BCM 12-כ

פט הגולמי של הנ  "ז וצנרתתגת הגז של ננרלצר לחיבו םהנדרשי

שלב  .2 ;.א'1לב למועד פרסום הדוח הושלם פיתוח ש נכון. קצא"א

 הטיפול קניתמ , והרחבתותספנו בארות הפקהארבע  הכולל - ב'1

וללת של טיפול הכיכולת ה את שיגדיל באופן בפלטפורמה

 יטבע גז אספקת ךלצור לשנהנוספים  BCM 9- כ דעב הפלטפורמה

-(ל דולר מיליארד 1.5-2-כ של מוערך בתקציב, נוספים יעד קיוולש

הדוח  פרסום נכון למועדיצוין, כי  .)לוויתן יקטרובפ יותמהזכו 100%

קיבלו החלטת השקעה סופית טרם ן לוויתתר שותפי ות ויהשותפ

 . יתן' של מאגר לווב1 לפיתוח שלב
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ת לום בשלבי הפעיייצויקט לוויתן מני פרווח מתקהדד עלמו )4(

פעילותן של כלל  ר במהלכם, בין היתר, נבדקותהראשונים, אש

 כאמורות הראשונים וין, כי במהלך שלבי הפעילצייקט. מערכות הפרו

בחשבון  בחלקם אף נלקחואשר  ונים,ים שתרחש אירועעשויים לה

ל לותן שקת פעידימב צאהר, כתוהמקורי, בין הית במסגרת התכנון

להערכת שותפי לוויתן, הקמת י, עוד יצוין כ ויקט.פרה כלל מערכות

המחצית  במהלך אתר חגית תושלםנסט בהקונדמערך אחסון 

ר להעביר את כי ככל שלא יתאפש וין,יצ. 2020ל שנת ש נההראשו

 .באתר חגית למשאיות כבישט לבז"ן, ייפרק הקונדנסט ונדנסהק

 ולהפיקעת לעת כפי שיידרש מבהיקף הפקה  שראפלנת כי על מ, יצוין )5(

את המשאבים במאגר לוויתן במהלך חיי הפרויקט יידרשו קידוחי 

 הפקה נוספים. 

מעבר לקיבולת של מערכת ה עליככל שהיקף הדרישה לגז  ,כן ומכ )6(

 תן לעדכון תוכנית הפיתוח באופן שיאפשריוי לו, יפעלו שותפקהההפ

 חתוכנית הפיתוכיום בכללים נ נםישא נוספים ולי טיפקנפת מתוסה

שותפי לוויתן לקדם  , בכוונתה. כך לדוגמבשנה) BCM 21-כ(מעבר ל

בהתאם לביקושים הנוכחיים פיתוח בעתיד שלב נוסף בתוכנית ה

  . להלן 1.17בסעיף פורט כמיעד נוספים, הצפויים בשווקי ו

חלופות שונות להגדלת  ויתןי לותפשום יח זה, בוחנדולמועד פרסום  ןוכנ  )ד(

של באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת  היקף ההפקה ממאגר לוויתן

שוק הצפויים בקושים הנוכחיים ואם לבי, והכל בהתההפקהפלטפורמת 

 :באותאת החלופות ה זה לל, ובכיים וגלובאלייםובשווקי יעד אזורהמקומי 

ה שנל BCM 16-כה לשנל BCM 12-כה מקפההגדלת יכולת ה )1(

הוספת בארות ותשתיות נלוות, ובהן הוספת השקעה בעות באמצ

אינטש משדה לוויתן לפלטפורמת  20-צינור שלישי בקוטר של כ

ות ב השקעות משמעותיצפויה לחיי . יצוין כי, חלופה זו אינהלוויתן

 שבוצעומעבר לאלו פלטפורמה, ה של הפקלת הההגדלת קיבוב

 .א'1ת שלב רסגבמ

(שלב לשנה  BCM 21-כלשנה ל BCM 12- כמ קהפההולת ת יכדלהג )2(

הרחבת הוספת בארות ותשתיות נלוות, השקעה בבאמצעות ב') 1

טש אינ 20-לישי בקוטר של כר שינו, צמתקני הטיפול בפלטפורמה

זו צפויה לחייב  פה, חלוויתן. יצוין כימשדה לוויתן לפלטפורמת לו

 ה,מפלטפורשל הה ת קיבולת ההפקלדגההשקעות משמעותיות ב

 .א'1במסגרת שלב  שבוצעולו לא עברמ

הגדלת יכולת , בכפוף ליישום החלופה הראשונה המתוארת לעיל )3(

 , באמצעותלשנה, בין היתר BCM 24-כלשנה ל BCM 16-כההפקה מ

 הרמפלטפוהטיפול במתקני הרחבת הוספת בארות, קעה בהש



  -  א                                                               
 

30

ת עוויה לחייב השקפצ חלופה זויצוין, כי  ותשתיות נלוות.

פלטפורמה, מעבר לאלו הת ההפקה של בולהגדלת קיב תמשמעותיו

תכנית הפיתוח כאמור בס"ק וכן עדכון  שלבים קודמים לכךב שבוצעו

 .יל) לע5(ג)(

 2019 בשנתאישרו גדלת היקפי ההפקה השונות לך בחינת חלופות ורלצ

ליון דולר ימ 43-בסך של כ, מפורט לתכנון הנדסי ציבתק ויתןשותפי לו

)100%(.  

המידע המפורט לעיל ביחס לפרטי תוכנית  –פה פני עתיד ן מידע צויאזהרה בג

הפקה כמתואר לעיל, היקף הלהערכות בדבר חלופות אפשריות להגדלת הפיתוח, 

 ותעלוי גביערכות לאגר לוויתן, להההפקה הצפויה ממ יכולתבדבר  תלהערכו

וק חעותו בשמכמ ידצופה פני עת דעמי המהוו הזמנים לוחותוהפיתוח  תוכנית

 במאגר והמפעילה תפות רציובשו הכללי השותף הערכות על מבוססו רךניירות ע

 יםמנהז ולוחות הפיתוח תכנית , םוביניה גורמים מגוון  על בהתבסס, לוויתן

, ציוד ינותמז של יםמשוער יםוננת, רגולטוריים אישורים קבלת, ליישומה

 או להתממש שלא עשויר מוהא דעהמי .העבר וןסיני  על וכן ועלויות תיםשירו

 במגוון  עיכוביםאו /ו שינויים ויחולו במידה מהותית שונה באופן להתממש

 תנאי ישתנו, וקבלשנת ההערכות שישתנו במידה וכן, ללעי שפורטו כפי הגורמים

 מתנאים או/ו אופוליטייםיג ריים,רגולטו ייםשינו של ממכלולאו /ו השוק

 הקשורים צפויים בלתי יםמגורמאו /ו תןלווי במאגר ייםכנוט תפעוליים

 פיתוח מהתקדמות כתוצאהאו /ו טבעי וגז נפט של ושיווק הפקה, בחיפושים

  .ולהשלמת עד לוויתן מאגר

   ןיתלוו חזקותסות בור ההשתתפות בהוצאות ובהכנעיניין שגילוי לע .1.8.7

 יוצר ותפתושל ות שהוניות היוכך למחזיקי הזבפועל המשוי יעורהשיין נעוט לפיר להלן

  :ליותבהוצאות פוטנציאוכן בהכנסות ו ,לוויתן חזקותב

ני פל וזאח  שיעור ההשתתפות
  החזר השקעה

 אחוז אחרי
החזר 

  קעההש

ר מגולם עושי
לפני  100% -ל

  הזר השקעהח

שיעור מגולם 
אחרי  100% -ל

  עהקהחזר הש

  יםהסבר

ועל ך בפימשוה ורהשיע
הזכויות למחזיקי 

השותפות ת של ההוניו
  תןיולו ותקחזב

15%  15%  100%  100%    

ועל משויך בפהשיעור ה
הזכויות  למחזיקי

ות פתהשוההוניות של 
 תקוחזבהכנסות מ

  ןלווית

יב תחש ורא  79.533%  81.533%  11.93%  12.23%
 1.8.8 סעיףב

  להלן

ות ההשתתפשיעור 
קי של מחזי בפועל
ל ות שיהונה ותיהזכו

וצאות השותפות בה
ות עילבפת הכרוכו
ה הפק וא חתויפ חיפוש,

  ןלווית חזקותב

15.68%-
16.77%  

15.68%-
16.77%  

111.8%-
104.5%  

111.8%-
104.5%  

תחשיב  ורא
 1.8.9 ףבסעי

  לןהל
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 ת בהכנסותשל השותפוות ההוניות י הזכוילמחזיק משויך בפועלשיעור השוב היח .1.8.8

  ןלווית תוחזקמ

ו ים אהתמלוגמחושבים  הסבר תמציתי כיצד  זאחו   טפרי
ם) (וכן הוצאות ואחרי ניכוי תורבל( התשלומים

  לתיאור ההסכם) הפנייה

ט הנפ סנכ שנתיות חזויות של סותהכנ
  ית (%)לאחר התגל

100%    

  :ס הנפטברמת נכ ת לאחר תגלית)הכנסוהמנגזרים שלום (הוגים או התמלט התפירו

מחושבים לפי  וגיםוק הנפט התמלבחנקבע כפי ש  ) 12.50%(  הדינמה
פועל עשוי וג בהתמל רעושי .ראוק בפי הבוי ששו

להיות נמוך יותר כתוצאה מניכוי הוצאות בגין 
מערכות ההולכה והטיפול בגז עד לנקודת מסירת 

 מיםמשלאישור הדוח,  למועד וןכנ .חוףהגז ב
 חשבון על, מותמקד למדינה לוויתן שותפי

  . לוויתן רויקטפמ סותכנהה בגין התמלוגים

    -  המפעיל 

    -  נפטת הזכו מוכר

    -  גיאולוג או נותן שירות אחר

  === =======    

    87.50%  פטנהטרלות ברמת נכס ת מנוהכנסו

ת י הזכויויך למחזיקהחלק המשו
ת בהכנסות נכס ת של השותפוההוניו

  הנפט המנוטרלות:

  
15%  

  

יות זכוה יקיסה"כ חלקם של מחז
 רעושיב תוותפשל הש ניותההו

ס הנפט סות בפועל, ברמת נכההכנ
רמת שלומים אחרים ב(לפני ת

  השותפות):

13.13%  15% X 87.50%  

      

  :השותפות מתשר עם נכס הנפט ברגלית) בקות לאחר ת(הנגזרים מההכנס שלומיםתמלוגים או תפירוט 

  
  :השותפות מתבר

צאות וזר העד הח  
  השותפות

הוצאות זר חה חרלא
  ותפתהשו

  

זכויות ההוניות הזיקי חמ של םרושיע
ם לנותן שירות ת בתשלוהשותפו של

רמת ום בחר הגוזר את התשלא
  ת:תפוהשו

)0.45%(  )0.60%(  15%*3% 33   
15%*4%  

ניות ות ההוויחזיקי הזכשיעורם של מ
  י:לום לשותף הכללל השותפות בתשש

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

  ======== ==    

  11.93%  12.23%  סה"כ

ות קי הזכויות ההוניזישל מחרם עויש
 בהכנסות עקב קבלתשותפות של ה

  כס:מהנ תמלוגים נוספים

-    

בפועל למחזיקי המשויך השיעור 
תפות ת ההוניות של השוהזכויו
  הנפט: סות מנכסבהכנ

12.23%  11.93%    

  
  
  
  
  

 
ד מהם זכאי ולוג, כאשר כל אחלגיא העל-גלול הינם מול השותף הכללי, אשר המחה מחצית מתמהסכמי תמלוגי הע   33

ה השותפות לצורך תפות בנפט שיופק וינוצל מנכס הנפט, עד להחזר ההוצאות שהוציאשוה מחלקה של 3%של  לסכום
לאחר  4%מה), ובשיעור של ישמש לצרכי ההפקה עצת הנפט שמכל סוג אך לאחר הפחתי תמלוגים (לפני ניכושי נפט חיפו

  השיעורים מחושבים מהשווי בפי הבאר. .ותתפשוהחזר הוצאותיה של ה
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 ותצאבהו השותפותשל  תניוהזכויות ההו זיקיל מחות בפועל שור ההשתתפחישוב שיע .1.8.9

 לוויתן חזקותבפקה ח וההויתהפ ,שוהחיפ

או  הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים  אחוז  פריט 
  )יה לתיאור ההסכםנ(וכן הפהתשלום 

 ל נכס הנפטגרת שורטיות במסיאות תהוצא
  האמורים)תמלוגים (ללא ה

100%    

  :מת נכס הנפט) ברצאותגזרים מההומים (הנולפירוט התש

 העקיפותיו תוהוצא זרהח לתלקבזכאי  ילפעמה  4%-1%  עילפמה
הישירות בקשר  ההוצאות מכלל 1% של בשיעור

 להחרגות בכפוף עם פעולות פיתוח והפקה,
  ווק.ישילות כגון פע מסוימות

 שיעורב ם למפעילתשלו - םות חיפושיבגין הוצא
  רוצאות הישירות, כאשההמכלל  4% - 1%של 

ת צאוהו רד עם עלייתוייל התשלום למפע עוריש
  .יםהחיפוש

ת ת עקיפום הוצאוינם בגין תשלוה האל מיםוכס
ת וישיראות להחזר הוצוהם בנוסף  של המפעיל

 למפעיל. למותמשוה

    -  השותף הכללי

    -  כות הנפטר זמוכ

ס ות בפועל ברמת נכר ההוצאסה"כ שיעו
  טפנה

101%-104%    

ל ההוניות שיות הזכושיעורם של מחזיקי 
  ר)רשובשט (הנפ סכבהוצאות נת ופשותה

15%    

  === =======    

ועל של מחזיקי הזכויות פביעורם סה"כ ש
רמת , בצאותבהו פות,ההוניות של השות

ברמת  אחרים הנפט (ולפני תשלומיםנכס 
  השותפות)

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

יות ההוניות של וכמחזיקי הזשל  םשיעור
וצאות ההמ גזרבלת תשלום הנת בקותפוהש

  ותפותהש דיעל י

-    

  ==== ======    

    15.60%-15.15%  סה"כ

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

  
  

  :ברמת השותפות

 י שיעורם שלחושבו לפשלהלן י(האחוזים  ותפותט וברמת השנפכס העם נרים מההוצאות) בקשר נגזם (הלומיט תשפירו
  :נפט)כס הת בנההוניות של השותפו תמחזיקי בזכויו

    0  תפותובש מפעיל

-0.53%  ליהכל ףתהשו
0.55%  

1.14%-
1.17%  

 מעלויות  7.5%השותף הכללי זכאי לשיעור של 
של  , פיתוח נכסי הנפט והפקת נפטחיפושי הנפט

עבודות בניה מעלויות  3.5%ר של ולשיעו השותפות
פט בסכום מתקנים להפקת נאו התקנה של /ו

  34על מיליון דולר העולה
7.5%  X  15.15%-15.60%  
3.5%  X  15.15%-15.60%  

    0  נפט ה תוכז מוכר

      

   ==========    

ת למחזיקי הזכויו ור המשויך בפועליעהש
 ות, בהוצאות הכרוכותוניות של השותפהה

קה בנכס הפ וח איתופוש, פבפעילות חי
  הנפט

15.68%-
16.15%  

16.29%-
16.77%  

  

 

 
  פת. עיל כאמור הינם בנוסף לתשלומים המשולמים למפעיל העסקה המשותדמי המפ   34
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 יפס הנפט (באלח בנכהפיתווש ת החיפווך פעילמו במהלומים ששולתגמולים ותשל .1.8.10

  ר)ולד

יקי של מחזיעורם ש כ"הס  יטרפ
הזכויות ההוניות של 

ת בהשקעה השותפו
  35ובתקופה ז

מחזיקי  מתוכו, שיעורם של
ת ההוניות של הזכויו

 לומיםת בתשוהשותפ
  לילשותף הכל

מחזיקי  יעורם שלשו, וכתמ
של וניות הזכויות הה

מים ות בתשלוהשותפ
   עיללמפ

על תקציב שהושקע בפו
 תו(לרב 2017בשנת 

  )יםרמוים האלומהתש

  1,316  9,852-כ   141,205 -כ

 בפועל שהושקע תקציב
(לרבות  2018 בשנת

  )האמורים התשלומים

  2,276   17,149-כ    245,805-כ

 בפועל שהושקע תקציב
ת רבו(ל 2019 בשנת

  )האמורים התשלומים

  1,520  11,518 -כ  165,091-כ

  
  טנפבנכסי השותפים ים מהותיים בין ההסכמ תיאור .1.8.11

 Joint Operating)הסכם תפעול משותף במסגרת  נעשית תןיולו ותזקבח תולעיהפ

Agreement) ף זהבסעי(ת) עלי שתוקן מעת (כפ 2008באוגוסט  3 מיום :"JOA ,("אשר 

 1.8.1 בסעיף כמפורט לוויתן בחזקות םפיותהש ויתר ותהשותפ הינם םויכ ול הצדדים

  .(Operator) לעימפלבל ונ מונתהו על פיו לעיל,

  ליכל

 ותחזקבתחומי  פעולותהצדדים בקשר ל וחובות זכויות את לקבוע היא JOA - ה רתטמ

 .")פטהנ ינכסק זה: ""בס( לוויתן

  ותתחשבנאופן הה

 ברכוש  הנפט, יבנכססים ות והאינטר, כל הזכויJOA-ב רתאחאלא אם כן נקבע 

לים כלוה טפהנכס ני אפוף לתניהיו בכ ונים שיופקו מהם,המשותף ובכל ההידרוקרב

ים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הנפט. כמו כן, אלא אם כן להח

וכל  JOA-וה תנאי נכסי הנפט על פיהצדדים  יבויות, התחיJOA-נאמר אחרת ב

המפעיל בקשר עם הפעולות  על ידינתחייבו או אות שהוצאו חבויות והוצה

, ם, בינם בין עצמםם הצדדיהו בשאיי 37,ףותשבון המשחכויים לוכל זי 36,משותפותה

בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם בנכסי הנפט, וכל צד ישלם במועד בהתאם 

אם ״) את חלקו בהתבנותהתחשכללי ה(״ JOA-שב Accounting Procedure-להוראות ה

רי מעיק י התשלום הםל הוצאות החשבון המשותף. מועדתפות שלו בכלשיעור ההשת

אינם שוללים את זכותו  JOA- ה על פילשהו חיוב כ לשד צ על ידים י. תשלומJOA-ה

ל נובל להחזר כית זכא, כללי ההתחשבנות על פילאחר מכן לחלוק על אותו חיוב. 

 חזר ההוצאותפעיל וכן להכמ ידהבקשר למילוי תפקהישירות שתוציא ההוצאות 

 ב פת בשלקה המשותההוצאות של העיס הבלתי ישירות הנגזרות משיעור

  :לןפורט להמכה ציורספלקהא

 
  ל.ם למפעיבגינן משולמים תשלומיהפקה וכו') ש ,יפושיםות (חויבות עללר   35
ן וכ JOA-י הוראות הפ-יל עלידי המפע-ולות המבוצעות עלהינן הפעות״ , ״הפעולות המשותפJOA-בהתאם להגדרות ה   36

  JOA.-וב כל אחד מהצדדים לניתנות לחיה העלויות
ת הפרויקט המשותף ידי המפעיל לטוב-ם עלוחזקיבונות הממשותף״ הינם חש, ״החשבון הJOA-בהתאם להגדרות ה   37

  ובכללי ההתחשבנות. JOA-ים שנקבעו בבהתאם לכלל
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ר התשלום למפעיל (כאחוז מההוצאה עו שי
 רה) הישי

  )(בחישוב שנתי  הוצאות ישירות

 - לר וליון דימ 4עד  4%

 - ליון דולר ימ 7ועד  4 -מ  3%

 - ר דול ןליוימ 12ועד  7 -מ  2%

 - ליון דולר  ימ 12 לעמ 1%

  
א לפיו יה ,ןיתוול טקרויבפ תףשומתפעול הם תיקון להסכם התנח ,2016ביוני  30ביום 

שר עם ירות בקאות הישמכלל ההוצ 1%בשיעור  עקיפות הוצאות לקבלת זכאי ילהמפע

   וק.מות, כגון פעילות שיומסוייבכפוף להחרגות , והפקה פיתוח פעילות

  המפעילל ש תיווחובו ותיוזכוי

, תפוותשולות המבלעדי לניהול הפעיהיה המפעיל אחראי באופן  JOA-בהתאם ל

 תוכנית ביצוע, לתשלום והרשאות תקציבים, עבודה תוכניות הכנת, היתר בין תלולהכו

 והחומרים  האישורים כל והשגת תכנון, שותףמה התפעול ועדת אישור על פי העבודה

 של יעיל ביצוע לצורך כנדרש טכניים ושירותים וץייע שירותי ומתן, לביצוען הדרושים

 ו(אשר יכול שיהיים וכנו/או ס הנמש ילנבעסיק קלהי ארש פעיל. המהמשותף פעולתה

או צד קשור/מסונף של אחד  JOA-מפעיל או אחד הצדדים לל 38מסונף/קשור צד

  . פות כאמורעולות משות) לביצוע פJOA-הצדדים ל

השאר, לבצע את הפעולות המפעיל חייב, בין  פות יהיהת המשותהפעולו הולבני

ראות ועדת הוו JOA-ם, ההיעל םליחים הללהכו טי הנפכסות בהתאם לתנאי נהמשותפ

שר תפקידיה מפורטים להלן): לנהל את כל הפעולות המשותפות בשקידה התפעול (א

אומית הנפט הבינלהמקובלים בתעשיית רונות עקל בהתאםופן בטוח ויעיל ובא

-וחים המפורטים בהמפעיל להשיג ולקיים את הביט ו כן, נדרשומות. כמנסיבות דב

JOA בו. לותוכלהראות ולהם אבהת  

ודעה מוקדמת סבירה, להרשות לנציגי כל צד בכל זמן ל, לאחר קבלת הב המפעיעוד חיי

על  משותפות כולל הזכות להשקיףאחריותם גישה לפעולות הסביר ועל חשבונם ו

אות הל ביקורת פיננסית בהתאם להורכל רכוש משותף ולנ לבחוןמשותפות ו פעולות

  .JOA-ב יםעות הקבוכללי ההתחשבנ

, המפעיל יקבע את מספר JOA-ם והעליהפט, התנאים החלים י נכסי הננאלתף ופכב

ם להם בקשר בודתם ואת התמורה שתשולהעובדים, יבחר אותם ויקבע את שעות ע

וקבלנים הדרושים  ותם עובדים, סוכניםורק איעסיק אך  ות. המפעיללפעולות המשותפ

 .משותפותלביצוע הפעולות הבאופן סביר 

ויאפשר להם  JOA-ואינפורמציה כמפורט בונים אחרים נתה םיצדדלק פפעיל יסמה

 המשותפות. נתונים שנרכשו בפעולותהגישה בכל זמן סביר לכל 

המהותיות  ביעותד על כל התלצדדים מי התפעול, יודיע שתורה ועדת המפעיל, כפי

 . המפעילהןלנוגעות המשותפות ו/או ה אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולותתביעות ו

 
-או בעקיפין), ו (במישרין AJO-י צד ליד-להשולט או נשלט עי משפט כגוף JOA-ר/מסונף" מוגדר ב"צד קשו זה, לענין   38

בלת היכולת לשלוט בקה או ההצבעמזכויות  50%-על יותר מ"שליטה" משמעה הבעלות (במישרין או בעקיפין) 
 ור.ההחלטות בגוף המשפטי האמ
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תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי  גונן בפניצדדים ויתה תג אציי

דולר בתוספת  50,000 יעות בסכום שלא יעלה עללהתפשר בכל תביעה או סדרת תב

כל סכום/ים העולים על הסך דת התפעול לישור ועקש את אוהוא יב ת משפטיות,הוצאו

עורך דין משלו בכל הסדר  על ידיצג וימות ילה ונו הוא,שבחאי, על ל. כל צד יהיה זכהנ״

כל תביעה פשרה או הגנה בתביעות כאמור. שום צד לא יתפשר לגבי חלקו היחסי ב

ים באינטרסלפגוע  זאת מבליכול לעשות ועדת התפעול שהוא יוחילה למבלי שהוכיח ת

 ות המשותפות.של הפעול

ו צד כנגד אות העיתב לכ להאחרים עם יית לצדדדמפעיל יודיע מייכל צד אשר אינו 

צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או העלולה להשפיע  על ידינעשתה אשר 

בהתאם יעה כאמור מפעיל יתגונן או יתפשר בתבות המשותפות, והצד הלא על הפעול

אשר יגרמו בקשר התפעול. ההוצאות והנזקים  עדתו על ידישר יינתנו אות אלהור

משותפות יהיו לחובת החשבון לפעולות הם לייחוס ינתני ראשוו לפשרה א תהתגוננול

 המשותף.

נושאי לרבות הדירקטורים ו - ה פרט לאמור אחרת בסעיף זה, המפעיל (ולעניין ז

ביחד: י המשרה בהן, להלן ונושאדירקטורים ורות בו וההמשרה בו, חברות הקש

נפט) ה ינכסבו תר השתתפועויבולות שעט כצד בגישא (למ״) לא יהגופים המשופים״

, עלות, הוצאה או חבות הנובעים מביצוע (או אי ביצוע) של תפקידיו נזק, הפסדבכל 

ם ות לצדדיחבמ JOA-ה על פיים משוחררים כמפעיל, והגופים המשופ והפונקציות שלו

וצאה או נובעים עלויות, הוצאות וחבויות שהם תכל נזקים, הפסדים, מפעיל לשאינם 

פגם קודם,  על ידימלא או חלקי, ו, באופן ף אם נגרמא ,מוראכ )אי ביצועו איצוע (במ

אשמה , אחריות מוחלטת או כל רשלנות (בלעדית, משותפת או מקבילה), רשלנות רבתי

 .כאמורגוף משופה או של כל  חוקית אחרת של המפעיל

בנכסי  השתתפותם לשיעוריבהתאם  JOA-לסעיף זה, הצדדים פרט לאמור אחרת ב

שופים על כל הנזקים, הפסדים, עלויות, הגופים המפעיל ואת המ את ושפיט יגנו ונפה

ם מתביעות, בירים) וחבויות, הנובעיהוצאות (כולל הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד ס

שהם תוצאה או או גוף משפטי ואדם כל  על ידיוגשו ת תביעה שהדרישות או עילו

דם, פגם קו דיי על, ילקחמלא או  פןוגרמו באות, אף אם נמשותפולות נובעים מפע

ות (בלעדית משותפת או מקבילה), רשלנות רבתי, אחריות מוחלטת או כל אשמה רשלנ

 וף משופה כאמור.ת של המפעיל או של כל גחוקית אחר

אם לשיעור ת המפעיל מחלקו בהתחרר אף זה לא משהאמור בסעימשום דבר 

 צאה של או תו שהם או הנובעים ותבה או חאצהפסד, עלות, הו השתתפותו, בכל נזק,

פעולות משותפות. על אף האמור לעיל, אם נושאי משרה פיקוחית בכירה של נובעים מ

ורב רבים ברשלנות רבתי אשר במקל חברות הקשורות בו מעוהמפעיל או ש

)Proximatelyדרישות,  לות, הוצאה או חבות לתביעות,, הפסד, עצדדים נזק) גורמת ל

לשיעור השתתפותו,  כצד בהתאםף לחבותו סונ, ביאז, ור לעילמאכ תביעה או עילות

ים, הפסדים, הראשונים של אותם נזק לרמיליון הדו 5 יישא המפעיל אך ורק בסך

ט גוף משופה (למעמקרה לא יישא  לעיל, בשום רהאמו על אף צאות וחבויות.עלויות, הו

ם או ינזק יןחבות בגב ו)ת שלפותתההש ותויכשיעור זד בעל זכויות בנכסי הנפט כדי כצ

 .תוצאתיים או סביבתיים הפסדים
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 תפקידווהעברתו מ המפעיל התפטרות

 ,יום לפחות 120של  דעה מוקדמתבכל עת, בהו רשאי המפעיל JOA-להוראות ה בכפוף

 ו כמפעיל.מתפקיד להתפטר

להסכם ד צ על ידיעם מתן הודעה מתפקידו יועבר  המפעיל JOA-וראות הבכפוף לה

ון, פושט רגל או אם עשה הסדר חדל פירעאם נעשה ) 1(ם: יבאמהמקרים ה דאח תרובק

טת שיפ דיני על פי מחדשרגון צו בימ״ש או החלטה בת תוקף לא מתן) 2לטובת נושיו; (

 פעיל מתפרק ) אם המ4( או, כסיולחלק משמעותי מנונס נכסים כ תמנהאם מ) 3(הרגל; 

 .חראן באופ או מפסיק את קיומו

(שאינם  JOA-טה של צדדים אחרים ללמתפקידו בהח עילפהמאת להעביר  ניתן, כן-כמו

יום  30רה בתוך מפעיל) אם הפר הפרה יסודית של ההסכם ולא החל בתיקון ההפ

יך בשקידה ההפרה האמורה, או שלא המש את דברהמפרטת שקיבל הודעה מהמועד 

עיל) נם מפ(שאי JOA-ם לריאחההצדדים ת תיקון ההפרה. לכל החלטה של שלים אלה

מפעיל תידרש הצבעה בעד ההצעה של לפחות צד אחד שאינו ל רהה על ההפעדהו ןיתל

מסך כל זכויות  65%ביחד לפחות  המחזיקים) (או צד קשור/מסונף של המפעילמפעיל 

, ת המפעיל כאמור לעילכאשר חל שינוי בזהו ל.ת של הצדדים שאינם מפעיהשתתפוה

- שום צד ל עיל, ואולםפמות נלמנת מ-שרי עלהאפ דםהקכנס בתת לת התפעואזי ועד

JOA לומסונף /קשור לצד או מתפקידו שהועבר עיללא יתמנה כמפעיל נגד רצונו. למפ 

 .המפעיל פקידתל מועמד להיות או מועצ עבור צביעלה זכות ןיא

 ) ating CommitteeOperועדת התפעול (

 ה כותמבס, אשר (Operating Committee) ת תפעולסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדמב

הפעולות המשותפות הדרושות או נחוצות למילוי תנאי נכסי שר ולפקח על ותפקידה לא

ופן כם ובאאם להסנכסי הנפט בהתוניצול שטחי  יםלחיפוש חל עליהם, JOA-הנפט שה

ל נציג מנציגי הצדדים (וחליפיהם) ולכרכבת עדת התפעול מוראוי בהתאם לנסיבות. ו

אשר אותו צד מייצג. ההסכם  ת ההשתתפותוכלז הווהש זכות דעההיה ת ורכאמ צדל ש

והוא הדיון בהן ת התפעול וקובע את סדרי ההליכים והפרוצדורה להזמנת ישיבות ועד

  בכתב. החלטותיכים והסדרים לקבלת כולל הל

 חרות שללטות, האישורים ופעולות אההח , כלJOA-ורש אחרת באלא אם כן נקבע במפ

הצבעה חיובית בעד  על ידי עורבפניה, יוכ תבאווהמות כל ההצע לגביל עוהתפ דתוע

) לעיל גדרתםהכ, מסונפיםצדדים או יותר (שאינם צדדים קשורים/ שניההצעה של 

שטח נכס מסך כל זכויות ההשתתפות ב 60%ות צבעה לפחביחד בעת הההמחזיקים 

   .בדבר הנפט הנוגע

הו מאזור שלק כלח על או ויתורזקה החם לסיוה לטחלאשר ה עוד יצוין כי, על מנת

על מנת לאשר כל בקשת רישיון או זקה, יש צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים. חה

  .JOA-ללשהו ית של צד אחד כדי בהחלטה חיוב או חזקהחידוש רישיון 

 עבודה ותקציבים יותתכנ

אות שים והריבקצתות עבודה, ים להגשת ואישור תכניוצדורה והליכע פרקוב JOA-ה

 חל עליהם. JOA-חים שהפעולות בשט עיצובל )AFEהוצאה (ל

פקה ועדת התפעול, לפיה ישנו ממצא הניתן לה על ידיבו תתקבל החלטה במקרה 

ית בלת ההחלטה הנ"ל, תוכנחר קשרי לאש לצדדים, בהקדם האפמסחרית, המפעיל יגי
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וחות , לדותעבו, את התרהי לגבי אותו ממצא אשר יכללו, בין ח ותקציב מוערכיםפיתו

לשטח שממנו תתבצע וח הממצא, מתווה ם בקשר לפיתהאדם הנדרשי וכח יםזמנ

עדת ו על ידידע אחר שיידרש ההפקה, הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה וכל מי

ילה מחדש, ים לשקיו כפופקציב המוצעים כאמור יהוהת העבודהתפעול. תוכנית ה

שנקבעו  םיועדמל פשרי ובהתאםאקדם הול בהעתפה תועד על ידיון ואישור שינוי, תיק

  .JOA-ב

, הפקה בפעולות וכן והערכה חיפושים פעולות במסגרת בחוזים המפעיל התקשרות

 בהם התמורה ךשער ,פיתוח בפעולות וכן דולר ןמיליו 2.5 על עולה בהם התמורה שערך

  .התפעול ועדת של אישורה את ניםטעו יהיו, דולר ןמיליו 5 על עולה

שבתכנית כל פריט דולר ב 500,000לה על ועם הוסכהתחייבות ב או מתןהוצאה  ינפל

סכום העולה על הערכה והפקה או ב, העבודה ותקציב שאושרו ביחס לפעולות חיפושים

פיתוח,  לפעולותה ותקציב שאושרו ביחס עבודנית הפריט שבתכדולר בכל מיליון  1

 שתכלול, בין (AFE) צאהלהו להרשאהה קשבעיל לכל הצדדים האחרים ישלח המפ

ם הדרושים לביצוע העבודה האמורה, וכן כל ולוחות הזמניכומים של הס כהערה תר,הי

יהיה חייב  ל המפעיל לאהנ"ל. על אף האמור לעי מידע נוסף הדרוש לתמיכה בבקשה

צאות תפעול, כלליות ה כלשהי בקשר להוב להוצאלצדדים לפני שהתחיי AFE ישלהג

  יב שאושרו.צקודה והתעבה ניתבתכרדים טים נפת כפריהמסווגו וטפות,ש לההוהנ

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

גות בשנה החרישל הכל המצטבר בתנאי שהסך לאותו פריט וכום שאושר מהס

 שלדעת וםמק שאושרו. העבודה והתקציבמסך כל תכנית  5%עלה על קלנדרית לא י

 AFE אישורהועדת התפעול לויש ל, הוא יג"להנות בולתעלה על הג ריגההמפעיל הח

המפעיל לחרוג  נוסף בגין הוצאת היתר. ההגבלות הנ"ל אינן פוגעות בזכותו של

  .JOA-מקרי חירום כמפורט בים וחופתפעוליים ד בשל ענייניםמהוצאות 

ונים מאלו יבים שודה ותקצכניות עבות לשותפי לוויתן להגישיר מת JOA-כי ה יןוייצ

כניות העבודה והתקציבים והתפעול. במידה ותועדת ל לאישור המפעי דיי עלשו הוגש

אז ר לעיל, ב קובע כאמוועדת התפעול ברו על ידיהצדדים לא יאושרו  על ידישהוגשו 

עומדת במחויבות  שזו ת בעד תאושר, ככלההצבעו העבודה שקיבלה את מירבנית תוכ

  .יתןבחזקות לוו התנאים שנקבעו על פי ותרשדהנ

 iskSole R לותפעו

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

Operations" כפעולות  שיית חיפושי הנפטות בתעומוכרSole Riskה אם הן וצענ) לא תב

 ים לגבי יללכקובע  JOA-תתפים בהן. הת שכל השותפים משמשותפו רות פעולותסות

  עולות אלו.מסגרת ביצוע פ

דהיינו ביצוע  – Sole Riskות לפעולות שונות המתייחסהוראות לל כו כםההס

בתנאים ל השותפים לחזקות ואשר קידוחים, מבחנים ופיתוח, שלא בהסכמת כ

פים. לצדדים שלא השותק מחל על ידיניתן לבצען  הסכםם במים המפורטימסוי

סכם, בהו קבעשנ ם ולתשלומיםת, בכפוף לתנאיאפשרו נהיתנהצטרפו לפעילות כאמור, 

את חלקם באותה פעילות וכל הנובע ממנה. כמו כן, צדדים שלא הצטרפו ל חזרה לקב
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או ת, יישלהצטרפו אוחר מהמועדאך החליטו להצטרף מ Sole Risk-לפעילות ה

  התפעול המשותף.בהסכם  קנסות וריביות הקבועותב

 טלתןאים להתנו םקציות החלות על השותפינס

המשותפות, כולל מקדמות וריבית, ת י בהוצאוחסהיקו חל אתלם במועד צד שלא שי

  ״). צד מפריחשב כצד מפר (״י

, משךוד הפיגור ניגור, וכל עמפר הודעת פניתנה לצד הימים מיום ש חמישההחל מתום 

 לא והואול או להצביע בהן, אסיפות ועדת התפעהשתתף ביהיה הצד המפר זכאי ל לא

ות ההשתתפות שלו את זכוי ולהעביר ותתפמשות הגע לפעולונוה מידע אי לקבליהיה זכ

  . מפרים-או חלק מהן למעט לצדדים לא

עומת חלקו ל היחסי (כפי ״) חייב לשאת בחלקומפר צד לאכל צד שאיננו צד מפר (״

ט ריבית), ולשלם למע) בסכום שבהפרה (האחרים ל כל הצדדים הלא מפריםקם שחל

לא יעשה כן  , ואםההפרה בגין הודעת המועד קבלם מימי עשרהבתוך  למפעיל הז םסכו

  יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר.

זכאי  אי לקבל את החלק לו הואכל עוד נמשכת ההפרה, הצד המפר לא יהיה זכ

ך שאים, תום יהיו ררים והפמ-ניינם של הצדדים הלאה לקיהיה, וחלק זה בתפוק

לא מ וםתשלד להמגיע להם עוכו את גבות מתהסכם, לב םינקיטת ההליכים המפורט

לל הקמת קרן רזרבית). כל סכום עודף ישולם לצד המפר וכל כום שבהפרה (כושל הס

 מפרים.-אשל הצד המפר לצדדים הל סכום חסר יישאר חוב

מבלי  אזי הודעת ההפרה,ך מתארייום  90את ההפרה בתוך תקן צד המפר לא יה אם

 מפר-אצד ל , לכלJOA -ה על פים לא מפריצדדים השתהיה ל רתחלפגוע בכל זכות א

יה האופציה (הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של ההפרה) לדרוש מהצד תה

המפר  הצד ייחשבהאופציה  אם הופעלה .מההסכם ומנכס הנפט וטיןלחל פרושהמפר ל

-אדדים הלצל טובנכס הנפ JOA-ה על פי כל זכויותיו ם אתימי 10 כמי שהעביר בתוך

על כל מסמך ולעשות את כל  לחתוםראשונה, ה ישדר לפייהיה חייב, מפרים, והוא 

הסיר כל עכבון או הדין כדי לתת תוקף להעברת הזכויות האמורה, ול על פיהדרוש 

ב הפרה ם עקמפרי-לאדים הויות ותרופות הצד. זכזכויות כאמורה ד שיחולו עלשיעבו

 יפ עלם, פריצדדים הלא ממודנה לרות שתעופות אחרות ותהינן בנוסף לכל זכוי כאמור

 חרת.דיני יושר או אהדין, 

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

כל צד  . לפיכך,JOA-ה על פיו ממנ עיםסכומים המגיהסכם) בכל ההשתתפותו בשטח ה

הצדדים פי כל ןי להעלותשאר יהיהא ול ר מוותר על טענות קיזוזפשהפך להיות צד מ

תשלום הסכומים  בגין אי JOA- ים הקבועים בו נגדו את ההליכהפעילאשר  מפרים-לאה

 המגיעים ממנו במועד.

 תזכויוהעברת 

רק אם  לקן, תהיה תקפהו חן אט, כולהנפ סשל צד בנכת פותתההשהעברת זכויות 

 ים:הבאתנאים ה את ,בין השאר ,ים, הכוללJOA-ים של הנאהתכל נתה על ע

ה עשיהנפט, לא ת נכסתתפות שלו בזכויות ההש כל תאר שצד מעבירה פרט למק  )א(

ויות בר זכו הנעישארו בידי המעביר אצאתה יתו על פייות אשר העברת זכו

 .JOA-ו בט אנכס הנפטח שב 10%-ת מחופ לשות השתתפ
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ן גיב JOA-דדים האחרים להצ ילפעביר חייב כהמ אר הצדשיעברה, יל אף ההע  )ב(

נכס  על פי לו או נצברונים, הבשיקומיו ר החרים, אשוא ם, פיננסייםוביכל החי

 לשרו עת שאולי להגביל, כל הוצאולל, מבהעברה כוי מועד הלפנ JOA-ו ההנפט א

 ת המוצעתר העברת הזכויובדבעה יר נתן הודבשהצד המע נילפ לפעוועדת הת דיי

  ים להסכם.חרהא לצדדים

, כל JOA-ה יעל פאו  נפטבשטח נכס ה פט,נכס הנ יפ לער לא תהינה זכויות עבנל  )ג(

סמך מפורש במהתחייב בדרוש ולתי הבל את האישור הממשד אשר לא קיעוד וע

 על פית המעביר יובוייהתח, לבצע את אחריםדים התב לשביעות רצון הצדבכ

את פק סי מועברות לו,ת התתפוההשות זכוי לגבי JOA-פט וההנ נכסתנאי 

 פט.ס הנכנ יתנא על פיו לה אהממש ל ידיע תהערבויות הנדרשו

- בוס הנפט זכויות בנכ הלמעביר, לא תהיינקשור  ט גוף, למעההעברהל קבמל

JOA כחת הול ףובכפ ,ב להעברהו בכתהסכימים האחרים ן כל הצדדאלא אם כ

  .JOA-וה פטהנ י נכסנאת על פי ת התחייבויותיוא אלמלשל הנעבר  תויכול

לק חו ל ארת, כחא רךלשעבד בד למשכן או JOA-ל דמצ באמור כדי למנוע ןאי

שאותו ך לכ בכפוףימון, חה למכבטו JOA-ב אונפט בשטח נכס ה האינטרס שלומ

ה יוד יההשעב .ורמאס העות לאינטרהנוג בויותההתחיי אר אחראי לכלצד ייש

)  Subordinatedני (כמשש במפוריעשה יו ממשלתי שיידרש שוראי כפוף לכל

  .JOA-לפי ה םיהאחר יםדדצלזכויות של ה

  שליטהשינוי 

מהווה  נפט נכס של השווי וכאשרחד מהשותפים, ל אאצ שליטה שינוי לש הקרבמ

ור, וי כאמהשותף שאצלו מתבצע שינ משווי השוק של מלוא הנכסים של 50%-למעלה מ

 ההודעה ").ההודעהחרים ("תפים האודעה על שינוי השליטה לשוההשותף למסור  על

 , על סמךJOA-ה םכהס יפל השותף השוק של זכויותשווי , את תריה ןביתכלול, 

 Arm’s Lengthרוכש השליטה מוכן לשלם בעסקה הבלתי תלויה (הסכום ש

Transaction מהשותפים האחרים חד ל אהודעה כאמור, תעמוד לכה). עם מסירת 

 30 לה, בפרק זמן שמתבצעת השליט וצלשאשותף ת לרכוש את מלוא זכויות הוהזכ

 הרכישה סכום ולגובה יםאנתל םבהתא יההת והרכישהדעה, סירת ההוימים ממ

השותפים האחרים יכולים  JOA-ב שנקבעו תנאיםגם כי בהתאם ל יצויין. שנמסר

  .שליטהי הינושווי שנמסר בהודעה על שלערער על ה

הזכויות  ת זכותו לרכוש אתלממש א ע כי ברצונושותף אחד מודימבמקרה שיותר 

  .פיםתשול הות שהחזקיחסי לשיעור בצע באופן וקה תתחלה ,כאמור

   OAJ-מה פרישה

), מלאה או Withdrawalכולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה ( JOA-ה

וקובעות את  החל עליו) JOA- (ומה בו תתףשהוא משנפט  נכסצד מכל חלקית, של 

תפים י השורש כלפפוה דוחובותיו של הצשרית, וזכויותיו רישה אפהמקרים בהם הפ

  .הנפט נכסבאחרים ה

יב להודיע על החלטתו ליתר הצדדים, הודעה כאמור ט חיהנפ מנכספרוש ל שבקמה צד

 JOA-ב עיםתנאים הקבוהסירתה, תחת תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מ
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-הצדדים להפרישה יהיו יתר הודעת  מיום מסירת מיםי 30וך בת .״)עת פרישההוד(״

JOA שה, רו הודעת פריימס יםצדדרה שכל הרישה גם הם. במקהודעת פלמסור  םאיכז

. במקרה JOA-ול ויתר התחייבויותיהם הקשורות לנכסי הנפט JOA-ה הם יפעלו לסיום

יר פורשים להעבה) הצד(ים) ל, יפעל(ולעיור חליטו לפרוש כאמצדדים ילא כל הש

״). הנשארים צדדיםה(״ש ושבחרו שלא לפר ותפיםכויותיהם לשת זרי אהאפש הקדםב

(ים) הפורש(ים) נושא(ים) בכל אשר הצדכל תמורה, כ ללא יהתה ות כאמורהעברת זכוי

הוחלט אחרת. העברת ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, למעט אם 

 הצדדים  יעור אחזקותיהם שלהתאם לשבתתחלק  ריםהנשאדדים לצ יותהזכו

  הנשארים.

  קהפת לגבי הוחובו זכויות

ו מהחזקות, רבונים שהופקרוקדהיו בת את חלקזכות והחובה לקחיש את הלכל צד 

  ם אחרת. יוסכאלא אם 

  הדין החל ויישוב סכסוכים

וררות בהתאם ך בהליס. סכסוך יוכרע במסגרת כפוף לחוקי אנגליה ווייל JOA -ה

  ).LCIAכסוכים בלונדון (אומי לסות של בית המשפט הבינלוררבה לכללי

  תןלווי אגרבמ יםובאמנ ומשאבים ניםים מותאבמש ,עתודות .1.8.12

 יםתנמו ומשאבים ותודתע  )א(

- משותפות דוח מיידי בקשר עם דוח שקיבלה הפרסמה  2020בינואר  13ביום 

NSAI ,גר לוויתן אבים במאחלק מהמש, 2019 בדצמבר 31נכון ליום  ,לפיו

לל כו NSAI חודים. לפיכך, ותנווגים כמשאבים מוחלקם מסכעתודות  מסווגים

 Approved For(וח פיתות לאושרמ) דוח עתודות 1שני חלקים, כדלקמן: (

Developmentדוח משאבים מותנים בו חולקו המשאבים המותנים 2( -); ו (

, כי בדוח מובהר המאגר. ד משלבי פיתוחהמתייחסות לכל אח לשתי קטגוריות,

הגז  יותכמו רכתעהב מהותישינוי חל לא אמור ה תניםהמו שאביםודות והמתהע

 25ביום  סםורשפדם הקוים משאבוח הדוהקונדנסט במאגר לוויתן ביחס ל

לאור נתונים חדשים עם זאת,  יחד. )2019-01-024414(אסמכתא:  2019 סבמר

מעבדה  , מבדיקות7-לווייתןתונים מקידוח לל זה נלו על המאגר, ובכתקבהש

של ההפקה בארות ל ש הת תהליך ההשלמהזרמה שבוצעו במסגר יבחנוממ

 טבעי מהמאגר,גז קת תנים לאספמואים קידוחי לווייתן ולאור התקדמות במש

, כמפורט בחלק מהמשאביםופן לא מהותי ושונה הסיווג עודכנו המספרים בא

 2020נואר בי 13 יוםמחברה ה של(מתקן) מיידי  דוח ראו לפרטים. NSAIבדוח 

 דרך על בזאת מובא לול בוכה עהמיד ראש ,)2020-01-004867 :אמכת(אס

  . ההפניה

 וחבדאמור דוח ההלת להכל AINS תהסכמ צורפתלפרק זה מ 'אבנספח 

  .התקופתי

בתקופה אשר התרחשו והתנודתיות במחירי הברנט  הירידות החדות ורלא  )ב(

ת שולהלן ניתוח רגי ),לעיל 1.1.8 גם סעיף(ראו  הדוח למועד פרסוםשבסמוך 
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התזרים  וישו"(לוויתן  קטיפרושל  '1לתזרים המזומנים החזוי בשלב א

 : )Brent( בקשר עם מחיר הברנט) "המהוון

  :תרחישיםברנט כולל שני הניתוח הרגישות למחיר 

 מחירי הברנט המעודכנת מתבססת על מחירי  עקומת על תרחיש שמתבסס

וקבת מית העאובינל פלטפורמהבחוזים עתידיים של הברנט, כפי שפורסמה 

 רי החוזים העתיידים. מחיסמוך למועד פרסום דוח זהי הברנט, אחר מחיר

לחבית  דולר 41.1-, כ2020לחבית בשנת  דולר 34.8- כהינם שנלקחו בחשבון 

לחבית בשנת  דולר 47.7-, כ2022לחבית בשנת  דולר 44.8- , כ2021בשנת 

הונח כי מחיר ן מכ שלאחר ובשנים, 2024לחבית בשנת  דולר 49.8- , כ2023

  .הנותרת התזריםופת קתלחבית לכל משך  דולר 50 עמוד עלהברנט י

 לחבית לכל אורך  דולר 25הברנט יעמוד על מחיר  תרחיש שבו הונח כי

 .קיצוןשלהערכת השותפות הינו תרחיש תרחיש  תחזית ההפקה,תקופת 

   :רזרבות במאגר לוויתן

שדווח ביום רים מזומנים תזפי ההנחות שדווח במסגרת ה-נתוני התזרים על )1(

  (באלפי דולר) 13.1.2020

 גוריה/ קט רגישות
שווי נוכחי 

  0%של  יווןבה
שווי נוכחי 

  5%של  בהיוון
שווי נוכחי 

  10%של  בהיוון
שווי נוכחי 

  15%של  בהיוון
שווי נוכחי 

  20%בהוון של 

  
  P1עתודות מוכחות 

)Proved Reserves(  
3,986,864  1,946,824  1,246,949  916,227  723,883  

  עתודות צפויות
)Probable Reserves(  

599,188  235,233  156,748  129,588  114,847  

  P2סה"כ עתודות מסוג 
)Proved + Probable 

Reserves(  
4,586,053  2,182,056  1,403,697  1,045,815  838,730  

  עתודות אפשריות
)Possible Reserves(  

328,710  177,584  114,038  84,125  67,841  

  P3סה"כ עתודות מסוג 
)Proved + Probable + 

Possible Reserves(  
4,914,762  2,359,641  1,517,735  1,129,940  906,571  
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שנת לחבית מדולר  50- פי עקומת מחירי ברנט מעודכנת ו-ניתוחי רגישות על )2(

 ואילך (באלפי דולר) 2025

 רגישות / קטגוריה
וי נוכחי וש

  0%של  בהיוון
 חישווי נוכ

  5%של  בהיוון
שווי נוכחי 

  10%של  בהיוון
שווי נוכחי 

  15%של  וןיובה
נוכחי שווי 

  20%בהוון של 

  
  P1 מוכחות עתודות

)Proved Reserves(  
   3,551,603     1,689,708     1,058,160      764,122      595,616   

  צפויות עתודות
)Probable Reserves(  

      568,887        234,336        161,344      134,514      118,795   

  P2ג סה"כ עתודות מסו
)Proved + Probable 

Reserves(  
   4,120,490     1,924,044     1,219,504      898,636      714,411   

  אפשריות עתודות
)Possible Reserves(  

      291,769        157,229        101,183        74,879        60,453   

  P3סה"כ עתודות מסוג 
)Proved + Probable + 

Possible Reserves(  
   4,412,259     2,081,273     1,320,687      973,515      774,864   

  
לחבית, קבוע לכל אורך  דולר 25פי מחיר חבית ברנט של -ת עלרגישו ניתוחי )3(

 תקופת ההפקה (באלפי דולר)

  רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 

  0%ל בהיוון ש
שווי נוכחי 

  5%בהיוון של 

שווי נוכחי 
בהיוון של 

10%  

 נוכחישווי 
בהיוון של 

15%  

שווי נוכחי 
בהיוון של 

20%  

  
  P1עתודות מוכחות 

)Proved Reserves(  
 3,370,099    1,567,417       971,080      700,109      547,412   

  עתודות צפויות
)Probable Reserves(  

    543,945       225,825       158,871      134,230      119,194   

  P2סוג דות מסה"כ עתו
)Proved + Probable 

Reserves(  
 3,914,044    1,793,242    1,129,951      834,339      666,605   

  עתודות אפשריות
)Possible Reserves(  

    264,612       142,528         92,713        69,675        57,042   

  P3סה"כ עתודות מסוג 
)Proved + Probable + 

Possible Reserves(  
 4,178,656    1,935,770    1,222,664      904,015      723,647   
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   :ם במאגר לוויתןאבים מותנירזרבות ומש

פי ההנחות שדווח במסגרת התזרים מזומנים שדווח ביום -נתוני התזרים על )1(

  (באלפי דולר) 13.1.2020

 קטגוריה /רגישות 
שווי נוכחי 

  0%בהיוון של 
שווי נוכחי 

  5% בהיוון של
וי נוכחי וש

  10%בהיוון של 
שווי נוכחי 

  15%בהיוון של 
שווי נוכחי 

  20%בהיוון של 

  
משאבים מותנים באומדן 

  הנמוך ועתודות מוכחות
)Low Estimate 

Contingent Resurces 
(1C), including 1P 

Reserves 

5,375,271  2,420,621  1,466,196  1,045,486  813,843  

משאבים מותנים באומדן 
ביותר ועתודות הטוב 

  צפויות
)Best Estimate  

Contingent Resources 
(2C), including 2P 

Reserves(  

5,891,532  2,570,437  1,561,194  1,126,475  887,387  

באומדן משאבים מותנים 
  הגבוה ועתודות אפשריות

)High Estimate 
Contingent Resource 

(3C), including 3P 
reserves(  

6,120,345  2,661,501  1,618,556  1,172,827  928,688  

  
  

שנת לחבית מדולר  50- מעודכנת ופי עקומת מחירי ברנט -ניתוחי רגישות על )2(

 ואילך (באלפי דולר) 2025

 רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 

  0%יוון של בה
שווי נוכחי 

  5%בהיוון של 
כחי נושווי 

  10%וון של בהי
שווי נוכחי 

  15%בהיוון של 
כחי שווי נו

  20%וון של בהי

  

משאבים מותנים באומדן  
  הנמוך ועתודות מוכחות 

)Low Estimate Contingent 
Resurces (1C), including 

1P Reserves 

   4,819,464     2,147,350     1,290,724      915,714      710,194   

ומדן  באמשאבים מותנים 
  ועתודות צפויות הטוב ביותר 

)Best Estimate  
Contingent Resources 

(2C), including 2P 
Reserves(  

   5,294,425     2,277,250     1,367,810      978,656      765,546   

משאבים מותנים באומדן  
  הגבוה ועתודות אפשריות 

)High Estimate 
Contingent Resource (3C), 

including 3P reserves(  

   5,475,625     2,351,322     1,414,815    1,016,937      799,881   
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כל אורך קבוע ל לחבית, דולר 25פי מחיר חבית ברנט של -ניתוחי רגישות על )3(
 תקופת ההפקה (באלפי דולר)

  רגישות / קטגוריה
שווי נוכחי 

  0%יוון של בה
שווי נוכחי 

  5%בהיוון של 
שווי נוכחי 

  10% שלבהיוון 
שווי נוכחי 

  15%בהיוון של 
שווי נוכחי 

  20% בהיוון של

  

משאבים מותנים משאבים מותנים  
  באומדן הנמוך ועתודות מוכחות 

)Low Estimate Contingent 
Resurces (1C), including 1P 

Reserves(  

 4,739,022    2,098,304    1,255,511      888,630      688,629   

דן הטוב  וממשאבים מותנים בא
  דות צפויות ביותר ועתו

)Best Contingent Resources 
(2C), including 2P Reserves(  

 5,201,864    2,220,274    1,326,545      946,741      740,044   

משאבים מותנים באומדן הגבוה 
  ועתודות אפשריות 

)High Estimate Contingent 
Resource (3C), including 3P 

reserves(  

 5,392,525    2,302,254    1,379,457      989,362      777,561   

 

ולא נבדקו בידי  רציו שותפותידי -עלמובהר כי ניתוחי הרגישויות שלעיל הוכנו 

  ). NSAI( רציו תפותשוך העתודות הבלתי תלוי של מערי

תחת גז טבעי  ממכירתהשפעת שינוי מחיר הברנט נוגעת בעיקר להכנסות 

של מאגר לוויתן בהם יש או לפי ההערכה תהיה  ועתידייםם הסכמים קיימי

מחיר 'ל ובכפוף NEPCO -ודולפינוס  םבדגש על הסכ הברנט,יר מחל הצמדה

 .הברנטשמחירו מוצמד למחיר  ,, וכן להכנסות ממכירת קונדנסט'רצפה

כגון: השקעות  ,שינוי בפרמטרים אחרים של התזרים החזויכמו כן, לא הונח 

ותן לדח שניתןוזאת גם במידה ( כדוגמת קידוחי הפקה הוניותת תפעול, השקעו

במסגרת  כמו כן, לא הונחואו עלויות נטישה.  )הפקה נמוכים יותרהיקפי  עקב

תעריף הייצור, כפי התעו"ז ו תעריף, שקל-שע"ח דולר באומדנישינוי התחשיבים 

ם ריבמסגרת הכנת התזייעוץ בלתי תלויה), ששימשו חברת ( BDO-משהתקבלו 

  . 13.1.2020שפורסם ביום  המהוון

פינוס למינימום ה הקטנת כמויות בהסכם דוליל הונחבניתוח הרגישות לע

כי הונח  ,להלן. יצוין (ב)1.16.4.2כמפורט בסעיף המחייב בהתאם להסכם, 

יות, נת הכמוהטבעי אשר לא יימכרו לדולפינוס עקב הקטמכמויות הגז  לקשח

  .BDOשל  יימכרו בשוק המקומי, בהתאם לתחזית הביקוש

השותפות בקשר עם ניתוח הערכות  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

הרגישות כאמור לעיל, הינם מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. 

גז ת לעיל מבוססים על הנחות שונות, ביניהן ביחס לכמויות ההנתונים וההערכו

קט, עלויות  נדנסט שיופקו, קצב ומשך מכירות הגז הטבעי מהפרויוהקו

אות נטישה, שיעורי תמלוגים ומחירי המכירה, תפעוליות, הוצאות הוניות, הוצ

ואשר לגביהן אין כל וודאות כי יתממשו. יצוין, כי כמויות הגז הטבעי ו/או 

ות ות עשויונדנסט, שיופקו בפועל, ההוצאות האמורות וההכנסות האמורהק

ר, כתוצאה להיות שונות מהותית מההערכות וההשערות הנ"ל, בין הית
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ם ו/או משינויים רגולטוריים ו/או מתנאי היצע מתנאים תפעוליים וטכניי

וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מהביצועים בפועל של הפרויקט 

יטיים גיאופולאו כתוצאה ממחירי המכירה בפועל ו/או כתוצאה משינויים /ו

  שיחולו.

  "1-יתןח "לווקות בקידומוהעבמטרות קטיביים) ים (פרוספמנובא משאבים  )ג(

 31ום חזקות לוויתן נכון ליב טם של גז טבעי ונפבאימשאבים מנו בדבר לפרטים

(אסמכתא:  2020בינואר  21יום מ ברהחה דיווח מיידי שלראו  2019 בדצמבר

 חפסבנ .ניהעל דרך ההפ אתזב ובאמ הכלול בו ), אשר המידע007417-01-2020

 .קופתיתהוח דוח האמור בדהלהכללת   NSAIהסכמתמצורפת  לפרק זה 'א

  הפקה נתוני .1.8.13

נמשכה מספר שעות. ו 2019בדצמבר  31לוויתן החלה ביום ת ממאגר יה המסחרפקהה

  ). 100%מיליון דולר ( 1נמוך מסך של  2019בדצמבר  31ביום המכירות כי היקף יצוין, 

   יאנושהון  .1.9

בספטמבר  14מיום  יעוץול וילקבלת שירותי ניה הסכם על פי דים.עוב הקמעסי ה אינהרבחה

מורה, בעצמה ו/או ללא ת לחברה,שותפות רציו מעניקה  ו,צין שותפות ריבין החברה לב 2014

 רראו ביאו ור,האמם סכהה אודותירוט פ. לעוץיותי ניהול וישיר י בה,הכללותף באמצעות הש

   .ייםהכספ תווחלד ב'9

 רזחו ןוה . 1.10

כל אחד בגין ת ופותהשמ כב ברובו מהריבית לקבלמורהחברה ל ש ההון החוזר .1.10.1

 החוב.ין אגרות לם בגשל יתבניכוי הריבההלוואה  מיכהסמ

  החוזר של החברה:ההון הרכב  .1.10.2

  ולר)דספיים (אלפי ת הכחוכלל בדום שנהסכו  

  7,312  טפיםסים שוכנ

  7,284  תות שוטפוהתחייבוי

ל ע םהשוטפי םיסכנדף הוע

  ותפהשוטויות ייבהתחה
28  

 

 מימוןוהשקעות  . 1.11

, נושאתציו ת רתפוושלעיל,  רהאמוייעוץ ו שירותי ניהול לקבלתהסכם בע בכפי שנק .1.11.1

 .החברה ת שללויהול ובפעינבוצאות השוטפות הכרוכות הה בכל ללא תמורה,

 תואכהלוו לציבורשהנפיקה  חוברכן הנקוב של אגרות העאת  הדעמיהה החבר .1.11.2

 .יללע א1.6.3 -ו א1.6.2 יפיםבסע רמוכא ויצרתפות שול

 וןירעלפהמימון  ותורמק כאמור, ה.לותפעי וןלמימבנקאי  החברה אינה נוטלת אשראי .1.11.3

תלויים  'גסדרה  חובה ואגרות 'בה סדר חובתשלומי הקרן והריבית של אגרות ה

 .)לןלה 1.6 יףו סע(רא רציו תתפושוב

ב רות חואגו 'וב סדרה בת חרואגת חוב (גרורות של און למועד הדוח, לחברה שתי סדכנ .1.11.4

 ע החליפרלה יםדיתינן עגב ןרהק ת, תשלומיוב האמורוהח אי אגרותתנ על פי). 'רה גסד

בדצמבר  31 ביום שהחלהגר לוויתן רמת הגז ממאהזת תחיל אחרלקרי , 2021 תנמש



  -  א                                                               
 

46

 מור לעיל.כאלוויתן קט מפרוי תנסוכה לתקבולאחר  2019

זרים ר נתוני תות (דוח בדבשותפשל ה DCF-ח העל נתוני דובהתבסס חברה, להערכת ה

ת ויוהצפ השותפות ), הכנסותיללע (א)1.8.12 ףיעראו ס( תותפשומעודכן של ה ןמהוו

ם קשר עבת פושותנה החברה לואות שנתלוההעון כל אחת מקת לפרפסת מבכמויהיו 

   .וב האמורותת אגרות החמסדרו אחת כל

של החברה  אגרות החוב הקיימותד הדוח, כון למוענ רהת החבדיעב ילפיכך, למיט

  .ועדןמבע רהיפל צפויות

ת עון של אגרו הפרבדבר יכולת  הערכת החברה – די עתיפה פנמידע צוה בגין הראז

שמעו בחוק כמיד תעפני  פהצו ידע מ נהיהג' רה ב סדהחו גרות וא ב'סדרה ב והח

קיבלה ידע של מין היתר, עססות, במתבה העל הערכות  החברהמבוססת  ירות ערך,ני

 מניםזה וחותלו יתוחפה ניתכת םהיינבו ,מיםגור מגוון על בססבהת מהשותפות

 יםירותש, ציוד תזמינו לש ריםמשוע נתוניםו םרגולטוריי םיאישור קבלת, מהליישו

ש באופן שונה להתממ והעשויו, כולו או חלק ש,תממישדאות ו כלאין  ראש ,לויותעו

 וכן, לעיל שפורטו יפכ הגורמים במגוון םעיכוביו א/ו נוייםישת עקב וזאת, מהותי

 םשינויי של לוממכלאו /ו השוק תנאי ישתנו, בלותקשנ כותרעהה נושישת הידמב

 בלתי םגורמימאו /ו ןתילוו במאגר םנייוטכ עולייםפת מתנאים וא/ו גיאופוליטיים

 כתוצאהאו /ו טבעי זגו נפט של ושיווק הפקה, יםבחיפוש הקשורים צפויים

  .להשלמתו עד לוויתן מאגר חתופי ותקדממהת

 מיסוי . 1.12

נוסח מס הכנסה (ת ת פקודהוראו על פיות ונמדדחושבות ברה מהחל שמס כי רת לצואוצהת

לדוחות  1'ב6 -ו 5 יםרביאוור ב(כאמ לוגמהתמברה החנסות על הכ .1961-"אתשכ חדש),

 2011-ע"א, התשם ממשאבי טבעחוק מיסוי רווחי ייחול היטל לפ היינה,ככל שת), םפייהכס

ועל  , ום נגזר״שלוה ״תמהו לוג, תמטנפי חרוווי סק מיוחי פ ל. ע) "חוק מיסוי רווחי נפט"(

ר זגת התשלום הנמכפללוה לום היטל בסכום השותש תובח לחות תמלוגהת כבעלת זכו הרהחב

    תקבל התשלום.שבה הותה שנת מס יזם הנפט באלגבי מ יטל החליעור ההבש

  :העניין זקובע בהחוק 

 טר מהנפכשיעו יפין,עקב ן אוישריבמ ב,חושהמם שלויזם נפט תות נפט של משילם בעל זכ

מרווחי  או מיזם, כולם או חלקם,השל  ליםבונפט, מהתקט של מיזם הפנטח זכות השהופק בש

שלום הנגזר יה חייב מקבל התהי"), התשלום הנגזר" :(בסעיף קטן זהזם ימהנפט של ה

 נפטם היזי מגבל החלהנגזר בשיעור ההיטל  למכפלת התשלוםוה היטל בסכום השו בתשלום

ט פהנ תזכול ה חייב בעהיטל שבו היה ותר מסכוםלום ולא ישקבל התשבה התנת מס שותה בא

; )"סכום ההשתתפות" :הז ןו (בסעיף קטה זקסאילולא הוראות פ רזגנששילם את התשלום ה

  התשלום הנגזר.נפט ששילם את ת השבו חב בעל זכו יופחת מסכום ההיטלסכום ההשתתפות 

 נדונו טרם ,טבע יממשאב חיםורוסוי חוק מי על פי להיטב תורוהקשת וימוסמ מס סוגיות

שפט אם המ יתכיצד יפסקו בבוע קל ולצפות א שיקיים קוו ,ראלשפט ביהמשת בתי בפסיק

  עתם.יות האמורות להכרובאנה הסוגיות המשפטוכאשר ת

ל , ככהברהח לרבות בקשר עם הכנסות רהלות על החבהח בדבר הוראות המס לפירוט נוסף

 לככ( והעתידיות הקיימותהחוב גרות א ןגיב נק,שיוע , ככלרהלחב קנועיש גמהתמלו יו,שיה

ת להצע 3יף וסע 2016להצעת המדף  3 יףסע ןכו ,וחות הכספייםדל 1'ב6, ראו ביאור )נהייהשת
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  .ההפניהרך את על דזמובא ב םהידע המופיע בהמ אשר, 2017ף המד

   רציו תותפל שותה שילועפ וםחלת סחבי סיכונים סביבתיים . 1.13

ה ל נזקים לסביבשון כים סקיי בעיו/או גז טט ל נפקה שוהפ חיפושים, פיתוחת ובפעיל .1.13.1

, דליפה של גז אוו/ נפטזילה של רצות ו/או נכתוצאה מהתפתר, בין היוע, לנב שוייםעש

ים הסיכונ חומרת. צפויים תילב םועימאיראו /ו, עבודה בנהליאו /ו בציוד מתקלות

הואיל  .היאאף  שתנהוהטיפול בהם מול הנידרך ה פיכךלו רוע לאירוע,אימ התנמש

חוב שהחברה רות אגרות הדל אחת מסכלפי מחזיקי כחברה ה לשיה יותוהתחייבו

לשותפות  ברההח לוואותפות רציו לפרוע את השותשל הנפיקה, תלויות ביכולתה 

ת הפירעון יכול עה עליע לרלהשפ ם עשויההאמורי יםכונהסי רציו, הרי שהתממשות

 החוב.רות גת ארה אשל החב

 פותלות השותפעילת עווגנהבתיות יבס ותראו/או הו הוראות דין .1.13.2

י שלבעלולה להתרחש בכל  נפט וגז טבעיוחי מקידביבה כתוצאה ה בספגיע  .1.13.2.1

 נפט או הגז הטבעי.י הח, ההפקה והנטישה של קידוחחיפוש, הפיתוה

 אמצעיינקטו יקידוח  בביצוע ר, כין היתקובעים, בי ותיט ותקנוהנפחוק  .1.13.2.2

 ממנה ללאם יעבנו או ם לאדמהייגרים נזלים וגזשלא יהיו נו ת, כךירוהז

ה. כמו כן חל איסור יאחת לשני וגיתיאולא יחדרו משכבה גלשמעצור ו

   אותה לפי הוראות הממונה.אר מבלי לאטום ש בנטול

 דינים לש יהםאותורלה כפופה להיות עשויה השותפות של פעילותה, כן כמו .1.13.2.3

ם (הטלת פסולת), חוק מניעת זיהום הי: םובניה םשוני םסביבתיי

ים, הים ממקורות יבשתיום זיה; חוק מניעת נותיוקות 1983–שמ"גהת

וסח חדש), ים בשמן (נ-זיהום מי תקנותיו; פקודת מניעתו 1988–התשמ"ח

 ותקנותיו; חוק 1993–; חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג1980–התש"ם

קי צוי נזוק האחריות לפיח נותיו;ותק 1984–קיון, התשמ"דת הנישמיר

סמכויות ה (ביבחוק הגנת הס ותיו;נותק 2004–ום בשמן, התשס"דזיה

ת מפגעים סביבתיים ותקנותיו; חוק למניע 2011–יפה), התשע"אפיקוח ואכ

 2008–; חוק אוויר נקי, התשס"ח1992 -ביעות אזרחיות), התשנ"ב(ת

חובת דיווח  –סביבה ברות ליבה (פליטות והעת הסבק הגנותקנותיו; חו

 1961–פגעים, התשכ"אמ תעמניק לותקנותיו; חו 2012–תשע"בשם), הומר

שוי ; חוק רי2004 –"ד הסביבה החופית, התשס ותקנותיו; חוק שמירת

 .התקנות והצווים לפיו 1968 – עסקים, התשכ"ח

ושי ים עולה לחיפנות פ(עקרופורסמו תקנות הנפט  2016בנובמבר  15ביום  .1.13.2.4

. התקנות 2006ת התקנות משנת ו א, אשר ביטל2016-"ז), תשעםיוהפקתו ב

ט בים, ובין היתר, הפקת הנפחיפוש ו לותפעישונות בנוגע ל וראותת הללווכ

וגע לניסיון שלו בשמירת לזהותו של מפעיל, לרבות בכל הנתנאים ביחס 

נפט. ההפקה של פוש ות החיהבטיחות וההגנה על הסביבה במסגרת פעולו

, בדרך כלל, אם ניתן, ביטוח כשרוהמפעיל , קידוח ביצוע ינלפכמו כן, 

בלתי מבוקרת של ית ותאונתות פרצמהתקים לסביבה הנובעים נז סוייכל

 .נפט ו/או גז

 נוספות הוראות כלולות לשותפות שניתנולוויתן , שבשטרי חזקות ייןלצ יש .1.13.2.5
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 ישורים, תוכניותן היתר, לא, ביוגעותההוראות נ. הסביבתיים בנושאים

ת צעוובם לפעולות המש או להשיג בהתאהגיחזקה נדרש לשבעל  והיתרים

נקבעו הוראות בנוגע  חזקות גםבשטרי ה ים.הקיבהתאם לדין ידו, ו-לע

 על פיהיתר ו/או  על פיבוצעו ם, פליטות לאוויר וכיו"ב אשר ילהזרמה לי

ו כן, בעל שונים. כמתיים סביב הנחיות המשרד להגנת הסביבה ודינים

למנוע ככל הניתן את ההשפעות אף לת לצמצום וצע פעונדרש לב החזקה

כי נקבע שבעניינים שאין  כן יצוין. יבהת של הפעילות על הסבתיוביבסה

ם אמריקנים בחקיקה הישראלית יחולו בכפוף לדין תקנילגביהם הוראות 

 רטות בחלקהמפו וראותביחס לנושאי בטיחות והגנה על הסביבה וכן הה

ת זיהום ים מאניות), אשר עילאומית למניננה ב(אמ Marpolמנספחי אמנת 

  .ועותאו אסדות קבלגבי אסדות (מובליות)  ולויח ואחלות 

הטריטוריאליים והכלכליים  י במיםגז טבעו נפטתעשיית חיפוש והפקת  .1.13.2.6

ע לצמצם ואף למנו שמטרתן, סביבתיותבישראל נדרשת לעמוד בדרישות 

ועל  סביבה בכללה ת עלעילוהפ לעות הסביבתיות שההשפן את הנית ככל

ים מספר תאגידים המבצע ראלבישים לעכיום פו. הסביבה הימית בפרט

 על פיאת גז טבעי וז של נפט ו/אוות חיפוש והפקה במסגרת פעילקידוחים 

   . חוק הנפט ותקנותיו

ם היתרילקבל בנוסף, במסגרת הפעילות בנכס הנפט נדרשים התאגידים 

רישיון לדוגמא  ,םלדין הקיי אםובהתידם על  פעולות המבוצעותבהתאם ל

חוק ח מכלים  זרמההיתר ה, 1968-ים, תשכ"חעסקוי שיעסק מכוח חוק ר

מכח  היתר רעלים, 1988–התשמ"ח מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים,

וק מכח חלאוויר  והיתר פליטה 1993 –חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

פועלת  אמפעילה, הימהלה  נמסרש עד. לפי המי2008–חויר נקי, התשס"או

 6ביום  כאמור. גולציה הסביבתיתהר מכח םלקבלת כל ההיתרים הנדרשי

תוקפו  אשרה לאסדת לוויתן, קיבלה המפעילה היתר פליט 2019 במברבנו

י ערכ. היתר הפליטה כולל, בין היתר, 2026שנים, עד לשנת  7 חוק על פי

 חסן הוראות ביכו ויתן,באסדת לו הרביים למקורות הפליטימ טהליפ

בקרה ודיווח למשרד  ,גוםדי ניטור, ,ינהמיישום הטכנולוגיה המיטבית הזל

בלו אצל המפעילה רישיון התק 2019. כמו כן, במהלך שנת ת הסביבהנגלה

מה לים והיתר רעלים ראשונים לאסדת לוויתן ותוקפם היתר הזרעסק, 

ם באופן קפת מוארךנתקבלו ו ןכ בהתאם לנדרש בחוק. בפעםפעם מוארך מ

יטת קונדנסט קל ודור חגית, שייעתשיון עסק והיתר רעלים לאישל ר מהדו

 .ן בעת חירוםמאסדת לוית

אנרגיה הנחיות סביבתיות לחיפוש משרד הפרסם  ,2016 ספטמברבחודש  .1.13.2.7

מנת  עלם הפקה של נפט וגז טבעי בים. הנחיות אלו נועדו להתוות כלליול

ים תתבצע ב עישל נפט וגז טב ש והפקהלות חיפושהעבודה הכרוכה בפעי

מפגעים  , או למזער ככל הניתן,נועלמ , וזאת על מנתראופן הבטוח ביותב

 הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי זכויותסביבתיים העלולים להיווצר בו. 

 ירהפעולות והמסמכים שעליהם להכין על מנת להבה ןנפט בים, מהה
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געים מפה למניעה ומזעור מוכנותםטיפולם ומידה האופטימלית את אופן ב

ז גחיפוש והפקה של נפט ו לותפעיווצר כתוצאה מיתיים העלולים לההסביב

 . טבעי בים

ברי הסבר , דישות אותן יש לקייםת מרשימת דרבתיות בנויוביההנחיות הס

זכות כל ל מושר יותאהנחיות לדוגמא א ן מפורטותבה ומהנחיות מסגרת

הנפט,  ותכזמ רדפלק בלתי נח מהוות הלחיות אנהטני. נפט באופן פר

 על פי לביטול הזכות. אלהבי ולהעל ה, וסטייה מהןבומתוכנית העבודה 

ות המסגרת נכתבו נרגיה, הנחישל משרד הא נטהפרסום באתר האינטר

 שות הטבע והגנים,תאום עם רוב ף עם המשרד להגנת הסביבהשותבמ

  .קותיתרשות העהכפר, אגף הדיג ופיתוח וות לאחקמשרד ה

ה, בפעילותה בהמשרד להגנת הסביהאנרגיה וד שרוסף להוראות מנב .1.13.2.8

ראות סביבתיות של רשויות נוספות ועשויה להיות כפופה לה פותשותה

  .ממשלתיים אחריםות להינתן מפעם לפעם, מטעם גופים שעשוי

ויות פעולות הקשורות לע ,הידיעת השותפות, וכפי שנמסר לה מהמפעיללמיטב  .1.13.3

 1.13ף ימפורט בסעומעבר ל קטהפרויי יבבה כלולות בתקצות הסביה על איכלשמיר

 .ת מהותיות נוספותות עלויוצפויא ל וח,הד פרסום מועדלון , נכלהלן זה

 הסביבה להגנת המשרד בכוונת, חודה ישורא למועד נכון, רציו שותפות ידיעת למיטב

 היתר יבתנא נתנטעדה מיע-אי בגין כספי עיצום ויתןול בפרויקט המפעילה על להשית

 אין ,המפעילה על ידי לשותפות רסשנמ המידע על פי. האסדה של םלי ההזרמה

להיות ומים הכספיים הצפויים ה העיצאת גוב להעריך המפעילה של ביכולתה

מושתים. יחד עם זאת, ניתן להעריך בזהירות, הן על בסיס תקדימים קודמים והן 

אשונית של פת הרצתה הרתקוגרת במס בהתחשב בעובדה שמדובר בחריגות נטענות

 50%-מת סבירות הנמוכה מהאסדה וכן בכך שלא נטען לגרימת פגיעה בסביבה, שקיי

 .הכספי האמור יהיה מהותי כי סכום העיצום

 אוו/, לא מתנהל הליך משפטי השותפותנכון למועד פרסום הדוח ולמיטב ידיעת  .1.13.4

בקשר עם י ללהכתף י המשרה בשונושאת ו/או מי מכנגד השותפומהותי מנהלי 

 .ותהשותפעל ית הותהשפעה מ לו יותאשר צפויה לה ,יבהשמירה על הסב

דוע לשותפות על אי נכון למועד הדוח, לא יעיל, פמה מהסר לבהתאם למידע שנמ .1.13.5

ש לשותפות י הםים בקטיבפרו כות הסביבהמדרישות אימהותית ו חריגה דה אעמי

 .ותפותשה עלפעה מהותית שההיות להם ויה ל, אשר עשזכויות

ים, מיושמ לוויתן טקהסביבתיים בפרויים כונסיה לניהול יחסניות בהמדי ניהול .1.13.6

 .על ידי המפעיל ם ומנוהליםיחמפוק

מדיניות סביבתית אסטרטגית לשמירה על הסביבה ולעמידה  ץמאמ המפעיל

 כוללת הקפדה של יבתיים בפרט. מדיניות זובהסם הוראות החוק בכלל והדיניב

ם של תייביבונים הסל הסיכוהניל ים פנימייםם לנהלתאבהת לווהמפעיל על פע

ם מתאים, וכוללת תוכנית עבודה להפחתת הפגיעה שרת כוח אדלרבות הכ, ופעילות

הארגונית בנושאי  בסביבה, למניעת תקלות ותאונות ולשיפור מתמיד של התרבות

שלב ל הןו וחתי הן לשלב הפיפעיל צוות ייעודבה וגהות. במסגרת זו, למסבי, בטיחות

 ום הנהליםה, ולקיילמור ולפיקוח עכא יותם המדינליישו יאחרא פעולי, אשרהת
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 םמקיי קט לוויתןבפרוי המפעיל .להבטחת מילוי ועמידה בכל הדרישות והתקנים

ת, הידע והמוכנות, דעומוסביבה ובטיחות להגברת ה פעילות שוטפת בנושאי איכות

ם ינכועדואגת לקבל ות דותפהש ל.עית של צוותי המפאימונים והכשרו לרבות

 .עיללות המפעיל כאמור לבדבר פעיהצורך,  על פי ים,דתיים ונקושוטפ

אירוע או עניין הקשור , לא היה 2019בשנת  ,מהמפעיל לה מסרשנ למידע בהתאם .1.13.7

על  ותיתהשפעה מה ר הייתה לושואה אשר גרם לפגיעה בסביבות ותפבפעילות הש

 .השותפות

 חברהה תעילופ על ופיקוחות בלגמ . 1.14

וק החברות. חרתה בגדכה ,חוב רת אגרותבחשהיא ת טירפחברה  ה הינהרהחב, לעיל ורכאמ

, להוראות תקנות שהוצאו ת ערךוק ניירוחברות, חחוק ה הוראותה לברהחכן, כפופה -על

  הנחיות הבורסה.לום וחמכ

  יורצת ותפושל ש פעילותם הוחתחלים על מיוחדים ה ואילוצים תקינה ,קהחקימגבלות 

גברה  ישראל,ונות בחרשבוצעו בשנים הא טפנ ויותזכ למכירת תאוסקוהע ליותהתג לאור

 ,היתר בין, ותניתמט וגז י נפשויפפעילות ח כאמור לעיל,בתחום זה. ותי משמעולציה באופן הרג

החלים בישראל  םה בדיני, בעמידשונים טורייםרגול יםרמשונים מגו בקבלת היתרים ואישורים

בהצגת  ישראל צד להן, ינתשמדת בינלאומיות ואמנובהוראות של כאמור  לותעיפ בקשר עם

תלויה ם פקתהו , פיתוחםולת כלכלית ובהעמדת בטחונות. כמו כן, פעילות חיפושי נפט וגזכי

 .מיםם של כלי קידוח מתאימינותבזו בזמינותם של קבלני קידוח וקבלני עבודות גיאופיזיות

ת נותקהט והנפ קדי חויעל  בעיקרקיקה רים בחסדל מואשרקתם ביט וגז והפפנ ושיחיפ

, בנוסף"). שק הגז הטבעיחוק מ"( 2002-"בהגז הטבעי, התשס שקמ ק, וחושהותקנו מכוחו

 רותהסד ,יעבטה הגז יצוא, וגז טפנ רווחי מיסוי מיבתחו החלטות של שורה קיבלה הממשלה

טות ללהח .יק הגז הטבעבמש רוםחי תעות רגולטוריות לעניין שז והחלטובמסגרת מתווה הג

עלולות להיות השפעות פעילות של השותפות בתחום ה ולטוריות אחרותרג טותולהחל להא

 .שותפותמהותיות על תוצאות הפעילות של ה

  חוק הנפט .1.14.1

"), בתקנות החוקגם: "זה  רקבפ(וק הנפט מוסדרים בעיקר בח חיפושי נפט בישראל

  הים. ט ותקנותהנפ

 יון"יש"ר", קדםמו "היתר על פי אלא טפנ םאד יחפש אלכי  ר,יתה יןהחוק קובע, ב

שטר  רישיון או על פי לא יפיק אדם נפט אלא(כהגדרתם בחוק) וקה" ר חזט"ש או

  ה.חזק

על  לעמוד ידכדיחות ניסיון) בשטח כלשהו עריכת בדיקות מוקדמות (שאינן כוללות ק

 ריתהלת ת בקבינמות טחבש, יםסקרים סייסמי, לרבות ביצוע נפטיים לגילוי הסיכו

שטח ם לקבל זכות נפט בוקדתר מיל הלבעימה קדת ן זכותר ממאפש. החוק םדקמו

דיקות מוקדמות והשקעות ב לבצע בוא יתחיימוקדם אם הההיתר ה שעליו ניתן לו

  זה.ל המדינה לעניין ים שוסמכהמ הינציג על ידיפט כפי שיקבעו בחיפושי נ

ת וכר את הזקבעי ,ןיורישהאי תנוק ות החוראהול וףעליו, בכפ"רישיון" מקנה לב

חוק  על פינפט ומונה על עניני כנית המוגשת למם לתואתשיון בההרי בשטח פש נפטלח

ח בשטח הרישיון ולהפיק לקידוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתו חודיתות ייהנפט, וזכ
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עם  יםשנ שולשעולה על נה בד, לתקופה שאיבל ן לשטח פתוחשיון יינתט. ריפנ וממנ

  תו. ניאריך נתם מתשני עשבעד ל, וקחבקבועים הים אנתב כה,רלהאפשרות א

רישיונות על ו לו א יהירישיונות, ול רים עשר משנה לאדם אחד יותכמו כן, לא יהי

 של המועצהוקדם מה הה מיליון דונם, אלא באישורשטח כולל העולה על ארבע

 ךותט נפ שיפוחחיל בב להתייח וןשי. בעל רי")המועצה(" הנפט קוח ילפ המייעצת

ימי תוקפו של  קידה הראויה כלבו בש ךולהמשי שיוןהרי ןם שניתיומ םיעה חודשבאר

נקבע התחיל לקדוח קדיחות ניסיון בתאריך שיון לל רישכן, חייב בעו מון. כהרישי

 עד, ולהמשיך בכך יוןחר מתן הריששנתיים לאמתום  רחובתנאי הרישיון ולא יא

ם ר טעדה (בהעובהח וחלה עלי ור,מאכת גליתן לשיורי בעלע גיה ת.ליהגיעו לתג

 .לפתחונפט ולותיו של שדה ה, לקבוע את גבוק נפטיפתור) להלס

ופת הרישיון הארכה של תק גלית נפט רשאי הוא לקבלון לתהרישיאם מגיע בעל 

יו של שדה ביעת גבולותלשם קפק שיון זמן מסלבעל הרי ליתןי כד לתקופה שיש בה

 רישיון,טח הוך שתסויים ממטח , בשלקבל שאיר ןוכם, ינתימש ותרא יאך ל, פטהנ

טח פה. שי תוקח החזקה כל ימטפט בשחודית לחפש ולהפיק נ"חזקה" המקנה זכות יי

דם של א ותושדונם, וכלל שטרי החזקה בר החזקה מוגבל למאתיים וחמישים אלף

ת יתנה נחזקה ה.עצמוה המוקדם של רהדונם אלא באישוון ו שלושה מלילא יעל

 כח רישיון שתוקפוה מקזתנה חינאם  ולם,אה. נתנתיום שנה מי 30 עד לשה קופתל

ם שבו היה פוקע הרישיון ה ביוהתקופישיון, תתחיל רשטח הת בהוארך לאחר תגלי

 20 פה נוספת שלבחוק לתקועים בוהק . ניתן להאריך חזקה בתנאיםאלמלא הוארך

וע ביצ ה עלממונה רהש על ידימה תאיה מדעהון מתר לפקוע לאח להשנה. חזקה עלו

   .מסחריות כמויותנפט ב דל להפיקאו ח הקבעל החזפיק לא ה חוק, אםה

שלם למדינה ל חזקה (או בעל רישיון) המפיק נפט יכי בעיתר, בין המחייב,  טהנפק חו

כמות ט קה ונוצלה, למעהחזהופקה משטח ות הנפט שת מכמינימתמלוג בשיעור ש

חת פה לא יקרמ לכה, אך בקהחז חטש עלתפבה זקההח בעלה ב מששתשההנפט 

  . לי שנקבע בחוקמינימ גג מתמלותמלוה

בו נרשמים כל בקשה לזכות נפט בים וון הרפט, הפתוח לעינפנקס החוק קיים  על פי

קובע כי כל וק פי החוק. החשהוענקו לחכירה  הזוכל רישיון, שטר חזקה וחו שהוגשה

ם ווכי שט, הנפ ו בפנקסמירשי הב נאההבת וכל טושל פט ת נכוז ושעבוד של רההעב

  ל. רשמה כאמור לעיה יפה עד שלא נא כוחהיכזו לא סקה עי

בת הנאה שיים ואינם ניתנים, לא הם ולא כל טוהם איחזקה שיון וקדם, ריותר מיה

ה. אלא ברשות הממונ –ה פרט להורש –דרך שהיא בכל  הרבעבהם, לשעבוד או לה

ר לאח אזקה אלח של וישיון ארשל  הרעבו האוד בה שעירש לא ונהממה כמו כן,

  צה. המוע םעייעצות הת

יבנה בעל חזקה . לא י נפטברת נפט ומוצרעור להת קווי צינרשאי לבנובעל חזקה 

שטח מי בארות שבתחו םילרות איסוף המובילים אל מיכצינור נפט, פרט לצינו

 יפלה תהי נפט ינורית צבניה. ונממקו שאישר הי סביבתו, אלא לפו בהחזקה א

ישורו של נים תחילה את או טעויהשימים יהתר חוק.לבהתאם ם טירוימים מפשתר

  ים המתקבלים על הדעת.מטעמ ו אלאאת אישור ימנע וא לאה, וההממונ
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כות ו זזכות נפט א רשאי לבטלנה), וממהעותו בחוק) (ה"מנהל" (כמשמבחוק נקבע כי 

ר יתההנפט או הות כז איתנ וק אות החוראור האח לאמיהזכות לא  ימה אם בעלקד

א לאו ש צועה,יש או איחר בבינית העבודה שהגלתוכ םאפעל בהתשלא או  ,המוקדם

ל אף התראה הסכומים שהתחייב להשקיע, וכל זאת ע פט אתשי הנקיע בחיפוהש

  טול הזכות.בי בדבר אפשרותודם לכן, יום ק 60 בכתב שנמסרה לו

 הבאר על פי גהתמלו ישוו בשוחי לאופן הנחיות .1.14.2

) 12.5%שמינית (של מלוג בשיעור ב בתחיי חזקהר, כי בעל היתין פט קובע, בהנ קחו

מדינה את וכי בעל חזקה ישלם לאוצר המכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה 

הבאר"  על פי טת החישוב של "שווי השוק". שירהבא על פי"שווי השוק של התמלוג 

על ולא וף בח ת מסירת הגזבנקוד ותרחישראל מתומבהטבעי  גזה נדרשת שכן מכירות

 ק מבוסס לתמחור "פי הבאר".אין שו ולפיכך ר,באה פי

רות בע במשרד האנרגיה להעות הטאוצר מינהלפרסמה  ,2020בפברואר  9 ביום

ג מלולאופן חישוב שווי הת ההנחיות) את 2020 סמרב 1תקבלו עד ליום ההציבור (ש

ין , בתועחוק הנפט. ההנחיות קובל 32י סעיף פ, לט ביםפנויות כזבקשר להבאר  על פי

  באים:רונות ההיתר, את העק

ממחיר  12.5% -הופק ונוצל יהיה שווה לש נפט בגין הבאר על פי התמלוג שווי )1

, להלן כמפורט, כרותומ הוצאותת בנקודת המכירה בניכוי והמכירה ללקוח

 .כה עדה גנהוייתה השהשיטה  שהיא, Net Back-טת השי לפי יתבצעהחישוב ו

ת שהוצאו היו הוצאוהבאר י על פיוי התמלוג שו בוששיוכרו לצורך חי ההוצאות )2

ירה, ובלבד שהן הכרחיות בעל החזקה בין פי הבאר לנקודת המכ על ידיבפועל 

 להלן ההוצאות שיוכרו:  .ן למכירהיהיה ניתעת הממונה על מנת שהנפט לד

ועיבודו והוצאות של  טפנב לות טיפואהוצ - )CAPEX( ההונית תהוצאו  .א

 רה.מכית הנקודהובלת הנפט ל

 הנובעות ישירות מסוגי ההוצאות ההוניות. -) OPEX( תפעוליות הוצאות  .ב

ן יפורטו ור כל חזקה, בהה הוראות פרטניות עבלכל בעל חזק הממונה יעביר )3

 םיהפרטניאם למאפייניה בהתג, מלוהמוכרות בניכוי, לעניין חישוב התות ההוצא

  .קהזחה של

הוניות ובין רנה (בין תוכלא  ת אליהןהקשורו וההוצאות הבאות ההוצאות )4

פיתוח והפקה; אות חיפוש; הוצאות בגין קידוחים לרבות חיפוש, פעוליות): הוצת

צאות הנהלה הו ערכת התת ימית;ת בשל פיתוח המהוצאות הפקה; הוצאו

הן לגבי הרכוש , תייבות רות הוצאות מימון, לרבוצא; הבלווכלליות; קנסות; מסי 

שר ברכוש קבוע, אוליות והשקעה וצאות תפע; הפותטצאות שולגבי הוהקבוע והן 

  .בפועל לא שימשו למטרתן הייעודית, לא יוכרו

על תוכן נטישה ש תכניום לתוב התמלוג בהתאחיש לצורך תוכרנה הנטישה עלויות )5

ות אלה תחל וילעב הכרהנפט. ה הממונה על ענייני על ידיבעלי החזקה ותאושר  ידי

 גר. מהעתודות במא 50%לפחות בר מצטבהופקה  שנה שבהמהשנה שלאחר ה
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ש הקבוע יחושב יוכרו באופן שבו שיעור הפחת בגין הרכוקבוע בשל רכוש  הוצאות )6

עיבודו  ט,ול בנפכוש לצורך טיפהפעלת הר החל ממועדלפי שיטת האזילה, 

 .עוש הקבוהרכ לותע עלו שיוכרו לא יעלחת הפ והובלתו. סך הוצאות

של הנכס הנכס" שוויו  בתום "חייך שע כהרכוש הקבו יןבגהוצאות הפחת יוכרו  )7

לישיים זכות בעלות כמו כן, ככל שייחתם הסכם המעניק לצדדים ש .אפסיהיה 

א בתמורה, או או של בתמורהבוע הק מוש ברכושו זכות שיברכוש הקבוע א

נפט או טיפול ר הובלת עבו ייםיששלם ת תשלום מצדדיקבללל שייחתם הסכם הכו

כלי מעבר לרכוש שווי כלבשנה בה נוצר וש הקבוע הרכשל יקון אומדן ת צעבו, יבו

אשר השווי הכלכלי, כשה בשנה בו נוצר תיקון האומדן יע .לשווי הרכוש בספרים

נוצרה לא אם אף ם למדינה תמלוגים בגין שווי זה, בעל החזקה לשלויהיה על יכול 

 ה.נה שותבאה לו הכנס

אגף  על ידישתיערך  ורתביקיו כפופים ליהת דיווחים בעניין הכנסות והוצאו )8

 .האנרגיה ות וכלכלה במינהל אוצרות טבע במשרדוגים חשבונאתמל

למשרד  הגישו לוויתן בחזקות השותפותי עם ביחד השותפות כי, ןוייצ זה בהקשר

  .ותהאמור תחיולהנ תיהן, את הערו2020 סש מררגיה, בחודהאנ

 בוןשח לע מקדמות למדינה לוויתן שותפי משלמיםח, ר הדואישו למועד ןונכ

  .ללעי 1.8.8 בסעיףכאמור  לוויתן מפרויקט תההכנסו בגין התמלוגים

  ")פטהנ תנותק"( 1953-גתשי"הת הנפט, נותק  )ב(

, ימהקד ויותכוז מיםים מוקדהיתרר, ביתוסקות, בין הע פטנהנות קת

של חוק הנפט,  יישומופן ות את או") וקובעתוהזכויובחזקות (" ותשיונירב

ות שיש אגר תיים,וחות תקופקבלת זכויות, הגשת דקשות להגשת בלרבות בדבר 

ך דרב ותויכן זומיפוי שטחי ההחזקה וההפקה, מתום תנאים לגבי תיחלשלם, 

  .םגיתשלומי תמלוו תרוחתשל 

תקנות "( 1720-ז"עתשה תו בים),פקוה נפט יחיפושלפעולה  ונות(עקרהנפט תקנות  .1.14.3

  ")הים

את בטלות תקנות הים אשר מחליפות ומ פורסמו ברשומות 2016בנובמבר  15יום ב

ת תקנו(" 2006-ם), התשס"ובייפושי נפט והפקתו (עקרונות פעולה לחהנפט קנות ת

 שבקהמ של תחת כשירווכם להוימיסמים אנת תקנות הים קובעות"). תמודהקוים ה

וא (או חבר בקבוצה הראות כי הות נפט לל המבקש זכעם, היבים, בינט נפ ותיוכז

יל וכן עליו כמפע אישורלשם דרשים זכות נפט) עומד בתנאים הנ המבקשת לקבל

  ת כלכלית מתאימה. ת כי הוא בעל יכוללהראו

א מבקש ) כי הו1ות (ארש לההמבקל כמפעיל, ער לת אישוקב םשל ,היםות תקנ על פי

קש להיות חבר כי הוא מב ת נפט אובאותה זכו לפעימוכות נפט ז עלב דולבהיות ל

ד מטעמם על מופק יהיה הוא הקבוצהסכמים בינו לבין יתר חברי הה על פיבקבוצה ו

בזכות נפט ) 0%01 ךמתות (פחול 25%יהיה בעל שיעור של  וכן 39תפקידי מפעילביצוע 

עור יו שתונפט, בא ותזכה ותא בגין להכנסות ת וזכאיבהוצאו חייבהיה י (ובהתאם,

 
ט נפנפט, פיתוח שדה ש חיפו דרשות לשםצועיות הנלות המקעולול הפם מכ" משמענות הים "תפקידי מפעילתק פי-על   39

  הסביבה.על  והגנה חות, בריאות הציבורטיבח עליהם, תוך שמירה על הפיקויהולם ו, נקת נפטוהפ
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(בין היתר, הוכחת ניסיון תקנות הים  על פיניסיון הנדרש הוא בעל ה ) כי2; (כאמור)

, בביצוע תפקידי דמה לבקשההשנים שק עשרת, בתקופת לפחו שנים חמשל ש

 על פירש נדכ נסיתת פינת ואיתנוית מספקלת כלכלויכ בעלוא י ה) כ3( -מפעיל); ו

ן מיליו 200זן הוא ם במאך כל הנכסיסאם  תתחשב מספק יתכלכלת (יכולהים  תקנות

   פחות).מיליון דולר ל 50עצמי הוא דולר לפחות וסך כל ההון ה

 נפטלאישור מפעיל לחיפושי  רישות סף חדשות ביחסקובעות, בין היתר, דים ת הנותק

י חיפושיון לקבל רישמבקשת לה צהקבו לעמודם צריכה נאים בהביחס לתוים ז בוג

פי שהיו עד כה את דרישות הסף כ מירותף הכללי מחתהשו ת, אשר לדעםביט נפ

  קודמות. בתקנות הים ה

להשפיע  עשויותוסחן המעודכן הים בנות תקנ, ותתפשוב ליהכל שותףלהערכת ה

ות ל פעילע זהבכלל ראל וישב ביםט פנ של קהההפלרעה על הפעילות בתחום החיפוש ו

   .תתפוושה

   הטבעי הגז ק משקחו .1.14.4

מערכת הוראות בדבר אופן הקמת  ובעיםק חוומכ תווהתקנ הטבעיז שק הגמ חוק

  .ת גז טבעילהולכה, שיווק ואספק

: בסעיף זה גםר האנרגיה (רישיונות מאת ש קבלתיב בעי מחיהטחוק משק הגז 

עי, ז טבשל גה לוקשל רשת חטבעי,  ה של גזככת הולרעמ לשה פעל") להקמה וההשר"

   הפעלה של מיתקן אחסון.ו מהקל השו LNGן תקימשל  להפעהקמה והשל 

  ת.החברו פי חוקאגדה בישראל לרק לחברה שהת יינתן הולכה ןשיויר

ר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע חובת תשלום רשאי השמכרז,  על פישניתן  יוןבריש

ם בת תשלוקבוע חותן לן נימם. כובם ותשלכי חישויון ודרשדמי רי ואים וגלתמ

 על פייינתן  מכרז. רישיון הולכה על פיתן ניא לנו וישרישישיון בעל ר לעם תמלוגי

תקופת  רשאי לקבועשר ע בו. הבשתיק תקופהמטעם הממשלה, למכרז שיפורסם 

אי שלא שהשר ר .הנש 30 לע ד שתקופת הרישיון והבלעדיות לא יעלובעדיות ובלבל

  .לוקהיון חשבזמן רילהגביל 

ת מטרותיו של חוק טחהבלים אנון תברישי לקבוע יארשמנהל, עצות עם ההשר בהתיי

תחילת  ם לפניבות תנאים שיש לקיימבעי ולקיום הוראות לפיו, לרגז הטמשק ה

  הרישיון.ילות נושא הפע

גז  יווק שלשבמכר ו וקיעסא לם כי הגורמים הבאי , בין היתר,כמו כן, החוק קובע

 נפט קזיקושראל בוסק ביעשי מל וכן מספק חש )2כה; (הול שיוןעל ריב) 1י: (טבע

  ; ל כמות הנפט המזוקקת בישראלם מכלור העולה על עשרה אחוזייעבש

אולם נקבע שיקול  רישיון נו טעוןאיל גז טבעי ק שר ושיוווק במכבהתאם לחוק, העיס

ר כמת שס, בהבועלק טבעיגז הק השמ בחוק םיבועהק יםדעת לשר בהתקיים התנא

בשיווק גז  וקיסעע, בקשילתקופה  סת, כינכה ועדת הכלכלה של ובאישורוצר הא

  רישיון.טבעי, יהיה טעון 

התנות ם המנהל, לת עהתייעצוהשר, ב מרישיון אחד, רשאי ביקש אדם לקבל יותר

חברה בתתנהל  ןוישיר לכ על פיים, לרבות בתנאי שהפעילות בתנא הרישיונותאת 

להתנות י הוא אשורת בין החברות, יית וכספיהולדה נה הפרישתה ופןובארדת נפ

  גם לאחר מתן הרישיונות.ת ע לבכ רואמכ
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ם השר ר ואולאח מביך פוהלי פיעל מכרז או  על פיו יינתנ LNGון אחסון ורישיון ישיר

הגז  קמש וקחב (כהגדרתה ר ובהתייעצות עם המועצההסכמת שר האוצרשאי, ב

יך או הל זרמכיינתן, בלא  LNG ון מתקןרישיאו  חסוןאון רישיכי  חליט, להעי)הטב

לחוק. על אף האמור, רשאי בעל  9רישיון הולכה לפי סעיף  עללב ור,מאבי כפומ

חזקה. על שבשטח הבמאגר  ידו- עלשהופק גז לאחסן  בתוקף,חזקה, כל עוד החזקה 

 מביופ הליך רז אוא מכה, בלקזלבעל ח תלת שרהי אף האמור בפיסקה זו לעיל, רשא

גר שבשטח מאב ויד- לעק שלא הופ סון גזחאל קה בתוקף, רישיוןזעוד הח וכל אחר

רשאי  רת תקופת החזקה. השרשיון תיקבע בו ולא תעלה על יתהחזקה; תקופת הרי

תי אחסון במאגר לתת לאחרים שירוה בתוקף, עוד החזק ל חזקה, כללבעלהורות 

החזקה בעל תן לשנ ראחים, לשירותתן התנאי מ קבוע אתלה וזקחה שבשטח

יראו את בעל החזקה כבעל , רכאמו אהיתנה הורתיו; נונטעדמנות להשמיע את זה

  .בעיהט הגזמשק לפי חוק  ון אחסון ויחולו עליו ההוראותרישי

וסף של בעל רישיון, אולם השר ת על עיסוק ננקבעו הגבלו ז הטבעיהג משק וקחב

ך כדי כשאין ב ראה , אםפיםסנווקים בעיס עסוקהיתר ל רישיון ללבעת תל רשאי

 הגז משק קי חובותיו לפי חוח על מילוקופיבאו  ןהרישיו יפ עלתיו וילולפגוע בפעי

תיו, יע את טענוהשמדמנות ליון הזל הרישלאחר שנתן לבע, ורשאי הוא, הטבעי

    תר בתנאים.ות את ההילהתנ

ת ילתה ממשלחבר ורותה, להלששור הממיבא ר,של מאפשר משק הגז הטבעי חוק

מערכת ב ה,יעל טיחלתקופה שיוברת בעהי ית כמות הגז הטבעצעלה ממחת למרוכשה

מור תכלול התייחסות עי מבעל חזקה שיורה. הוראה כאההולכה, לרכוש גז טב

יו זהים תנאי הרכישה שיהלמחיר ול החזקה וכןרכשו מבעל שיילכמות  לתקופת

ים אחר פקיםמס יבעגז ט לרכושולה או יכ תרה רוכשבהח הםבם למחיר ולתנאי

  תקופה.  הבאות

ן הזדמנות ר, ולאחר שנתן לבעל הרישיוהשר ואישבום המועצה עיעצות יתבההמנהל, 

   אחד מאלה: ייםאם התק ישיון,רשאי לבטל בכל עת ר להשמיע את טענותיו,

 תו בקשרולגלש רנדן לא גילה לועדת המכרזים או לשר מידע שהרישיו ) בעל1(

ותי; נין מהעבל ידע לא נכון, והכמו שמסר ן, אישיוהר תקשאו לבמכרז ות בלהשתתפ

בו  לקבלת הרישיון או חדל להתקייםן התקיים סייג מן הסייגים יוישרל העבב )2(

והדבר לא תוקן הרישיון, לפי תנאי חוק זה או פי דרשים לרות הנתנאי מתנאי הכשי

של וקו פירלתן צו ינ )3(ון; הרישי לשלח לבעשעה ודהב תוך תקופה שהמנהל קבעב

טל בתוך תקופה בוא לוי ניהמוהצו או נכסים  סונאו שמונה לו כ יוןרישעל הב

אה ים הור) בעל הרישיון לא קי4בהודעה ששלח לבעל הרישיון; (שהמנהל קבע 

 עיהטב הגזמשק לחוק  72 תנה לו לפי סעיףעולות שנילביצוע פ ליקויים אוון לתיק

 נה ניתנת לתיקון,יההפרה און ורישית ביותאה מהר הורו הפים) איועל ליק הודע(ה

או הממונה  נה בתוך התקופה שקבע המנהליקת אן לוקתיניתנת ל ההפרה םאו

ק אה לפי חונמשכת, הוררה הפר, הפישיון ) בעל הר5הרישיון; (בהודעה ששלח לבעל 

ה נקבעאחרת ש מה עילהיתקיה )6(או ברישיון או תנאי ברישיון;  הטבעי הגזמשק 

  ולו.לביטלה יכעשיון ברי

  קול, בכל דרך שהיא.עיל וד אוב, לשעהעברהניתן ל וינחלק ממנו א או כל רישיון
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תאם ים ובהמצעות מתקני הגז שהקשיון חייב לתת את שירותיו, באבעל רי

ם לתנאי רישיונו; היות צרכן, בהתאי שמבקש לכן ולכל מתם, לכל צרבוללקי

  הפליה. תנו בלאניי יםתרוהשי

ם יללכלבהתאם  המועצה, דיהם, ייקבעו בין שלכל עדכון, וישיול רעשיגבה בתעריפים 

ז, תקבע המועצה כרמ על פישהרישיון לגביה ניתן  ו ברישיון, ולעניין פעילותבעיקיש

ת לקבוע אמות מידה או הוראות אירשהמועצה אי המכרז; תנ פים לפיהתערי את

 ניו,לצרכתת ליון רישל השעל בערותים ית של השואיכוה יבבענין הרמה, הט

  ון.הרישי תפקובמשך תפות תם ברציולהבטח

ק גז טבעי ליצרן חשמל פרטי  בחוכי גז שימכור ספק  גז הטבעיהק שמ קוחנקבע ב

 1996-תשנ"והתים, כים ושירומחירי מצר על ק פיקוחרך שחומשק החשמל, הוא מצ

רק פי פלירים מחת ה קביעיו תהילשתחול ע חיקוהפ מת"), חל עליו, ורחוק הפיקוח("

  וח.לחוק הפיק 'ה

 ווה הגזמת .1.14.5

בנושא  476לה מס' משמ תטחלה התקבלה 2015 גוסטבאו 16 םויב   1.14.5.1

טבעי תמר משדה הגז הלהגדלת כמות הגז הטבעי המופקת  "מתווה

י לוויתן, כריש ותנין ושדות גז טבעי בעות הגז הטשד מהיר של פיתוחו

ת פטור עם הענק ,2015בדצמבר  17ביום קף ולתה סנאשר נכנוספים", 

 קחו(" 198840 - שמ"חתה ,הכלכלית התחרות חוקבימות סומ ותראוהמ

: בסעיף זה( 41ואבנר קידוחים , נובל, דלקרציו לשותפות") ותרהתח

, תעשייהוה ר הכלכלהכש דוקיתפב ראש הממשלה, על ידי") יםדדהצ"

 רשא, ")טורפה" ה:עיף זבס( חרותתהלחוק  52בהתאם להוראות סעיף 

 ורפטאות הוהור הנ"ל 476מס'  החלטת ממשלה( להלן םמובאי עיקריהם

 .")מתווה הגזלהלן יחדיו: "לעיל וקראו י

, הוגשו מספר ומתן הפטור אמורכניסתו לתוקף של מתווה הגז כ בעקבות

ות תירעב צבג"ניתן פסק דינו של  2016 סבמר 27 וםביו לבג"צ,עתירות 

(בנפרד מפסקת  תוקפו של מתווה הגז כולוא) (: מןלקר, שעיקריו כדכאמו

 52ף השימוש בסעי; (ב) ה ראשיתיקחקו בבעיגונ אינו מותנההיציבות) 

ובטחון, נעשה יקולי חוץ , הפוטר מהוראות חוק זה משהתחרותלחוק 

לעמוד סחה במתווה הגז אינה יכולה יבות כנויצפסקת ה; וכן (ג) בסמכות

ווה ול להסדרת נושא היציבות במתעלפה ה פרק זמן של שנניתן למדינו

סדרה כאמור, יבוטל ה האא תוככל שלק הדין הגז. בתום שנה ממועד פס

  .הגזמתווה 

 16לה את החלטתה מיום שבה ואימצה הממש 2016במאי  22ביום 

 לנושאהסדר חלופי  עתביק וךת הגז, ווהבעניין מת 2015באוגוסט 

 תדודעהמית רגולטור יבהסב תחלשם הבט גז,ה הבמתוות ויביצה

 
 חוק"-ל" סקייםהע ההגבלים חוק"-מ קוהח שם שינוי את שכלל, תהתחרו לחוק קוןהתי שראו 2019אר בינו 1 םביו   40

  ".תהכלכלי התחרות
 .קידוחיםלק עם ולתוך דאבנר התמזגה  2017במאי  17ביום    41
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  .42והטבעי והפקת ע חיפושי הגזות במקטעשקה

 יתןם נהביחס אליר שארציו שותפות ל יםגעהנוסקיים, בלים העלהלן ההג 1.14.5.2

  הפטור:

התחרות ל עמדת הממונה ע על פיורה, שנוצר, לכא ההסדר הכובל  )א(

דלק ובל, נידי ל ים ע- ציותר ריות בהישת הזכויכמרוצאה כת

צר, לכאורה, כתוצאה ושנבל כוסדר הכן ההואבנר; ום יוחדיק

 ;תןוילו גרמאים ו-רציו תרבמשותף של הידים כבעלים דמחבירת הצ

מהם חלק או  כאורה, במקרה בו הצדדיםההסדר הכובל שייווצר, ל  )ב(

יום  דמקומי עיתן לשוק הז שיופק ממאגר לוואת הג קו במשותףשווי

.1.20251;43 

הם מ לקדים או חצדבמקרה שבו ה רה,וכאל ,רשייווצל בוכהדר ההס  )ג(

 ;דלבלייצוא ב במשותףלוויתן  רשווקו את הגז שיופק ממאגי

שה מסוים של להיווצר כתוצאה מהסכם רכיי שובל הער הכוסדהה  )ד(

 1נחתם עד יום כאמור ד שההסכם בלבויתן, ולור גז טבעי ממאג

 ;2025בינואר 

 (ד)1.14.5 עד (ב)1.14.5 פיםבסעי םמפורטיהכובלים ה םידרמההס הפטור 1.14.5.3

 הם: ניביום של מס' תנאים ויבקתנה והל יעל

  ש תניןמאגרי כרי

 רילהעבואבנר קידוחים נובל, דלק הגז חויבו  תווהמ על פי )1(

דים נו קשור לצדשלישי שאינ לצדנין במאגרי כריש ותכויותיהם ז

 ; 44הממונה על ידיאו מי מהם, שיאושר 

 BCM 47 ף שלבהיק ןש ותנירי כריגרת ממאא המותהייצוכסת מ )2(

להעברת הזכויות ישור הממונה ועד אממל הוחלפה, החגז טבעי 

ספקה למשק המקומי שחלה על אהש ובתנין, כנגד חובת בכרי

 .בעלי חזקות לוויתן

  רויקט תמרפ

ם זכויותיהלהעביר את ואבנר  קידוחים דלקמתווה הגז חויבו  על פי

לחוק  52יף סעי ת לפמכוהס מיום הפעלתחודשים  72תוך  במאגר תמר

ו מי מהם, בכפוף לאישור שי שאיננו קשור לצדדים אלצד שלי תהתחרו

תיה בחזקת תמר כך נובל חויבה למכור זכויו כן ו, כמעל התחרות הממונה

(החלטת הממשלה כוללת הוראות  25%יעלה על שיעור זכויותיה לא ש

  .46 ,45מורות)אויות הלהעברת הזכ הנוגעות שונות

 
 - ממשלה ה ראש באתר משרד 2016במאי  22החלטת הממשלה מיום  נוסחלן קישור ללה    42

ts/n269.pdfneum/Docom/gov34ov.il/Secretary/sederyhttp://www.pmo.g  
 . 2030בינואר  1ליום  דשנקבעו בפטור, להאריך את הפטור ע וימים כפים מסבהתקיים תנאיה, רגישל שר האנ מכותובס   43
  ר ונובל בחזקות תנין וכריש לאנרג'יאן., אבנוחיםקיד ות דלקהושלמה עסקה למכירת כלל זכוי 2016דצמבר ב 26יום ב   44
פן בו כל באו ,קידוחים וך דלקמוזגה אבנר עם ולת 1720אי במ 17, ביום ידוחיםק לקיים של דלדיווחיים הפומב בהתאם   45

 9.25%ת הושלמה עסקה למכיר 2017ביולי  20. כמו כן, ביום חיםקידו דלקל As Is ר עברוכסיה והתחייבויותיה של אבננ
מר בת עהת ההצבכויומז 13.42%ה בשיעור של ליום, ודלק מחזיקבחזקות תמר ודלית לתמר פטרודוחים קימזכויות דלק 

ידוחים קרש דלק דתי הגזמתווה  לשם קיום הוראותם. מר פטרוליות בתמהזכויות ההוניו 22.6%ום ובשיעור של פטרולי
ב למיטהחזקתה כאמור בתמר פטרוליום. את  ת תמר ודלית וכןזקות יתרת זכויותיה בחאלמכור עד למועד הקובע בתמר 
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 כשותפהות רציו על שותפ תולחמתווה הגז, הראות הוקר עי תצימת ןלהל 1.14.5.4

 ן:לוויתמאגר ב

 :יתןווי ממאגר לז טבעפקת גשים לאסהסכמים חד  )א(

ן, תיגז טבעי ממאגר לווהסכמים לאספקה של   .1

בהוראות עמדו הממשלה, יעד החלטת ממושייחתמו 

 ענוגה במגבלל ן כעל הצרכול ) לא תחiלהלן: (ש

לצרכן ) iiי אחר; (בעגז ט פקס לכמ בעיגז טישת כלר

משנית,  מכירהרכש בלמכור גז טבעי שהאפשרות  אתה

) iiiטור; (פות שנקבעו בתנאים ולהוראבהתאם ל

 המכירה שבוה על מחיר כל מגבל לא יחילו הצדדים

 .תכירה משניעי במת הגז הטבר הצרכן אמכוי

 לוויתן רי ממאגז טבערה של גכמי מכיביחס להס  . 2

 רבעא תוםועד  להמשהמ לטתחה עדוממתמו שייח

 הזכויות ברתעה את הממונה אישר בו עדמומה יםשנ

לוויתן יידרשו  , בעלי הזכויות במאגרותנין בכריש

ל בהסכם לכ ש גזלרכו רותאפשכן את הלכל צר להציע

ה יותר וכקופה ארשנים או ת שמונהעד פה שיבחר תקו

 .ןכרצל יםהצדדסכם בין תוש

 יםירחמ  )ב(

י החלטת הממשלה בתנאו מדיעים צדדכל עוד ה  ) 1(

על  קוחהפיוע בצו את הקב על כנוהותיר לש , יהפטורו

ק על גז טבעי והח תחלותים (המחירי מצרכים ושיר

שר מטיל פיקוח א, 2013-ע"גח), התשפיקו תמר תעביוק

הגז  דיווח על רווחיות ומחירי על משק הגז ברמה של

ד מועהממשלה ועד ל החלטת מיוםה ך תקופוזאת למש

 או ניןות רישרי כהעברת הזכויות במאג םשלתוו ב

המאוחר מביניהם  לפיל, יור לעכאמר במאגר תמ

 תלטה עתרטים בדבר השפפל ;")רהמעבפת תקו("

בישראל ברמה של קביעת טבעי ל מחירי הגז הח עקופי

 .להלן 1.26.22עיף , ראו סמחיר

י הזכויות במאגר יעו בעללך תקופת המעבר יצבמה  )2(

ות הזכויבעלי ף זה: "עיבס( פותן השותבהלוויתן ו

ר הגז מחי ופותנציאלים את חלנים פוטלצרכ") ןלוויתב

 לן:פורט להו, כמתמדהצוטבעי ה

 
ק ל חלמה נובל מכירה שהשלי 2018 סבחודש מר פטרוליום,מר ותנובל  ם שלפי דיווחים פומביי-על ידיעת השותפות,

 מהזכויות בחזקות אלו, בהתאם להוראות מתווה הגז בעניין 25%כיום והיא מחזיקה  ה בחזקות תמר ודליתמזכויותי
  .זה

ונה הממ ראישו מועדתוחלף, החל מ  47BCMשל  יש ותנין בהיקףכי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כר בין היתר נקבע      46
  . קות לוויתןמי שחלה על בעלי חזלמשק המקו ספקהן, כנגד חובת האהזכויות בכריש ובתני להעברת
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)i( ע משוקלל תאם לממוצהשב בחוי חיר בסיס אשרמ

לי עבין ב בהסכמיםקיימים ל המחירים הש

בכל  לבין צרכניהם, ויעודכן קותחזב כויותהז

לטת החב טפורשוב המעון קלנדרי (בהתאם לחירב

 משלה). המ

)ii ( טג ברנת מסוחבי מחיר )Brent כפי שיחושב ,(

עד ת במומייהק לצרכןמיטבית חה הלנוסבהתאם 

 תמר. ותפיש שלשלה בהסכמים ת הממהחלט

)iii( קונב לעבור יצרן חשמ) נרציה)או קוג נאליציופרטי 

רטים בהחלטת הממשלה מפוה יםבתנא העומד

 - ו) iטנים (ות המפורטות בסעיפים קד החלופמלב

)iiף עריתמדה להצהכוללת חלופה  ל, גםעי) ל

 מל. צור החשיי

  יטבע ייצוא גז  )ג(

יקרי ימצה את ער אאש 2013ביוני  23 וםמי ממשלההבהחלטת 

 6והתיקון לה מיום לן) ה לה(כהגדרת של ועדת צמח יהלצותמה

, הלן))גדרתה לת ועדת אדירי (כהנוסקבות מ(בעק 2019נואר בי

 חישוב מכסות פןלאושר בא ניםותיקו בוצעו, בין היתר, הבהרות

  .זת הגאספקתירות במערכת יצירת יואופן  תמותרוא היצוהי

נרשמה הודעת  לילע (ג)ס"ק כאמור בבמסגרת החלטת הממשלה   )ד(

 SWלתוכנית הפיתוח של מאגר תמר  ישורתן אננה כי יהממו

לא תניב  SWמר גר תממא פקה של גז טבעיבכפוף לכך שהה

ההפקה  ן דולר. מגבלתמיליו 575 - מ הכנסות בהיקף הגבוה

שג הסכמה בין הממונה לאחר שתו על ידיתבוטל  ורההאמ

 אים הקשוריםשנוכל המר בהמדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת ת

בהתאם לדיווחים . ")הודעת הממונה(" SWמאגר תמר  בפיתוח

 SWמאגר תמר של תוח הפי פי תמר, תוכניתמביים של שותופ

 בשים לב, וזאת 2019ר אש ינובחוד הנהממו על ידיאושרה 

וחיבורו למערכת  SW, כאשר קידוח במאגר הממונה תודעלה

 .2021ההפקה צפויים להתבצע בשנת 

 יסומי  )ה(

 יםשות המיסהודעת ר רשמהלה נלטת הממשחה גרתסבמ

ילות לפעוגעות נות, הנמיסוי שו , המסדירה סוגיותבישראל

ם לקידו חליטה לפעולכמו כן, הממשלה ה וויתן.ול תמרגרי במא

תם, בין שמטרבע, ט ממשאבי םיווחנים לחוק מיסוי רותיק

 הומש ת הליכיות וכן החלרות שונמס, הבהסגירת פרצות  היתר,

 ימוסה ייצוא בהסכם נפט יחידת חירמ כי, נקבע וסףנב .הייבוג

 עצמוהמר "המחי יפל אול הייצוא םסכמה בפועל התקבול לפי

 ממשאבי םרווחי מיסוי בחוק כהגדרתו, נפט סוג לאותו", מקומי

 המחיר את יעלהצ יתחייב הייצוא כםסה שבעל לכך ףפובכ, טבע
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 באופן ,לאשריב םשידח ללקוחות כאמור הייצוא םסכבה קבענש

 .הגז ווהבמת ונקבעש ובתנאים

 תוכן מקומי  )ו(

י כייה והתעשה עת שר הכלכלודה פניה אתרשמה ב הממשלה

וכן ן מתחייבים להשקיע בתר ולוויתות במאגרי תמהזכוי בעלי

שנים  שמונהי ל פנע ון דולרילמי 500בר של כום מצטומי בסמק

כן . כתו2015 ברבדצמ 17, קרי החל מיום ורהפט ממועד מתןהחל 

 ישת סחורות אורכ ןיגב הוצאות ,רהיתבין , י ייחשבוקוממ

ים זרם ופיג שראל (לרבותשירותים מגופים הרשומים בי

 או קיםספ רכש מקבלנים,כישת טובין, הרשומים בישראל), ר

ל שראייתוח בחקר ופל מחום שות בתם ישראלים, השקעירניצ

 20% לש לתקרהד ע( אדם כח לע הוצאות ),עקיפיןבאו ן (במישרי

 ,מקצועיות שרותכה לע תוהוצא), רמואכ ותההתחייב מסך

  47.תחברתי ריותחא של בתחום ופעילות תרומות

 בה רגולטורית יציבהסבי םויק  )ז(

ולטורית במקטע גת רבוציעל ימור התחייבה לש ממשלת ישראל

 Government' ש סוגיות:שלוב -קתו הטבעי והפ הגז פושיחי

Take'למשך -ממשלה טת ההחלול בבני שכלי המושינהו וא, ייצ 

 .ההחלטת הממשל בלתק םומישנים  רשע

 0172-"זהתשע), חירום שעת תעב עיבט גז קשמהול (ני הטבעי הגז משק תקנות .1.14.6

 ")וםחיר עתשל תקנות"(

הטבעי המסמיך את וק משק הגז לח 91 ףיסעינן מכוח ם הרוחיעת לש נותהתק )1

הגז הטבעי  קשעת חירום במש לעריז הכל הממשלה, באישורשר האנרגיה, 

 .ל הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירוםשיחולו ע קנותין תתקלהו

י הגז הטבע ספקתמכלל א 90%ין מצב שבו ב תרידופם מירושעת חהתקנות ל )2

ו מצב בלבין "), ותיעמשמה דש"לכה אחת (הו כתערומ אחדדה מש יעהמגבמשק 

דרך ברים לנתג"ז מחוהדות ש ניהטבעי במשק מגיעה מלפחות שאספקת הגז 

 :במשק הישראלי כיום כנהוג, הולכה נפרדותערכות לפחות שתי מ

i.  אחד ותישמעשדה מהוראות בעת קיום 

 אשלק הגז צרכני ספבעי של טבר לגז טהמצ ה שבה הביקוש השעתישע לכב

") עולה הספק שבכשלשדה ("טבעי בה הגזמ קלח ואל לספק את כגל סומ

 אתונתג"ז יקצו  שבכשל להם, הספק לספקן יתעל הכמות המרבית שנ

ההקצאה הראשונה של גז (א)  הקיימת לפי ההוראות הבאות:הגז מות כ

 הקצאהום). לשעת חירלוקה (כהגדרתם בתקנות חה רכניצה לתהיטבעי 

כני י שצרכו צרעהטב זהג שלבית לשעה המרת מוכה פיצע לתתב וראמכ
 

 בסך 2017-2016נים גין השבומיים קים מקת ספידי רו"ח בדבר הוצאו-דוח מבוקר על הכלכלהלמשרד  העבירה נובל   47
 הוצאותב ירהכ כי ראישו לנובל והתעשייה לכלהכה רדמש העביר 2017בדצמבר  7 יוםב מיליון דולר. 448-מצטבר של כ

 הכיר כי ישורא לנובל והתעשייה הכלכלה משרד העביר 2018ביולי  31 ביום ולר.ד מיליון 110-כל ש ךבס 2016נת ש גיןב
ובל לנ והתעשייה  משרד הכלכלה עבירה 2019וגוסט בא 13ביום ולר. ליון דמי 338-בסך של כ 2017גין שנת ב בהוצאות

מור ת כאבר הוצאודוח בד נובלידי -טרם הוגש על .מיליון דולר 420-כ ך שלבס 2018גין שנת כיר בהוצאות בכי ה אישור
 .9201נת בגין ש
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שעת בתקנות ל וכהגדרת( החודשים שקדמו למועד ההכרזה 12- החלוקה ב

בשעה תשוריין לצרכני חלוקה  MMBTU 3,600ל עד שת כמו )1( ום):רחי

קה לבין הכמות בין צרכני החלו קלוד תחצכי בועאי לק(מנהל רשות הגז רש

תחילה ) i( :כך צהתוקלפחות בשעה  MMBTU 3,600ות של מכ) 2( ;)עצמם

ינם אקה שלוהחיתרת ההקצאה תוקצה לצרכני ) ii( נים ביתיים;לצרכ

רת תחולק בין צרכנים יצרני הנות הכמות ב)( משנה (א). תם בפסקנכללי

ל בגז טבעי בהספק שמחרני ם יצשה בכשלחשמל (צרכנים של ספק גז ש

 יפל יסיחמל באופן חש נירצי שאינם צרכנים יןואט) לבמגה ו 45ה על העול

 ריםהיומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמו ממוצע הצריכה

שתחולק לצרכנים ות הכמג) ( ;נדרית הקודמתה הקלהמקביל בשנ ודשבח

י חשמל רנצנם ישאי ניםלצרכשאינם יצרני חשמל (מתוך הכמות שהוקצתה 

חד כל אל תנמזמות העתיולת השקם בקיבקבע בהתאם לחלכאמור לעיל) תי

בעל רישיון ההולכה לבין כל הקיבולת  םלכה שחתמו עהוה םכסה ימהם לפ

ל בע עם תמושח הסכם ההולכה ם לפיאותם צרכנילנת וזמהמ השעתית

נם שאינים לצרכ LNGחברת החשמל תציע למכירה (ד)  ;רישיון ההולכה

  .10% ת של עדבתוספ LNG -ה ל, במחיר שבו רכשה אתמשח צרניי

ii . תודשי שנ לפחות ם שלויקת ות בעאהור 

דף בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העו קי הגז שאינםפס

אספקת הכמות חר לא ויההפנכמות היומית זה (הכל שישנו ככם, שלה

א ל הוזמנת שהכמוד שההספק ובלבשהוזמנה על ידי הצרכנים של אותו 

 קפסל עימם) יםי ההסכמזמין לפמלית שניתן להעולה על הכמות המקסי

ה על מחיר הגז העודף, המחיר מכלא הגיעו להס םידדצהם . אשבכשל הגז

ות כנסלפי סך כל ההיקבע ים במשק (ירמחיע המוציהיה בהתאם למ

דם ברבעון שקת גז טבעי לצרכנים בישראל מכל השדות שהתקבלו ירוממכ

טבעי  המצטברת של גזעד ההכרזה חלקי הכמות מולקדם ון שרבעל

שקדם לרבעון  ןועברבל שראנים בילצרכ הקופשס MMBTUיחידות ב

מן באתר זן למזמעי דם למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבקש

וש השעתי המצטבר לגז טבעי של ביקה השב שעהט שלה). בכל ינטרנהא

ניתן לספק להם, הספק ש תמרביות ההכמעל  בכשל עולהצרכני ספק הגז ש

ק במשרכנים ה לצשכרשנעודף הז כמות הגקצו את בכשל ונתג"ז יש

י ההקצאה הראשונה של גז טבע (א) :ראות הבאותוהבלבד, לפי ה ילארשיה

המרבית לשעה  מותהכ לפיצע אה כאמור תתבצ. הקכני החלוקהרלצ היהת

 12-ב שלכז שבק הגמספגז  שצרכו צרכני החלוקה הצורכים של הגז הטבעי

 עלה לוע הנשאי תכמו להלן:כמפורט מועד ההכרזה, החודשים שקדמו ל

לשעה, פחות הכמות המסופקת  MMBTU 3,600 -מ תלבקמתתוצאה הה

ני צרכן לבשעה, תשורייבכשל הגז שאינם  פקיו סיפקלצרכני החלוקה שס

 MMBTU 3,600 -כמות מרבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ קה;חלו

 החלוקה,כשל לצרכני ב שסיפקו ספקי הגז שאינםת והכמ פחותעה לש

הגז  פקו ספקישסית מוכה תחולשעה פ MMBTU 3,600 של ותכמתוקצה 
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 יתיים;רכנים הבצילה לחת) 1( שאינם בכשל צרכני החלוקה באופן הבא:

לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה  הקצתו צאהיתרת ההק) 2(

נים צרככנים יצרני חשמל לבין צר בין חולקת תנותרכמות הה; (ב) (א)

טבר של כל מצה ימיוכה ההצרי ממוצע ילפחסי י פןשמל באויצרני חשאינם 

 מת;ודקהת דריקלנמסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה ה אחד

ספק הגז שבכשל לספק גז טבעי מהשדה ל כויקה אספעודף ל תר גזאם נו (ג)

 ם יצרני חשמל ולצרכניםניכלצר וקצהו יפן ב") באוהכמות הנוספת("

 סייח ןפובאאספקה, ל רהותנש וםף ליודהעות הגז חשמל כמינם יצרני שא

 ריםאמום הריכה היומי המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכניצהלפי ממוצע 

ההקצאה בניכוי הכמות עת בוצה מה בנה שקדמה לשניל בשבחודש המקב

צרכנים ל חולקתשות הכמ(ד) ; מהסוגיםהנוספת שהוקצתה לכל אחד 

י נצרי נםים שאילצרכנ צתהות שהוק(מתוך הכמ  מלצרני חששאינם י

קם בקיבולת השעתית המוזמנת לחבע בהתאם לקתי) ליעלר מל כאמוחש

כל ין לב לכהל רישיון ההועם בעלכה שחתמו והה סכםי הלכל אחד מהם לפ

 עם חתמוההולכה ש הקיבולת השעתית השמורה לאותם צרכנים לפי הסכם

כל אחד קצתה, להנוספת, אם הוההולכה בניכוי הכמות  וןיריש בעל

  .י חשמלרניצ נםיאש כניםצרמה

iii. לילכ 

ות התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רש רשר ראה, לאחה אם

רחב בתפקוד הסדיר ו נך אמושן מעי פוגע באופגז טבי המחסור בכמל החש

תן ני ושלא אליישרשק הל חשמל למשל המשק או באספקה הסדירה ש

 נתלהג שרה , או אםם אחריםת שימוש בדלקילהתגבר עליה באמצעו

ושך בגז טבעי גורם לפגיעה ממהמחסור הכי ה גירנאהר הודיע לש ביבהסה

וג לחרשר י הור, יהיה רשאהציב גע בבריאותפשי ופןבא משמעותית בסביבה

 LNG -היות הגז ומהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה של כמו

 .ה לא תעלה על הנדרשגריחד שהבובל

או  וליעה שחלה חוקית חוב כלמ שלז שבכגהאת ספק לפטור  אין בתקנות כדי

ל לבין ששבכגז ק המכל התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספ די לגרועכ

 .ן הגזצרכ

 ")החוק" (בסעיף זה: 1998-גופים ציבוריים, התשנ"חבון יטחהב חוק להסדרת .1.14.7

 וספותתמי באחת ף המנוהוא, כהגדרת החוק, גוש, "בורייף צ"גועל  החוק חל .1

 ;החוק

ממונה בטחון שיהיה כפוף  (א) מינויי": רבויצ גוףות על "נות שבווחל מטי וקהח .2

של  ועילותפלת ביטחון הנדרשרמת הלהבטיח את  מנת-עלף, במישרין למנהל הגו

ג) ת; (ווניחי שבותהגוף הציבורי; (ב) מינוי אחראי על אבטחת מערכות ממוח

 ;ךישות קצין מוסמינוי מאבטח בהתאם לדרמ

סמכות  , ביניהן:בורייצ ףגון בה ביטחונולממת וברחיות כוסמה מקנ החוק .3

להזדהות; בורי נס לגוף ציכהנ אדםש מלערוך חיפוש ולתפוס חפץ; סמכות לדרו

ת לאסור בהתקיים נסיבות מסוימות הקבועות בחוק); סמכוב (יכות עויוסמכ
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מוש תוך שי קבועות בחוק אף(ובנסיבות מסוימות ה יבורף ציולג נשקנסת הכ

 ;ביר)ס וחבכ

נכלל בתוספת השישית לחוק ציבורי ה גוף ,וקחל שיתספת השיותם לתאהב .4

ת דרומוגאבטחה הימית לות הימית. פעו הבטחת אולויחויב גם לקיים פע

 המבנ, ברכוששמירה על  לות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם אופעוכ

 כלב עהפגי עתנילות למוכן פעוא באזור הימי, ם של גוף ציבורי הנמצובמקאו 

 ;מאלה דאח

 ית לחוק הנ"ל, בעל רישיון מכוח חוק משק הגזע בתוספת השישובקלם תאהב .5

פעיל מתקן ימי, נחשב א משהואו י, לותו מתקן ימשבבע ,2002-שס"בת, הבעיהט

ם קיום פעולות ל וגילע ב)( ק"בסות מנוית החובות הכגוף ציבורי לעניין הטל

 ;ימיתטחה אב

ן החוק כ"קציפי לב שנחגו ת ונצימיי חהבטא יןעניה במנחה ורםהג הוא צה"ל .6

 ;מוסמך" לעניין פעולות אבטחה ימית

ת כלי שיט בולר ,מיהי הנמצא באזור , הינו מתקןימי ןמתקק, לחובהתאם  .7

 גילויסקר לע ולביצהמשמש  ,1960- כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך

או לטיפול בנפט,  פט,ל נז שיזולג נפט או לקידוח להפקה, להולכה, להנזלה או

 חיםטש לולי כור הימאזה ).הנפט דרתו בחוק כהג – נפטו (ו להובלתו אירתלאג

מלבד את רצועת ראל, וכולל, ינת ישי של מדה הריבונעבר לשטחים מצוימה

חוק הספנות (עבירות ב תוכהגדר בשתימדף הים את השל ישראל, ג מימי החופין

 ;2008-ם), התשס"חייימ ניםיתקומ ומילא-ן השיט הביןנגד ביטחו

 21יף וק, סעת לחהשישי אמור בתוספתלים כהנכלתקנים ימיים מ בדלמ .8

בל מצנרת גז טבעי המתקעיבוד יבשתי לל מיתקן לל "מפעיה כוניישה פתוסלת

יל כאמור חלות פעהמ" על .דין על פי יון אורה, מכוח רישמהים או ממדינה ז

 ותכרפעולות לאבטחת מע אלאך ע (מידחת אבטיזית ופעולות לפעולות אבטחה פ

 ;חה ימית)ת אבטעולומוחשבות או פמ

ן ים, ביפות, אחראייתן, ובהם השותואגר לובהתאם לחוק, בעלי החזקה במ .9

 כות ממוחשבות חיוניות הקיימות במאגרים, בהתאם, לאבטחת מערהיתר

מאחר שהמפעילה מקימה  ").מערך הסייברמי ("בר הלאורך הסייעלהנחיית מ

, המפעילה היא יתןלוושל פרויקט  ית לתפעול מערכות ההפקהאאחריה גם ותה

פות נמסר לשותי שר בעניין. כפביך הסית מערושמיישמת בפועל את הנחי

ט לגבי עמידת פרויק ממערך הסייבראישור , התקבל דיעת השותפותמיטב יול

 .אאופן מלרישות בדלוויתן ב

  עיהטב מחירי הגז פיקוח על .1.14.8

אוצר משותפת במשרד הנרגיה לועדת המחירים האהרד מש פנה 2011במאי  25ביום 

ל ך בהטלת פיקוח ען את הצורזו תבחשמנת  ל") עעדת המחיריםויה ("משרד האנרגוב

באפריל  22. בהמשך להמלצת ועד המחירים, ביום הגז הטבעי הנמכר בישראל ירמחי

 וקביעת טבעי(החלת החוק על גז ושירותים  ח על מחירי מצרכיםם צו פיקופורס 2013

יות על רווח דיווחז ברמה של משק הג המטיל פיקוח על, 2013-פיקוח), התשע"ג תרמ

. ויתןועם שותפיה בפרויקט ל ות יחדהשותפ עלוח כאמור חלה ים. חובת הדיוירחומ
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ראל ברמה ביש הגז הטבעי מחירי עלח שיתקבל ייבחן הצורך בפיקובהתאם למידע 

אל הטבעי בישרחירי הגז ל מח עות פיקלטעת ההשפ פרטים בדברשל קביעת מחיר. ל

  הלן.ל  1.26.22, ראו סעיףעת מחירקבי ברמה של

 ")חוק הריכוזיות(" 2013-התשע"דולצמצום הריכוזיות, החוק לקידום התחרות  .1.14.9

ן היתר, ע, ביבומות חוק הריכוזיות, אשר קסם ברשורפ ,2013 בדצמבר 11ביום   )א(

לל וזיות כיקולי ריכית ושת ענפיוותי תחרולקישקול ת לשכוסמכי לרגולטורים 

המדינה, כדי להבטיח את  על ידיאת נכסי הציבור הקצ משקית, במסגרת

  ות הענפית ואת ביזור הריכוזיות הכלל משקית. הגברת התחרותי

 רשימתאי שלא להקצות לגוף המנוי ברשולטור ות, רגזיריכוחוק ה על פי  )ב(

נים יטריויס קרבסל קבע עת רשאים וברב מהרסהגורמים הריכוזיים שפו

ות חוזה) בתחום פעילות שבו נעשה שימוש (לרבהריכוזיות, זכות ו בחוק שנקבע

אב ציבורי או שבמסגרתו מוענק שירות חיוני לציבור, בתשתית חיונית או במש

שלא  שמצא "), אלא לאחרשתית חיוניתם תתחוות ("הריכוזי קבחוהמנוי 

ום האמור ת התחלהסדרו ותת הזכציקומשבו חום לתש של ממתיגרם פגיעה 

ח בחשבון שיקולי מניעת הרחבת הפעילות שלק ההקצאה, וכן לאחרבשל אי 

ם לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב של הגורם הריכוזי, בשי

 "). כלל משקיתיכוזיות שיקולי ר"ם (בזיקה ביניה

גביו שלפעילות ם וות בתחרב(לתשתית חיונית צאת זכות בכל רם הקלפיכך, ט      )ג(

שיון ישיון אחסון או ריו נדרש רחום פעילות שלגביט או בתת זכות נפמוענק

י) לשותפות, על הרגולטור לשקול לפי חוק משק הגז הטבע LNGלמתקן 

 שקית. ריכוזיות כלל מ שיקולי

יחולו יכוזיות כלל משקית לא ולי רבעניין שיק, ההוראות כאמור ור לעילאף האמ לע

אותו ות נפט אחרת לגבי זכ ה יש לוד ההקצאבמועמי שט לנפ זכותת אציחס להקב

  ח.שט

רש לתחום פעילות הנד שיוןיבנוסף, בעת הקצאת זכות (כמשמעותה לעיל) לרבות ר

קידום התחרותיות לים של קול שיקוולטור לששאינו תחום תשתית חיונית, על הרג

 . מורן כאיינעי דין לפשקול לכל שיקול אחר שעליו ל סף עלהענפית, נו

הוראות חוק  על פיוועדה לצמצום הריכוזיות, רסמה הפ ,2017בדצמבר  25 ביום

 24לאחרונה ביום  ה, אשר עודכנבמשקהריכוזיות, את רשימת הגורמים הריכוזיים 

מות ד הדוח, ברשי, בסמוך למועותפותשהשביצעה מעיון  2019.48בספטמבר 

ם ית ענמנ פותשותולה כי הים לה) ענורבות העדככוזיות (לת הרישפרסמה ועד

  . ם הריכוזייםהגורמי רשימת

של השותף הכללי להעריך את השפעת חוק אין ביכולתו ח, נכון למועד פרסום הדו

ות ל זה על פעילובכלראל ביש וגזפקה של נפט חיפוש, פיתוח והתחום הריכוזיות על 

  .שותפותה

 
  יים מאתר משרד האוצר: הריכוזפרסום של רשימת הגורמים  ראו   48

  tee_commitnts/PublicBodies/centralization_decreasertmewww.gov.il/he/Depa. 
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 הנחיות הממונה .1.14.10

הממונה  להנחיות גםה כפופ זוג של נפט וההפקה וחת, פיםושיפיבתחום החת ילוהפע

 אשר מתפרסמות מעת לעת.

 כויות נפטבקשות והעברת נתונים מפעולות בזהנחיות להגשת  1.14.10.1

 לגבי מעודכנותנרגיה הנחיות משרד הא על ידימו רספו ,2016שנת ב

לות עיל המעוניין לבצע פעופמ ןהילפ 49ש נפטלחיפו קדיחה ותפעול

ר הממונה ושיש לאייג חזקה או שיוןטחי רישנפט ב פושדיחה לחיק

, היתר בין, יפעל וכן באתר מיםהמפורס לטפסים בהתאם השקב

 קידוח תכנית של שהולהג להכנה תהנחיו) i( :הבאות להנחיות בהתאם

 ;51)6120 מאי(מחודש  ההפק חניבמ ותנחיה) ii; (50)6201 מאימחודש (

)iii (פטנ תבזכויו הפקהו פיתוח, חיפושים ולותעפהעברת נתונים מ 

(מחודש  ימיים טבעי גז/  נפט קידוחי נטישת) iv(; 52 )0182 סרמש חוד(מ

  .53)2016 ימא

 נפט זכויות עם בקשר תבטחונו למתן הנחיות 1.14.10.2

 רותהע ר שמיעתרגיה, לאחמשרד האנ סםפר ,2014ספטמבר  דשוחב

, ")תחיוההנ("ת בקשר עם זכויות נפט וחונטב למתן הנחיותור, הציב

 תההנחיו יעיקר תמצית לןהל .2019יולי ב 18ו ביום כנאשר עוד

  :ותפותלש הרלוונטיות המעודכנות

   :בנקאיות ערבויות )1(

ונה למשרד הממיפקידו  חדשים ביבשה רישיונותמבקשי   )א(

ים לכל, כאשר דולר אלף 500בסך ית אבנקבסיס ת ערבו

עו קבם בים יייחדש ערבויות בסיס ברישיונותת גשה נייןבע

 .נות ביםוישתן ריים למהליכבמסגרת 

 ביצוע טרם – וחדשים קיימים לרישיונות נוספת ותערב   )ב(

 נוספת ערבות להגיש ברישיונות המחזיקים יידרשו קידוח

 הקידוח למאפייני םתאבה הממונה על ידי שייקבע בסכום

 לאלרישיונות בים  פתהנוס הערבות גובה. הקדיחה ותכנית

 גובה לוואי, םבי ותלרישיונ דולר יפלא 5,000 לש ךסמ יפחת

-הנוספת לרישיונות ביבשה לא יפחת מסך השווה לבות הער

 וכל בנפרד קידוח כל לגבי תופקד הערבות. אלף דולר 250

 כי הממונה מצא. הקדיחה התחלת לפני יום 14 הפחות

ה של תוכנית ן טיב, כגוצדיקותהמ ותחריג בותנסי התקיימו

 רושדל הואשאי אפשריים, רה ל הנזקיםשיבם העבודה וט

 
49   aspxg.Drillins/GxmsMniOilSearchearch/PagOilSe/sil/Subject.gov.ynerge//http: .  
50   fd/WellDesignGuidelines.plingts/Drilmenarch/Docuy.gov.il/Subjects/OilSeerghttp://en  
51   015.pdf95_2NFT_rilling/ments/Dbjects/OilSearch/Docu://energy.gov.il/Suhttp  
52   flications/he/NFT_465_2018.pdh_puboil_searcBlobFolder/policy//w.gov.ils://wwhttp  
53  fmentGuidelines.pdonellAbandshoreWing/Offts/DrillncumeDo/v.il/Subjects/OilSearchy.goenerg//http:
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 .יותר נמוך כוםסב ותערב כתחילהלמ

תוקפה הראשוני של ערבות הבסיס לרישיונות חדשים   )ג(

את ש ביבשה יהיה לתקופה של שנה, ובעל הזכות יחד

ך. כמו בה צורלהודעת הממונה כי אין הערבות בכל פעם עד 

ות ונסיס והערבות הנוספת לרישיקף ערבות הבן, תוכ

עד להודעת  ,ל שנהופה שלתק ובים יהיה שהימים ביבקי

י אין בה צורך. הממונה רשאי להגדיל את סכום נה כהממו

לאחר מתן אפשרות לבעל הזכות להציג את טיעוניו  הערבות,

 .ןייבענ

 בחזקות הערבות גובה את יקבע הממונה – נפט חזקות  )ד(

, החזקה במאפייני, הפיתוח תבתכני, היתר בין ,בהתחשב

 גובה. הנפט השד דלובגו נמצאת היא ובהפיתוח  בשלב

 בגין דולר אלפי 1,500 של מסך יפחת לא ליתיניממה ותהערב

 .בים חזקה בגין דולר אלפי 7,500- ו ביבשה חזקה

 .החזקה ןתמ במועד תופקדנה חזקותן ערבויות בגי  )ה(

 יעמדו אלה תהנחיו לפי ניתנוש הערבויות – הערבויות תוקף  )ו(

 לא דוע כל, ניתנו להשבש הזכות פקיעת לאחר גם בתקפן

 שנים משבע יותר לא אך בהן רךצו ןשאי הממונה הודיע

 .ניתנו שבשלה הזכות שפקעה לאחר

ל בעל זכות נפט לא פעהיה ולדעת הממונה  -חילוט ערבויות   )ז(

כות ו גרם נזק בפעולותיו עקב זקידה ראויה בזכות נפט אבש

בות שעליו חולא קיים ת או ונפט או לא הוציא הוצאה

, במהלך תקופת ונהוהממפט, לפי חוק הנ םלקיי יא אולהוצ

לבצע פעולות  כות הנפט בהודעה בכתבהזכות, הורה לבעל ז

זכות הנפט, ות לות או לקיים חובות הנוגעאו להוציא הוצא

נתן סיבה ראויה נפט לא ביצע הוראה זו ולא ובעל זכות ה

 ת אולוט הערבויויעל ח הורותלהממונה  רשאי ,ביצועלאי ה

ן, וזאת לאחר שמיעת טענות בעל הזכות בעניין חילוט חלק

 רבותהע

   ביטוח ותפוליס )2(

פת זכות ים במהלך כל תקונו, ויקיעל חשבו ירכושבעל זכות נפט י

לאומיות לחיפוש וחים המקובלים אצל חברות בינת כל הביטהנפט, א

ח בהתאם יטוב ירדי שנה אישויגיש מיו בעי,ט גז ט אואו להפקת נפ

  .חיותלהנ

או , בדרישות הביטוח לפי הנחיות אלה בהוראות עמידה אי של מקרהב

תשלום פרמיית ת אי לרבו ,שהיאשהביטוח בוטל או פקע מכל סיבה 

, אם הממונה רשאי יטוח חדש חלופי,עמיד בח, ובעל הזכות לא ההביטו

  .הק ממנלחזכות או ניינה של הבעגשה שהו תערבויראה לנכון, לחלט את ה
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 ורותהאמ ההנחיות במסגרת השותפות נדרשה, לעיל רמולא בהתאם

  .מיותאוטונו נקאיותב ערבויות פקידלה ורישיונות חזקות תקבל ובמסגרת

 ט וטובת הנאה בזכות נכס נפטכות בנכס נפושעבוד של זהעברה  1.14.10.3

וק לח 76 יףין סעיות לעניפרסם הממונה הנח 2015בדצמבר  31ביום 

רת ושעבוד זכות נפט עבלהה יר את הפרוצדורדתן להסט, שמטרפהנ

לוגים בת הנאה (לרבות זכות לתמשיון וחזקה) וטויר מוקדם, ר(הית

כוללות  ). ההנחיות"יותההנח" סעיף זה:ב( 54זיים) בזכות נפטחו

נאה ה ובתשיון ושל טילאשר העברה של ר :לממונההמאפשרות  הוראות

בחוק הנפט);  שמעה(כמ כי קיימת תגליתונה הממישר ם ארטון בשייבר

חזקה לאחר שהחלה הפקת רה של חזקה או טובת הנאה בלאשר העב

ו זכות יה לגבמוקדם שניתנ חזקה; לאשר העברה של היתרט משטח הנפ

המוקדם,  לט בבעל ההיתרשודי מי שבו היא בי מה למי שהשליטהקדי

ם, בין היתר, וגעיהנ יות,הנחב קבעויימים שנומסם התקיים תנאיוהכל ב

 שיון,יוש ובפיתוח של בעל הרת הבקשה, לניסיון בחיפהגש מועדל

שיון ילזמן שנותר עד לפקיעת הר שיון,יהר ליכולת הפיננסית של בעל

 .תחת יכולת כלכליקשה, ולהוכבד הגשת הבמוע

 א מתקיימים כלשלכנפט, אף  שר העברת זכויותלארשאי הממונה 

זכות) ב 5%-ר מף זניח (לא יותות בהיקירת זכובר בהע, כשמדובתנאיםה

  .כמפורט בהנחיותם מיוחדים ונסיבות נוספות או בהתקיים טעמי

בהנחיות (כמשמעם העברה של תמלוגים חוזיים לא יאשר הממונה 

ות נוצל במסגרת הזכוייופק ערך הנפט שמ 5%ם עולה על ה) אשר ערכלא

ל פט או שנזכות  לברה שיאשר הע כן לאו קרים חריגים),(למעט במ

מים תנאים מסויימים, ת נפט, אם לדעתו מתקייזכו נייןטובת הנאה בע

או  וע חובות בעל זכות הנפט,בביציעה עיכוב או פג ים אפשרות שלהכולל

ם מגיעיהתמלוגים הפקה או בתשלום יפושים וההחה ות בתחוםבתחר

  .והדין ועוד פי חוק הנפטלאוצר המדינה ל

הממונה  לתליכו עות בין היתר,גת, הנווהורא תוהנחיה כוללות כן,-וכמ

תן האישור אף שמתקיימים כל התנאים למשלא לאשר העברה, 

טובת הנאה בזכות ר שעבוד של זכות נפט או לאשיות, המפורטים בהנח

  .ודוע הפקה מסחריתטרם החלה  טנפ

יה, ה נובל ערעור לשר האנרגישהג ,2016בינואר  31ם יוכי ב יצוין,

- אי וצרותען, יטיות כאמור, נת כאמור. ההנחונחיה וםת פרסבובעק

חורג מגדר התחום העברת זכויות נפט והיקפן  בהירות באשר לתנאי

עוד נטען  ין להותירן על כנן.נהליות ואאלי להנחיות מידין הישרהמוכר ב

 .גיה זו בעולםסוקטיקה הנהוגה בפרעם ה ת בקנה אחדי הן אינן עולוכ

מלין על כך שטרם נרגיה הלשר האה נובל מכתב שגיה ,2017ביוני  4ביום 

 
ק בזכות ן חלישרייש לו במכל מי ש נפט או טובת הנאה בין ם על העברה של זכותלו גיחו 76הנחיות לעניין סעיף כי וין, צי   54

יין הנאה בענ טובתם יצאה של אמצעי שליטה המקנו הקהעברה אכן יחולו על צה מכוח ההסכם ביניהם, וקבונפט במסגרת 
    ט.טובת הנאה בעניין זכות נפ או ת נפטוכבידיה זתאגיד או בקבוצה שב או שליטהת נפט זכו
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מתייחס לנזקים הנגרמים לנובל בשל שהוגש, קבלה החלטה בערעור הת

של  יטולן, בהתאם לערעור, בהבהירות בהנחיות, ומבקש בשנית-אי

  .חלטה בערעורההנחיות או למצער תיקונן. טרם התקבלה ה

 ואצור ייישבקשה לא 1.14.10.4

הגשת בקשות  נחיות בענייןהנה מומה פרסם ,2015בדצמבר  31ביום 

פן ות בין היתר את המועד והאוהקובעבלת אישור לייצוא גז טבעי, לק

, הפרטים החזקהשטח א גז טבעי מור לייצולהגשת בקשה לקבלת איש

קשר בהרות בליה, וכן המכים שיצורפו אכאמור והמס בקשהשיכללו ב

נאים תם לתאהב כי אישור ייצוא יינתןש, גצוא כאמור. יודיילאישור 

 .לכל דין, ובכפוף לעיל 1.14.5בסעיף ורט כמפ במתווה הגזשפורטו 

 16 -ו 2017בפברואר  13דוח, ביום ה רסוםפ למועד נכוןיצויין כי 

לייצוא גז טבעי ה ונאישור הממה השותפות את קיבל 2019בדצמבר 

 .האמ, בהתירדן ולמצריםוויתן למחזקות ל

ונה נחיות הממפרסם משרד האנרגיה את ה ,2017בדצמבר  27 םביו 1.14.10.5

וח במסגרת דשר ביצע קיאן בעל רישיון חיפוש לפיהית, לאישור תגל

דוח ומבחני ההפקה שנערכו בו נמצאו שכבות בות הקישיון, ובעקהרי

ט בהיקף אשר לדעת בעל הרישיון מתאים פאו נ יגז טבע המכילות

אם ת בהתתגלי ה לאישורבקשה ונממפקה מסחרית, יגיש להל

 55להנחיות.

ה בנושא ללבחינת מדיניות הממש דותהוועאימוץ המלצות  משלה בדברהחלטות המ .1.14.11

 הגז הטבעי קמש

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז  2011ר ודש אוקטובבח

 אזכ"ל משרד האנרגיה דנמופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח,  שראליבהטבעי 

ביוני  23יום ח סופי. בפרסמה ועדת צמח דו ,2012בספטמבר  12 ביום"). צמח עדתו"(

מסוימים צמח בשינויים  מלצות ועדתהיקרי משלת ישראל את עה מאימצ 2013

תווה נכנס לתוקפו מ ,2015ר מבבדצ 17"). ביום ממשלה בעניין ועדת צמחהחלטת ה("

 ונים להחלטתשו מספר הבהרות ותיקר בו נעאש לעיל, 1.14.5סעיף בר גז, המתואה

קמת צוות נרגיה על האההודיע משרד  ,2018ונואר בי 21יום בהממשלה כאמור. 

") ועדת אדירירגיה אודי אדירי ("אנת מנכ"ל משרד האשודי ברעי בין משרמקצו

את ההתפתחויות שחלו חנה בח. ועדת אדירי של המלצות ועדת צמת יתופתקלבחינה 

מח ובחנה מחדש לצות ועדת צשחלפו מאז אימוץ המ ש השניםבחממשק הגז הטבעי ב

 ,2018בדצמבר  18. ביום ואילך 2018ת שנל ןכוני עבנושא ההיצע והביקוש לגז ט תא

ת שלממצה מאי ,2019 ונוארבי 6דת אדירי את מסקנותיה הסופיות, וביום ועסמה רפ

 ").ועדת אדירי ןהחלטת הממשלה בעניירי ("ועדת אדילצות ת עיקרי המאל אישר

ע על פעילות ים להשפאדירי העשויי ין ועדתהחלטת הממשלה בעניי להלן עיקר

  השותפות:

 
  /:pdfovery.l_discse/he/oinlices_aBlobFolder/guide/oil_g/v.ilwww.go/https חיות: נלהלן הקישור לה   55
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)i( ר בהיקף שאושר תיווי מקומיש להבטיח לטובת השוק הש יגז הטבעהיקף ה

ל צריכה של בשדכון ע ר, לאח)BCM 540ח (עדת צמבהחלטת הממשלה בעניין ו

ת למשק ליכמות המינימה(" BCM 500 ה, ויעמוד עלעד כ BCM 40 -כ

 25תקופה של להמשק  גז טבעי לצרכיפקה של "), אשר יאפשר אסומיהמק

פי קטגוריות לעי טבגז  כמות - "כמות הגז הטבעי", הבסעיף זהשנים הקרובות. 

2P 2 -וC  כת במצטבר לפי מערPRMS ממונהה ל ידיע תמוכרובתגליות ה ,

תאם לתוכנית ף הושלם בהורי החזקות לחובו חזקות ואשר חיניתנ יהןלגב

  .הישראלי ן למשקאפשר את אספקתאופן המפיתוח ב

)ii ( לפני  ווכרשה יותלמשק המקומי לעניין תגלת ילמינימחובת אספקת הכמות ה

ת טבהחל עהבי שנק, תיוותר כפאדירי אישור החלטת הממשלה בעניין ועדת

 לן:רט להכמפוהממשלה בעניין ועדת צמח, 

לי למשק  ניממיר אספקה שיעו בעי במאגרטכמות הגז ה
גז הטבעי  מכמות ההמקומי  

  ר במאג
 

 50% (כולל)   BCM 200ל עמ

 BCM 200 40% -אך נמוך מ   BCM 100- ל ה או שוו עולה 

 BCM 100 25%  - אך נמוך מ  BCM 25 -עולה או שווה ל

 בע על ידי הממונה  ייק  BCM 25 - מנמוך 

  

לאחר  עניין תגליות שיוכרוק המקומי ללית למשהמינימ כמותחובת אספקת ה

   להלן: ירי תהיה כמפורטניין ועדת אדעמשלה בישור החלטת המא

לי למשק  יניממ קה ספור א שיע ות הגז הטבעי במאגרכמ
המקומי מכמות הגז הטבעי  

  במאגר 
 

  55%  ומעלה  BCM 200  -מ  סףונ  BCM 1על כל 

  BCM 200  50%  ועד BCM 50  -נוסף מ BCM 1על כל 

ק  פקה למשלא תחול חובת אס    BCM 50 - ך מנמו
 המקומי 

  

נוספות יקבע הממונה  ותנל ולמדים משותפים לישראלעניין מאגרי וין כייצ

מים ממוק ויוא יהי מתקני הייצנקבע ככמו כן,  .56תנאים והסדרים ספציפיים

 כן אםדי שלו, אלא הנמצא באזור הכלכלי הבלע בשטח הנתון לשליטת ישראל

 .ל למדינה אחרתין ישראצדדי ב-רת בהסכם דונקבע אח

)iii( לייצוא  יתנתהנהגז , וכמות 57ההממונ ה טעון אישור מאתגז טבעי יהי אייצו

ותה עת ים בארגא במאמותרות לייצוויות הסי של הכמתהא בהתאם לחלקן היח

 .אמורלית למשק המקומי, כמינימבכפוף להבטחת הכמות ה

)iv( ו כנגדת הייצוא מטעמאת מכס שאי להחליףהיה רח יבמאגר מפות בעל חזקה 

ף שיעורים שנקבעו, ובכפווב ולגודל משק המקומי בהתאםחובת אספקה ל

 קוליםישכלל החר ששקלו את ות, לאה על התחרוהממונממונה ור הישלא
 

 .לעיל 45שולים הערת ראו    56
  להלן.  1.14.10.4 ףטבעי, ראו סעי ור לייצוא גזאיש קבלתל שת בקשותין הגבעני הפרטים אודות הנחיות הממונל   57
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 .הרלוונטיים

)v( ל המאגר, ומי בהתאם לגודבת חיבור מאגרים למשק המקהוחלט לקבוע חו

למשק  ויבו בחיבורחי  200BCMהעולה על  קףם בהימאגרי ופן הבא: (א)בא

סחרי; (ב) מאגרים פן מאועי בני מועד הזרמת הגז הטבולפ פיתוחםהמקומי, עם 

 1ז טבעי עד יום של ג תימסחר ר יחלו בהפקהאש  BCM 200 -ל BCM 50בין 

, לפי 2032בדצמבר  31ד ליום יבו בחיבור למשק המקומי ע, יחו2028בינואר 

ית לאחר יום בהפקה מסחר ושר יחל; מאגרים כאמור אממונהקול דעת השי

ז ולפני מועד הזרמת הג וחם,עם פיתשק המקומי למו בחיבור ויבח, י1.1.2028

חויבו בחיבור למשק לא י BCM 50 דג) מאגרים עבעי באופן מסחרי; (הט

 ה אחת, כאשרצעות מערכת הפקמקרה של שדות המפיקים באמהמקומי. ב

הה המאושר קיים גורם ז ות אלהשבשטחן מצויים שדקות זתיים מהחלפחות בש

ת הגז בשדות אלה כמו חישוב מהזכויות, 50%-למעלה מק ביאו מחזכמפעיל 

על אף האמור, צרפי. מאופן בקומי תיעשה ובת החיבור למשק המין חלעני

ז הטבעי חשב את כמות הגאי, בהחלטה מנומקת, שלא להממונה יהיה רש

 .מצרפיות באופן בשד

)vi( ונהמעל המ משק המקומי, להטילעי נוספים לבת גז טלעודד חיבור שדו מנת לע ,

אוצר, לבחון את רד המונה על התקציבים במשל המבעי ועשות הגז הטר על מנהל

ושר במסגרת ימי נוסף בפוליגון הדרומי שאמכלול  בהקמת תפות המדינההשת

ונה הממ תככל שלדערה לחוף, ימית וחיבו ולל תחנת קליטה/ח, הכ37תמ"א 

ור לעיל, לאמ בנוסף הדרומי של ישראל. במרחב הימי שת חיפוהתפתחה פעילו

 וי פוטנציאל הרווחהמיצ אמצעים נוספים לעידודחון ונה לבטיל על הממלה

בור למשק המקומי ז הטבעי, ובכלל זאת לעודד חידות הגשבעת מוהכלכלית הנ

בור בהתאם החי תייה בחובשקיבלו דחבחיבור, או שאינם מחויבים של שדות 

 .לעיל למפורט

)vii ( עד  2030עשור ה תית באמצעהשע ם ברמהמחסור אספקת ביקושילאור צפי ל

חס ילהתימונה הטלת חובה על המ ת ובהםלגבש תמהיל פתרונוצע מו 2040

לפעול לעידוד  למשק המקומי ברמה השעתית,שורי הייצוא לסוגיית הביקוש באי

ר הבא והעשלקראת אמצע יחוד ומי (בילמשק המק ות נוספיםחיבור של שד

בשנת רק   LNG-וניית הגז הא סכם עםהה ן את ביטול)), ולבחו2040עד  2030(

 ).2022ת יום הוא עד שנקף ההסכם כ(תו 2021

)viii( ושר הכלכלה והתעשייה,  רגיה, בהתייעצות עם שר האוצרשר האנ יל עלטלה

במשק  רכניםשל גז טבעי לצגע למכירה דרשת בנוהרגולציה הנבש עקרונות של לג

 58.צואיקרם לייבעהמיועדים  ר מוצרי המשךומי המיועד לייצוקהמ

)ix( אסדרה לרבותליזום תיקוני  שר האוצר,בהתייעצות עם רגיה, האנ להטיל על שר 

להיות חר משני בגז טבעי, שעשוי , ככל שיידרש, לצורך אסדרת סחקיקה יתיקונ

צר, ועם שר האעצות אנרגיה, בהתיייל על שר הזאת, להטיצוא. בכלל מופנה לי

 
אמוניה לייצור על מפ תמהמכרז להק בעקבות םאשר יוקפעל המ ו אתמויות גז טבעי שישמשייצוא כייחשבו ל , לאולםא   58

  ותם.במישור ר
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וי משני בגז טבעי שעש כי סחר יםסדרה האמורעות תיקוני האלהבטיח באמצ

גז  ות שלרמסך המכי 3% -ות המוגבלת בתאפשר בכמופנה לייצוא יהיות מל

 חישוב הכמות כמות זו לא תיספר לעניין י למשק הישראלי בשנה החולפת.טבע

 הבת האספקין חולם תיספר לעניהמקומי, אוחת למשק כוללת המובטה

ת לצורך ייצוא הכמו יובהר כמ; משק המקומישדה גז טבעי ללית של המינימ

 .צואש אישור יכאמור לא יידרוגבלת המ

)x( שנים  יבחן על ידי הממשלה בתום חמשירי, תדעדת אושלה בעניין החלטת הממ

ביחס המדיניות  שו, לגבי, ככל שיידרעריכת שינויים ממועד אישורה לצורך

ה ישור ההחלטשנים ממועד א הממונה לאחר חמש על ידי יוכרולתגליות ש

הגז  חשב בהיצעק המקומי ובהתכי המשלצורעדת אדירי, בהתאם ועניין ב

  .הטבעי

 ול בגז טבעיוטיפקבלה ן יח בענ/37נית מתאר תכ .1.14.12

ית למערכת ההולכה הארצ אגרי הגז הטבעיהתשתית התכנונית לחיבור מלשם יצירת 

ו המועצה הארצית לתכנון ולבנייה רכך, אישלשם  מתקנים הדרושיםוהקמת ה

קבלה  ת ברמה מפורטת בעניןחלקיארצית תכנית מתאר "וממשלת ישראל את 

א תמ""). /ח37תמ"א למערכת ההולכה הארצית (" מתגליות ועדוטיפול בגז הטבעי 

פקתו ם בתהליך ההקמת המתקנים הדרושיתיים וימיים) למייעדת שטחים (יבש /ח37

 תללים, בין היתר, תחנות קבלה וטיפול בגז טבעי, צנרוטבעי הכל גז והולכתו ש

 סעיףבטת גר לוויתן במתכונת המפורתוכנית הפיתוח של מא"ב. וכיוצ להולכת הגז

  /ח. 37לתמ"א תואמת לעיל,  1.8.6

בגז  רנים פרטיים הפועליםעלויות הגז ליצעקרונות להכרה ב -החשמל  החלטת רשות .1.14.13

   טבעי

ת לספק החשמל על עקרונות להכרה בעלויו החליטה רשות ,2019 סבמר 6ביום 

 לרכישת גז טבעי, כדלקמן:כת) בגין הסכמים מערחיוני (יחידת ניהול ה תשירו

ם גז , ליצרן החתום על הסכMMBTU-המחיר המוכר בשקלים לאופן חישוב  .1

 כיב הייצור.בו מחיר הגז צמוד לר

כם הגז סכרה בעלות הים להיונות הזכאול רק על בעלי רישלטת הרשות תחהח .2

ים שני התנאים המצטברים יעליהם בהתק לפי החלטות הרשות החלות

הצמוד לרכיב ם גז במחיר ישיונות אשר יחתמו על הסכ) בעלי ר1באים: (ה

 )2; (2021בדצמבר  31וחר מיום ועד לא יא 2019בינואר  1הייצור החל מיום 

 רשור תעריף עד לא יאוחלו איבאשר ישלימו סגירה פיננסית ויק ותונבעלי רישי

  .2021בדצמבר  31מיום 

- כירה הרשות ייהנה מודם בו העל הסכם גז המחליף הסכם גז ק יצרן החותם .3

ההסכמים ובלבד שהמחיר בהסכם החדש נמוך יותר. המחירים בין  מפער 25%

הרשות ייהנה  על ידיז שהוכר ג הסכם גז שאינו מחליף הסכםיצרן החותם על 

 בהסכם.  וה הגז למחיר הגזומת על פימחיר הגז המירבי ן בי מהפער 25%-מ
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 לתחבורה פטבנ ראליתהיש התלות הפחתת רבבד ממשלה החלטת .1.14.14

הפעלת תכנית  בדבר 2011בינואר  30יום מ 2790ס' לה מבהמשך להחלטת ממש

, ביום ")יפי נפטלתחל אומיתלהתוכנית התחבורה ("נפט ב פילאומית לפיתוח תחלי

בספטמבר  18ביום  ה(אשר עודכנ 5327ממשלה מס'  החלטת מהפורס 2013בינואר  13

למקורות אנרגיה  2025עד  2013 ישראל בשניםר התחבורה בקידום מעבבענין ) 2017

ור ט כמקתה של משקל הנפים לנפט, וזאת כדי לאפשר את היתכנות ההפחחליפי

 תאםבה, 2025שנת ב 60%-ושל כ 2020ת בשנ 30%-בשיעור של כ רגיה בישראלאנ

מעת ההחלטה כאמור מתמקדת בהט כלכלית. כדאי רשהמעבה וככל ת הצריכלתחזיו

ן בבניית ט בתחבורה, ומתמקדת הפבננות את השימוש הישראלי וגיות המקטיטכנול

ט, פנם מבוססי נ, שאייפייםורות אנרגיה חלרגולציה שתאפשר את הטמעתם של מק

ות ותערוב )GTLק (ומר לדלשה עי), גז טבCNGטבעי דחוס ( זן: גבמשק המקומי, כגו

  .דלקים חדשיםתידית עבור מדיניות עביצירת תהליכים לבחינת  ןנול, והתן ומיזבנ

מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת רשות הגז הטבעי בדבר  צתהחלטת מוע .1.14.15

 :ההולכה הארצית

את ה לענייני משק הגז הטבעי סמה המועצפר ,2014ספטמבר ב 7ביום  1.14.15.1

הולכה הת מערכת פרויקטי ייצוא באמצעו מימוןין החלטתה בעני

לו על העברת גז לכה שיחוטה קובעת את תעריפי ההולהארצית. ההח

ת למדינות שכנות או לרשות ת ההולכה הארצירך מערכטבעי ישראלי ד

יועדים הפלשתינית וכן את מימון הקמת מקטעי מערכת ההולכה המ

העקרונות  את ר,הית, בין קובעתטה יצוא גז טבעי כאמור. ההחללי

 הבאים:

ום צוא) יחתיהגז הטבעי לי תהמוכר או משווק א םאן (הגוריצוה )1(

ל ער מראש ובכתב ה שיאוששיון ההולכה על הסכם הולכיל רעם בע

שיון ההולכה ימנהל רשות הגז הטבעי. היצואן ישלם לבעל ר ידי

נים צרכיף ההולכה הרגיל החל על השיהיה תעראת תעריף ההולכה 

 יהיה מעת לעת.כפי שם, הישראלי

מקטע של מערכת  א עלויות ההקמה שלויישא במליצואן ה )2(

כן ) וצוא""המקטע המיועד ליייצוא בלבד (מיועד ליההולכה ה

"מקטע מה של קו הולכה נוסף בצמוד למקטע קיים (בעלויות ההק

  .2%ור של ), בתוספת דמי ניהול בשיעמוכפל"

ולכה בתוקף ון ההשייצואן לבעל רהי כל עוד הסכם ההולכה בין )3(

ייצוא, יקבע מנהל לתיד למקטע המיועד ען נוסף בויצטרף צרכ

לל עלות נוסף מככת לצרכן היי מהי העלות המשויהגז הטבערשות 

מקטע המיועד לייצוא, וזאת בהתאם ליחס הקיבולת של הקמת ה

ר במקטע המיועד יתן להעביהצרכן הנוסף מכלל הקיבולת שנ

 וסף.עלות שתשויך לצרכן הנ אותה כוםיצואן יזוכה בסלייצוא. ה

המיועד  כת ההולכה המוביל למקטערמקטע מסוים במעו הרקבמ )4(

מוביל , אולם המקטע השראלייםלייצוא עתיד לשרת גם צרכנים י
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למקטע המיועד לייצוא לא היה מוכפל במועד שבו הוא הוקם 

כה, ישלם צעות מערכת ההולהטבעי באמאלמלא ייצוא הגז 

יל) עכאמור ל ות המקטע המיועד ליצואמת עללהקהיצואן (בנוסף 

. המועצה צואיד לילגבי הכפלת המקטע המיוע את החלק היחסי

 שיון ההולכה. ירצואן לבין בעל בין הי תקבע את חלוקת העלות

במקרה ולדעת מנהל רשות הגז הטבעי קיימת קיבולת מספקת  )5(

שיון ההולכה יין בעל רת חתימת ההסכם בההולכה בעבמערכת 

השנים שלאחר  רבמהלך עשן ואולם יש סבירות כי היצואין לב

יהיה מחסור בקיבולת  לראשונה,תחילת הזרמת הגז הטבעי  מועד

במקטע המוביל למקטע  ולכה הישראלייםערכת ההלצרכני מ

המיועד לייצוא, אזי במועד החתימה על הסכם ההולכה יבחר 

לכה ההושיון ים לבעל ר) לשל1: (מהחלופות הבאות צואן באחתהי

כת רטע הרלוונטי של מעקדי של הממתקציב הכפלתו העתי 50%

יצואן גם אם בסופו של דבר לא יוחזר ל ההולכה, וסכום זה לא

) לא לשלם סכום זה ובמקרה של הכפלת 2מקטע כאמור; (יוכפל ה

 יל.) לע4המקטע כאמור יחולו הוראות סעיף קטן (

ערכת במ כל מקרה מהיכן יקבע לגבירשות הגז הטבעי מנהל  )6(

 דמוביל למקטע המיועהת המקטע ההולכה מחשבים את תחיל

 ש בהסכם ההולכה. ין במפורלייצוא, ונקודה זו תצו

או בחלקה) על היצואן, מושתת (במלואה ההקמה  למרות שעלות )7(

סוג המקטע לא יהיה בבעלות היצואן ולא תהיה לו שום זיקה מכל 

 במקטע זה. שהיא 

המתואר בסעיף , נוסלפידו כם עםסהרת הן כי במסגיצוי )8(

יישאו בעלויות הזרמת  לוויתן כי שותפי להלן, הוסכם (ב)1.16.4.2

 הגז במערכת ההולכה של נתג"ז. 

 הטבעי זהג משק לענייני המועצה מהפרס ,2020פברואר ב 12 ביום 1.14.15.2

את החלטתה בדבר  )2020 סמרב 1 ליוםעד  התקבלוש( הציבור ערותלה

ערכת ייצוא באמצעות מ קטייפרוה בדבר מימון להחלט תהתוספ

עלויות ההקמה של המקטע המשולב  חלוקתוההולכה הישראלית 

 העקרונות הבאים:אשקלון. התוספת להחלטה קובעת את -אשדוד

 2014טמבר בספ 7ום גוריות שהוגדרו בהחלטה מילקט בנוסף )1(

 להגדיר תרשאי תהא המועצהלעיל,  1.14.5.1 בסעיףכמתואר 

 לולאה סגירת והמאפשר ייצואל המיועד מקטע שהינו מקטע

 הההולכ לצרכני המוזרם טבעי לגז וגיבוי יתירות יוצר או במערכת

 ".משולב"מקטע כ הישראלים

 יחס את ירתגד מוצעהה", משולב"מקטע כ יוגדר שמקטע כלכ )2(

 .ורמכא המקטע של ההקמה ותעלוי אתהקצ
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עתיד לקום כך שתחילתו לכה שהימי של מערכת ההו המקטע )3(

רות למתקני באשדוד וסיומו במתקן ההתחבבתחנת הקבלה 

המקטע (" משולב מקטעז בע"מ יוגדר כהייצוא  של חברת פרימה ג

 ").המשולב

 מהפורסש עצההמו להחלטת בהתאם תקבע המשולב טעקהמ עלות )4(

 יציגו והיצואן לכהוהה רישיון בעל שבו פןבאו, 2014 בספטמבר

 ירוףבצ ביניהם המוסכמת העלות את הטבעי הגז תרשו למנהל

 שלא רשאי יהיה הטבעי הגז רשות מנהל כאשר כלכלית דעת חוות

 ישיוןר שבכל ככל. אחרת עלות לקבועו המוסכמת העלות את לקבל

 סבמר 31 ליום עד  מקטעה ותעל על יסכימו לא והיצואן ההולכה

 .המקטע עלות את בעיטה הגז שותר מנהל יקבע ,2020

 רישיון בעל על ידי תמומן, שתקבע כפי, המקטע לותמע יתמחצ )5(

 הדרך לאבני בהתאם היצואן על ידי תמומן השנייה המחציתו

. ההולכה רישיון בעל יןבל היצואן בין כהההול בהסכם שייקבעו

 כנגד"ח ש מיליון 24 ההולכה הרישיון ללבע םישל היצואן, בנוסף

חגית -רדו המקטעים הכפלת מהקדמת הנובעת העלות ציתמח

תם מקטעים כפוף להכללת או"), בההכפלה עלותנשר ("- ושורק

 ברישיון ההולכה.

סית בלתי תלויה רישיון ההולכה ערבות פינניעמיד לבעל ה היצואן )6(

מחצית של  רגובה המצטבטעם בנק ישראלי, הערבות תהיה במ

ובתוספת של  ות ההכפלהואן, ושל עלושא היצמעלות המקטע שנ

 אמור בתוספת להחלטה.   תאם ל, אשר יפחת בה10%

 הגז יוזרם, למצרים מייצא היצואן עוד כליבת כי ההחלטה מחי )7(

 דרך ולא הולכהה רישיון בעל של ההולכה תמערכ דרך הטבעי

 .הישראלית ההולכה למערכת מחוץ טעקמ

 רישיון לבעל לשלם ועלי היהי למצרים לייצא יצואןה יקסשהפ ככל )8(

 של המצטבר מהסך 110% ביןש, שקיים ככל, ההפרש את ולכההה

 48הכוללת (קרי,  ההכפלה עלותו המקטע לש הכוללת העלות

 קיבולתוה ההזרמה דמי של הכולל םהסכו לביןמיליון ש"ח), 

 מושיהש עבור ההולכה רישיון לבעל שילם שהיצואן המצטברים

 וןיהריש לבעל ששילם ומיםהתשל שלואשקלון -אשדוד במקטע

  . לעיל )3( קטן לסעיף רלאמו בהתאם הרישיון לבעל ששילם

הגישו שותפי לוויתן את התייחסותם  ,2020 סבמר 1ביום כי  ,יצוין

עמדת  על פי. יחה הנוכחואת התנגדותם להחלטה בנוס, הנ"ל לטיוטה

רגת ה אחד עם הוראות הדין, חוה בקנול, ההחלטה אינה עןלווית שותפי

ות הגבוהות יסבירה, בין היתר, לאור העלו מועצה והיא אינהמכות המס

עים במערכת ההולכה אשר הקמת מקטהמוטלות על היצואן בקשר עם 
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הגז  ם, המגבלות על אופן ייצואאינם נדרשים לצורך הייצוא למצרי

מכל  הזרמהה ת במקרה של הפסקתובשל הסנקציות העונשיו אלרמיש

 סיבה שהיא.

 שא ומתןלוויתן, מקיימת מ ינובל, בשם שותפ ,ותפותהש יעתיד למיטב

כמות הנדרשת ה"ז לצורך חתימת הסכם הולכה ביחס למלוא געם נת

 (ב)1.16.4.2עיף (כמפורט בס דולפינוסעם  םהסכ על פילהזרמה למצרים 

 טה הסופית של המועצה. לכפוף להח שא ומתןהמ , וכילהלן)

 ורים הימייםהאז חוק צעתה .1.14.16

ק ממשלתית, הצעת חוהכנסת הצעת חוק הונחה על שולחן  ,2017בר נובמב 6ביום 

 שמבקע "). החוק המוצימיים םאזוריהצעת חוק (" 2017- התשע"ח הימיים,ורים האז

טחי ים שמעבר ת ששת על שטחי הים (לרבולת החומסגרת המשפטיה את לקבוע

את גבולות שטחים אלה וכן ישראל ביש למדינת זכויות שנה), את היגבולות המדל

  .ת בהםפעילויות המבוצעות להפעיל ביחס להסמכויות שהיא רשאי

חוק האזורים  ראשונה את הצעת הכנסת אישרה בקריאה ,2017 בנובמבר 13ביום 

הכנתה לקריאה שניה  לקראת בוועדת הכלכלהמאז נתקיימו מספר דיונים ויים, הימ

ין רציפות ביחס להצעת לא החילה ד 21- תאם לכך שהכנסת האולם ובה ,ושלישית

ככל  ,צעומה לחוק .23-מחדש בכנסת ה ויצטרכו להגיש, ייתכן וחוק אזוריים ימיים

ועד שלה, אשר נכון למ לויותהעילות השותפות ויות השפעה על פעעשויה לה ,שיאושר

 2013ש ינואר כי בחוד ,ד את היקפה. בהקשר זה, יצויןן לאמופרסום הדוח לא נית

לי), אשר קבעה פיסק-המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי חוות דעת שלניתנה 

תן להחיל ראות המשפט הבינלאומי, ניוהכי, בהתאם לדין הישראלי ובהתחשב ב

חום העוסקים ברגולציה של תינה הן את הדינים ת המדלוהים שמעבר לגבובשטחי 

 שראל והן אתת הסביבה של מדינת ידיני הגנ פט והגז הטבעי בישראל, הן אתהנ

הדעת האמורה לא שללה תחולה של  הדינים הפיסקליים של מדינת ישראל. חוות

 .דינים נוספים

 PPCA והסכםפריז  םכהס .1.14.17

קואליציה עולמית לצמצום  -PPCA -ה פה ישראל ליוזמתהצטר ,2018צמבר בחודש ד

כדוגמת קנדה, מתקדמות  וד בשורה אחת יחד עם מדיניותותעמ –השימוש בפחם 

פחית באופן הדרגתי נמרק והולנד. השותפים ליוזמה מתחייבים להה, צרפת, דבריטני

ית ותאגידית. ת ממשלתגיה נקייה במדיניונראייצור חשמל מפחם וכן לתמוך ב

 2030עד שנת  OECD -השימוש בפחם במדינות ה הפחתתבקואליציה תומכת ה

יסם אושרה ים ביותר, אשר על בסהמשמעותי . הצעדים2050לם כולו עד שנת ובעו

-1קביעה בהחלטת הממשלה כי יחידות הצטרפות ישראל ליוזמה זו הם, בין היתר, ה

 ר הפחמי בישראל,יש מכושר הייצוהווה שלות רבין בחדרה, המוראבתחנת הכוח  4

 2030ההצהרה כי עד לשנת  וכן );להלן 1.14.18 (כמפורט בסעיף 2022ו עד יוני ייסגר

(כאמור  )2025ה הוקדם לשנת ההפסקמועד השימוש בפחם ( לטחיופסק באופן מו

 ליוזמה ישראל תוהצטרפ, האנרגיה משרד בהודעת שנמסר כפי). ןהלל )5(0 בסעיף

בפחם  להפחתת השימוש יניות הממשלהמד את ולקדם יךשלהמ הזדמנות מהווה
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ום השימוש בפחם ית שכן צמצבתמהיל הדלקים לייצור חשמל, גם בזירה הבינלאומ

חממה אשר  גזיהפחתת  יר ומסייע בהשגת יעדבישראל, מפחית את זיהום האוו

ישראל חתמה על  יצוין כי,. 2015משנת מדינה התחייבה להם במסגרת הסכם פריז ה

ן העצמת יישום אמנת המסגרת של , הינהיתר בין ,ומטרותיו, 2016ריז בשנת פ םהסכ

"). לאור הסכם פריזום פליטת גזי חממה ("ים וכן צמצהאו"ם בנושא שינוי אקל

סקת בהגברת ההסתמכות על סביבתית העות מדיניות ר, ממשלת ישראל מקדמהאמו

ן, כי צוירה. עוד יבוחבתחומי ייצור החשמל, התעשייה והת ומוש בגז טבעי והשי

א להגיש תוכנית כל יכל מדינה החתומה על הסכם פריז ה בות המרכזית שלההתחיי

  .ויי האקליםבה יפורטו הדרכים שתנקוט כדי להתמודד עם שינחמש שנים ש

 קמשבשמל ופורמה בחברת החוהר ש בפחםימושה להפחתת השר האנרגי תוהחלט .1.14.18

 להחשמ

דות בית ארבע יחיל החלטתו להששר האנרגיה ע הודיע ,2016באוגוסט  24ביום  .1

 ייצור פחמיות של חברת החשמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף,

י תוך עד שש שנים. בהמשך והקמתן של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבע

פי חוק יטה לו בחברת החשמל היתרי פלהתקבל ,2016בספטמבר  30ביום  לכך,

שלה, כוח הפחמיות , ביחס לאתרי תחנות ה2008–, התשס"חנקי ווירא

 נקבע, בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן מסגרתםב

חמית באתר "אורות רבין", בתחנת הכוח הפ 1-4עילותן של יחידות הפסקת פ

 . 2022י ביונ 1מיום לא יאוחר  זאת

ונות מדיניות עקר בעוקהאנרגיה על מסמך ה תם שרח ,2017בנובמבר  12ביום  .2

פיהם תינתן בכל זמן עדיפות ור פחמיות, ליחידות ייצ לבנושא הפעלה מזערית ש

בפחם, תוך הפעלת היחידות  ז טבעי על פני ייצור חשמללייצור חשמל בג

ספקה למשק. המדיניות לי המאפשר גמישות ואמינות אהפחמיות בעומס מינימ

יך להיות מיושמת גם תמש ם,וימנהל המערכת גם כ שת אתאמור, אשר משמכ

אמור, ובכפוף ליתירות ות הפחמיות כתן של היחידללאחר הפסקת הפע

ז טבעי שכל אחד מהם צעות חיבור שלושה מאגרי גבתשתיות גז טבעי באמ

  ת בתשתית נפרדת.למערכת ההולכה הארצימחובר 

ות לחברת החשמל להור י החליטהודיע שר האנרגיה כ ,2018בינואר  3ביום  .3

. 2015יחס לשנת ב 30%של בפחם לייצור חשמל בשיעור  ימושת השהפחית אל

החלטה זו תוביל להפחתה  משרד האנרגיה ומשרד הגנת הסביבה, לפי הודעת

ה להגדיל את הביקושים לגז הכוח הפחמיות וצפויהום אוויר מתחנות ניכרת בזי

 על ידי אלו, אשר אושרו צעדיםשרדים, האמור בהודעת המ על פיטבעי במשק. 

 2018שבסוף שנת  קי יביאו לכךאוויר נ יה, וכן תחנות כוח לפי חוקאנרגשר ה

 שות.ק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדמייצור החשמל במש 70%-למעלה מ

שק ורמה במבדבר רפ 3859מס'  ההממשלחלטת התפרסמה ה 2018 ביוני 3יום ב .4

ר נכללים בין הית סגרת הרפורמה). במ"המהרפורבחברת החשמל ("ו החשמל

 באים:צעדים הה
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)i( 5מכירת  על ידיייצור החשמל תחום תה בתקטין את פעילו החשמל חברת 

וואט, - גהמ 4,000 -קיבולת מקסימלית כוללת של כ אתרי ייצור עם

 –תבור לון ז כמפורט להלן: (א) אגשמל בהחוים כמחצית מייצור המהו

 בתוך שנתיים – ב(ב) רמת חוב ורמה;הרפר ום איששנה וחצי מיו ךבתו

ים מיום אישור וש שנך שלבתו –דינג (ג) רורמה; אישור הרפ וחצי מיום

 (ה) רמה;תוך רבע שנים מיום אישור הרפוב –רפורמה; (ד) חגית מזרח ה

 .רמהוהרפ ורחמש שנים מיום איש בתוך –שכול א

)ii( ת באורובעי ט זעות גר חדישות באמצצויחידות יי ם שתיחשמל תקיברת ח

יצירת הליך ימוש בפחם בתצמצום השת כחלק מהמגמה לא, וזןרבי

 אשר צפויות להסגר. יחידות הפחמיות 4עד  1 חידותום יבחשמל ובמק

מלאה של חברת דשה בבעלות ח ה בתחבר על ידיהייצור החדשות יופעלו 

ההולכה ת יל את רשתוולהפעהחשמל תמשיך להחזיק  חברתל. החשמ

רצית מערכת החשמל הא לוהניהול ש חריות, האאתז. עם וההפצה

 .ת נפרדתמשלתיברנה לחברה מתוע

)iii( ית את אישרה הממשלה להשב ,2018ביולי  29ביום  ר זה,אישובהמשך ל

יוני מחודש וחר יאלא  רביןאורות תחנת הכוח הפחמיות ב 4עד  1יחידות 

עי טבה ספקי גז שלוש תנאים מתלים (חיבור תיימו, בכפוף להתק2022

 . במהלךמערכת יצור חשמל חלופית בגז טבעי) לשה תהקמת שלמלחוף וה

ק משק החשמל, ם לחוקוניאישרה הכנסת את התי 2018חודש יולי 

 .מוריישום החלטת הממשלה בדבר הרפורמה כא , לצורך1996 -שנ"ו הת

פרסם שר האנרגיה את "התוכנית להצלת ישראל  ,2018 טובראוקדש חוב .5

השימוש במוצרי דלק מזהמים  םרה צמצושעיק "),תוכניתהמאנרגיה מזהמת" ("

סמך האנרגיה מפרסם משרד  2019 סבחודש מרבהמשך לכך ו, 2030עד שנת 

 2030התוכנית הציבה יעדים לשנת  2030.59נת עדי משק האנרגיה לשי -מדיניות 

החשמל, התחבורה  בתחוםים קונקרטיים וקביעת לוחות זמנים צעד פירוט תוך

, בפחם חשמל ייצור של הדרגתית הפחתה תקובע רהית ןבי תוכניתהוהתעשייה. 

 בישראל שמלהח ייצור זו משנה החל. 2028 משנת החל מלאה פסקההל עד

 קובעת. בתחום התחבורה בלבד מתחדשות יותרגנוא טבעי גז על סיתבס

תיאסר כניסת כלי רכב לישראל המונעים בבנזין  2030משנת החל  כי יתוכנהת

בישראל יונעו בעזרת חשמל וגז טבעי  םהחדשי הרכב מכלי 100% -או בסולר ו

, גפ"מ וסולר מוש במזוטבתחום התעשייה קובעת התכנית הפסקת השי .סחוד

ת התוכני .2030יה יעילים ונקיים יותר החל משנת חלפתם במקורות אנרגוה

. יישום התוכנית הערות הציבור ובהמשך תובא לאישור הממשלהמה לספור

ש לגז טבעי בישראל הן במגזרי ייצור וי בביקשמעותלגידול מ עשוי להביא

 .התחבורה והתעשייה מל,חשה

ועית מעמיקה עבודה מקצכי לאחר  אנרגיהה שרודיע ה 2019בנובמבר  13 ביום .6
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וחות הזמנים בהסבת תחנות את ל קצרובחינת כל השיקולים הרלוונטיים, ניתן ל

, זו, למעשה נת, ובש2025הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז טבעי עד לשנת 

החלטתו החדשה הוא ולכן לפי . אלישר צפוי להסתיים עידן הפחם במדינת

ההחלטה קובעת על  .םשני 4-, ב, שקבע קודם לכןות הזמניםמקצר את לוח

מפחם לגז טבעי, וכן הסבת ברג רוטנ כוחתחנת ההיצור ב הסבת יחידות תחנת

ה על החלט .2025ת וף שנעד ס –בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה  5-6יחידות 

צעה אחרי ביצוע בחינה מקצועית של תבעי ההסבת תחנת הכוח מפחם לגז טב

ות במצב הקיים, הסבת התחנה הישאר –ל רשות החשמ על ידיהשונות  החלופות

ין השיקולים שנלקחו בחשבון: עלויות סביבתיות, בה. לגז טבעי, שימור או גריט

רגטי של מדינת יטחון האנבוהלקים י הדעלויות הוניות ותפעוליות, מחיר

 60.ישראל

באמינות  ע בהדרגה, על מנת למזער את הסיכון לפגיעהבצה תתההסבה עצמ

גז ראוי ליחידות המוסבות, על מנת להקטין את  בהסכם ניתמותההספקה והיא 

 61.שקמלת העלויו

אישרה המועצה הארצית לתכנון ובנייה את התכנית  2020בינואר  7ביום  .7

 ,ת רבין בחדרהחז"מים) בתחנת הכוח אורוות ייצור חדשות (מדיחי להקמת שתי

  62. רבינט הדיושיופעלו בגז טבעי, והעבירה אותם לאישור ק

 לוויתןי פרויקט למתקנונות יורש היתרים .1.14.19

ט לוויתן, קיבלו שותפי לוויתן אישור לפרויק א'1 במסגרת תוכנית פיתוח שלב

ת הפקה של ור להפעלה של מערכשאי ןלהקמת אסדה קבועה להפקת גז טבעי ונפט וכ

 ות רישיון. כמו כן, התקבלו היתרים נוספים, לרבויתןלומפרויקט  נסטוקונדגז טבעי 

תפלה ור ה), אישור זמני להזרמת גז טבעי, היתר רעלים, איש35' סהולכה (הוראות 

  .ישיון לייצור חשמל על האסדהור

הולכה בע"מ (חברה כת מער ןללווית האנרגיההעניק שר  ,2017בפברואר  21ם ביו

יון ריש )יללע 1.7השותפות בסעיף  הנזכרת בתרשים מבנה ,תןות שותפי לוויבבעל

טבעי של שותפי לוויתן  גז ה ולהפעלה של מערכת הולכה, אשר תשמש להעברתלהקמ

ים אנשמקורו בשטחי חזקות לוויתן, או של ספקי גז טבעי אחרים בהתקיים ת

 .הרישיון ימים, הכל בכפוף לתנאיסומ

, את התכנית 2592, במסגרת החלטה מספר , אישרה הממשלה2017אפריל דש חוב .1.14.20

ים. במסגרת התכנית, תפותח תשתית משותפת י גז קטנמאגר שלד הפיתוח לעידו

תנין וחיבור של מאגרים -גרים הקטנים, שתאפשר חיבור ראשון של מאגר כרישמאל

שתיות אלו תשקלים במיליון  100משלתית של מ השקעה וף.חלעתידיים שונים 

 
60   19.pdftricity_nov_20w.gov.il/BlobFolder/policy/electricity_nov_2019/he/elechttps://ww . 
 131119ng_/gov.il/he/departments/newshttps://www. 

61 gov.il/he/departments/news/ng_131119https://www. 
62

utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_camp70120?/ng_0he/departments/news://www.gov.il/https
%D7%90%D7%AAE%D%9%D7%9D+%D7A0%D7%99%95%D7%B%D7aign=%D7%A2%D7%93%D7%9

3+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D%D7%A8%D7%97%A97%A8+%D7%9E%D
7%94+%28115%29 
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נין ת-ת על כרישים תמריץ כלכלי. בנוסף, יקלו תשתיות משותפותעניק לבעלי המאגר

כמו כן, מציגה  .יסה לחוףכנם נוספים בעתיד את ההליך התכנוני הנדרש לעל מאגריו

 קעה שלהש תוהתכנית תמיכה משמעותית בהגדלת הביקושים לגז טבעי. זאת באמצע

רויות לעידוד והגדלת צים שיונעו בגז טבעי וכן אפשורכב חל בציי כלי ש"חמיליון  10

בעי. בנוסף, במסגרת עות גז טבאמצ לויות שיופעכמות האוטובוסים והמשא

טיים לקדם תכנית לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות ובגז פרההחלטה, יוכלו יזמים 

נית ים נוספים הכלולים בתכעדוכן צ אלו םטבעי בתנאים שפורטו בהחלטה. צעדי

 .פים, ויסייעו ביצירת תחרות במשק הגז הטבעילו לפיתוח מאגרי גז טבעי נוסייוב

(מיסוי  1820 -שעה), התשע"ח ישבון) (תיקון מס והוראת ה(פטור ועל דלק ו הבלו צ .1.14.21

 – ח), התשע"3ה מס' את שעוהור 2הבלו על הדלק (הטלת בלו) (תיקון מס' ירוק); צו 

ובין טפטורים ומס קנייה על וה כסיםתעריף המ ; צו0192-"טע, התשון)יק(ת 0182

 .")יםהצוו: "יחד((פחם)  2018 -), התשע"ח 8תיקון מס' (

אישרה ועדת  ,2019בפברואר  21קון מיום , ובהתאם לתי2018 סבמר 14 וםיב

י תר, כע, בין היבקבהם נוים, הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת את הצו

וזאת נוכח מדיניות  ,125% - על פחם בכמס הבלו עלה י 2021בינואר  1 החל מיום

  י.עשימושים בגז טבהרחבת  דדלגלם עלויות חיצוניות של דלקים ולעו ממשלהה

יעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז טבעי  2024בינואר  1יום י, החל מבנוסף הוחלט כ

 סי דחוטבעז תחנות תדלוק בג 25-מ פחות אשל ל קיומןוף לפ) וזאת בכCNG( דחוס

 2021בינואר  1מיום  לכי הח ים לפעילות. כן נקבענדרשל האישורים הבלו את כשיק

  קר לצרכי תחבורה.יסולר, המשמש בעלו על ההבל באופן הדרגתי יבוט

   עם פרויקט לוויתן בקשר עסקיים הגבלים .1.14.22

העסקיים בכפוף  בליםהגוק הוראות חור מהטענקת פהגז וה מתווהלפרטים בדבר 

  ל.לעי 01.14.5 ראו סעיף ,מיםיויסמ ום תנאיםלקי

  ציורמוצרים של שותפות  . 1.15

  טבעי גז  )א(

זה, ן. כככב רובו ככולו מגז מתאר, ומושהינו קל ויב לוויתן במאגרתגלה ההגז הטבעי ש

 שלושככלל, ניתן להוביל גז טבעי ב .לימיניירו אל הלקוחות הינו מלהעבדרש בכדי הטיפול הנ

 על ידיופכו לנוזל) ה(קרי, לת הנזלתו באמצעו מצעות צנרת; (ב)דרכים עיקריות: (א) בא

(ג)  -; ו600 פי קטןנפחו ש כךמעלות צלסיוס מתחת לאפס,  161של  קירורו לטמפרטורה

ניתן  (CNG) וסוגז דח) LNGנוזלי ( טבעי גז .100טמצם פי , כך שנפחו מצחיסתובאמצעות ד

 .יעודיותמצעות מיכליות יגדולות ולמרחקים גדולים בא לאחסן ולהוביל בכמויות

  .לןלה 1.17סעיף י ראו בשוק הבינלאומ מכירתוהגז הטבעי ו אוצדות יילפרטים או

  נדנסטוק  )ב(

דנסט, שהינו תוצר טבעי של תהליך גם קונ מופקגר לוויתן ממא הפקת הגז הטבעיבמהלך 

ו כחומר נפט א יצור תזקיקיגלם בי משמש כתוסף/חומרקונדנסט הוי של הגז הטבעי. העיב

 ופקתהמנסט תעשיות מלט). יצוין כי כמות הקונדתי זיקוק וב ת כבדות (כגוןבעירה בתעשיו

של  MMCFלכל של קונדנסט דדות ת בו(מספר חביו פקתמוהאשר הטבעי הגז  מכמות נגזרת
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 רביאואו ר פרויקט לוויתןת בהסכמים לאספקת קונדנסט מהתקשרולפרטים בדבר  .)גז טבעי

  .ייםת הכספלדוחו יב'10

  יוצלקוחות של שותפות ר . 1.16

 יז טבעגלוויתן יחד עם שותפי ותפות מספקת הש ,הדוחפרסום למועד  נכוןשוק מקומי:  .1.16.1

קונדנסט מפרויקט  וכן, ליצרני חשמל פרטיים החשמל, ללקוחות תעשייתייםלחברת 

ביחד עם  תהשותפו. לדוחות הכספיים יב'10- ו יא'10 יםמפורט בביאורבז"ן, כל לוויתן

ם על יים משאים ומתנים, בשלבים שונים, במטרה לחתולקממשיכים וויתן שותפי ל

  . קומי מפרויקט ולוויתןהמ שקסכמים מחייבים לאספקת גז טבעי למה

 -ל גז טבעי לוויתן,צאת השותפות, ביחד עם שותפי למועד פרסום הדוח, מיינכון ייצוא:  .1.16.2

NEPCO בעי תנים לייצוא גז טמתנהלים משאים ומ כמו כן, להלן.פינוס כמפורט דוללו

 .לןלה (א)1.17.2לצרכנים נוספים, כמפורט בסעיף 

לוש יחדיו, בממוצע בש ינוסודולפ NEPCO-מ השותפות הכנסות, סך ותתפהשו להערכת .1.16.3

, ביטול ות השותפות. לפיכךמסך הכנס 60%-י להיות מעל כים הקרובות, צפוהשנ

קיומם של ההסכמים -או אי ,ו/או דולפינוס NEPCOבין שותפי לוויתן לבין ההסכמים 

 כנסותיה העתידיות. יחדוהתי על פעילות השותפות יע באופן מהושפלה האמורים, עשוי

מי והן בשוק ת, הן בשוק המקותפוהשו עם זאת, ככל שיורחב מעגל הלקוחות של

גדל, תפחת התלות של השותפות ק ממאגר לוויתן תת הגז הטבעי שתסופומי וכמוהבינלא

  .   לקוחות אלושני ב

- מ הכנסותיה יקףניין הלע השותפותת וכהער -זהרה בגין מידע צופה פני עתיד א

NEPCO עו בחוק יד כמשממידע צופה פני עת ן, הינשנים הקרובותודולפינוס בשלוש ה

גורמים  עקב זאתבמלואן,  כלל או לא להתממש א להתממשעשויות של והןערך, ניירות 

ת לקוחו על ידי הגז הטבעי צריכתוי ב ועיתהיתר, שינויים בהיקף, קצ ביןשונים, 

 . לוויתן ממאגר הטבעי הגז מכירת רימחיו ודולפינוס NEPCOלרבות יקט לוויתן, רופ

  לוויתן שותפי דיעל י עיטב גז למכירת הסכמים .1.16.4

עי מפרויקט מים לאספקת גז טבחתמו על מספר הסכ י לוויתןשותפות ויתר שותפה

 יא'10 אור(לפרטים נוספים ראו בי נחתמותיים שלוויתן. להלן עיקרי ההסכמים המהו

  :)הכספיים לדוחות

  המקומי למשק עיטב גז למכירת הסכמים 1.16.4.1

, ן למשק המקומיתממאגר לווי ד מהסכמי מכירת הגז הטבעיבכל אח  )א(

 ו'1יא'10ביאור רט בכמפו( לשמחהברת לח טבעי גז למכירת בהסכם למעט

)  Take or Payלרכוש או לשלם ( רוכשותהתחייבו ה), לדוחות הכספיים

ן שנקבע גנום למנובהתאשל גז טבעי בהיקף ת לינימר כמות שנתית מיבעבו

קה כמי האספבעים הסעוד קו ").ליתהכמות המינימ("בהסכם האספקה 

וכשת בשנה הר על ידיות שנצרכו רת יתרה בגין כמויות עודפמנגנון של צבי

לית ישת הכמות המינימשת לרככלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכ

בעו ן, נק. כמו כCarry Forward -ספר שנים לאחר מכן כאמור לעיל במ

 מה בגיןלכל אחת מהרוכשות, לאחר ששיל ות ומנגנונים המאפשריםוראה
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חיוב כאמור לעיל, לית לנגנון הכמות המינימצרכה עקב הפעלת מגז שלא 

   לא צרכה.ן גז שבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגילק

 13 ו עד ליוםמשנחתת מהרוכשות בהסכמים בהתאם למתווה הגז, לכל אח  )ב(

 להקטין את יתנה אופציהשנים, נשמונה עולה על לתקופה הו ,2017ביוני 

מהכמות השנתית הממוצעת  50% -ל ות השווהלית, לכמהכמות המינימ

וש השנים שקדמו למועד ההודעה על מימ ושתה צרכה בפועל בשלאו

בסעיף זה: ם האספקה (בהסכ ת כפי שנקבעלהתאמוף פציה, בכפוהאו

אם יתר ת יופחתו בהתלימינימ"). עם הקטנת הכמות היהופצהא"

תהיה האמורות הרוכשות ספקה. כל אחת ממויות שנקבעו בהסכם האהכ

רים במהלך וכבהודעה, שתינתן למרשאית לממש את האופציה הנ"ל 

חילת הזרמת שנים ממועד ת חמשף ל בחלושנים שתח שלושתקופה של 

שנים  ארבעאו  )2024בר בדצמ 31(קרי:  פרויקט לוויתן לרוכשתהגז מ

ין ותנ זכויות בחזקות כרישאת העברת האישר הממונה  והמועד במ

. מאוחר מבניהם)) (לפי ה2020בדצמבר  13בהתאם למתווה הגז (קרי: 

 12האופציה כאמור, תופחת הכמות בחלוף  מימוש הודיעה הרוכשת על

 ודשים ממועד מתן ההודעה. ח

תר, קבלת , בין היתלים הכולליםאים מפר תנהאספקה כוללים מס הסכמי  )ג(

הגז הטבעי,  משק לחוקלוויתן בהתאם  ת הולכת הגז ממאגרשיון למערכיר

ן (לפרטים אודות יתשותפי לוו על ידי) FIDקבלת החלטת השקעה סופית (

לעיל), וקבלת אישורים הנדרשים מצד  1.8.6 כאמור ראו סעיףהחלטה 

  ר עם ההסכם.ת בקשרוכשוה

 בנושאים הבאים:וספות, בין היתר, האספקה נקבעו הוראות נבהסכמי   )ד(

ת שותפי ית, זכויום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותת לסזכו

ת ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני האמורולספק גז לרוכשות ן לווית

של  במקרהיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז מפרויקט לוויתן או פ

ריות הצדדים עות בהסכם, מגבלות לאחויות הקבוי אספקת הכמא

המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת  בין חסים, וכן בנוגע ליבהסכם

  שות האמורות.גז לרוכה

  יטבע גז לייצוא תקשרויותה 1.16.4.2

חברת ם מפורט לאספקת גז טבעי בין נחתם הסכ 2016בספטמבר  26ביום   )א(

 ירדן שיווק "). חברתאהסכם הייצו" :ף זהבסעי( NEPCOלבין  שיווק ירדן

ט לוויתן, רויקשל השותפים בפת בבעלות מלאה חברה ב רכאמו הינה

ם החזקותיה לשיעור ן יחסיובכלל זה השותפות, המחזיקים בה באופ

  יקט לוויתן. בפרו

גז  NEPCO-לספק ל ירדן חייבה חברת שיווקהסכם הייצוא, הת על פי

אשר ת קה המסחריר תחילת האספה לאחשנ 15-טבעי למשך תקופה של כ

 45- ה כהיקף האספקה הכולל יהיאו עד אשר  2020אר בינו 1החלה ביום 

BCM .  



  -  א                                                               
 

82

ן בול ביגכה הישראלית בולביציאה ממערכת הה תתבצעמאספקת הגז 

   ישראל לירדן.

NEPCO ש או לשלם (התחייבה לרכוTake or Pay בעבור כמות שנתית (

  צוא. בהסכם היינגנון כפי שנקבע אם למלית של גז, בהיקף ובהתמינימ

נפט בית מחיר המוצמד למחירי ח בהסכם מבוסס עלנקבע מחיר הגז ש

יווק, שעמלת  ר הגז יתווספוחילמ) וכולל "מחיר רצפה" Brentמסוג ברנט (

על הסכם  במועד החתימהלנתג"ז. דמי הולכה והשתתפות בתשלומים 

מצטבר ממכירת גז סות ההעריכו שותפי לוויתן כי היקף ההכנ הייצוא

- וזאת בהנחה שמיליארד דולר  10-עשוי להסתכם בכ NEPCO-טבעי ל

NEPCO ות תפאת הכמות החוזית הכוללת, ועל בסיס הערכת השורוך תצ

   עי במהלך תקופת ההסכם.גז הטבהלגבי מחיר 

ז הטבעי משותפי את הגרוכשת רת השיווק חבפרסום הדוח, נכון למועד 

 Backתנאים ( , באותםכםהסהבמסגרת   NEPCO- ו ללוויתן לצורך מכירת

to Back(  .  

הסכם ות השותפות ביחס להערכ –ן מידע צופה פני עתיד אזהרה בגי

והיקף להירכש  צפויהשהגז הטבעי  לש הכוללת כמותוה הייצוא

ה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, מידע צופ מהווים כוללהההכנסות 

המפורט לעיל או  ו או חלקו, באופן, כולאשר אין כל וודאות כי יתממש

וזאת עקב גורמים ונה מהותית, להתממש באופן ש והעשויאחר,  ופןבכל א

 ,NEPCO על ידיי הטבע זבקצב צריכת הגורבות שינויים בהיקף שונים ל

  .וכיוצ"ב וצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנטכתשינוי במחיר הגז 

לייצוא  ונובל לבין דולפינוסדלק בין  נחתם הסכם 2018בפברואר  19ביום   )ב(

 לפינוסהסכם דובסעיף זה: "למצרים (ויתן לוי מפרויקט גז טבע

 לפינוסודאת הסכם בל ונו לקדהסבו  2018בספטמבר  26ביום  )."המקורי

   פי לוויתן.תליתר שו המקורי

בסעיף זה: ( דולפינוס הסכםנחתם הסכם לתיקון  2019בספטמבר  26ביום 

יבו שותפי הכוללת שהתחילפיו כמות הגז החוזית ") כםלהס התיקון"

ניכר  ן) וגדלה באופFirmייב (הינה על בסיס מח דולפינוסללוויתן לספק 

 ותהכמ(" ורי)דולפינוס המקהסכם  על פי BCM  32 מת(לעו BCM 60-לכ

הסכם כאמור, תיקון להיצוין, כי במקביל לחתימה על  .")הכוללת החוזית

רכת ת הזמינה במעכם בקשר להקצאת הקיבולעל הסחתמו שותפי לוויתן 

לדוחות  'ה1יא'10ההולכה מישראל למצרים (לפרטים ראו ביאור 

    .)יםהכספי

  : התיקון להסכםקרי עי ציתלהלן תמ

בינואר  15החלה ביום  ינוסדולפי ממאגר לוויתן לבעת הגז הטאספק .1

 או 2034צמבר בד 31 ליום עדסכם, התיקון לה על פיותימשך,  2020

 מביניהם המוקדם, הכוללת וזיתהח הכמות לואמ לאספקת עד

 שותפי יבוחיתה להסכם התיקון על פי"). ההסכםסיום  מועד("
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תחילה ) בתקופה המi( :כדלקמן, גז כמויות סדולפינול לספק ןוויתל

 BCM 2.1-כ - 2020ביוני  30סתיימת ביום ומ 2020בינואר  1ביום 

סתיימת ביום ומ 2020י יולב 1ם המתחילה ביו ופהבתק )iiלשנה; (

ה ביום ) בתקופה המתחילiii( -לשנה; ו BCM 3.6-כ - 2022ביוני  30

  .לשנה BCM 4.7-כ -  ההסכםיום ס ומסתיימת במועד 2022 ביולי 1

 תכמו עבור) Take or Pay( לשלם או לרכוש התחייבה ולפינוסד .2

 ,כםהסתיקון לב שנקבע למנגנון בהתאםבהיקף ו, מינימלית תשנתי

השנתית כמות הלהקטין את  ינוסדולפשר בין היתר מאפשר לא

בשנה בה המחיר היומי הממוצע של הברנט (כהגדרתו המינימלית 

 50%תעמוד על כמות זו , כך שדולר לחבית 50-בהסכם) ירד מתחת ל

 63.השנתית מהכמות החוזית

 על פי ייקבע להסכם התיקון תחת דולפינוסל קופשיס הגז מחיר .3

) וכוללת Brent( ברנט מסוג נפט חבית מחיר על וססתהמב נוסחה

יעור לעדכון המחיר בשכם כולל מנגנון הסר רצפה". התיקון ל"מחי

 ולאחר החמישית השנה חראל) הפחתה או (תוספת 10%עד  של

 עיםבוהק מסוימים תנאים בהתקיים ההסכמים של העשירית השנה

 . בהסכם

 םסכההתיקון ליות מהכנסות הצפוה היקףבנוגע להערכת השותפות  .4

 הסכםל התיקון על פיוללת כמות החוזית הכבידול בהתאם לג גדלה

י יצוין, כ הסכם דולפינוס המקורי. על פית החוזית לעומת הכמו

ס המקורי דלק העריכה כי היקף ועד חתימת הסכם דולפינומב

ת גז טבעי לדולפינוס עשוי לוויתן ממכירי ההכנסות המצטבר לשותפ

  . ארד דולרמילי 7.5-להסתכם בכ

 לרבות, גורמים ממכלול גזריי בפועל ההכנסות יקףה כי, ויןיצעוד 

 תבע הברנט יריומח דולפינוס על ידי לבפוע שתירכשנה זהג כמויות

  .המכירה

ובנוסף  מוכולל הוראות מקובלות הנוגעות לסיולהסכם  התיקון .5

לבין כל  דולפינוסהסכם הייצוא בין  מקרה של סיוםב הוראות

 ואי, וצאה מהפרת") כתושותפי תמר(" תמרמאגר פים בהשות

 בין הייצוא הסכם לפי הכמויות את גם פקלס לוויתן שותפי תהסכמ

 .כאמור רהבמק פיצוי מנגנוני כולל וכן, תמר תפישו לבין דולפינוס

כם, י שנקבעו בהסכפהושלמו התנאים המתלים  2019בחודש דצמבר  .6

 .2020ינואר ב 15 ובהתאם, אספקת הגז לרוכשת החלה ביום

 ףביחס להיק השותפות ותהערכ–מידע צופה פני עתיד אזהרה בגין 

 בעיטהגז ה הכמות הכוללת שלהסכם ותיקון להל הכולל ש הכנסותה

 
 את להאריך רשאי צד כל יהיה, כוללתה וזיתהח ותכמלא תרכוש את ה כשתהרוש במקרהכי  הסכם נקבעתיקון לב   63

 .נוספות שנתיים דובע האספקה תקופת
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ות פני עתיד כמשמעו בחוק נייר , מהוות מידע צופההירכששצפויה ל

יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש ות כי כל ודאערך, אשר אין 

כמות, ב שונים לרבות שינויים מהותית, וזאת עקב גורמיםשונה באופן 

י במחיר הגז שינו דולפינוס, על ידיהגז הטבעי  בקצב צריכתוהיקף ב

  . בוכיו" ית נפט מסוג ברנטבמחיר חב נוייכתוצאה מש

  בשותפות רציושיווק והפצה  . 1.17

 מקומיהשוק ה .1.17.1

ן, מנהלת מגעים לוויתהדוח, השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט  רסוםפ דלמוע וןנכ

במטרה במשק המקומי  עם לקוחות פוטנציאלייםונים, ם ומתנים, בשלבים שו/או משאי

. אין כל וודאות ונדנסטוק גז טבעי רתילמכנוספים ם מחייבים מילהתקשר בהסכ

מחייבים. יצוין, כי ים מת הסכממגעים ומשאים ומתנים כאמור יבשילו לכדי חתיש

ם בהתאם להוראות ציאליים בשוק המקומי נעשיפוטנ ומתנים מול לקוחות משאים

יקט לוויתן ל פרולת האספקה שיכוובכפוף ל לעיל 1.14.5ווה הגז כאמור בסעיף מת

ומתנים כאמור כל שמשאים ים (כהזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספ .כאמור

וחה של מערכת ה גם בהמשך פיתתלוי חייבים) עשויה להיותיבשילו לכדי הסכמים מ

 .תזוריוות החלוקה האג"ז ו/או בהשלמת מערכנת על ידיה הארצית לגז טבעי ההולכ

 ואייצ .1.17.2

שנחתמו עם לקוחות בירדן ובמצרים, ח, בנוסף להסכמי הייצוא ד פרסום הדומוענכון ל

  :לוויתן מאגרמנוספות יצוא ישרויות וחנת את אפפות בהשות

משאים ומתנים לוויתן מגעים ו/או ותפיה בפרויקט עם ש ביחד מקדמת השותפות  )א(

אר , בין השגז טבעייצוא ינים בקשר עם שונים, עם גורמים שושונים, בשלבים 

 העיר זורבא ההנזלה למתקן טבעי גז אספקתאו /ו FLNGת מתקן באמצעות הקמ

טרים מרכזיים גרת המשאים ומתנים הנ"ל נדונים פרמ. במסמצריםשב קואיד

השאר, תקופת התקשרות,  טבעי הכוללים, בין יים למכירת גזאפשר הסכמיםב

ינימליות, ה מהתחייבויות רכישמדה, , נוסחת הצידהליחת, קיבולת, מחיר כמויו

 .ודועים להעברת הגז הטבעי ללקוחות הפוטנציאלי תשתיות לבנייתתחייבויות ה

י הסכמי ו לכדל יבשילים ומתנים הנ"אין וודאות כי המגעים ו/או המשאכי יובהר 

 FLNGמתקן  סכמי התקשרות מחייבים לענייןו/או הגז מחייבים  מכירת

, כמים כאמורל הסלתוקף שתם ושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל דין לכניס

  .שייחתמו ככל

 א למצרים, כאמור בסעיףם הייצוהסככם לתיקון הסעם חתימת היצוין, כי בד בבד   )ב(

לת הזמינה ויתן על הסכם בקשר להקצאת הקיבוחתמו שותפי לו ,עילל (ב)1.16.4.2

לדוחות  ה'1יא'10 אוריב ראולפרטים . םישראל למצריה מבמערכת ההולכ

 הכספיים.



  -  א                                                               
 

85

 – 64עי בצנרת מפרויקט לוויתןצוא גז טבפשריים לייקי היעד האלהלן תיאור שוו  )ג(

 מרכזי קידמהווה תפ הטבעי והגזי מפותח טבעק גז מש למצרים – מצרים )1

ת דיעלמיטב י. שייהומשמש בעיקר לייצור חשמל ולתע המצרי רגיההאנ במשק

, תורסמו על ידי חברות ייעוץ בלתי תלוית שפודוחו על ובהתבסס השותפות

 57.465- מוערך בכבעי במצרים טגז בים המותנים של והמשאודות עתה היקף

TCF ים בשנ בשנים הקרובות.משמעותיות נוספות  יותלתגל וקיים פוטנציאל

ו ותחופגבר, נתגלו ות היקף פעילות האקספלורציה במצרים הלך והאחרונ

, אשר נכון Zohrמאגר  ניהם הינוימעותי בששהמתיים, מספר שדות גז משמעו

. )TCF )P2 19.6 -ך בכהפקה מוערהיקף המשאבים ברי ה ,רסום הדוחלמועד פ

ביחס  5% -כ, גידול של BCM 65 -בעי הסתכם בכז טלג ושהביק 2019בשנת 

 74 - כלהמקומית  פקתבה משמעותיתעליה  חלה, צעיהה בצד .2018ת לשנ

BCMהגידול בהפקה . 2018 בשנת המקומיתקה פביחס לה 21% - , עליה של כ

לשלבי הפקה או מהגברת ההפקה נוספים דות גז טבעי ו מכניסת שנבע בעיקר

 BCF 2.5 - כ 2019שנת אשר הפיק ב, Zohrר מאגמ ללםמשדות קיימים, ובכ

ר מצרים את מספ תוצאה מהגידול בהיקף ההפקה, הפחיתה ממשלת. כליום

 - ) משניים לאחד, וייבוא הLNGא ושמשים לייב(המ LNG-תקני גיזוז המ

LNG והסתכם לכחלוטין קומי פחת כמעט ללשוק המ - BCM 0.1  בלבד בשנת

, בעלי וא ממצריםלייצ LNGור טבעי לייצ זזלת גהנ. במצרים שני מתקני 2019

טבעי  בשנה, לגביהם נדרש גז LNGון טון מילי 12.2-יכולת הנזלה כוללת של כ

וסף לביקוש ת בנוזא, בשנה BCM 17-18 -) בהיקף של כFeed Gasם (תלהזנ

מועד פרסום הדוח, היקף הפקת הגז הטבעי במצרים מספיק המקומי. נכון ל

ל שני מתקני ההנזלה להפעלה ש מי, אך אינו מספיקוהמק ילוי צרכי השוקלמ

ה חלקית, בתפוק מתקן ההנזלה באידקוד אח ה, פועלבקיבולת מלאה. במצב ז

בשנת  BCM 4.2 -כ שלבהיקף  LNG ו ייצאה מצריםערכה היא שבאמצעותהו

, 2012מושבת מאז סוף שנת ו שממוקם בדמייטה המתקן השני. לעניין 2019

המתקן הסכם פשרה ו כי הושג ) "Eni S.p.A. ")ENI תחברדיווחה אחרונה ל

 כי  ,יצוין. 2020לפעילות במחצית שנת  זורלחסכם, צפוי, בכפוף להשלמת הה

א של מספר מטעני ייצובעת האחרונה ביטלה מצרים למיטב ידיעת השותפות 

LNGעקב המחירים הנמוכים השוררים כעת בשוק ה , וזאת-LNG בעולם .

עומדות על  2022-ו 2021, 2020 מקומי המצרי לשניםהשוק חזיות הביקוש לת

 ומית בשניםמקתחזיות ההפקה ה ואילומה, התא, בBCM 71 -וכ 69 -, כ68 -כ

, בהתאמה, וזאת BCM 81 - וכ 80 -, כ75 -עומדות על כ 2022-ו 2021, 2020

דף . עוLNG -הלמתקני ייצוא  Feed Gas - מהביקוש לגז טבעי כבהתעלם 

גדלת ייצוא הגז טבעי להביא להצפוי  ,2020-2022ם יבשנ ההיצע הצפוי

 
אלו עתידות להתעדכן מידי תחזיות כי  ,יצוין נות.חברות ייעוץ שו בסס על נתוניהתב, ריתן הבידע האמור נערך, המי    64

ו/או יבוצע עדכון לתחזיות ככל שיתקבל מידע חדש  לעיל), 1.1.8(ראו סעיף , לרבות בשל התפרצות נגיף הקורונה תקופה
  .תתלויו הבלתיעוץ ידי חברות היי-על

  .2020בינואר  1 וםלי   65
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י כתלות בתנא וזאתאך גם בצנרת לירדן, , LNG -יקר כממצרים בתקופה זו, בע

עודף ההיצע בשנים אלו  זאת,השוק הגלובאליים ובמחירי האנרגיה בעולם. עם 

ת מהקיי LNG-מספיק למלא את מלוא קיבולת ההנזלה וייצוא ה אינו

של המתקן ו הצפויה דבר חזרתכות בוחד לאור ההערית במבמצרים, וזא

שנים עי בלגז טב. הביקוש 2020של שנת ץ יקב LNGלפעילות ייצוא בדמייטה 

את מבלי לכלול את וז( לשנה BCM 84 -לכ 77 -צפוי לעלות מכ 2030עד  2025

 , כאשר)להזנת מתקני ההנזלה האמורים Feed Gas-הנדרש כ הגז הטבעי

 78 - לכ 80 -מה של כלרדת מר צפויה המקומית, פקההית התחז בתקופה זו

BCM ם התגלו גז ממאגרים שטר הפקתל הנחות לתלכו זו תחזית כאשר, לשנה

ותפות, פועלת ת השמיטב ידיעל לשנה, בהתאמה. BCM 21עד  5קף של בהי

 ,קידום פרויקטי אספקת גז טבעי מתגליות בישראל וקפריסיןלממשלת מצרים 

לגז טבעי, וזאת על מנת ) HUB( ימצרים למרכז אזוראת ך מתוך מטרה להפו

מים וקידום ד שימוש במתקני הייצוא הקיילצ המקומילספק את צרכי המשק 

פעולות פיתוח  ידודהשקעות במתקני ייצוא חדשים, וכל זאת במקביל לע

 על ידיי, המקודמת עבמצרים. פעילות חיפושי גז טבטי גז טבעי קוחיפוש פרוי

 ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי במצרים,להגביר  ויהם, עשממשלת מצרי

פרטים אודות התקשרויות . לת במצריםיתכנה תגליות גז טבעי נוספוך תולפיכ

 .לילע 1.16.4.2 ףסעי ראו לייצוא גז טבעי למצרים,

 שותאו חדו/ תקיימושתיות צרים תוך שימוש בתהולכה למ

נובל, לאור הביקושים הצפויים  ידיעל בהתאם להערכה שנמסרה לשותפות 

ון נכראלי, שבמשק הישראלי ועל בסיס תשתית ההולכה הקיימת במשק הי

דרך תשתית מערכת ההולכה   EMG,וררים בצינניתן להזדוח פרסום הלמועד 

 שר עםכא, ליוםmmbtu  200,000 -מות של כז טבעי בכ, ג"זהקיימת של נתג

קלון המתוכננת עד באש EMGהשלמת התקנת מדחס בכניסה למערכת 

 4.5-כליום ( mmbtu 450,000-צפוי כי כמות זו תעלה לכ 2020 למחצית שנת

BCM .(בשנה   

 בין נובל הסכם לאספקת שירותי הולכה"ז לגנתבין  נחתם 2019במאי  28 ביום

גז טבעי ממאגר  הזרמת בקשר עם) "זהסכם נתג"" ) (Interruptibleם (יפירצ לא

באשקלון. מנקודת קבלה זו  EMGל נקודת הקבלה שאל  תמר וממאגר לוויתן

כם יתבצע על הסה על פים התשלו. EMGר יוזרם הגז למצרים באמצעות צינו

ות ייבבפועל במערכת ההולכה של נתג"ז, בכפוף להתחשתוזרם  בסיס כמות הגז

התחייבות ז. ם נתג"בהסכ רטליות, כמפובגין כמויות מינימנובל לתשלום 

לא תחול במקרים מסוימים שנקבעו בהסכם נתג"ז, הגז נתג"ז להולכת 

עמוד בתוקף י זסכם נתג"ולכה. הר קיבולת זמינה במערכת ההשעיקרם העד

נובל, ת, למיטב ידיעת השותפו .2023בינואר  1יום ל תו ועדהחל ממועד חתימ

חתימת הסכם הולכה ך לצור תג"זעם נ שא ומתןמקיימת מ בשם שותפי לוויתן,

ם עם הסכה על פילוא הכמות הנדרשת להזרמה למצרים למ ביחסמחייב 

 קשמ ענייניל מועצהשל הכפוף להחלטה הסופית  שא ומתןדולפינוס, וכי המ
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 משק לענייני ועצההמ של לציבורלהערות  טיוטה גםראו  ,לעניין זה. הטבעי הגז

ההולכה הישראלית מערכת  צעותמפרויקטי יצוא בא מימוןל בקשר הטבעי הגז

 המפורטתאשקלון -ההקמה של המקטע המשולב אשדודוקת עלויות וחל

  . ןלהל 1.14.15.2 בסעיף

 ההזרמה יקףה להגדלתות שונאפשרויות  םבוחניתמר  ושותפילוויתן  שותפי

 נבחנות, השאר בין .דשותח תשתיותשל  הקמהות באמצע מצריםלמישראל 

דוד בין אש "זנתג של ההולכה מערכת תשתיות הרחבת של האפשרויות

הקמת צנרת  וכן צנהאזור נילמצרים בואשקלון, הקמת צנרת הולכה מישראל 

לוויתן וכן שותפי  EMGר עם צינור או מאגר תמ לוויתן מאגר את שתחברימית 

   .לופות האמורותלויות של החבוחנים את הע

וכן אפשרויות הקמת  נובלת והערכ –ין מידע צופה פני עתיד בגרה אזה

 מעו בחוקמידע צופה פני עתיד כמש ן, הינות לעילת האמורחדשו תשתיות

ין ן עשויות שלא להתממש כלל או לא להתממש במלואן, בהוך, ער ניירות

יות הולכה שימוש בתשת מים מחייבים בקשר עםי הגעה להסכהיתר, בשל א

 ו/או שינוי בתכניות להגדלה של  הפחתהרדן ו/או במצרים, ביאו בישראל ו/

ו/או  ברה בתשתיות הולכה בישראל ו/או במצריםרית להעהאפש קיבולתה

ח) ו(כגון תחנות כ להפעלה של צרכנים אחרים של גז טבעי יסהכנ רדן עקבבי

   .וכיו"ב

של  נרגיההאגז טבעי לצרכי ו דלקיםבייבוא לויה כמעט לחלוטין ירדן ת – דןיר )2

 בשנים , כאשר הגז הטבעי הוא מקור אנרגיה עיקרי ומהווהמשק המקומיה

 ,שותפותלהבנת ה .מסך ייצור החשמל במדינה 80%-75%-ות כהאחרונ

 BCM 4-מדה על כרות ייעוץ בלתי תלויות, צריכת הגז בירדן עס על חבבהתבסו

 LNG-ם האחרונות היווה ה. בשני2018ת , בדומה לצריכה בשנ2019ת בשנ

מתקן , באמצעות Shellהסכם שנחתם עם  על פיקור גז עיקרי והוא יובא, מ

ם ע LNG -ה ות, הסכם) הממוקם בעקבה. למיטב ידיעת השותפFSRUיזוז (ג

Shell  מייבאת ירדן גז 2017. החל משנת 2020צפוי להסתיים במחצית שנת 

משנת ת של ים המלח, והחל בגדה המזרחי ר תמר למפעלי תעשיהת ממאגבצנר

פקה ערבי. הה-, חזרה ירדן לייבא גז ממצרים באמצעות הצינור הפן2018

ת שנת חל מתחיללשנה. ה BCM 0.1 -יא זניחה ומסתכמת בכקומית ההמ

ויתן. בנוסף עות צנרת ממאגר לובית הגז הנצרך בירדן מיובא באמצ, מר2020

 ןגז טבעי ממצרים וכ אלהמשיך לייב וצפויה ז ממאגר תמרירדן גיבאת מי

LNG4-. הביקוש לגז טבעי בירדן מוערך בכ BCM  וצפוי 2020לשנה בשנת 

ש בביקו הצפויהה . היריד2021החל משנת  לשנה BCM 3.6 שלבטווח  לעמוד

י לתחילת נובעת מצפי לחדירה מואצת של אנרגיה מתחדשת וצפעי גז טבל

ך ן מקורות האנרגיה תות ירדן לגיוונפט, בעקבות מדיניוחשמל מפצלי הפקת 

 3%ססות על מקורות עצמיים, וזאת על אף צמיחה שנתית צפויה של התב

דה דשת עמתחת המותקנת של אנרגיה מהיכול ,2018בשנת לחשמל. ביקוש ב

ומד על ע 2020מסך ייצור החשמל. היעד לשנת  11% -ותה כהיוו 19% -כ על
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מפצלי  15%עד  דשת ובהיקף שלמאנרגיה מתח 20%בהיקף של  שמלח ייצור

 .66רכי האנרגיה של המדינהמסך צ נפט

גז טבעי ה הזרמת החל 2020ואר בינדן, לעניין ייבוא הגז מפרויקט לוויתן ליר

נתג"ז (מאזור דוברת)  ת ההולכה שלערכמאת  יברשחש צינור חדבאמצעות 

ת מחבר אצינור בצד הירדני, שבאמצעות  וכן") הצינור הצפוני("לגבול עם ירדן 

יימת בירדן (הצינור הפן ערבי המופעל על כה הקר החדש  לצנרת ההולהצינו

ר ינולת הצהידועים לשותפות, קיבובהתבסס על הנתונים . )FAJRידי חברת 

נתג"ז בין תל קשיש  על ידישמוקם צינור הולכה קיבולת ל בנוסףי, הצפונ

 .BCM 10 -ת שנתית של עד כבכמו לירדן עירמה של גז טבודוברת, תאפשר הז

 (א)1.16.4.2 ףת גז טבעי לירדן, ראו סעילאספקס ביחם שנחת םלעניין ההסכ

 .לעיל

, ובהתבסס על חברות ייעוץ בלתי תלויות ידיעת השותפות יטבלמ – ורקיהט )3

מענה לביקוש כ LNG -טבעי ו יבוא גזלחלוטין בי כמעטטורקיה תלויה 

ומצם של מקורות על מספר מצ נשנעת קיה, טורככלל טבעי. המקומי שלה לגז

צריכת . LNGרוכשת  וכן) ואיראןג'אן אספקת גז טבעי בצנרת (רוסיה, אז'רביי

 8% -של כ, ירידה BCM 45-עמדה על כ 2019טבעי של טורקיה בשנת ז ההג

ש בגז טבעי נובעת בשימוהירידה  .2018 בשנת BCM 49- ביחס לצריכה של כ

 אפשרויות בוחנת טורקיה. קים אחרים, בעיקר פחםלדלל ר חשמת ייצומהסב

למדינת מעבר  פוךלה בכוונתהוכן  גזה אספקת וון מקורותילגו מחיר להוזלת

 .אירופהב מדינותגז בצנרת לשל 

לשטחי ישראל הינה המקור העיקרי המספק חשמל  – יתהפלסטינ הרשות )4

ת הקמת ודמקוונות מהאחר . בשנים"ש ורצועת עזה)(איו רשות הפלסטיניתה

ת כחלק מהליך ליצירת יכולובעזה לייצור חשמל בג'נין  ותת כוח חדשותחנ

למועד פרסום הדוח, מנהלת ון נכפלסטינאית. ת הייצור עצמאית בשטחי הרשו

ים בים שונקט לוויתן משאבים ומתנים בשלתפיה בפרויהשותפות יחד עם שו

כוח בשטחי ות חנבעי לתגז ט קשר עם אפשרות לאספקתנים בעם גורמים שו

 .טינאית, שיופעלו בגז טבעיהרשות הפלס

 ביןממשלתי  ביןנחתם הסכם  ,2020ינואר דש בחו - מדינות דרום אירופה )5

ת המחויבות של שלושת המדינות , קפריסין ויוון המעגן בתוכו אראליש

רך קפריסין ויוון אל, דשיעבור מישר East-Med זהג צינוררויקט להקמת פ

דצמבר בזכר ההבנות שנחתם הינו בהמשך למ ההסכם .")טקהפרוי(" ופהלאיר

ל ע .הפרויקט וםוקיד לתמיכה ביחסוון ואיטליה ישראל, קפריסין, י בין 2017

הוא צינור גז אסטרטגי, באורך  East-Med רויקטפפרסומי משרד האנרגיה,  פי

של  י המצוי במים הכלכלייםז טבעפשר ייצוא של ג, שיאק"מ 1,900-של כ

התיכון המזרחי  חבר את כל אגן היםאפשר לרופה, ויסין לאיפריקישראל ו

 
66   18ort, 20epco, Annual RepN 
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 BCM 10לקיבולת של וני מתוכנן בשלב הראש ,צינורהלמערכת ייצוא אחת. 

בשנה. העלות המוערכת של  BCM 20 -ולת לבשנה, עם אפשרות להכפלת הקיב

ות בחינת ההיתכנ .רד יורומיליא 6- קט נאמדת בכהפרוישל השלב הראשון 

 IGIחברת  על ידיקט מתבצעת חרית והפיזית של הפרויהמס הכלכלית,

Poseidon SA ")IGI("ק כחלת הפרויקט יר איכת האיחוד האירופי, שהגד, בתמ

 משרד לפרסומי בהתאם). PCIניין משותף (רשימת פרויקטים בעלי עמ

תה כי הוא בעל ט הראשל הפרויק Pre-FEEDימה הבחינה המקד, האנרגיה

וצעת בחינה מעמיקה ומסחרית. בימים אלו מבית לטכנית, כלכ היתכנות

FEED לת צינור, סקר ימי מפורט וקבשל התוואי היבשתי והימי של ה

בתוך  )FID(השקעה סופית על מנת להגיע להחלטת  ים,אישורים הנדרשה

ות, השותפיטב ידיעת למ .2025שנת שנתיים ולהשלים את הקמת הצינור עד ל

חזק את ל צפוי, קםשיו ככל, זה צינור רו.יו ןמיליו 70- כ להליך המימון הקצו

י טבע (מרכז) של גז HUB ביצירת אבן דרך תהוולהיחסים בין המדינות, 

אנרגיה לשחקן משמעותי במשק ההפוך את מדינת ישראל לן, במזרח התיכו

נוספות ממאגר ת גז שווק כמויותן לתפי לוויהאירופאי וכן לייצר הזדמנות לשו

  .פהומדינות באיריתן לולו

מזכר  IGIנחתם בין נתג"ז לבין  2019בנובמבר  4ביום  "ז,נתג פרסומי על פי

מקטע של צינור  שעניינו הקמתותף של פרויקט מש לבחינת היתכנות הבנות

 ון, כחלקקפריסין ואגן מזרח הים התיכ –גז טבעי באזור ישראל  הולכת

יטליה, ון, איו עם זור המים הכלכליים של ישראלבור אמהפרויקט לצורך חי

פה, באופן אשר יאפשר ייצוא של גז טבעי מישראל קפריסין ומרכז אירו

 .הלאירופ

 )GLN( יזלנו טבעי גז .1.17.3

, בין היתר, בדיקות טכניות, ללתהכומבצעת בחינה יה, ביחד עם שותפות, השותפ

 FLNG - Offshore( צף יהקמת מתקן הנזלה ימלפרויקט של הנדסיות וכלכליות 

Floating LNG Facilityבחינת התנאים  , לרבותוניה ייעודית) שימוקם בלב ים על גבי א

השונות  את האפשרויותקדם שריים במטרה לבשווקי היעד האפהכלכליים והאחרים 

נם כי ישגש שיהוו את הבסיס לקבלת החלטת השקעה. יוד צףהנזלה ימי להקמת מתקן 

רית או שהקמתם ת מסחילובפעברחבי העולם אשר החלו כבר עטים מו FLNGיקטי פרו

איות הכלכלית הצטבר ניסיון רב ביחס ליעילות התפעולית והטכנית ולכדהחלה, וטרם 

י או ימי) הינו הנזלה (יבשת כי הקמת מתקןיודגש  . כמו כןצףי ה ימקמת מתקן הנזלבה

עד למימון ההשקעות שים ובקבלת ההיתרים הנדר מהצורךל הח -פרויקט מורכב ביותר 

  דולרים, הנדרשות להקמתו.ארדי יליבמ הנאמדות

עם ספקי  נפרדיםם התקשרו שותפי לוויתן בשני הסכמי ביניי 2019ביולי  29יום ב

פרויקט לוויתן במים ור עב FLNGהקמת מתקן ך לצור FLNGשירותי ה וטכנולוגי

. לפרטים ראו המתקןט של צורך תכנון הנדסי מפורלו ")מתקןה(" הכלכליים של ישראל

בו הכלול ) אשר המידע 2019-01-065304(מס' אסמכתא:  2019ביולי  30יום מדי דוח מיי

 .מובא בזאת על דרך ההפניה
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  )CNGחוס (דעי ז טבג .1.17.4

ם. בינוניי-ת גז למרחקים קצריםגיה שנועדה להעברולוהיא טכנ) CNG(דחוס טבעי גז 

יוון,  לרבותם, וקי ייצוא חדשים ונוספיה לשווי לאפשר גישא גז טבעי באופן זה עשייצו

יצוין כי למיטב ידיעת השותפות, בעולם לא  ומדינות נוספות. , איטליהןי הים התיכואי

  .תמיוורמות ית פלטפבאמצעו CNGם פרויקטים לאספקת ם כיוקיימי

  רציו פותבשותצבר הזמנות  . 1.18

 -ליות (לפי כמות המינימהגז הס על כמויות שותפות אשר חושב בהתבסלהלן צבר ההזמנות של ה

Take Or Payמחייב ( על בסיס ם מחייבים (הסכמיםקבעו בהסכמי) שנFirm(  כל  התקיימובהם

בו הלקוחות לצרוך תחייה ןויתן, אותלו מפרויקטונדנסט וקגז טבעי  אספקתהתנאים המתלים) ל

לוויתן  תפיות שושניתנו ללקוח ) כל האופציות1( באות:כפוף להנחות העיקריות האו לשלם, ב

 המחיריםתחזיות ) 2; (לעיל תמומשנה 1.14.5.4ף בסעיהחוזית כמפורט ות להקטנת הכמ

כמפורט לוויתן,  הוונים בפרויקטב התזרימים המחו ביחס לחישושנלקסות על ההנחות מבוס

ורסם שפ כפי בחזקות לוויתןהוון ים ונתוני תזרים מח עתודות ומשאבים מותנדו) ב3)(א)(1(בסעיף 

בו ) אשר המידע הכלול 2020-01-004867 :(אסמכתא 2020בינואר  13ום ימ (מתקן) דוח מיידיב

 שנקבעו יות המינימליותהכמויות השנת חול שינוי בשיעורלא י )3; (הפניהה דרך על זאתב מובא

, צבר ההזמנות שלהלן כולל הכנסות כן-לעיל. כמו (ב)1.16.4.2ור בסעיף אמלפינוס, כבהסכם דו

שראל בע"מ (לפרטים ראו שמל ליחברת ח הסכם עם על פי ,2020ר ואר ופברואל בחודשים ינעבפו

   :) Interruptibleבסיס מזדמן ( עללדוחות הכספיים) אשר הינו  'ו1יא'10ביאור 

  

  )דולר יליונכנסות (במיך הס
  901267בדצמבר  13ם נכון ליו

  שנה

  *Q1 2020  40-כ

  *Q2 2020  30-כ

  *Q3 2020  39-כ

  *Q4 2020  42-כ

  2021  185-כ

  2022  193כ

  2023  214-כ

  2024  221-כ

  2025  221-כ

  2026  225-כ

  2027  232-כ

  2028  230-כ

  2029  235-כ

   

הצפויות מצבר הערכות השותפות בדבר מועד והיקף ההכנסות  –יד י עתפה פנה בגין מידע צואזהר

ות הגז ויכמבוססות על ת ערך, המוק ניירופני עתיד כמשמעו בח ההזמנות הינן מידע צופה

ועל ההנחות וויתן ל לאספקת גז טבעי מפרויקט כמים המחייביםיות שנקבעו בהסלהמינימ

זאת בין היתר, עקב השפעתם האפשרית של , וותןהתממשאין כל וודאות בה, והמפורטות בסעיף ז

   .לןהל 1.26 בסעיף , כמפורט ורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השותפותמי מג
 

  .נותל כל שינוי בצבר ההזמלא חח הדו פרסום למועד כוןנ   67
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  תחרות . 1.19

 :ראלשי .1.19.1

 עינפט וגז טב הפקה שלו שנים מספר גופים עיקריים בתחום חיפושבישראל פועלים מזה 

בינלאומיות וכן משקיעים  חברות נפט מספרגם  לתחוםובשנים האחרונות הצטרפו 

ראל, הינם יששל נפט וגז בהחיפושים וההפקה  גופים העוסקים בתחוםה .פיננסיים

ים עיקריים: חרות בתחום היא בשני מישורהשותפות. הת פוטנציאלים של מתחרים

רות , ושנית, תחכמפורט להלן שיםיונות לביצוע החיפוראשית, תחרות על השגת הריש

בהובלת גז טבעי בות והעלות הגבוהה ככלל, עקב המורכ .או הנפטמכירת הגז הטבעי ו/ב

בת עתודות גז אשר מחייLNG  מתקןעות הקמת ון באמצהולכה (כג תבאמצעות צנר שלא

הינו עי הטבעי לאספקת גז טבמשמעותי והשקעות כספיות ניכרות), השוק טבעי בהיקף 

ינות שכנות אליהן אפשר להוביל את הגז י ובמדהטבע השוק במדינה שבה נתגלה מאגר הגז

 רתמ מאגריהיא עם בישראל ן תלויי קטפרוין, עיקר התחרות של על כהטבעי בצינור. 

ר האחרון יצויין כי בעשו .LNGות, וכן עם יבואני שכנ במדינות עיטב גז ספקיעם , וכריש

חם הוביל תופי ובמצרים מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפם אשר ראלנתגלו ביש

ז ג יפקתו. כמו כן, פיתוחם של מאגרחרות באסלהגדלה משמעותית בהיצע הגז הטבעי ולת

ת מתחרים ל ההיצע ולכניסגדלה נוספת שעשוי להוביל להושעשויים להתגלות, שהתגלו 

 .נותישראלי ולמדינות שכנוספים באספקת גז טבעי למשק ה

למשק הישראלי כיום ק ופשמסהדוח, רובו של הגז הטבעי  פרסום נכון למועד .1.19.1.1

י בעל על ידיותפות וכפי שפורסם ידיעת השלמיטב . 68מקורו במאגר תמר

מאגר תמר סך העתודות ב) של P2יטבית (, ההערכה המתמר אגרבמזכויות ה

מאגר מה כולת ההפקהוי TCF 10.8- הינה כ 2019 בדצמבר 31ליום  SWותמר 

 .ליום BCF 1.1 -כנאמדת ב

הישראלי באמצעות  למשק LNGהחל יבוא של  2013 ינוארבבנוסף למאגר תמר,  .1.19.1.2

חברת לעי טבפקה של גז שר אסדרה. המתקן האמור מאפחב LNGקבלת מתקן 

וכן מייצר למשק הישראלי ר תמר המסופק ממאג ראל, בנוסף לגזהחשמל ליש

בשנים האחרונות יובאו האנרגיה, רד נתוני מש יעל פ .תרות אסטרטגייית

אפשר השלמת לפערי ביקוש וגשר על לר כדי קבעי LNGכמויות קטנות של 

יצול גם נקופה האחרונה ובת טבעי אי ביקוש לגזמנים של שיבז האספק

 .ומייםקים הבינלאוובש SPOTעסקאות ב LNGות לרכישה של הזדמנוי

  "), Energean Oil & Gas PLC ")Energeanהודיעה חברת  2018 סמרחודש ב .1.19.1.3

החלטת  על, 'יאןאנרג בחברת יטהשלה עלתב, השותפות ידיעת למיטב, שהינה

 )FPSOת הפקה ימית (ת אוניין באמצעולפיתוח מאגרי כריש ותנ השקעה סופית

 עולה כי Energean69 מיפרסו על פי. CMB 8 -כ שלקה שנתית קיבולת הפ לתבע

ם, באומדן הטוב ביותר, עתודות ומשאבים ילין מכותני , כריש צפוןמאגרי כריש

 
 2מקו נגב ל, דלק קידוחים, דור חיפושי גז שותפות מוגבלת, ישראתפי מאגר תמר הם נובשועת השותפות, יטב ידילמ   68

  ע"מ.וליום בפטרתמר לת וגבשותפות מויות שותפות מוגבלת, אוורסט תשת
69    www.energean.com/https://  
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כן,  כמו. 70נפטמיליון חביות  80- גז טבעי וכ TCF .23 - כמותנים בהיקף של 

 - כו 5 - י של כשנת בהיקףוחות בישראל ומותנים ללקבים הסכמים מחיי נחתמו

1.3 BCMבאמצעות צינור גז בנות לייצוא ה זכרכן נחתם מו מההתא, בEast-

Med 2 - ל כי שבהיקף שנת BCM.  כריש ממאגר הגז הזרמתאנרג'יאן מעריכה כי 

עילות הפיתוח של במקביל לפ. 202171 שנתהראשונה של  מחציתב חיללהת הצפוי

 ואימותיה וחי אקספלורצקדחה אנרג'יאן קיד 2019שנת מהלך ביש, מאגר כר

 0.9 -הערכות אנרג'יאן כ על פיומכיל  כתגלית, וכרזשה, ןצפו כריש בפרוספקט

TCF מיליון חביות נפט 34 -ז וכג )P2( .2020נת הלך ש'יאן מעריכה כי במאנרג 

. FPSO -וחיבורו ל ר כריש צפוןהשקעה סופית בפיתוח מאגהחלטת  תתקבל

י , כיצויןעוד  ., ייתכן וייקדחו קידוחי אקספלורציה נוספים ברישיונותיהבנוסף

הגז שהתגלו במאגרי כריש  וא של כמויותת הייצמכסווה, תהוראות המ על פי

לאספקת גז למשק המקומי  עדותוה למאגר לוויתן, וכמויות אלה מיותנין הועבר

 .בלבד

ר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז הכריז ש 2016בנובמבר  15ם ביו .1.19.1.4

משרד רך עבור תלוי אשר נע ך תחרותי, לאור ממצאי מחקר בלתיי בהליטבע

היקף כולל של משאבים נוספים של גז טבעי בניתן למצוא  יה ובו נקבע כיגאנרה

מי היגז טבעי, אשר טרם נתגלו באגן BCM  2,137- וכ מיליארד חביות נפט 6.6

 400של שטחי חיפוש בגודל מקסימלי  24ת ההליך הוצעו של ישראל. במסגר

יו תקבובעו 2017ובמבר תיים בחודש נקמ"ר כל אחד. ההליך התחרותי הס

הזכויות במאגרי כריש רג'יאן (בעלת ניפוש לחברת אה רישיונות חחמיש הוענקו

  ת הודיות. חיפוש אחד לקונסרוציום של חברו ורישיון), ילכאמור לע ותנין

 ותרישיונ 19 וצעוה במסגרתו נוסף תחרותי הליך פורסם 2018נובמבר ב 26 וםבי

 תיים בחודש יוליסי הרותהתחההליך  .)zone'איזורים' ( לחמישה מחולקים

עשר רישיונות חדשים, - שניםהוענקו  ,2019קטובר , בחודש אויוובעקבות 2019

יה באותם ד עם שותפותיח רציו לשותפותאשר הוענקו רישיונות שמונה  מתוכם

 על פי .רג'יאןישראלית ואנ ותלהזדמנשהוענקו ארבעה רישיונות ו רישיונות

 .2021ם בשנת תי נוסף צפוי להתקייחרוך תה, הליפרסומים של משרד האנרגי

 1.19.1.4 בסעיףכאמור  שהוענקותנאי הרישיונות  על פיות השותפות למיטב ידיע .1.19.1.5

 . ככלבשנים הקרובות מספר קידוחי ניסיון ייתכן ויבצעו(לרבות לשותפות) לעיל 

ל וככטבעי בהיקפים משמעותיים  ויובילו לממצאי גזעו בוצאמור ידוחים כשהקי

הגביר ה עשויים לותחנה, הרי שגם מאגרים אלשתהיינה) תפ ות אלה (ככלישתגל

 .כנותובמדינות ש במשק המקומי תחרותאת ה

 ו/או כריש, שככל תמר פרויקט ייתכן שתתקבלנה החלטות להרחבתנוסף, ב .1.19.1.6

נות מדילו משק המקומילעי טבהגז ה עאת היצ להגדיל הצפוי שתתקבלנה,

   .שכנות

 
כלל בו דוח מעריך משאבים בלתי תלוי, ולמיטב ידיעת ל אנרג'יאן אשר לא נש פרסום פומבי על בוססמכי המידע  ,יובהר   70

 תו באופן עצמאי.נכונו לאמת אתות שותפלת הושר אין ביכוא ,PRMS-ותפות אינו ערוך בהתאם לכללי ההש
 2020בפברואר  6 ג'יאן מיוםין גם האמור בדיווח אנרזה יצו בהקשר   71

update.pdf-lhul-fpso-a/3666/20200206https://www.energean.com/medi 
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בהיקף דומה זה מאגר גז טבעי מול חופי עשנים  20 - כ לפני הנתגלככל הידוע,  .1.19.1.7

מאגר זה יפותח וישווק ן כי בעתיד ), ויתכBCM 30 -(כלממצאים של ים תטיס 

 .הפלסטיניתרשות לקוחות בלמשק המקומי ול

 :חשמל צורליי וטכנולוגיה חלופיים דלקים .1.19.2

ו רז ומחיהיקף הביקוש לגור חשמל, רמת וה דלק חלופי לייצמהוחם פאחר ומ .1.19.2.1

 יוומדיניות המיסוי לגב מחירו ,מהיקף השימוש בפחםעים מושפיות עשויים לה

 ).להלן 1.14.18 סעיףראו  פרטים נוספים(ל

מל צור חשיי מדיניות משרד האנרגיה בכל הקשור להגדלה מהותית של .1.19.2.2

ות מקור נקי מהו, אשר ח או אנרגית שמשון אנרגית רורגיות מתחדשות, כגמאנ

ראו  וספים(לפרטים נ הטבעי חרות לגזהן להוות ת לייצור חשמל, עשויות אף

 .)להלן )5(01.14.18 ףסעי

 .ןהלל 1.26.20סעיף או מקורות אנרגיה חלופיים כגורם סיכון רדות לפרטים או

 :ינלאומייםב ושווקים כוןהתי הים של זרחיהמ אגן .1.19.3

לוויתן לשווקים  מסחור הגז הטבעי ממאגרשרות אפ בדבר ללעי 1.17.2 בסעיף שפורט כפי

, תגליות גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון ובפרט בשווקי היעד ות צנרתאמצעשונים ב

גוע בתכניות עשויות לפ תשל השותפוללקוחות  LNGת יבוא אפשרויושל השותפות ו

 ממאגר לוויתן לאותם שווקים:טבעי לשווק את הגז הת השותפו

ת חברושפורסמו על ידי  על דוחותובהתבסס  יעת השותפותטב ידלמי – ריםמצ .1.19.3.1

 -בכמוערך  במצריםוהמשאבים המותנים , היקף העתודות ייעוץ בלתי תלויות

57.4 TCF72 דמת האחרונות מקבשנים ת. ליות נוספונציאל לתגוקיים פוט

וחתימה על  הענקת זכיונותסגרת אקספלורציה במהת פעילואת מצרים 

לצורך ביצוע פעולות חיפוש מובילות לאומיות נביאנרגיה ת רובעם ח םהסכמי

כתוצאה מכך, התגלו מספר מאגרי גז, שהמשמעותי נפט. גז ותוח מאגרי ופי

בקנה מאוד  מאגר גדולמדובר ב ENIרסומי אשר לפי פ, Zohrמאגר שבניהם הוא 

 מוערך אבים ברי ההפקההדוח, היקף המש פרסוםלמועד  נכוןאשר  ,מידה אזורי

מאגר ת מההפקה המסחרי, ENIבהתאם לפרסומי חברת . )TCF )P2 19.6 -בכ

Zohr  ההפקה קיבולתהגיעה  2019בחודש אוגוסט ו 2017בחודש דצמבר החלה 

 Zohrאגר מ .ליום BCF 3.2 -לכ לגדול הצפויו ליום BCF 2.7 -לכ המקסימאלית

ת ר תגלילאחפיתוח ו/או בשלב הפקה ו/או צאים שנמ ,יםאגרים אחרומ

ולמיטב  מילמשק המצרי המקושל גז טבעי ם היצע משמעותי מהווי סחרית,מ

נכון למועד פרסום הדוח, היקף הפקת הגז הטבעי במצרים ידיעת השותפות, 

מתקני  פעלה של שנימספיק לה ק המקומי, אך אינוצרכי השו לוימספיק למי

צע הגז יגידול בה .)יללע )1(ג)סעיף ים נוספים ראו לפרט( מלאהת לה בקיבולזההנ

השותפות לת ולהשפיע על יכלהוות תחרות לגז טבעי ממאגר לוויתן ו מצרי צפויה

ו/או  םחות במצריקולל טבעי גז לייצואנוספים הגיע להסכמים מחייבים ל

 ייצוא גזוירדן ל נחתם הסכם בין מצרים, פותהשותיעת טב ידלמיכמו כן, . בירדן

שדות הגז יבוא גז מוקפריסין בקשר עם אפשרות של י בצנרת, והסכם בין מצרים
 

 .2020ר נואבי 1ליום    72
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לקידום ייבוא גז  פועלת יםרלמיטב ידיעת השותפות, ממשלת מצבקפריסין. 

 ) לגזHUBמרכז אזורי (ת מצרים לא פוךרה להמישראל וקפריסין, מתוך מט

ני מוש במתקאת צרכי המשק המקומי לצד שי מנת לספק ת על, וזאבעיט

גז פרויקטי וחיפוש  חפיתופעולות עידוד הקיימים, וכל זאת במקביל להנזלה ה

  . הממשלה המצרית על ידיטבעי 

 ה הגזותגלית שד 2011בשנת בעקבות תגלית שדה הגז אפרודיטה  – קפריסין .1.19.3.2

Zohr ניהןבמובילות יות נלאומבי חברות אנרגיה, 2015שנת במצרים ב ENI, 

Total, ExxonMobil לראשונה במכרזים לקבלת בלוקים לחיפושי גז  התמודדו

בעשור  ,תלויותובהתבסס על חברות ייעוץ בלתי  ותפותידיעת הש למיטבונפט. 

 TCF 11 -ל כ) בהיקף שC2האחרון התגלו בקפריסין משאבי גז מותנים (

) 2018,(Glaucus  )2019( Calypso), 2011( יטהאפרוד :מאגרי גז גדוליםבשלושה 

דח ). כמו כן, בשנים הקרובות צפויים להיקOnisiforos )2017גז קטן  ומאגר

ות לפיתוח נה החלטי תתקבלאקספלורציה ואימות נוספים וייתכן כ קידוחי

ין שימוש ין בקפריסא וח,ום הדנכון למועד פרס ומסחור משאבי הגז המותנים.

י נפט יקרו על שימוש במוצרים מבוססמבוסס בע ל בההחשמ צורבגז טבעי, ויי

בהתחברות יא תלויה בייבוא של מוצרי נפט למיניהם, זאת לצד קשיים וה

ור היקפו הקטן של רפי. לאהגיאוג לתשתיות האנרגיה באירופה בשל מיקומה

ואספקת גז  אגריםהמ פיתוח כיאה ן, נרהפוטנציאלי המקומי בקפריסיהגז  שוק

ת מת תשתיולת הרשויות בקפריסין לקדם הקלויה ביכומי תהמקו שוקטבעי ל

תי, יבש LNGן , בין היתר באמצעות הקמת מתקייצוא שיצדיקו את מסחורו

 בסעיףכמתואר  East-Med -ר הות צינולמצרים וכן באמצעהקמת צינור גז 

 ידיעת השותפות, ממשלת קפריסין וחברת החשמל מיטבל .לעיל  )5(ג)1.17.2

נחתם  2019 דצמברבחודש ושימוש בגז טבעי ה דוםועלות לקיפ פריסאיתהק

מי, היאפשר ינלאורציום בסוי קוניד- ל) עFSRUימי ( להקמת מתקן גיזוז הסכם

, קפריסיןהגז ב ימאגר .202273חל משנת ה שק המקומילצרכי המ GLNל ש ייבוא

תחרותי  ורםהוות גל ים, עשויויפותחככל ש, ככל שיתגלו ואגרי גז חדשיםומ

ור האגן המזרחי של ספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן ללקוחות באזתי לאמשמעו

זרח מ זורא בהפיכת לתמוך יותצפו ןקפריסיב תנוספו תגליותמנגד,  .הים התיכון

 תייםוחים משמעשקעות ופיתואזורי לגז טבעי, ולתמוך בה HUB-לתיכון הים ה

   .ןלאג ץמחו נוספים לאיזורים הגז ומסחור תשתיות להקמת

רישיונות לחיפושי גז קיימה לבנון הליך לחלוקת  2017שנת  במהלך - וןלבנ  .1.19.3.3

 ממשלתנחתמו הסכמים בין  2018 ילת שנתתחפרסומים שונים, ב על פיונפט. 

י לקבלת שנ Novatek -ו  ENI,Totalום של חברות האנרגיה ין קונסורצילבנון לב

 2020 שנת חילתעת השותפות בתידי למיטב). 9ובלוק  4 רישיונות חיפוש (בלוק

יתגלו ש ככל .בלבנוןים עמוקים מהראשון ב האקספלורציה קידוח 4 בבלוקהחל 

ולים ים אלה עלמשאב שטחים, םיים באותם מסחריבהיקפ יבעגז טמשאבי 

ללקוחות רויקט לוויתן גז טבעי מפ גורם תחרותי משמעותי לאספקתלהיות 

 
73 -ps://www.defa.com.cy/en/announcements/80htt 
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 .כוןהתיבמדינות באזור האגן המזרחי של הים 

צוא גז טבעי מתחרים פוטנציאליים של השותפות ביי – ייםלובאלשווקים ג .1.19.3.4

 ות ענק בינלאומיות, ביןרעיקר חבב ללקוחות השותפות הם LNG -בצנרת ו/או ב

 LNGו/או חברות ממשלתיות, המספקות גז טבעי אם ובין פרטיות ברות חאם 

ר או שיווק סח אותן מדינות ו/או במדינות סמוכות וכן חברותקוחות בלל

 ה לאספקת גז טבעיהלקוחות כחלופ םלאות LNGות המציעות לספק יבינלאומ

לית ומחירו נקבע הן ות גלובאלי קיימת תחרוזהנ LNG-ה בתחום .בצנרת

 לוגיד חל ונותהאחר בשניםהשונים.  SPOT-והן בשווקי ה חכי טוום ארובחוזי

הנזלה מתקני  הקמתהיתר, בשל  בין, LNG של העולמי ובהיצע בסחר משמעותי

 .העולמיים מחיריו על הלרע שמשפיע כזה באופן ,חדשים

 תיותעונ . 1.20

ני חשמל ויצר לת החשמחברי לייצור חשמל של יכת הגז הטבער, צותובמדינות השכנ ישראלב

ת התחזוקה של יצרני ניוהחשמל ומתכ יונתיים בביקושע וייםיתר, משינ, בין השפעתפרטיים, מו

  .א הגבוהה ביותרשי של השנה (חודשי הקיץ) צריכת החשמל הין השליעורך כלל ברבהחשמל. בד

  יצוריר מתקנים וכוש . 1.21

 של פרויקט לוויתן חת הפיתולתכני א'1ב של .1.21.1

בין  ,לליםכויתוח, א' לתכנית הפ1לשלב ויתן בהתאם קט לויבפרו מושהוקהמתקנים 

כאשר  74דליום כל אח  MMCF 400 - כושר הפקה של עד כ עליהיתר: ארבעה קידוחים ב

- של כ קט להיקףושר ההפקה הכולל מהפרויבמהלך תקופת הפעילות הראשונית הוגבל כ

700-850 MMCF יום, וזאת במסגרת העלאה הדרגתית (לramp-up (פקהההשר וכ לש .

 רצתובכלל זה ה ,ההפקה תפלטפורמב יקטכות הפרולאחר השלמת בדיקת כלל מער

 800- רות את העלאת כושר ההפקה מכ, המאפשTurbo Expanders -והפעלת מערכות ה

MMCF 1,200ה מלא של קלכושר הפ MMCF ,יאום עם נת שותפי לוויתן, בתובכו ליום

ליום וזאת  MMCF 1,200 -ד לכרגה עדהפקה בהמשרד האנרגיה, להעלות את היקף ה

מי המרכז את הפקת הגז י-ת; מערך הפקה ת2020ץ של שנת י הקיראת חודשלק

ק"מ,  115-כובאורך של  אינטש 18י צינורות תת ימיים בקוטר ים כאמור; שנמהקידוח

ובעלי ספיקה יומית כוללת של  ת ההפקהשדה לוויתן לפלטפורממכל אחד, להולכת הגז 

1.2 BCFנקודת החיבור בית לחוף, מערק"מ מקו ה 10- ת הפקה הממוקמת כטפורמל; פ

ק"מ, כל אחד,  115-ל כנטש ובאורך שאי 6ני צינורות נוספים בקוטר ; שהחופית לנתג"ז

ידוחים; צנרת קפורמת ההפקה למערך הקפיאה) מפלטחומר המונע ( MEGלהולכת 

תחנת ה דרך ההפק תפלטפורמבתוואי שמתחיל באינטש להולכת קונדנסט  6בקוטר 

ם בסמוך לתחנת מוקמיכל אחסון קונדנסט שכיוון לדור זור חוף המגופים היבשתית בא

ילה) (באיזור עין אי חיבור לנקודתת הקונדנסט מגיעה הצנרת להולכ ומשם הכוח חגית

צינור  ;ןלבז" מאשקלון גולמי פטנ המוביל"א קצא חברת צינור ונדנסט עםשל צנרת הק

י יבור לנתג"ז; מארז כבללנקודת הח פקההגז מפלטפורמת הה הולכתאינטש ל 32טר בקו

ק"מ, המחברים את פלטפורמת  115-רך של כבאו ) Umbilicalsיקוד, בקרה ושליטה (פ

קוד והבקרה על הפקת הגז פיים ומאפשרים את השליטה, הההפקה למערך הקידוח

 
 .7 -, ולוויתן4-תןווי, ל3-ויתןהושלמו קידוחי לו 2018בשנת . 5-לוויתןידוח הושלם ק 2017ביולי  30ביום    74
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מטר  86-של כ הים בעומק מיםלקרקעית  בעהקומהקידוחים. פלטפורמת ההפקה טבעי ה

 ל, הבולט מעל פני הים, מורכביםמגדעל חלקו העליון של ה ).jacketל (גדבאמצעות מ

פול המלא בגז פורמה, המכילים בין היתר, את מתקני ההפקה והטינים של הפלטהסיפו

בוש הפרדת נוזלים מהגז הטבעי ויי מתקניויים על פלטפורמת ההפקה, מצהטבעי. עוד 

ההפרדה, הטיפול, , מתקני MEGר חסון, טיפול ומחזואות, ן להפחתת פליטמתקהגז, 

משאבות, מדחסי אויר,  גנרטורים, מיכלים,הקונדנסט, האחסון והמשלוח של  וב,הייצ

ם הצלה, מתקני אבטחה ומתקנית ים, מתקני כיבוי אש, סירומנחת מסוקים, מגורי עובד

   ה.פורמיפול של הפלטכת ההפקה והטנוספים הקשורים למער

קת הגז הטבעי הפ כושרהדרגתית של לעלייה ה חסיבלעיל  תהמפורט הרכוההע המידע

 זה מידע .ךבחוק ניירות ער תוכמשמעו צופה פני עתיד מידע ווהמהן, ממאגר לווית

 ועל, צועייםהמק ויועציה מהמפעילה השותפות להשקיב והמלצות הערכות על מבוסס

יכך לפ העשוי זו ההערכו, זה דוח למועד וןנכ השותפות שקיבלה ונתונים הבדיקות

   .בעתידמידע ונתונים עדכניים שיתקבלו ם לאופן מהותי בהתאלהשתנות ב

 פרויקט לוויתן של הגדלת ההפקה .1.21.2

צע ויקט לוויתן יכולה להתבההפקה של פרף היקהגדלת  ,לעיל (ד)1.8.6בסעיף כאמור 

ת המתקנים הקמאת תכנון ור בחירת החלופה תתווה כאש ,חלופותפר מסות אמצעב

ב' 1ם ליישום שלב המתקנים המתוכננילמשל,  .דלת ההפקההנוספים שיידרשו להג

, בהתאם )MMCF 2,100יקה כוללת של ספיומיים ל(הגדלת כושר הטיפול וההפקה ה

פים בעלי כושר ה נוספק: ארבעה קידוחי ההיתרבין נם, הי הפיתוח המאושרתלתוכנית 

למערך ימית -ו באמצעות צנרת תתשיחוברחד כל אליום  MMCF 400- הפקה של עד כ

ק"מ,  115-אינטש ובאורך של כ 20תת ימי נוסף, בקוטר ימי הקיים; צינור -ההפקה התת

קה יומית של לוויתן, ובעל ספי תת ימי אל הפלטפורמה שלך גז ממערך ההפקה הלישיו

פת בתוסמתקני טיפול דומים לקיימים  תווסף מודול עםרמה יפו; לפלטMMCF 900-כ

 .מדחסים

 EMG צינור עם רתמ של ההפקה פלטפורמת אווויתן של לההפקה פלטפורמת  חיבור .1.21.3

רות לחבר באמצעות ן בוחנים את האפשיתותפי לווכאמור לעיל, השותפות ביחד עם ש

עם של תמר הפקה ה פלטפורמתאו את פקה של לוויתן ההפלטפורמת ית את צנרת ימ

י ובכך פינוס תהיה בצינור ייעודן לדולויתמלו , באופן כזה שהזרמת הגזEMGר צינו

ת הולכה יבשתיות בישראל, בירדן ובמצרים לצורך ייתיתר הצורך בשימוש בתשתיו

ני תקציב לתכנון ראשורים. שותפי לוויתן אישרו הטבעי מישראל למצז הולכת הג

או ן פלטפורמת לוויתן יר ביקט חיבור ישויוע פריצולביצוע בדיקת כדאיות של ב

החלטת להלן בדבר  1.14.15גם סעיף ראו  לענין זה .EMGבין צינור לתמר  רמתלטפופ

 הארציתייצוא באמצעות מערכת ההולכה בעי בדבר מימון פרויקטי הטשות הגז מועצת ר

  .רהוהתוספת להחלטה האמו

  .לעיל 1.8.6 ףויתן, ראו סעילו ח של מאגרהפיתו כניתות תום אודלפרטים נוספי
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 חומרי גלם וספקים . 1.22

ממונה מפעיל לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבלנים השותפות בעלת זכויות פרויקט בו  כלב

רת באופן ישיר עם רוב, השותפות אינה מתקש על פיל פרויקט. בעלי הציוד הנדרש לכו מקצועיים

לל בישראל אין ככ ן מפעיל הפרויקט.ות היא בינם לבים וההתקשרצועייקים או קבלנים מקספ

ות פיתוח ותשתית בים מהסוג שמבצעת סקרים סייסמיים ועבודע קידוחים, צוכיום קבלנים לבי

 ולפיכך מתקשר המפעיל עם קבלנים ,הא שותפבנכסי הנפט בהם היב יהעם שותפ השותפות יחד

 שיםנרכד ייעודי אחר הימיים וציו פקהוההקידוח קני העבודות כאמור. מתמחו"ל לצורך ביצוע 

צרכים המיוחדים של כל ותם, לסוג הפרויקט ולבהתאם לזמינם נחכרים ומובלים מרחבי העולאו 

 ,פט הגולמי, אשר עלייה בו משפיעהניין זה הוא מחיר הנלעהמשפיע  פרויקט. פרמטר חשוב נוסף

  רש, ולהיפך.לנים והציוד הנדמינות הקבעל ז ף וכתוצאה מכך גםעל היקף הפעילות בענ ,לרוב

אשר מיועדת  ,פלדה בעיקר, א מתכתשים וההפקה הום מהותי בפעילות ובמתקני החיפוגל חומר

   .הנפט הפקת רךצול נדרשיםה ולמתקנים קידוחיםלבניית הצנרת, ל

  מים מהותיים הסכ . 1.23

   :םהף בתוק שרהחברה וא התקשרההסכמים המהותיים בהם ה

  וחות הכספיים).דל 5' לעיל וביאור א1.6.4 סעיףראו (דרה ב' סלוואה הלההסכם   .א

לדוחות  5 -ו 4רות בביאורים הוראותיו מתואר חלק מלסדרה ב' (אש נותמאשטר הנ  .ב

  ).2016א' להצעת המדף צורף במלואו כנספח מת לסדרה ב' ונהנאמ שטר, ו כןכספיים. כמה

 3פרסמה החברה ביום וח מיידי שד, לעיל א1.6.3ראו סעיף (דרה ג' סם ההלוואה להסכ  .ג

 דרך  על בזאת מובא ע הכלול בוהמיד ראש )2017-01-108226אסמכתא: ( 2017בדצמבר 

  חות הכספיים).לדו 5יאור וב ההפניה

לדוחות  5 -ו 4ביאורים וארות ביו מתמהוראותק שר חלאג' (הנאמנות לסדרה  שטר  .ד

  ).2017המדף עת להצ א' חפף במלואו כנסלסדרה ג' מצוראמנות טר הנש יים. כמו כן,כספה

  ).הכספיים תוחולד ב'9 רביאוות רציו (ראו פשירותים משות ם לקבלתהסכ  .ה

  חיםביטו . 1.24

יה לחיפוש, פיתוח האנרגום מקובלים בתחם הפות עורכת מעת לעת את הביטוחישותה .1.24.1

, תנאי בארץ ובחו"ל שות החוק, הרגולציהים המחויבים מדריז טבעי בשינויוהפקת ג

 בארץ מממנים ומהיקפי פעילות השותפות וחשיפותיהן, דרישות הגופים הוהרישי

ות הכוללות מספר מבוטחים, קבוצתיהביטוחים נערכים בפוליסות לק מח. ובחו"ל

גד חלק וזאת רק כנ ,תעילויות השונות של השותפוות בפבויהנכסים והח את המכסות

 פקה של גז טבעיההאפשריים, כמקובל בענף החיפושים, הפיתוח וה מהסיכונים

 Controlיטה בבאר (ן אובדן של. מערך הביטוח מכסה, בין היתר, הוצאות בגיצריוותו

of Wellבשלב וטחקי הרכוש המבלנזואובדן תוצאתי מסוים הנלווה  כושזקי ר), נ 

חבויות בגין נזק לגוף יתוח הנכסים וכן קבלניות בעת פ, סיכונים לעבודות ההפקה

לרבות נזקי זיהום  ההקמה וההפקה, עקב פעילות הקידוח שיולרכוש שנגרם לצד שלי

 .ע תאונתיכתוצאה מאירו

ך ם באופן עצמאי ובחלקם במסגרת מערבחלק הביטוחים המפורטים לעיל נערכים

את זכויות י שיעבוד והמחיסות הביטוח כפופות להסכמ. פולובלביטוחים של נה

 .להסכמי מימון אשר נערכים מעת לעתבהתאם 

ד לרכוש ביטוחים לכיסוי סיכוני התפעול ו/או ון שניתן יהיה בעתיטחאין כל ב .1.24.2
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ן כל בטחון, כי הכיסוי שיינתן ם ואיטוחיים המתוארים בסעיף הביטוחייסויים הבילכ

 .מספיקרכשו, יהיה ירכשו, ככל שיח שיייטופוליסות הב ייד על

וסכומי  טחאחר שינויים בערכו של הרכוש המבומעת לעת ת עוקבכי השותפות  ,יצוין .1.24.3

ו של ספק כדי ל לקוח ו/אוה לרכושו שתי הנלווה לנזק לרכוש זה ו/או הנלוהנזק התוצא

צע והיויות הביטוח לעל בכפוףהחשיפה, זאת  על פיהנרכש  ביטוחאת היקף הלהתאים 

ו/או ינוי החליט על שהשותפות יכולה ל . כתוצאה מכך,לענף האנרגיההעולמי יטוח הב

של סכום הביטוח הנרכש ו/או  לרבות הקטנהשינוי  אוהכיסוי הנרכש ו/צמצום 

 .עבור סיכון זה או אחרכלל ביטוח שלא לרכוש  להחליט

(של  שרהמ רים ונושאיקטוריפוליסת ביטוח אחריות ד במסגרת בוטחתה מברהח .1.24.4

 על ידימוחזקים ה אגידיםתו ל בהוגבמהשותף ה ,לליף הכשותשל ה ,שותפות רציו

("פרטים נוספים על תקופתי בפרק ד' לדוח הא 29ה תקנ לפרטים ראו). השותפות

 . )התאגיד"

  טייםפמשהליכים  . 1.25

  כים משפטיים.להלי ינה צדרה אלמועד הדוח, החב כוןנ  

    יכוןגורמי ס . 1.26

 וגז כרוכהפט ת נושל תגלי חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח בתחוםרציו ה של שותפות ותלפעי

ות לחד בכל הנוגע לפעיוספי, במיל סיכון כש גה גבוהה ביותרבדר ת,בהוצאות כספיות גדולו

  ם.יכונים רביבחובם סנת חיפושים והפקה בים, וטומ

, קההנפי החברהש החוב אגרותת וסדראחת מל כ מחזיקי כלפי חברהה לש תיהואיל והתחייבויוה

פירעון לת הכולשותפות רציו, הרי שי ההלוואות את רועפרציו ל תתלויות ביכולתה של שותפו

ידי  על החובות אגר של הפירעון ליכולת יקריע גורם רציו מהווה תשותפו שלהפיננסית ת והאיתנו

  .החברה

ופקו פט שימגז ונ יםלוגתמ בלתת לקויולחברה זכ העניקהיו רצ ותפותשמאחר שת ועוד, זא

ותם את אן יש להביא בחשבו, ת בהןות השתתפוכויו זיתפות רצוצלו ממאגר לוויתן אשר לשוינו

 לחברהאה ע על יכולתה לפרוע את ההלוויר יש בהם כדי להשפשרציו, א של שותפותן גורמי סיכו

  זכות לקבלת התמלוג. על ה עלו

ואין לה  לוויתןות חזקל ניהו שפעה על אופןן האי לחברהי להדגיש כיש לחזור וה, קשר זבה

 יתןוולויות האחרים בחזקות לי הזכובע שותפות רציוהבטיח כי ים לה לפשרהמא כליםעשה למ

החזקות, נאי תם ו על ידופרו/או להבטיח כי לא י לוויתןפיתוח חזקות לאויה ריפעלו בשקידה 

  .במקרים כאמורות זקחשל ה וטמנוע חילודה ו/או להעבניות לרבות תנאי תוכ

ה ם עלולמשותת רציו שהתמשל שותפו הסיכון רמיוגו ברה,ל החוט של גורמי הסיכון שפירו להל

יין כי גורמי סיכון אלו ות החוב. יצוראת אג הפירעון של החברה לתולהשפיע לרעה על יכ

 אשרן וי סיכרמז והם גושי הנפט וגיפויית חר, בישראל ובעולם, בתעשן עבוסים על ניססימבו

. ופה אליהםהיות חשה לעשויאו  שופהציו העריך שהשותפות חת רפובשות השותף הכללי

  בים. חיפושי נפט והפקה ותלתוקף בכל הנוגע לפעימשנה  בליםהדברים מק

 רציו ובשותף הכללי בה תלות בשותפות .1.26.1

ין ב , תלויה,ידי החברה על קה להוע את את ההלוואה שהוענלפר תפושל השותלת היכו

 במסגרת קיתהעס לותהפעי ה לגייס הון ובהצלחתכולתיפות, בוסנה של השותבח ר,תהי

עלול  ות המפורטים להלן,תפואו יותר מסיכוני הש של אחדותם . התממשויתןלוחזקות 
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יכולתה של החברה  ע עלישפובכך להאה של השותפות לפרוע את ההלוו פגוע ביכולתהל

   מלוג.התלממש את ת החוב או גרואת א לפרוע

ע לת המידבקבשור ל הקה בכובשותף הכללי ב רציותפות ות בשולחברה תלכן, מו כ

ך רמכוח חוק ניירות עה יעל החלותבות הדיווח וד בחולעמ חברה על מנתדרוש לה

  ו/או יותקנו על פיו.נות שהותקנו קוהת

  נייניתות קככזמלוגים לת הזכות .1.26.2

קו ונפט שיופגז ו מרציתפות שוחלקה של ת התמלוג מקבלכות ללגישת החברה, הז

או לכל  יניתזכות קני הינה יים)ות הכספדוחל 5 יאורבב רמתואר לוויתן (כמאגצלו מוינו

ל השותפות אם נושים אחרים ש יפנ לנה לחברה עדיפות עתקת שהפחות מעין קנייני

  עון. פיר תלוב של חדלמצהאחרונה תקלע 

ת לפרשנו תהיה זההלוג לתמות ל הזכש ות כאמורון כי פרשנטחיכל ב ןיש להדגיש כי אי

פט המש בתי על ידיל שייקבע עתו. כככרבא להשר תוכאפט בישראל, אם והמש בתי

דיפות על פני א תהא לחברה עלאזי  זכות אובליגטורית,ה ינל שהזכות לתמלוג האבישר

זה,  דוחלמועד  כוןכי נ ון של השותפות. יובהר,פירע לותה של חדמקרנושים אחרים ב

  ל. בישראט המשפ-קתם של בתיבפסידונה טרם ני ת לתמלוגהזכושל דה ת מעמנופרש

ינה מדל עד לתשלום תמלוגים וג תדחההתמלורות מכוח , קבלת תמור לעילאמכ

גי תמלו ן),ל פי דים עאו היטלים ו/או כיו"ב אחרי/או כל נטלים ו/ט (ופבהתאם לחוק הנ

ג, איתן אייזנברמר ות בבעל רהחבבע"מ (אייזנברג  יתןברת אעל לשותף הכללי ולח

 מידועהיים אשר דים פיננסלתאגי םפים שוטשלומית רציו) וכןשל שותפות ולוג הגיא

), באופן שהוא "הבנקאיהחוב " יחד:בקות לוויתן (חזח רציו מימון לפיתו תלשותפו

בכפוף יתן לאחר ולוומאגר ונפט שיופקו וינוצלו ממגז  ציוותפות רת שישולם מהכנסו

 .נקאיבהגין החוב מים בהתשלוולאחר תשלום לוגים כאמור תמ לוםוע תשיצלב

ה לקום בנקים למימון חיקונסורצעם  ותפות רציוהתקשרות שאודות  יםלפרט

 ות הכספיים.לדוח' י10ור או ביאבפרויקט לוויתן, ר

 גיאופוליטיקה .1.26.3

שפיע עלולים לה התיכון במזרח וליטיהמצב הפ וכןני והכלכלי בישראל הביטחו מצבה

גופים ים להתקשר ביחסים עסקיים עם לאומיות וגופים ביננותם של מדיננכועל 

לכך, הרעה במצב י . אים השוניםבפרויקט ושותפיה השותפות לרבותישראליים, 

ל לשכנותיה בשווקי ם בין ישראבמערכת היחסיו/או הרעה  התיכון במזרחוליטי אופהגי

ולה לפגוע כלכליים, על או/דיניים ויים ו/או ממטעמים בטחונ טיים,היעד הרלוונ

לייצא גז טבעי למדינות ו נות וגופים כאמורעם מדי עסקיה אתשותפות לקדם ולת הביכ

סכמים חתומים של אספקת גז עם ל היסה לתוקף או לביטוכנלאי  ולגרוםשכנות 

שי ע פעולות חיפוצוילבהתקשרות עם קבלנים זרים כן, -וכמ .מדינותבאותן  לקוחות

סקרים סייסמיים ועבודות  ביצועבים ובכלל זה פיתוח והפקה י, ו גז טבענפט ו/א

טחוני של ביפוליטי והיאוגולה להיתקל בקשיים עקב מצבה הוקה ותיקונים, עלתחז

 אל.מדינת ישר

  תפעול סיכוני .1.26.4

 ניהםבים, רביתפעוליים נתונות לסיכונים  והפקתם וחםפית, נפט וגז פעולות חיפושי

באר טטות תפוצצות, התמו, המבאר וגז ליםשל נוז תמבוקר- התפרצות בלתי
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העלולים לפגוע בתפקוד מערכת ההפקה ואירועים אחרים  תקלות, תאונות, והתלקחות

י ויה או היעילה, טעויות קבלן או מפעיל, סכסוכצפיצועים מתחת לרמה הב וההולכה,

ם, לת היתריים, עיכוב או אי קבהרוג ית אופציעות, פגיעה בריאותה, י עבודאו שיבוש

נות, מחסור בכוח פרת דרישות היתרים או הרישיוות, הרים או רישיונאי קבלת אישו

יהום וסיכונים ז יוד או חלקי חילוף,צ אדם, בציוד או בחלקי חילוף, עיכובים בהעברת

  . עות טבייבר או פעולות טרור, וכן אסונ, מתקפות ססביבתיים אחרים, פירצות אבטחה

באופן משמעותי פחית עלולה לה, בשהו/או בי בים מורכא ולייםסיכונים תפע תרחשותה

ז הטבעי, לפגוע בלוח הזמנים ותקציב פיתוח הפקת או אספקת הגאו להפסיק את 

ירת הגז לביטול הסכמי מכלגרום ז המופק מהמאגרים ואף הגרים, לפגוע באיכות אגמ

ות וצאכרוך בה השותפות עלול להיותילות קב פע. זיהום הים עיימים של השותפותהק

 ות במהלך קידוחיםתקל ,ור קנסות כבדים. כמו כןולגר ד לתיקון הנזקגדולות מא

, וזאת מעבר יםלת עלות אותם קידוחגדהולחייב שינויים בתכניות הקידוחים עשויות 

  .תקלות והניסיונות להתגבר עליהןב הנגרם מהלעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכו

  

   דר כיסוי ביטוחי מספיקהיע .1.26.5

אשר עלולים להיגרם בקשר ונים כיסוי נזקים שפות מבוטחת לשותאף שהעל 

פוליסות ב ונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלאלא כל הסיכ ,לותהלפעי

ת מלוא כרח יכסו אלפיכך תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו, לא בה .ורכהשונות שנע

ים שלישיים צדדנזקים ל (הן לעניין דים האפשרייםהפסה היקף הנזקים ו/או את כל

עניין עלויות נסות אפשרי, הן לתשתיות), הן לעניין אובדן הכציית לרבות במהלך ח(

מערך ההפקה, לרבות עקב ל רוע בגינו יגרם נזקאיהקמה של מערך ההפקה במקרה של 

כמו . אר)הב וךוהן נזק לרכוש מכל סוג שהוא בתליטה בבאר טרור, מלחמה ואובדן ש

מות בעתיד בתנאים מתאי לרכוש פוליסותיהיה להמשיך תן ות כי ניכן, אין כל ודא

 יכוניםס ת ועוד, לגבי ביטוחים מסויימים כגון סייבר,זא ירים או בכלל.מסחריים סב

 ורכםלעהחליט שלא השותף הכללי ל לולוזיהום הדרגתי ע אשראי ונייכס, פוליטיים

  .כלל

מאגר לוויתן י מת גז טבעבמסגרת הסכמי אספקוירדן צרים פעילות השותפות במ

ן לל או לבטחן באופטחן כלב ניתן שלא חשיפות המעללעיל)  1.16.4.2 ףבסעי(כמפורט 

לתשתיות  ו/או EMGלצינור לנזק מכל סוג שהוא  אתי הנלווהבכללן נזק תוצ ,מלא

הו כלששל ספק ו/או לקוח ו/או צד ג'  ושרכו לו/א EMGמצרים המחוברות לצינור ב

מסיבה שאינה רה של הסכמים וביטול הסכמים או הפרים ובירדן ו/הנמצא במצ

במצרים ת של רשויות מוסמכות חקיקה ו/או הוראוינוי ההסכם ו/או ש על פית מותר

  רכושה.ובירדן שעלולות לפגוע בעסקי השותפות וב

א של גדול, הביטוחים אשר נערכו עלוליםמידה בקנה  בדן או נזקא, במקרה של ךמשכ

ת לרבות במהלך חציי( ותפות ו/או לצדדים שלישייםים לשסוי מלוא הנזקלהספיק לכי

אם יתממשו, עלולים  סביבתי. סיכונים אלו,וגע לנזקי זיהום כל הנב בכלל כך, )תתשתיו

יעה לפג ,וההפקה של השותפות , הפיתוחפושהחי ילויותלגרום לדחיות ועיכובים בפע

הכספי,  מצבה ,רעה על עסקיהפעה מהותית להש או להיות בעלי בעסקי השותפות

שותפות את ה עלולים להביא יצון אףובמקרה ק חזיותיהתוצאות פעילותה או ת
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    רעון.לחדלות פי

תוך  פעילותד לגבי כל חלטה על היקף וסוג הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפריצויין, כי הה

טיבו לות הביטוח, בע ,בו צפוי להתבצע קידוחהפרוספקט  בסוג התחשבות, בין היתר,

סוי מתאים בשוק כיהיכולת להשיג  , דרישות הרגולציה,סוי המוצעל הכיוהיקפו ש

והסיכונים  שוק הביטוחר השותפים והפרויקט ביבולת שקיימת עבוח, הקהביטו

  הצפויים.

   ד ושירותים מקצועייםובספקי ציו תלות בקבלנים .1.26.6

 קבעומ, ולו ביםמצוי כ כויותת זנכסי הנפט והגז בהם לשותפופי של יאוגרהתחום הג

חיפושי  של עולותפה יצוע מירבבישראל קבלנים לבאין , כיום .מטר 1,400-כ של מים

ולפיכך מתקשרת מהסוג שמבצעת השותפות,  בים העמוק הפקהיתוח ונפט, עבודות פ

כך  ביצוע עבודות כאמור. לצורך קבלנים זריםמצעות המפעיל) עם בא בעיקר( השותפות

קמת רך הם וספקי ציוד לצום קבלנייל, עבאמצעות המפע קשרה השותפותהת לדוגמא,

  . יתןל פרויקט לוומערך ההפקה ש

תיקון  .קרים רבים לא נמצא בישראלדורשות ציוד אשר במ יוגז טבע ולות הפקת נפטפע

חלקי  זמיןך לההצור עלול להימשך תקופה ארוכה עקב ,דרשנככל ש ,תקלות בציוד

מיוחד את אותם חלקי חילוף אופן לופין לייצר בישראל או לחיץ למהספקים מחו חילוף

 המסוגלים לקדוח המתקניםת ועוד, מספר זאשראל. נם זמינים ביאו פרטי ציוד שאיו/

 ,ן יחסיתרט הינו קטבים בכלל ובמים עמוקים בפ פעולות פיתוח והפקה ולבצע

א טחון כי יימצבי ואין כל ,בשהבי לקדוח המסוגלות חהקידו אסדות מספרבהשוואה ל

עשויות  בעו להם. עקב כך,במועדים שייק הפעולות הנ"לע לביצומתאים  מתקן

עיכובים  להיגרם עלוליםגבוהות ו/או  להיות כרוכות בעלויות לות הנ"להפעו

 לביצוע העבודות או כל חלק מהן.אשר ייקבע משמעותיים בלוח הזמנים שנקבע ו

אל או בישר מצויים הנ"לת פעולוהביצוע ם להאדם המתאימילא כל הציוד וכח ף, בנוס

רותי ציוד וכח אדם הזמין שיצורך ל קיים ולפיכך ,מן קצריםניתנים להזמנה בפרקי ז

ת. דבר המייקר ומעכב באופן משמעותי את הפעילואש, זמן רב מרועי מחו"ל, מקצ

 ההיצע על פינקבעים פיתוח והפקה  ושים,ירותים והעלויות של פעולות חיפמחיר הש

לציה, היצע של ר ממחיר הסחורות, שינויי רגון היתם המושפעים ביביקוש בשווקיוה

התפשטות דות השפעה אפשרית של לפרטים או עילות בענף.ורמת הפ צרים חליפייםמו

  . לעיל 1.1.8וכן סעיף  להלן 1.26.19ראו סעיף  נגיף הקורונה על זמינות ציוד וכח אדם,

כרוך  ותי להין זר, הדבר עשוליט לשכור את שרותיו של קבלשהשותפות תח במקרה

  בביצוע עבודות בישראל. ן של הקבלןעקב היעדר הניסיו נוספותוצאות בה

  ועריםעל נתונים חלקיים או מש והסתמכות פעילות חיפושיםסיכוני  .1.26.7

ה גבוהה בדרג ולכן הם כרוכים עלותם גבוהה יק,דויאינם בגדר מדע מ וגז פטחיפושי נ

 ילו במקרה שלאפאו  ,הרכוהע ןניסיו קידוחיב ובמקרה של כישלון יכון כספישל ס

עלולים כל כספי ההשקעה  ,אינה ראויה לפיתוח והפקהית ועל כן תגלית שאינה מסחר

יתר, הן ן הודאות ששוררת, בי- אי אינעשית בתניתוח ההוצאה לחיפוש ופלרדת לטמיון. 

וח הזמנים לגבי האפשרות לעמוד בצפי ל מתוכננת, הן עילותלגבי היקף ההוצאה לכל פ

האמצעים  .ספי רבה בסיכון כפוש ופיתוח, וכרוכפעילות של חיל צאות כתולגבי והן 

מיקום, על ה אינם מספקים תחזית מדוייקת יםוהגיאופיזי יםוהטכניקות הגיאולוגי
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י החיפושים ת יעד, ולפיכך קביעאו גז נפט ל מאגריל שאפיינים, הצורה או הגודהמ

 ,בהבמידה ר ,ססתבומשבהם ט ו הנפומשאבי הגז ו/אלגבי גודל המאגרים  ההערכותו

יאופיזיים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. מובן ולוגיים וגעל נתונים גיא

שיהיו  כאלהאו בכלל, גז  אויתגלה נפט החיפושים צאה משלא ניתן להבטיח כי כתו

  .בפרט רייםל מסחניתנים להפקה ולניצו

 בהםהימיים לק מהאזורים ח ר לגבישייזי ייאולוגי וגיאופתר על כן, קיים חוסר מידע גי

של השותפות, וזאת, בין היתר, בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו  נכסי הנפט מצויים

  ן לקבל מהם. מציה שניתינפורבאזורים אלו ומיעוט הא

 משאבידבר היקף עת בהערכות במעת ללאמור לעיל, יתכנו אף שינויים  תאםבנוסף, בה

   מאגרים.ב והנפטהגז 

 ועל שונות הנחות על המבוסס יבסובייקטיהינה תהליך  במאגרים םימשאב הערכת

שויות ים, עמומחים שונ על ידיועל כן הערכות לגבי אותו מאגר המבוצעות  ,חלקי מידע

יין פיע בדוח לענע המוהמיד יתי. לאור האמור, יצויין כמהותים להיות שונות באופן לעי

 כמויות על דעמי בו לראות לבד ואיןב אומדן הינום השונים במאגרי והנפט הגז משאבי

 הקונדנסט ,הגז משאביייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף , ולכן קותמדוי

שמש בקביעת ידות הגז עתוכן, אומדן  כמו .השוניםמהמאגרים  הפקהל יתניםהנ והנפט

ת ת ולאור מהותיובדוחותיה הכספיים של השותפוסים המפיקים ת הנכשיעור הפחת

 על מהותית שפעהה, לעיל יםראהמתו לשינויים תלהיו יכולים ת הנכסים,תהפח

  .בשנים הבאות השותפות של הכספי והמצב הפעולות תוצאות

  רים מנים משועז חותעלויות ולו .1.26.8

על  מבוססות זוקהה ותחהפעל פיתוח ,צוע פעולות חיפושיםבי משוערות שלעלויות 

ירועים לרבות בשל א ,ות ניכרותם סטילהיות בה כולותאומדנים כלליים בלבד וי

  . טת השותפותשאינם בשלי

, כמפורט בדוח זה ותוכניות עבודה ככל שתהיינה בעתיד תכניות העבודה המשוערות

בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך  תר,, בין הייתבמידה משמעותלהשתנות  שויותע

ל המשוערת ש בעלותהזמנים ו לוחותלגרום לסטיות ניכרות בבכך ואותן פעולות יצוע ב

וכן גורמים  וש, פיתוח, הפעלה ותחזוקהפעולות חיפתוך כדי ת. תקלות אותן פעולו

אות כנן וכי ההוצלזמן המתומעבר אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים ימשך 

ציב ההוצאות ות בהרבה מתקגבוה פעולות תהיינההדרשנה לשם השלמת שתיבפועל 

סות משמעותי, ם לאובדן הכנלולות לגרופקה עלות בעת התק ן,כמו כ .המתוכנן

לקוחות עקב אי עמידה בהסכמים למכירת גז טבעי ובמקרים ום קנסות ללתשל

   .גז ללקוחכירת מסוימים אף לביטול הסכם למ

סי כדי אובדן נכת עד ספיים מספיקים לביצוע כל הפעולום כהעדר אמצעיאפשרות של  .1.26.9

  הנפט 

הנפט של אספקה בנכסי מור יכולת ת ושיוהרחב פקה, הוח, פיתפעולות חיפוש

לשותפות לא יהיו אמצעים ו יתכן אשר ניכרות צאות כספיותכרוכות בהו השותפות,

פות שותי תשלום במועד של חלק השותפים, אול המהסכמי התפע על פי. ןלכסות

 וה הפרה העלולה להביא לאבדןה מאושרת מהועבוד בתקציב מאושר לביצוע תוכנית

לים חל ו/או ח ו/או הסכמי התפעולפט אשר הסכם בנכס/י הנ ותפותיות של השהזכו
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 עליהם. 

 במועדלשלם  נכסי הנפטף בבנוסף, בשל אחריותו של כל צד להסכם התפעול המשות

תוך לשלם ם לא שילמו סכומים שאמורים היו חריהיחסי, במצב בו צדדים אאת חלקו 

ניכר על  ולים באופןים העשלום סכומבת רשידההסכם, עלולה השותפות לה כדי הפרת

בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס/י הנפט  רים,סכומים החס, להשלמת הה היחסיחלק

תסתכן באובדן כל  – זה במועד תשלוםרה, ואם לא תעמוד בשלגביו/הם בוצעה ההפ

ות פיתוח ושל קידוחים יוחד של הוצאהה במיה בנכס/ים אלו. בשל עלותם הגבויותזכו

לא  ך שהשותפותיות) להביא לידי כהן הבלתי צפוהצפויות ו ת (הןות החריגועלול ימיים

  תיה. תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויו

שרות של העדר כדאיות ואפ פיתוח והפקהת בפעולות ה, השתתפווהפק פיתוח סיכוני .1.26.10

  כלכלית

 שלו סחריתובהפקה מ ח שדהם יש מקום לבצע השקעה בפיתוהחלטה אהבלת ליך קתה  

(אם  תפיתוח וההפקה המסחריכן ביצוע הד להפקה מסחרית, וות ביניים שעופעול

פיות הוצאות כסכים ביוחלט שיש להם מקום) עשויים להימשך זמן רב ולהיות כרו

  ניכרות. 

עותיים ע סכומים משמלהשקייות והפקתן מחייבים את השותפות סחרתגליות מ

 ממצארה של , במיוחד במקים אלהסכומיום. שבידיה כ כומיםהעשויים לעלות על הס

, הינם גבוהים ביותר והפעולות כדוגמת עומק המים בחזקות לוויתן מים עמוקים, בבים

  ל.פעויכונים, לרבות סיכוני תגם כן בס רוכותהאמורות תהיינה כ

ו להגדירו כתגלית מסחרית יהי ל ממצא שניתןקרה שאין ודאות שבכל מיצויין כי   

ת מימון. ותפות וברומבחינה כלכלית לש ו הגז כדאיותשדה הנפט אח של לות הפיתופעו

הרעה , עלייה משמעותית בהוצאות ההפקהבשל לרעה גם  יכול ותושפעכדאיות ההפקה 

 .והגז עותית במחיר הנפטת או ירידה משמוספבנטל המיסים, רגולציה נמשמעותית 

 המוגבלת כלתפות ל בשם השוי לקבי הסמכות ושיקול הדעת הבלעדלשותף הכלל

ה, ובלבד שאם הדבר כרוך המשך ההפק להשתתפות בהפקה אוהחלטה בקשר 

ר גבלת כאמות המובהוצאות נוספות מעבר ליתרת הסכומים שהוכנסו להון השותפו

 רכיםבדוגבלת אלא ות המיוגדל הון השותפ וקת רווחים ולאחל לעיל לא תעוכב בשל כך

  .השותפות בהסכם הקבועות

  םאחרי ת בשותפיםתלו .1.26.11

ות שפרישת אחד המשתתפים קיימת אפשרעם משתתפים אחרים חיפושי נפט  בפעילות  

ם אושרו) ת שטרכאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו (בהוצאו

ני השלמת צן לפלות החיפושים לקיגרום להבאת פעוה לבפעולות החיפושים, עלול

ר החיפושים. יתות פעולות מבוצענפט שבהם כסי הנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נהתכ

 על פיבדרך כלל המפעיל  ,אחד השותפים, זכאי על ידיאי תשלום  על כן, במקרה של

 למונם מפגרים בתשלום כי ישותפים שאיתר השלדרוש מי ,הסכם התפעול המשותף

ם וזאת על מנת להבטיח כי כומים האמוריאת הסל אחד לפי חלקו, באופן יחסי, כ

  תפגע בשל הפיגור.באותה עת לא כפי שתהיה ושרת עבודה המאנית התכ

כרוך באפשרות שאחד השותפים לא ישא, מסיבה כלשהי, בחלקו היחסי  סיכון נוסף

  . שותפתבהוצאות העסקה המ
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  תפותהשואו פקיעת נכסי הנפט של ביטול  .1.26.12

 ויותתחייבה במילוי מותנה ותוקפן הצובקלתקופה  נפטחוק ה על פיניתנות  נפט זכויות  

הקבועים  תנאיםב דהעמי. במקרה של אי הנפט נכסי איבתנ קבועיםה דיםבמוע

ות בזכוי, ניתן לבטל זכות נפט או לצמצמה. אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט

להביא עלול  ו/או המפעיל בזכות הנפט,ף אחר שותלרבות בשל אי עמידה של , הנפט

  ון. לרדת לטמי לוליםיות אלה עבזכו הזכויות וכל הכספים שהושקעולאבדן 

   מססיכוני  .1.26.13

חוק מיסוי  על פי, לרבות ההיטל פעילות השותפותברות וימות הקשומססוגיות מס   

צפות או ל יקיים קושמשפט בישראל, ויקת בתי הו בפסטרם נדונ ,טבע ממשאבי רווחים

ות אנה הסוגיות המשפטיות האמוראם וכאשר תובמשפט לקבוע כיצד יפסקו בתי ה

תהיה לצפות מה  פטיות, אין אפשרותמהסוגיות המשלגבי חלק  ו כן,כמ כרעתם.לה

ת די שכלולועמדתם של שלטונות המס. הואיל ועל פעילות השותפות חל משטר מס ייחו

עמדת שינויי חקיקה, פסיקה או שינוי בה מלשינויים שינבעו כתוצא הטבות מס,בו 

ות ל על השותפשיחו משטר המס ות עללהיות השלכות מהותי יםיכול רשות המיסים,

   לדוחות הכספיים. 6אור ראו ביפים נוסלפרטים  דותיה.ובעלי יחי

  הדולר שערב יםשינוי .1.26.14

ו אילו טבעי ממאגר לוויתן ם למכירת גזהסכמימ הנקובות בדולרשותפות הכנסות ל  

 ולרהד בשער שינויש"ח. לפיכך ון נקובים בהמימ חלק מהתחייבויותיה, לרבות מקורות

 הכנסתה על מדווחת שהשותפות מאחר, כן וכמ .ויותיההתחייב רותית על להשפיע ולעל

דולר, -שקל החליפין בשער השינויים אזי, חדשים בשקלים מס לצרכי החייבת

 חלק גםלעניין זה, ראו  .מס לצרכי תתפוהשו של החייבת הכנסתה היקף על יםמשפיע

   ריון.דוח הדירקטו' לב

  טורייםם רגולאישוריתלות בקבלת  .1.26.15

היתרים  תקבלברך ס, יש צוהם יש לשותפות אינטרבשטחים שב פעולותצוע רך בילצו

אישורי , עיח חוק הנפט וחוק משק הגז הטבומכהם אישורים ישונים, בינואישורים 

ויות , רשעל התעופה האזרחית, רשות שמורות הטבינהמ ות הביטחון וצה"ל,שלטונ

גף א –לאות קה, משרד החובנייו וועדות לתכנון המקומית ו/אהרשות  סביבה,איכות ה

. אין וודאות דרכיםוהבטיחות ב ספנות במשרד התחבורהוגורמי  הדיג, רשות הנמלים

מועד ב ייהלדחלגרום גתם עשויה והש ן יינתנואכ הנדרשיםשכל ההיתרים והאישורים 

לתקציבים  מעבר ות כרוכה בהוצאות נוספותלהיו ו/אביצוע הפעולות המתוכננות

  .ןגרום לביטולו/או ל ות,השותפ על ידי האמורות לפעולותעדו שיו

   תנודתיות מחיר הנפטוישראל ב החשמל פיבתערי שינויים .1.26.16

ות ירת גז טבעי, לרבלמכמההסכמים של חלק  המכירה מחיר של ההצמדה נוסחאות

מתעריף  נגזרות ,לוויתן ממאגרטבעי גז  למכירתהשותפות  מים בהם התקשרההסכ

פים בתערי ירידה ולפיכך, (Brent) הנפט מחירתעו"ז ו/או מתעריף מאו /והחשמל ייצור 

 על ידיהנמכר  הטבעי הגז מחיר על גם לרעה להשפיע עלולה הנפט במחירו א/ו אלו

   .השותפות

ת שמבצעהתכופים  מתודולוגייםה שינוייםה כי יןיצו ,החשמל ייצור יףלתער בקשר

קות ולים להביא למחלועללחזותו והיכולת  שים עלמק חישובו באופן רשות החשמל
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 שבשנים  ייתכן, מכך יתרה חישובו דרך עם בקשרללקוחות  ספקי הגז יות ביןסחרמ

 וקומובמ יבוטל, החשמל חברת של יותהעלו את מייצג שבעיקרו, הייצור תעריף הבאות

ל להשפיע לרעה ע עלול כאמור נוישי. תע באותה רלבנטי שיהיה אחר מדד יקבעי

     .ור החשמלריף ייצלתע צמדהה נוסחת הקובעים מהסכמיםסות השותפות הכנ

) לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, והוא נתון Commodityמצרך ( הנפט לסוגיו הינו

שאין לשותפות אפשרות  ייםאומינלביטיים וכלכליים ב גורמים פוללתנודתיות עק

 גמתבמ נמצאים או נמוכיםהנפט או לחזותם מראש. כאשר מחירי /יהם ולהשפיע על

ם בהתאם ע חיפושיכלכלית להמשיך ולבצ כדאיות היהתהם לא ם במצבי יתכנוי ירידה

 לייהע. תח תגליותו/או לפ לתוכניות העבודה ו/או להתחיל בביצוע חיפושים חדשים

או /ו חיפושים לויותבע וללגיד לגרום יםעלול הנפט במחיר נייםיצוק םשינוייאו /ו

. הטבעי והגז טהנפ הפקת של התפעול וצאותבה לגידול וכן הפקה שתיותת של הקמה

 של נמוכה זמינותב מתאפיינות עלייה במגמת מצאנ או בוהג הנפט מחיר ןבה תקופות

לפרטים . גבוהה עלות צדל, פקהוה פיתוח, חיפוש פעולות ביצועל וציוד מקצועי אדם כח

צריהם לגז טבעי ולנפט ומו ביקושעל השל התפשטות נגיף הקורונה שרית על השפעה אפ

  .לעיל 1.1.8וכן סעיף  להלן 1.26.19עיף ו ס, ראםועל מחיריה

  באספקת גז ותתחר .1.26.17

לולה יים עקומי,למדינות שכנות ולשווקים בינלאומלשוק המעי תחרות באספקת גז טב

 ידה- ו עלשיתגלידה או -ות הגז שנתגלו עלת עתודת לשווק אלפגוע ביכולתה של השותפו

ותפות את הגז הטבעי או להביא להפחתה במחיר בו תמכור השל שיתגלו) ו/(ככבעתיד 

  יה.פגוע בהכנסות, ובכך לLNGו/או את ה 

פקה השנתי קף ההמאגרי תמר, לוויתן, כריש ותנין, שהי בישראל גלובעשור האחרון נת

 גיה ביחסהאנר ן משמעותי על הערכות משרדת באופצפוי לעלוהכולל ממאגרים אלה 

רים נוספים בעתיד, הן המקומי. כמו כן, ייתכן שיתגלו מאג נתי לגז במשקהש לביקוש

וחם עשוי להוביל אשר פיתן, המזרחי של הים התיכונוספות באגן בישראל והן במדינות 

  ת. ינות שכנופקת גז טבעי למשק המקומי ולמדם באסלכניסת מתחרים נוספי

אנרגיה תחליפיים כגון: ות ול מקורתחרות מ דד עםוסף, השותפות צפויה להתמובנ

אנרגיה  ובנוסף מול מקורות של LNGן סולר ומזוט) ו פחם, דלקים נוזליים (כגו

  .הלןל 1.26.20כאמור בסעיף שת מתחד

ת ענק חברו טבעי פועלות ונת לייצא גזמייצאת וכן מתכובשווקים שאליהם השותפות 

לותן ו/או חברות שלתיות המספקות גז ממאגרים שבבעחברות אנרגיה ממנלאומיות ובי

גז ובתנאי האספקה בין י התחרות במחיר. LNG-י או בענק העוסקות בסחר בגז טבע

השותפות  עלולה להשפיע לרעה על הכנסות ומיותבינלאאותן חברות  השותפות ובין

  תם שווקים.גז טבעי לאו בייצוא

 לרבות התחרות באספקת הגז הטבעי,התחרות בתחום,  אודות מבנהנוספים  פרטיםל

   . לעיל 1.19 ראו סעיף

  ייצואעל מגבלות  .1.26.18

טבעי הידועים כיום הגז היות הינן שמאגרי ההערכות הנוכח שותפותלמיטב ידיעת ה

ז הטבעי שנתגלה מאגר הג רבות.לשנים ים של מדינת ישראל ים לצרכיה הצפוימספיק

ביקושים הצפויים ף גדול יותר באופן משמעותי מההינו בעל היקבשדה הגז לוויתן 
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השותפות . לפיכך, תוצאות פעילות ותרובבשנים הק אלטנציאלי בישרוק הפושב

ז ומכירתו פשרות לייצוא הגלמסחור הגז, ובכלל זה האשרות , במידה רבה, באפתלויות

גז לה את כמות המגבי ואדירי ת צמחולה בעניין ועדהממש תוטהחל. נלאומיבשוק הבי

. בנוסף, האפשרות לייצוא הגז ל)לעי 1.14.11 (ראו סעיף שניתן לייצא ממאגר לוויתן

: ביקוש ןוהה לגביהם, כגור קיימת אי ודאות גבים אשויים בגורמים רבומכירתו תל

מדינת  של יםהגיאופוליטי היחסיםעד לייצוא הגז וכן שווקי י מהוותנות הוהיצע במדי

הקמת ת ברכבות ההנדסייות הכלכלית והמוהכדאמידת , אותן מדינותישראל עם 

 מציאת, רלוונטייםיים אישורים רגולטורקבלת  א ושינוע הגז, יכולתייצוך המער

קוחות תור ל, איאוח ולהקמת מערך ייצולפית ות הנדרשותהשקעלמימון מקורות 

קשר עם אותם לקוחות בחוזי אספקה טנציאליים בשוק הבינלאומי והיכולת להתפו

 עוד. וך ולטווח אר

 ןיתוומ ה כלכליתהאט ,בשווקיםיציבות  אי .1.26.19

ב של גורמים ון רחלים להתרחש ממגויציבות בשוקי ההון העולמיים עלו-בים של אימצ

ת, מצבי חירום ית, מגפופוליטוודאות -, משבר כלכלי, איוגלובליים כגון מקומיים

ה של ות חזקיציבות כאמור עשויה להתבטא בתנודתי-אי מדינתיים.-ועימותים בין

ת, משברים פיננסיים ופגיעה ביכולת לכליה כלהביא להאט הערך ועלולה שערי ניירות

פט וגז טבעי יקף הצריכה של ניה להשפיע לרעה על העשו, , וכןורות מימוןגיוס מק

  יריהם.ה במחא לירידולהבי

נגיף  ישראל, לרבותדינות רבות בעולם, והתפשט למ התפרץ בסין חודשים האחרוניםב

ומתפשט ברחבי העולם שיך ממ הדוח,פרסום נכון למועד  אשר,) COVID-19( הקורונה

ת חדות, וקיים חרים השווקים בירידודי נסאות. בטווח המייומעורר דאגה וחוסר ווד

ל הרגלי כן, עלול הדבר להשפיע ע-כמו גלובלית.לית הות הכלכשש להתמתנות בפעילח

 שיתוק בענפיםואף ללפגיעה קשה בענפים שונים ולהביא הצריכה  צריכה ועל היקפיה

, תמהותי ול להשפיעיירות, התעופה, התחבורה והתעשייה), מה שעלי התענפ(כגון  אלו

  הם.מוצריהם ועל מחיריגז טבעי ולנפט ון היתר, על הביקוש לבי

מית בנגיף הקורונה והניסיונות לבלום את תמודדות העולכחלק מההוסף, בנ

ת שיטרפואיים) ב מיםיאות וגורהבר התפשטותו נוקטות מדינות העולם (בהמלצת גופי

ואשר בעו (מות הנכנסים תחת הגדרות שנקדוד אנשים ואף אוכלוסיות מסוייבי

ולות, ר בין גבלמעב אנו עדים לצמצום האפשרות כן,-ינאמי). כמומשתנות באופן ד

משמעותית בתעבורה האווירית והאטה בתעבורה הימית. לאלו עלולה להיות ירידה 

ועל לוחות הזמנים  לותפעיהום ם וציוד בתחאד זמינות כחעל  השפעה מהותית גם

 עולות.לביצוע פ

עה בזמינות כוח ת ולפגיה העולמיורונה לצמיחה ולכלכליף הקפוטנציאל הנזק של נג

(ראו עי ו/או לפגיעה במחירי הנפט והגז הטב ת של השותפותוהפעילם בתחו אדם וציוד

תו בעולם כולו פשטוהתת תלוי במידת המהירות והיכולת למגר אלעיל)  1.1.8  גם סעיף

ר ואת מלוא השלכותיו, ך ועוצמת המשבהעריך את משפות לב זה אין בידי השותובשל

כחי ו/או הנומשכות במצב מובהר, כי הת ותוצאותיה.אם תהיינה, על פעילות השותפות 

החרפה במצב ובמגבלות השונות, עלולה להביא לעליה משמעותית בהוצאות הנדרשות 

זמנית פסקה ויתן, כאמור ואף להרציפה של פרויקט לופעולה מנת לאפשר המשך -על
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  של ההפקה.

 נגיףלעיל בדבר  השותפותוהשערות הערכות  –פה פני עתיד אזהרה בגין מידע צו

שמעו בחוק ניירות כמ דמידע צופה פני עתי מהוות ,תריופעותיו האפשוהש הקורונה

הכללי. מידע שותף הטת השותפות וערך אשר התממשותן אינה וודאית ואינה בשלי

נכון למועד דוח זה ואומדנים של השותף הכללי כות ל הערמבוסס, בין היתר, ע כאמור 

ת חיוא זה ועל הנבנושובעולם  ל הפרסומים בארץע , בין היתר,אשר מתבססות

. הערכות באופן תדירשתנות מבתקשורת, אשר  סמותהרשויות הרלוונטיות המתפר

 ין היתר ככל שיחולו ופן שונה מהותית, במש באמהתממש או להתאלה עשויות שלא ל

הרשויות  על ידיוהצעדים הננקטים הנחיות החרפת הבהתפשטות הנגיף וביים שינו

  ולם.ונטיות בארץ ובעהרלו

 תחליפיים ודלקים חלופיים אנרגיה מקורות .1.26.20

ב לקידום חקר רממתקיים כל העת  הוא תחום דינאמי ומתפתח כאשר נרגיהתחום הא

הום מאנרגיות והזי ), שיפור הבטיחותרוח, שמש, מיםכגון: תחדשות (אנרגיות מ

ור לוגיות לשיפטכנויתוח של מקורות קיימים (כגון פחם ואנרגיה גרעינית) וכן פמ

רות אנרגיה מקומ ל הקמת מתקנים להפקת חשמלהנצילות והכדאיות הכלכלית ש

י הנפט והגז על תנודתיות במחיר ה רבהעיכולה להיות השפחדשים. לכל אלו מת

גדלת היקפי כדאיות ההשותפות, על  השותפ הפרויקטים בהםות רווחיעל  הטבעי,

לפרטים  .(ככל שיתגלו)לו תגנוספים שירים מאגח של פיתולוויתן וכן  הפקה ממאגרה

מאנרגיות הקמתם של מתקנים לייצור חשמל בדבר החלטות המדינה ם בקשר עם נוספי

ר ה מהותית של ייצוניות משרד האנרגיה בדבר הגדלמדי כןים שנקבעו, וויעד תמתחדשו

 .לעיל 1.14.18 ףדשות, כאמור בסעיל מאנרגיות מתחחשמ

  במזג אוויר ובתנאי ים לותת .1.26.21

קמה של צנרת ומתקני הפקה ה וכן, קידוחים םסייסמי יםועם המוצלח של סקרביצ  

 לגרוםעלולים  חריגים מזג אוויר נאיתי ים סוערים ותנא צב של ים רגוע.תנה במבים מו

יות לדחוכן  בבנייה)כה וציוד החיפושים (הקיים או פקה וההוללמערכת ההזקים לנ

השותפות בים הפרויקטים של לתוכניות העבודה של  ושנקבעים הזמנ ותבלוח

לי אף עלויות הצפויות ואויקור העלולות לגרום ליכאמור . דחיות ןביצועולהארכת משך 

    בהם. בתי עמידה בלוחות זמנים שהשותפות מחוילגרום לא

 גז הטבעיל מחירי הפיקוח ע .1.26.22

צו פיקוח על מחירי מצרכים  פורסם 2013באפריל  22ביום לעיל,  1.14.8כאמור בסעיף 

המטיל פיקוח  ,2013- שע"גח), התרמת פיקועל גז טבעי וקביעת ושירותים (החלת החוק 

 ה באופןהדיווח כאמור חל חובת על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות ומחירים.

תי על המחירים ועל שולי הרווח שנ ופן חציח באיש לדווכאשר  ,נפרד ביחס לכל פרויקט

ז פיקוח על מחירי הגב הצורך ייבחן שיתקבל למידע בהתאם. ז הטבעי הנמכרשל הג

במקרה בו יוטל פיקוח . מירבי למכירת גז טבעי ביעת מחירברמה של ק בישראלהטבעי 

גז למכירת כמים סוך מהמחירים הקבועים בהרבי הנמקבע מחיר מיי, ויחיריםעל המ

משפטית, עלולה להיות לכך תפות, ככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה השובעי של ט

דך, שיקבע. מאימירבי מהמחיר התפות, שהיקפה יגזר השפעה לרעה על עסקי השו

ייע לעסקי כך לסמתחרים ובו ספקיםפיקוח על מחירים עשוי להקשות על כניסת 
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כי כל  החליטה ריםעל המחיקוח עדת הפי, וותפשותכי למיטב ידיעת ה ן,יצוי השותפות.

את הפיקוח  ות בחזקות לוויתן בכל תנאי מתווה הגז, יש להותירעוד יעמדו בעלי הזכוי

 מעבר כהגדרתה בסעיףהתקופת ב כאמורומחירים,  ווחיותווח על רדי תברמ

  .עילל ((ב1.14.5.4

   הנדסייםיים וקשים ב קהוהפ קדיחה .1.26.23

לתכנון, הדרוש זמן רב ניות והנדסיות גדולות וכן ברכבויות טכבמו ןמתאפיי ממצא בים  

וכן בהקמת התשתיות הנדרשות לרבות  פקהטפורמות הההצבת פלל ,השדהתוח ילפ

הנזלת גז  כניסה ליבשה וכן ביחס למתקנים של נקודתת גז בקבל ביחס למתקנים של

השקיע ד להפקה עלולה השותפות להידרש לת ועגליהת שביןזמן משך הב. עיטב

  ים גדולים מבלי לקבל הכנסה כלשהי.סכומ

רבה על עלויות קדיחה בה ימית עולותמ-קה תתחה ובהפהעלויות הכרוכות בקדי  

ביחס  וכרוכות גם כן בסיכונים לרבותיותר והות בוהפקה יבשתית והן עשויות להיות גב

  ל.פעותהי יכונסההפקה ול ותלטכנולגי

   ה של מאגריםגליש .1.26.24

שיתגלו בתחום שטחים אשר לשותפות או  שנתגלוי או גז טבע ייתכן שמאגרי נפט  

ת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו) חינולשים" (מביות, "גבהם זכוהמוגבלת יש 

ם במקרה בו המאגר גולש לשטחי .זכויות, ולהיפך ותפותאין לשלשטחים אחרים בהם 

ל בדבר ניצו יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בהם,ות כויים זאחר אשר לצדדים

הנפט  בישל משא ול יעיל), על מנת להגיע לניצunitizationוהפקה משותפת מהמאגר (

יתוח ויות פוכתוצאה מכך עלול לגרום לדחיות ועיכובים בפעיל ז הטבעיהג או

  . שמתעתדת השותפות לבצע

   שינויים רגולטוריים .1.26.25

ים, בעיקר ת נדרשים אישורים רגולטוריים רבותפוהש של ילותהפע מסגרת תחוםב

ישורים , וכן אחוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי על פי המוסמכיםמצד הגורמים 

-בוריםלשירותים צי רשותה, התחרות רשות לרבות( המדינה רשויות של רגולטוריים

 הסביבאיכות הרד משרשות המיסים, משרד האנרגיה, משרד הביטחון,  חשמל,

 כאמור םיהרגולטורי יםהגורמ מצד אישורים בקבלת תלותון השונות). התכנות שויור

 נכסי של תוקפם לעצם ביחס השותפות של לותהפעי בתחום ודאות חוסר ליצור עשויה

 .הםב קיםהמחזי על יוטלו אשר והמגבלות תנאיהם, משכם, הנפט

יה נרגהא תחוםיה ביקף הרגולצבהחל גידול כן, במהלך השנים האחרונות  כמו

שונים, כגון: תקני איכות הסביבה,  ות בהיבטיםדרישות הרגולטוריה החמרתישראל. ב

, לחיפושים הקשור בכל רגולטורית וודאות אי או/ו ד,רטי ציואיכות וטכנולוגיה של פ

, ייצוא ערבויות, תנאי האספקה של גז טבעי תהפקדוביטוח , של נפט וגז והפקה פיתוח

עסקיים,  פט, הגבליםללים להעברה ושעבוד של זכויות נז, כוג נפטוחי י רוטבעי, מיסוז ג

לקבלת  וחות זמניםובים בלעיכ וכן הוכיוצא בז תכנונית אסדרהפיקוח על מחירי הגז, 

ת. לפרטים שותפוה של הלהשפיע לרעה על עסקי יםעלולכל אלה  - אותם אישורים

כפי (לרבות,  לעיל 1.14 ףסעי ראו השותפות ותילפע לע חלהה הרגולציהנוספים אודות 

ה את שונה ראבקריאהכנסת  ה, אישר2017בנובמבר  13 ביום ,1.14.16בסעיף שצוין 

ה לקראת דיונים בוועדת הכלכל מספרתקיימו הם, ומאז הימייהצעת חוק האזורים 
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נסת הבאה תחליט להחיל דין ק המוצע, ככל שהכשית. לחוה ושלישני הכנתה לקריאה

  ).ת השותפותעלולה להיות השפעה לרעה על פעילורציפות והוא יאושר, 

כוב או עיאו מדיניות רלוונטיים,  קנה, תבכל דיןויים נוספים נכמו כן, ככל שיחולו שי

רים ו את האישויקבלאו לקוחותיה לא  גולטורי, או שהשותפותור רבלת כל אישבק

וחותיה לא או לא יקיימו את תנאיהם, ייתכן והשותפות או לקלטוריים הנדרשים הרגו

    .גז הטבעי הקיימיםההסכמי מכירת  על פיהתחייבויותיהם  יהיו מסוגלים לקיים את

   במפעילות תל .1.26.26

יש  בהםשר ל נכסי הנפט השונים אים שעל המפעיל מרובה במידההשותפות מסתמכת 

, והן באותם נכסי נפט המשותףות הסכמי התפעול אור הוראוזאת הן ל ,זכויותלה 

רויקטים בסדרי גודל דומים בביצוע פ יםון שהצטבר אצל המפעילכפועל יוצא מהניסי

או  המחזיקשבהם השותפות הנפט  נכסימל פעיחרים בעולם. פרישת מאבמקומות 

וע לפג יםולעלט מסוים נפ בנכסלהיות המפעיל שיחדל מ ןבאופ מפעיל של וינוי במעמדש

ה של נכסי הנפט ת העבודותכני על פיותפות לעמוד בהתחייבויותיה ביכולתה של הש

, פושהחיעלויות ו הזמנים חותולעל  לרעהועלול להשפיע אספקת הגז  הסכמי על פיו/או 

 .ותוד זכות נפט של השותפלאיבואף לגרום  שוניםה נפטה נכסיבההפקה הפיתוח ו

טיח כי יימצא מפעיל ת אינה יכולה להב, השותפופעיל כאמורבמקרה של פרישת מ

י עלול להשפיע לרעה יכולת השותפות למצוא מפעיל חלופ חלופי בתנאים הנוכחיים. אי

ספקת כמי איבויות להפיק גז עבור הסתחיוההיקטים השונים כאמור ופרבעל הפעילות 

    פות.בהכנסות השותמשמעותית לירידה  תוצאה מכך עלול להביא, וכגז הקיימיםה

  ת דעה של מיעוטוזכ .1.26.27

ועקב  יחסית ז השתתפות נמוךמחזיקה באחוובהן היא  ןבעסקאות שהשותפות צד לה

ב דעות ברוות מתקבלאשר  מסוימותות החלטל , ביחסאזיבעה נמוך כך גם באחוז הצ

 א תוכל השותפות לגרום), להשונים ותףסכמי התפעול המשבה יםהמוגדר ים(בשיעור

     . 75ות שאינן לרוחהלמנוע קבלת החלט ת לה ו/אולקבלת החלטות הרצויו

 מימון בקבלת קשיים .1.26.28

 לצורך התחייבויות עומדות ו/או ות יכולה להיות זקוקה למימון לצורך פירעוןהשותפ

ר בתו של מאגהרח לוויתן ו/אוויקט פר פים בתכנית הפיתוח שלנוס וחפית ם שלביקידו

מון תפות למקורות מיותזדקק הש מאגרים נוספים בעתיד,פיתוחם של  ויתן ו/אולו

בנקאי -ת מימון בנקאי ו/או חוץלהיתקל בקשיים בקבלעלולה השותפות נוספים. 

בהם יהיה  ריםקבמו/או לכלי של משבר כ מקרהבו נוחים לה או בכלל בתנאים שיהי

או במצב של /ושותפות של הם הפעילות לתחושראי הזמין ות האצמצום של מקור

   .ם להעמדת מימוןיפים המממנהחמרת הדרישות של הגו

 אשראי עם בקשר התחייבויות .1.26.29

 בו המימוןם הסכ עם בקשר עצמה על שנטלה בהתחייבויות ותהשותפ של עמידה אי

נפקו ב שהועמידה בתנאי אגרות החואי  וכן החברה מי ההלוואה עםהסכ או התקשרה

 ההסכמים על פיהשותפות  שלוותה כומיםהס להעמדת להוביל םיעלול ,החברה על ידי

 
כך ת. מבעלות הזכויו 5%6די באישור של ם מסוימים רויקט לוויתן, במקריבפ ת הסכם התפעול המשותףבמסגרלדוגמה,    75

 או בחינה מול השותפות.ויתקבלו החלטות ללא אישור  תאורטית, יתכן
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 רציו שותפות .ותהשותפ על ידיולמימוש הבטוחות שהועמדו  מיידי לפירעון"ל נה

ים העשוי ,כם מימון לוויתןהס תבמסגרה לשינויים בשיעור ריבית הליבור חשופ

   ..תזרים המזומנים שלה להשליך על

 מידע תאבטחו ברסיי כוניסי .1.26.30

תפות, לרבות השותפות והמפעילה בהם (במישרין ים בנכסי הנפט של השוהשותפ

ת מידע סמכים על מערכו, נ")התאגידיםזה: " בסעיףלני משנה) (ת קבובאמצעו

לנתח סקרים סייסמיים,  א, נעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנתבפעילותם. לדוגמ

רה תעשייתיות, כגון מערכות בקב. וכיוצ"ה ובלמערכות הפקה, ה ים,לתפעל קידוח

 תעשייהים בערכות מחשב המשמשות לצורך פיקוח, שליטה ואיסוף נתונמ

")SCADA ("יצור היתר, יף הכוללים, בין ליכים רחבי היקבתהות ושולטות כיום מנטר

גיה וגז. השותפות והמפעילה תלויים בטכנולוחשמל וניטור צנרת להולכת נפט 

בכל הקשור לעיבוד , ןנת, כמו גם שירותי עמידע ותשתיו מערכותת רבודיגיטלית, ל

 ים,רים ושותפים עסקיהתקשרות עם עובדי המאגים, ותיעוד נתונים פיננסיים ותפעולי

רבות יות של עתודות נפט וגז ולפעילויות רכת כמויסמי וקידוח, העניתוח מידע סי

  . אחרות הקשורות לעסקי השותפות

ים, רוכשי הגז שירותות ספקים, ספקי השותפות, לרבים של קיהעסהשותפים כן, -מוכ

לות בטכנולוגיה יה הדיגיטלית. ככל שהתולוגומוסדות פיננסיים, תלויים גם הם בטכנ

פת מתקת). מכוונות או הבלתי מכוונו(ה הסייבר גם גדלות מתקפותטלית גדלה, כך יגיד

ות ניצול לא נא למטרותת ליות למערכות דיגיטסייבר יכולה לכלול גישה בלתי מורשי

רגיש, השחתת נתונים או גרימת נזק תפעולי. מערכות מידע של נכסים או 

בורים ידול במספר החיהג מתקפות סייבר בשלחשופות יותר ל  SCADAתוססומב

  .ינטרנטשרד והאלרשתות המ

מערכות פריצה ל על ידים באבטחת המידע, לרבות מידע וכשליהתקלות במערכות 

שיבוש ופגיעה במידע רום לעלולים לג ,ידיםהתאגמ איזה וא תפותשוהל המחשוב ש

שיבוש ואף במקרי לרבות  ,פעילות העסקיתות בובתפעול השוטף של המערכות התומכ

הסב עלויות מהותיות בגין שיקום ידע, ולת הגז, לאובדן מון להפסקת אספקקיצ

לגרום  עלולה יםגידות המידע של התאכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת במערכמער

שותפות והמפעילה, לזליגת מידע לגורמים לא מורשים של ה ה ברשת הניהוליתלפגיע

 עסקי על ותימה באופן לרעה פיע, דבר העלול להשםה בשלמות המידע שבידיהפגיעול

מערך אבטחת המידע  .ותיהיכול או פעילותה תוצאות, הכספי צבהמ, תפותהשו

 נכון ות מידע חיצוני.ות מנהל מערכבאמצע צעמבול מערכות המידע בשותפות וניהו

ות המידע, בין היתר מערכלמניעת כשלים ב פועלים התאגידיםלמועד פרסום הדוח, 

 םהמחשוב שלה ם במערךנים למניעת כשליואבטחה, מנגנו בוימצעות מנגנוני גיבא

גישה ישירה כמו כן, השותפות (שאין לה למעשה  .ידעולהעלאת רמת אבטחת המ

מערך הסייבר הלאומי ("תורת פועלת ליישום המלצות ל המפעילה), מידע שה כותלמער

י ההגנה, יעדשלבים: מיפוי  5 וללות תוכנית עבודה בתשר כההגנה בסייבר לארגון") א

   ודה.ית עבלהגן, הגדרת פערי ההגנה כיום ותכנ צד נכוןהגנה הנדרשת, כירמת ה
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  סביבתית לרגולציה כפיפות .1.26.31

בנושא הגנת  חוקים, תקנות והנחיותה למגוון של ה כפופותעילהשותפות בתחום פ

לסביבת הים,  יגה של נפט או גז טבעי: זלכגון ,הסביבה, המתייחסים לנושאים שונים

, שאריות של ציוד שפכיםונים (סוגים שמזהמים ופסולת מלים של חומרים ור שחר

ודה בי העבשלם במיים בהם משתמשי, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב), חומרים כיקדיחה

 ביבשה וכן מפגעי תאורה, רעש, הקמת תשתיות צנרתפליטת מזהמים לאויר, השונים, 

להשיג  מפעילה , באמצעותיםפשותה יםבנוסף, נדרש ת הים ומתקנים נלווים.רקעיעל ק

וכן חוקים ק משק הגז הטבעי חו ,חוק הנפט על פיורמים המוסמכים ורים מגאיש

  . רך פעילותהלצוה) יבהסבון חוקים להגנת נוספים (כג

ת גולציה הסביבתית כאמור, עלולה לחשוף את השותפואי עמידה בהוראות הר

ות, קנסות תוך כך גם תביעוב עדי אכיפה שונים,בנכסי הנפט השונים לצ תפיהושו

יכוב ואף להפסקת פעילות ות לרבות במישור הפלילי, כמו גם לעיות שונוסנקצ

יל של אחרים, כגון המפע ראית לפעולותיות אחלהיה כן, השותפות עשוהשותפות. כמו 

בע למתקני השותפות או הנווגע לזיהום הנוכן או קבלני צד שלישי הקשורים למפעיל 

  .מפעילותה

סביבתיים העמוקים כרוכים בסיכונים י במים והפקה של גז טבענפט וגז טבעי  ושיחיפ

בני אדם פה של שין חכנים לסביבה, וכלרבות פליטת חומרים ופסולת מסום, שוני

אחראית לחלק או נים. עקב מכך, השותפות יכולה להיות ם חומרים ופסולת מסוכלאות

לת מסוכנים של חומרים ופסופה י הפליטה או החשיהשלכות הנובעות מסיכונכל ה

  ר.כאמו

תוף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים פרסם משרד האנרגיה, בשים האחרונות בשני

ת חיפושים, טים הסביבתיים בפעילואת ההיב ירותהמסדת יוהנחשלתיים נוספים, ממ

  טבעי בים. פיתוח והפקה של נפט וגז 

רחש במהלך ים העשויים להתבתיאת הסיכונים הסביפועלת למנוע או למזער פות השות

עמידה שונים תקציבים לשם צה במסגרת תוכניות העבודה בנכסיה התה, ומקפעילו

יות אין כל וודאות שהעלו יחד עם זאת, .בתייםביהס התקנות וההנחיותבכל החוקים, 

הקיימים והצפויים יות ם, התקנות וההנחדרשו מהשותפות בקשר עם החוקיישי

לא יעלו  בהים לסביעות מפליטת חומרר להשלכות הנובבקשו ם איכות הסביבהבתחו

לו לא תהיה , או שלעלויות אהשותפות למטרות אלה על ידיעל הסכומים שהוקצו 

ותוצאות פעילותיה. ותיה , הכנסספי של השותפותעה על מצב הכתית לרהוה מהשפע

לעת  מעתסביבתיים משתנים של חוקים והרגולציות היפה כי הפרשנות והאכעוד יצוין, 

  .בעתיד החמירלועשויים 

 בגינן יות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה מלאהזכו ירתמכ .1.26.32

אשר  ם משמעותיים,סכומי שתדורל נפט וגז טבעי שוהפקה  , פיתוחפעילות חיפושים

סוימים ים מעל כן במקרום ניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או חוב, במקרים רבים אינ

ות, השותפל השונים ש הנפטי ם לזכויות בנכסספיצטרפות שותפים נועשויה להידרש ה

יות הנפט במחיר הנמוך משווי השוק של הזכו תוך מכירת חלק מזכויותיה בנכסי

  כאמור.
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מערכת חלוקת הגז הטבעי  והקמת טבעי גזלת ארציה הולכהרכת המע נותקיבת תלות .1.26.33

 בישראל

ים רכנלצידה - שנתגלה עלהטבעי לספק את הגז ך והמשיליכולתה של השותפות 

תר, מותנה, בין הי ים בישראל ומחוצה להנוספ יםרכנים פוטנציאלילצו הקיימים

אזוריות ושל הלוקה החות לאספקת הגז, רשת מערכת ההולכה הארצית של ןתקינותב

 כל תקלה או הפרעה .")ההולכה מערכותבמדינות שכנות ("צנרות הולכה לצרכנים 

בעתיד,  משו את השותפותיש המשמשות ו/או אשרעותית במערכות ההולכה משמ

ה לאובדן ותיה, תוך חשיפתת יכולתה של השותפות לספק גז ללקוחהגביל אעשויה ל

קי ת השפעה שלילית על עסם עלולה להיוים, להליציאים משפטיים פוטנהכנסות והליכ

   .השותפות ותוצאות פעילותה

  בטחוני סיכון .1.26.34

 לוויתןויקט פר מתקני ההפקה שלל ש הכלכלית והאסטרטגית בותםחשי בשל

, עלולים לשמש הוללים גם צנרות ומתקני איחסון ביבשוהכים  בלברובם מוקמים מה

  . וני טרורת וארגנויעד מצד מדינות עוי

אשר קיימת בפרויקט לוויתן דורשת מהשותפות להיערך  כבות הגיאופוליטיתמורה

. עם גורמים שוניםותיאום עבודות דה , הסדרת נהלי עבוני ביטחון וטרור שוניםסיכול

, בין היתר, לפגוע ביכולתה של הות הסיכונים הביטחוניים כאמור עלולממשהת

ההפקה,  ו/או פגיעה במתקניזק לנים, לגרום שי מתאנות לאתר ולשמר הון אהשותפו

למכירת  ולהוביל לביטול הסכמיםואף וציוד נוסף, אשר עלולים לשבש את אספקת הגז 

קב טענה של אירוע "כח ם עלשל נדרשים הלקוחות ת הסכומים אותםפחתגז או לה

הם או תיוציוד לספק את שירועלול להגביל את היכולת של ספקי שירות עליון", וכן 

. כמו כן, תשתיות ההולכה לירדן לוויתןויקט שים לפעילות של פרדרוה את הפריטים

הם  , חשופים גםלהםות ים והתשתיות הנלובמצרבירדן והקבלה  ניקתומ ,ולמצרים

אשר עלולים לפגוע ביכולתה  , לרבות פעולות טרור ואירועי חבלה,ייםטחונלסיכונים בי

הייצוא למצרים  כמיהסגז במסגרת ספקת הא לייצא גז ולשבש את של השותפות

  .ירדןול

  עליון חוכ אירועי סעיף .1.26.35

בים ות השותפות מחויעי הקיימים, חלק מלקוחהטב בהתאם להסכמי אספקת הגז

ף ות שנתית מינימלית של גז טבעי בהיקעבור כמב) Take or Pay(לרכוש או לשלם 

 תהיהיות מושויה לעש ה. עם זאת, חובה זוובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספק

ר ליון", כהגדרתם בהסכמי אספקת הגז הטבעי הקיימים, אשרחשות אירועי "כח עהתב

בין  ,ון" עלול לנבועח עליואירוע "כ פות.ות ו/או על השותפיעים על לקוחות השותפמש

ומאירועים אחרים העלולים למנוע מגפות, תר, ממלחמה, מפעולות טרור, הי

הטבעי, או לא לאפשר ש בגז להשתמח לקבל או מלקואו  תפות לספק גז טבעי,מהשו

ו/או בתשתיות  ת גזת העברת הגז הטבעי כתוצאה מכשל או ליקוי במערכת הפקא

ירוע "כח ככל שא .במדינות שכנות ן אם בישראל אוקה של הגז ביהולכה ו/או חלו

ת ואותו אירוע מונע אתקופה ממושכת כפי שנקבע בכל הסכם,  עליון" נמשך לאורך

מסוימות, הדבר עלול להביא י בכמויות מינימליות ז הטבעלת הגו/או את קבפקת אס

עליון" ח וי אירוע "כותפות. יובהר כגז טבעי של הש ספקתלביטול ההסכם הרלוונטי לא
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הגז לאחר נקודת וונטי גם בכל הנוגע להזרמת היות רללעל הלקוח יכול המשפיע 

יות התחייבו את ההעליון" המשח ווע "ככך, התרחשות של אירהמסירה של הגז. לפי

 טווחעלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על הכנסות השותפות בהרכישה של הלקוח 

 גז מסוים כאמורול הסכם אספקת הדבר מביא לביטהארוך כאשר  הקצר או בטווח

  .לעיל

 לות בלקוח עיקרית .1.26.36

 שלקריים גז טבעי עי צרכנים הינ ינוסודולפ NEPCO הדוח,פרסום  נכון למועד

ביטול ההסכמים עם אותם שני מסחריים מהותיים או  שינויים על כןהשותפות ו

  . ותי על השותפותן מהלהשפיע באופלקוחות עלול 

 NEPCO-מהשותפות  הכנסות, סך השותפות להערכת לעיל, 1.16.3יף כאמור בסע

מסך  60%- על כ, צפוי להיות מותהקרוב וצע בשלוש השניםבממיחדיו,  ינוסודולפ

לקיים את  סינוודולפ NEPCOכולתם של פגיעה ביהשותפות. לפיכך,  הכנסות

אופן תמו עימם, עשויה להשפיע בשנח ת הגזהסכמי אספק יעל פהתחייבויותיהם 

 עיףלפרטים נוספים ראו סבה הכספי ותוצאות פעילותה. קי השותפות, מצותי על עסמה

   עיל.ל 1.16.4.2

  השותפות ותלקוח של פיננסי חוסן .1.26.37

להיות השפעה ויה ם, עשהתחייבויותיהלאי עמידת לקוחות השותפות בפרויקט לוויתן ב

חוזית שנקבעה בהסכמי אספקת כור את הכמות הות למל השותפלרעה על יכולתה ש

  ת. סותיה של השותפוהכנכך על הגז וכתוצאה מ

 השותפותו ההחברת כון על פעילויי הסגורמ שפעה שלמידת הה . 1.27

ים ענפינים סיכו רו,מקסיכוני ה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם (לבטב

פי  , עלבשותפות לישותף הכלת הרגו בהתאם להערכוות), אשר דופתמיוחדים לשו וניםוסיכ

   וקטנה:ת בינוני, דולה, השפעה גפותהשפעתם על השות

 סיכון הה גדולהשפע בינונית פעההש נההשפעה קט

  מקרו יסיכונ

  X גיאופוליטיקה 

 X  החשמל פיבתערי שינויים 
 מחירדתיות ותנו בישראל

  הנפט

  X בשווקים יציבות יא ,
  ומיתון תכלכלי האטה

  פיים נע וניםסיכ

  X תפעול סיכוני  

  X טוחי בי העדר כיסוי
 מספיק

   X תלות הקמה,  יסיכונ
קי ציוד ובספ בקבלנים

 מקצועיים ושירותים

  X חיפושים פעילותי סיכונ 
על נתונים  והסתמכות

 יםחלקיים או משוער

 X   זמנים  חותולוות עלוי
 משוערים

 X  פיתוח והפקה,  סיכוני
 חפיתושתתפות בפעולות ה

ואפשרות של העדר  והפקה
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 סיכון הה גדולהשפע בינונית פעההש נההשפעה קט

  כדאיות כלכלית

  X חריםתלות בשותפים א 

  X תלות במפעיל  

  X וריםאישבקבלת  תלות 
  גולטוריים ר

  X גז באספקת תתחרו 

  X ייצוא על מגבלות  

 X  חלופיים אנרגיה קורותמ 
  יםליפיתח קיםודל

 X  תנאי תלות במזג אוויר וב
  ים

 X  הגז מחירי על יקוחפ 
  טבעיה

  X  בים  והפקהקדיחה
  םוקשיים הנדסיי

  X ם לטוריישינויים רגו  

  X חתאבטו סייבר סיכוני 
  מידע

 X  לרגולציה פותכפי 
  סביבתית

 X  מימון בקבלת קשיים  

 X  מערכת  בתקינות תלות
גז ל הארצית הלכוהה

קמת מערכת י והטבע
חלוקת הגז הטבעי 

  בישראל

  תפותשוחברה/לל וחדיםמי םכוניסי

  X ציו רלות בשותפות ת
  הי בובשותף הכלל

  X ות כזכ םמלוגיהזכות לת
  נייניתק

 X  ת של העדראפשרו 
כספיים  אמצעים

וע כל מספיקים לביצ
הפעולות עד כדי אובדן 

  נכסי הנפט

  X  פקיעת נכסי ביטול או
  תפותהשו נפט שלה

 X  סיכוני מס  

 X  ולרהד שערב יםשינוי  

X   אגריםגלישה של מ  

 X  זכות דעה של מיעוט  

 X  מימון בלתבק קשיים  

 X   ויות בנכסי נפט זכמכירת
תמורה מלאה  קבלת ללא
  ןבגינ

 X  בטחוני סיכון  

 X  עליון חוכ אירועי סעיף  

  X עיקרי בלקוח תלות  

 X  תקוחול של נסיפינ חוסן 
  השותפות

  

ך הערכה השותפות הינה על סמחברה והפעילות  האמורים עלרמי הסיכון ל גושמידת ההשפעה 

  ה.ה תהיה שונעדת ההשפבפועל מי כן כיוייתבלבד 
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   מקצועייםנחים מו

    
  .Society of Petroleum Evaluation Engineers -" (SPEE) םליופטרו הערכת מהנדסי וד"איג  

  
  .SPE( "- Society of Petroleum Engineersפטרוליום ( נדסיאיגוד מה"  

  
 גז.ו פטנ לחיפושי רותהקשו הפעולות סך -  "ורציהלאקספ"  

  
    התיכון.הים  במזרח אגן הגיאולוגיה –" אנטאגן הלב"  

 
  של ארה"ב. רדול - "דולר"  

  
  בע"מ. אביב- ערך בתל-יירותסה לנהבור - סה""הבור  

  
 . מןמפחמן ומי המורכבות כובותרת שהם גזו לנפט וללכ פחמימנים; שם –" הידרוקרבונים"  

  
  .טחוק הנפבכמשמעותו  -ם"מוקד"היתר   

  
  . – WPC("World Petroleum Councilלפטרוליום ( ולמיתהע המועצה"  

  
  חוק הנפט. על פי, שמונה אנרגיההרד הנפט במשעניני ה על הממונ - ה""הממונ  

  
לטולו, הטיפול ות טוכות בכך, לרבט, וכל הפעולות הכרשדה נפ נפט מתוךהפקת  - "ט"הפקת נפ  

   .ט או בקרבתונפצינורות או לבית זיקוק בשדה התו למיכלים, לרבו והעב
  

כות הז את יוק לבעלהמעני נפט בנכס אינטרס - (WORKING INTEREST) שתתפות"כות הז"
בכפוף  נפט והפקת פיתוח ,פושי נפטחי למטרת טהנפ נכס לחלקו, בניצול יחסי להשתתף, באופן

 ההשתתפות. זכות רכישת רשתהיינה, לאח ךבכ וכותהכר י מההוצאותיחס בחלק השתתפותול
  

  .שמעותם בחוק הנפטכמ קהשיון או חזיר - נפט"ת "זכו
  

  .טבחוק הנפ מעותהכמש -" ת רישיוןלקבל כות קדימה"ז
  

  .1952-, התשי"בחוק הנפט -"חוק הנפט" 
  

  .-2002 הטבעי, התשס"ב הגז משק חוק -" יהטבע הגז משק חוק"
  

  .1968- ערך, התשכ"ח-חוק ניירות -" רך"חוק ניירות ע
  

  בחוק הנפט.עותה כמשמ -"חזקה"
  

  ;נסיון קדיחת  )1(  - ש נפט"ו"חיפ
  

, םוניסויים גיאולוגייפוש נפט, לרבות בדיקות לחי עולה אחרתכל פ  )2(      
עות ות להשגת ידיודומיהם, וכן קדיח כימייםויים, גיאגיאופיס

  ד.יאולוגיות בלבג

  רי.ס מסחשרות להפיקו על בסיאפכמויות מספיקות של נפט המ - "כמויות מסחריות"
  

ונות הסלעים תכ לש רצוף וםלריש קידוחה במהלך יםהמבוצע חשמליים גיםול -" לוגים"
  ט ו/או גז.נפ להימצא מאגרי יםעשוי ןהשב אליותהפוטנצי תוהשכב את לאתר מטרתםותכולתם, ו

  
 Petroleum Resources Management"- "(SPE-PRMS)ום פטרולי ימשאב לניהול תמערכ"

System (2018)", הפטרוליום מהנדסי דואיג י"ע שפורסמה כפי )SPEשל  קאיהאמרי רגון), הא
 מהנדסי ואיגוד )WPCום (לפטרולי תיהעולמ ), המועצהAAPGהפטרוליום ( בתחום גיםאולוגי

  לעת. מעת שתתוקן יוכפ ,)SPEEוליום (הערכת הפטר
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בחזקה; במדינה  ון אובהיתר מוקדם, ברישי, קה, בין במשירין ובין בעקיפיןהחז – כסי נפט""נ
הגוף  על ידיות דומה שהוענקה ת מהבזכות בעלפין, בעקי ישרין וביןהחזקה, בין במ –רת חא

ין או במישרעות מהחזקה, לת טובות הנאה הנובות לקבככס נפט זן יראו כנכהמוסמך לכך. 
  לת מהות דומה (לפי הענין). בע פט או בזכות, בנכס נבעקיפין

  
ים ם ופחמימננסאטיקונד ולין טבעי,ת שמן, גז טבעי, גזולי ובין אדי, לרבן נוזנפט ניגר, בי - פט""נ

כשהם מומסים  אחרים םפט מוצקימנים של ניהידרוקרבונים) ניגרים להם, וכן אספלט ופחמ(
  .להפקה יחד אתותנים נפט ניגר וניבתוך 

  
 יםהמבנ ואיתור הקרקע תת של ההדמי (ביבשה או בים) המאפשרת יטהש -" סייסמיסקר "

תם מהאופקים החזרו הקרקע תלת יםסייסמ גלים חדרתה על ידי מבוצע סקרה. הגיאולוגיים
 קרים תלתוס (2D) מימדיים- דו סקריםב בעיקר םמשתמשי וםישנבדק. כ בחתך המצויים השונים

 באזור קעהקר תת של ראשונית יקר להכרותבע משמשים ,ייםמימד הדו הסקרים .(3D)דיים מימ
 ייםמימד התלת פט. הסקריםלנ מלכודות ים לשמשיהעשו מבנים של ליכל ורהנסקר ולאית

 דו ר מסקרתיו גבוהה (שעלותם םמימדיי הדו בסקרים כמבטיחים שאותרו אזוריםב יםמבוצע
 מפורטת היא בהם מתקבלתה התמונהו יותר) גבוהה יכותבא והתוצאות והנתונים מימדי

 של מדויקת יותר הכולהער קידוחים ועלביצ אופטימאלי מיקום וריתהשאר, א ומאפשרת, בין
  . ודל המבנהג

  
 PROSPECTIVE( (מנובאים) משאבים פרוספקטיביים" ;")PETROLEUM( וםטרוליפ"

RESOURCES( "; "גלהנת )DISCOVERED( " ; "מ תגלית)(מצא )DISCOVERY( " ; "ותרזרב 

 (עתודות)רזרבות " ;" )CONTINGENT RESOURCES( משאבים מותנים" ," )RESERVES( (עתודות)

 ; " )PROBABLE RESERVES( ויותצפ תודות)(ע ותרזרב" ;" )PROVED RESERVES( מוכחות
 )LOW ESTIMATE( ות נמוךאומדן כמוי"; " )POSSIBLE RESERVES( אפשריות (עתודות)רזרבות "
 ;" )HIGH ESTIMATE( ת גבוהיואומדן כמו"; " )BEST ESTIMATE( ת הטוב ביותרדן כמויואומ" ;"
; " )ON PRODUCTION( קהבהפ" ;" )1C,2C,3C) 1C,2C,3C בקטגוריית םמשאבים מותני"
 JUSTIFIED FOR( לפיתוח מוצדק"; " )APPROVED FOR DEVELOPMENT( אושר לפיתוח"

DEVELOPMENT( " ;"ינהדקת פיתוח בבחהצ DEVELOPMENT PENDING)( "; " תוכנית פיתוח
 DEVELOPMENT( מהותי ןלולה להתעכב באופתוח עבחינת אפשרויות פי אוהושעתה 

UNCLARIFIED OR ON HOLD( " ;"שת בארנטי )WELL ABANDONMENT( "; "מעשי פיתוח אינו 
)DEVELOPMENT NOT VIABLE( " ;קונדנסט )Condensate;( וח יבשקיד״ )DRY HOLE( "; 
במערכת לניהול  ם אלהכמשמעות מונחי -" )(1P/2P/3P  1P/2P/3Pבקטגוריה ת)(עתודו רזרבות"
  SPE-PRMS).אבי פטרוליום (שמ
  

נפט  הפיק ממנול ,ל שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתודו שדוחו וציוקי - יתוח""פ
  וקו.וולש

  
וזל במעבר , אך הופכים לנאי המאגרבמצב גזי בתנ מצאיםפחמימנים הנ תערובת – "קונדנסט"

ומר בעירה בתעשיות חתזקיקי נפט או כ ייצורנדנסט משמש כתוסף בקו מהמאגר לפני השטח.
    .גלם בייצור תזקיק נפט חומרמלט) או כשיות ן: תעכבדות (כגו

  
תיו של גבולודלו או ועת גו לשם קבייאת נפט אלשם מצ ות נסיוןקדיחת באר -"קדיחת נסיון" 

  ט.שדה נפ
  

ע"י  תגלהפט שהו לאמת קיום מאגר נרתקידוח שמט – (Confirmation Well)דוח אימות" "קי
  ו לו.שקדמבקידוחים  וצעושב קהההפ מבחני מסקנות , ואישושמצאמה קידוח

  
, בניגוד שכבת המטרה אל (directional) כוונתמ בזוית עצהמבו נטוי קידוח -" אלכסוני קידוח"

  . כיתאנ היא וב שהקדיחה גילר דוחלקי
  
ר שא קידוחי הערכה תמתכני כחלק המבוצע באר חדוקי - (Appraisal Well)" הערכה קידוח"

  שדה.  של סביר הפקה קצבו ביםמשא, הפיזי גודלה את לקבוע מטרתו
  

  .כמשמעותו בחוק הנפט – "רישיון"
  

יק ניתן להפנפט שמאגר(י) ידוע שיש מתחתיה בבותיה הגיאולוגיות על שכ עקרק - ט""שדה נפ
  ט בכמויות מסחריות.נפ (הם)ממנו
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ה ון שנמילי 5פני יאולוגית) שנוצרו לג(שם תקופה  Mioceneיל מג סלע שכבות -" קןיומ שכבות"
  .שנה מיליון 24עד 

  
  שדה נפט.גילוי  - "תגלית"

  
  "LNG" -  נוזליגז טבעי.  

  
"BCF "– עוקב שהםארד רגל מימיל TCF 0.001 0.0283-או כ BCM.  

  
"BCM "– רד מטר מעוקב (יליאמBillions of Cubic Meter.(  
  
"Mmcf/D "–  וקב ליום.מעמיליון רגל  

  
"TCF "–  ליון רגל מעוקב (טריTrillions of Cubic Feet שהם (BCF 1,000 28.32-או כ BCM.  

  
"MMCF "– ) מיליון רגל מעוקבMillions of Cubic Feetשהם ( BCF 0.001 0.00003-או כ 

BCM .  
  

"MMBBL" – ליון חביות (מיMillions of Barrels.(  
  
"MMBOE או) "MMBBLOE (– Millions of Barrels of Oil Equivalent .  

  
  :בדוחש שימו ת בהן נעשהיחידומרה לדמי המק ןלהל   

MMCF BCF  BCM  
35310.7  35.3107  1  

BCM MMCF  BCF  
0.0283  1000  1  

BCM BCF  MMCF  
0.00003  0.001  1  

    
 דרהנפט, תהיה להם המשמעות כמוג ומוגדרים בחוק ורטו לעיל והם מפורטיםלא פשמונחים 

  בחוק הנפט.
  

  



  -  א                                                               
 

118

  
  'פח אנס

  
  

  סחיב NSAI אישור

   

  )לוויתןאגר (מ תןלוויחזקות בים בהמשא לדוח

  " 1-מטרות העמוקות בקידוח "לוויתןים בבמשאה וחלד
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 דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
  

 

  2020 במרס 24

שהסתיימה ביום  שנהל דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
    2019 בדצמבר 31

  
להגיש בזאת את דוח  מתכבד) החברה - חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן רציו דירקטוריון

 .)תאריך הדוח -(להלן  2019 בדצמבר 31 ליום החברההדירקטוריון על מצב ענייני 
  

 )הדוח התקופתי -(להלן 2019לשנת  הדוח התקופתימ נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח
   התקופתי כולו כמקשה אחת. דוחאת ה לקרוא ישעל כל חלקיו, 

  
 -(להלן המהווים חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי  2019 בדצמבר 31ליום הכספיים  הדוחות

וכוללים את  )IFRS -בינלאומיים (להלן ה הכספי דיווחהתקני , מצייתים ל)הכספיים הדוחות
  .2010-הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"עהגילוי הנוסף 

  
  ).הדולר -הדולר של ארה"ב (להלן הינו הכספיים הדוחות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע

  
  )הבורסה -בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן אגרות החוב של החברה נסחרות 

  
, 4 ביאוריםהחברה ופעילותה, ראו פרק א' לדוח התקופתי (תיאור עסקי התאגיד) וכן  לתיאור

   .הכספיים לדוחות 9-ו 5
  
  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד  – 'אחלק  

 
 כללי . 1

  
כחברה פרטית מוגבלת במניות.  2014במרס  24תאגדה בישראל ביום ההחברה הוקמה ו

), השותפות  -שותפות מוגבלת (להלן    -)  1992בעלת השליטה בחברה היא רציו חיפושי נפט (
  המחזיקה במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה.

  

 , אשר(Special Purpose Company (SPC))תכליתית  חד ייעודית חברה אהיהחברה 
 שמש מטרתן ל  אשר  לשותפות  הלוואות  מתן)  2(  בכך;  הכרוך  וכל  חוב  גיוס)  1: (הן  מטרותיה

 I/15-ו לוויתן דרום I/14בקשר עם חזקות  בהוצאות חלקה מימון לצורך השותפות את
 בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן )ןלווית מאגראו  לוויתן חזקות - להלן(לוויתן צפון 

  .לעיל האמורים בעיסוקים הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(-ו; שבו שותפה השותפות
  

 והסכם 2016 בשנת החברה ידי על שהונפקו) ב סדרה( החוב אגרות אודות לפירוט  .א
 5,  4, ראו ביאורים  כאמור  ההנפקה  עם  בקשר  והשותפות  החברה  בין  שנחתם  ההלוואה

 .להלן' ד חלקלדוחות הכספיים וכן  9-ו
  

 והסכם 2017 בשנת החברה ידי על שהונפקו) ג סדרה( החוב אגרות אודות לפירוט  .ב
 5,  4, ראו ביאורים  כאמור  ההנפקה  עם  בקשר  והשותפות  החברה  בין  שנחתם  ההלוואה

 .להלן' דלדוחות הכספיים וכן חלק  9-ו
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נגיף  ישראל, לרבותוהתפשט למדינות רבות בעולם,  התפרץ בסין האחרוניםבחודשים   .ג

ממשיך ומתפשט ברחבי העולם   הדוח,פרסום  אשר, נכון למועד  ) COVID-19הקורונה (
ומעורר דאגה וחוסר וודאות. בטווח המיידי נסחרים השווקים בירידות חדות, וקיים 

כן, עלול הדבר להשפיע על הרגלי -הגלובלית. כמוחשש להתמתנות בפעילות הכלכלית 
ואף לשיתוק בענפים בענפים שונים ולהביא לפגיעה קשה הצריכה  הצריכה ועל היקפי

, מהותית (כגון ענפי התיירות, התעופה, התחבורה והתעשייה), מה שעלול להשפיע אלו
  בין היתר, על הביקוש לגז טבעי ולנפט ומוצריהם ועל מחיריהם.

  
, ואף סגר שהוטל באיזורים שונים בעולם  ,ת מהותיות במעבר אנשים בין מדינותמגבלו

על מנת להתמודד עם התפשטות נגיף הקורונה, עלולים להקשות על  לרבות ישראל,
 -המשך פעילותו הרציפה של פרויקט לוויתן, הנסמך, בין היתר, על כח אדם תפעולי 

כפי שנמסר לחברה מאת י מקצועי ומומחים שונים מרחבי העולם. מובהר, כ
תפרצות עקב ה  ולא הופרעבכללותו  והפרויקט  לוויתן    תעד כה פעילות אסדהשותפות,  

  קורונה.נגיף ה
  

נובל או המפעילה  -(להלן Noble Energy Mediterranean Ltdבהקשר לכך יצוין, כי 
נגיף היא פיתחה תכנית פעולה בתגובה להתפרצות עדכנה כי של פרויקט לוויתן) 

הקורונה, אשר מתואמת עם משרדי האנרגיה והבריאות. התכנית נועדה לתת מענה 
ההפקה ושל הזרמת הגז הטבעי. עוד עדכנה  ןהבטוחה של מתק ולהמשך הפעלת

המפעילה, כי היה ותנאי התפעול או תנאי העבודה יורעו, הפקת הגז הטבעי ממאגר 
האדם -ובטיחותו של כוחלוויתן עלולה להיפסק על מנת להבטיח את בריאותו 

 האסדה וכדי להגן על הסביבה ועל פרוייקט לוויתן. עלהמועסק 
  

פוטנציאל הנזק של נגיף הקורונה לצמיחה ולכלכלה העולמית ולפגיעה בזמינות כוח 
ו/או לפגיעה במחירי הנפט והגז הטבעי תלוי   הפעילות של השותפותאדם וציוד בתחום  

במידת המהירות והיכולת למגר את התפשטותו בעולם כולו ובשלב זה אין בידי 
להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו, אם תהיינה, על  החברה

הנוכחי ו/או  המצבמובהר, כי התמשכות  ותוצאותיה. והחברה פעילות השותפות
מגבלות השונות, עלולה להביא לעליה משמעותית בהוצאות הנדרשות החרפה במצב וב

וכן לעיכוב בלוחות  מנת לאפשר המשך פעולה רציפה של פרויקט לוויתן, כאמור-על
  .החברהזמנים מתוכניים לביצוע פעולות שונות, המפורטות בדוחות 

  
הקורונה והשפעותיו  השותפות והחברה לעיל בדבר נגיף מובהר כי הערכות והשערות

לאפשר הפעלה רציפה של פרויקט לוויתן,  המפעילהלרבות היערכות  ,האפשריות
כמשמעו בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה וודאית  מידע צופה פני עתיד מהוות

 מידע כאמור מבוסס, בין היתר, על הערכות והשותפות. החברה ואינה בשליטת
נכון למועד דוח זה אשר , בפרוייקט לוויתן ושל המפעילהתפות ואומדנים של השו

יות הרשויות על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה ועל הנח , בין היתר,מתבססות
. הערכות אלה באופן תדירשתנות מהרלוונטיות המתפרסמות בתקשורת, אשר 

מהותית, בין היתר ככל שיחולו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה 
הרשויות ידי -והצעדים הננקטים עלהנחיות החרפת השינויים בהתפשטות הנגיף וב

  הרלוונטיות בארץ ובעולם.
  

  לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות מידע  .ד
  

 לחברה שנמסר מידע פי על, לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות פרטים להלן
   :מהשותפות

 פרוייקט, החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן. 2019בדצמבר  31 ביום ) 1
בדיקות שונות  מתבצעות ובמהלכם, הראשוניים הפעילות בשלבי מצוי לוויתן
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 ללקוחות והקונדנסטהגז  תלאספקבמקביל  הפרוייקטמתקני כלל של 
לפרטים נוספים אודות מתקני הפרוייקט ותכנית  בישראל, מצרים וירדן.

 .פרק א'ב 1.8.6 סעיףו לדוחות הכספיים 10הפיתוח ראו ביאור 
  

  לא מהותייםלאור העובדה שהיקף ומשך הזרמת הגז בתקופת הדוח היו  ) 2
וההזרמה בוצעה במסגרת הרצה של מערך ההפקה, לא הכירה (פחות מיממה)  

בהמשך לאמור לעיל  .לוויתןהשותפות בתקופת הדוח בהכנסות מפרוייקט 
, יצויין כי נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ממשיכה אספקת ג'1בסעיף 

לפרטים   הגז והקונדנסט ללקוחות שותפי לוויתן והכנסות מתקבלות בהתאם.  
בחודשים ההכנסות  בדברלפרטים . לדוחות הכספיים 10 ביאור ורא ,נוספים

, צבר הזמנות, 1.18ראו סעיף העתידיות ינואר ופברואר וצפי בנוגע להכנסות 
 בפרק א'.

  

 בעלות  החסכוןנכון למועד אישור הדוחות הכספיים    ,נובלמ  פי מידע שנמסר  על ) 3
 בעת  שהוערך  כפי  לתקציב  בהשוואה,  לוויתן  מאגר  של'  א1  שלב  פיתוח  פרוייקט
   .דולר מיליון 217 -כ של סך על עומד אישורו

  
נובל ודלק קידוחים   עםנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השותפות, ביחד   ) 4

) שותפי לוויתן  -, וביחד עם השותפות ונובל להלן  דלק  -שותפות מוגבלת (להלן  
חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן בהתבסס על  תבוחנ

בשנה,   24BCM -ל המתקנים הקיימים, באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת עד
, והכל בהתאם לביקושים הנוכחיים המתאימים האישורים לקבלת בכפוף

 ליים.אקי יעד אזוריים וגלובווהצפויים בשוק המקומי ובשו
  

תקציב   ,שותפי לוויתן  2019בשנת  לצורך בחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו  
 6.45, חלק השותפות 100%מיליון דולר ( 43 -לתכנון הנדסי מפורט בסך של כ

  ). דולרמיליון 

א' 1לפירוט חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 
  .פרק א'ב 1.8.6ראו סעיף 

 
לוויתן בוחנים אפשרויות שונות להמשך מסחור הגז והקונדנסט  ותפיש ) 5

ממאגר לוויתן ובכלל זה אפשרויות להתקשרויות עם לקוחות במשק המקומי 
צוא באספקה באמצעות גז ובשווקי ייצוא באספקה בצנרת וכן אפשרויות י

היקף האספקה הכולל של כל ההסכמים   כאשרלהלן),  (כמפורט  )  FLNGנוזלי (
 לפרטים. BCM 145 -ידי שותפי לוויתן עד למועד זה, מוערך ב שנחתמו על

סעיף ו הכספיים בדוחות 10 ביאור ראו המהותיים ההסכמים אודות נוספים
  .פרק א'ב 1.16

 
הכוללת, בין היתר, בדיקות טכניות, הנדסיות  בחינה מבצעים לוויתן שותפי ) 6

 FLNG - Offshoreוכלכליות של פרויקט להקמת מתקן הנזלה ימי צף (
Floating LNG Facility (מיליון טון  5.0עד  2.5מוערך של  בהספקLNG 

), שימוקם בלב ים על גבי אוניה ייעודית, לרבות בחינת BCM 3.5-7-בשנה (כ
והאחרים בשווקי היעד האפשריים במטרה לקדם את התנאים הכלכליים 

האפשרויות השונות להקמת מתקן הנזלה ימי צף שיהוו את הבסיס לקבלת 
 קט.  יהחלטת השקעה בפרו

, התקשרו שותפי לוויתן בשני הסכמי ביניים נפרדים עם 2019ביולי  29ביום 
ספקי טכנולוגיה לצורך ביצוע תכנון הנדסי וקבלת הצעות מחיר לצורך הקמת 

  . FLNGפרויקט 
  

 פרק א' לדוח התקופתי מאגר לוויתן, ראו –נוספים אודות פעילות השותפות  לפרטים
  הכספיים. לדוחות 10 ביאורו
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 :כספי מצב . 2
 

   (מתוכם  דולר מיליון 408-כ של לסך הסתכם, 2019 בדצמבר 31 ליום החברה נכסי היקף
 בגין ריבית לקבל דולר מיליון 7-וכ לשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  401-כ

 הלוואותמיליון דולר בגין  370-(מתוכם כמיליון דולר  372-), בהשוואה לכמהשותפות
   .2018 בדצמבר 31 ליום) מהשותפות בגין ריבית לקבל דולר מיליון 2-וכ לשותפות שניתנו

מהכנסות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות בקשר נובע ברובו ביתרת ההלוואות הגידול 
מיליון  11-כמיליון דולר, מהפחתת ניכיון בסך של  16-עם אגרות חוב (סדרה ב) בסך של כ

-כ   דולר בגין הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב) ומהפחתת פרמיה בסך של  
  מיליון דולר בגין הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ג). 4

 בקשר עםבגין הלוואה לשותפות  מגידול בשיעור הריבית  הגידול ביתרת הריבית לקבל נובע  
  .2019בספטמבר  1החל מיום  10%-ל 2%-מ ן,ועל פי תנאיה ,אגרות חוב (סדרה ג)

  
 דולר מיליון 408-כ של לסך הסתכם, 2019 בדצמבר 31 ליום החברה התחייבויות היקף

בהשוואה ),  מיליון דולר בגין ריבית לשלם  7-וכ חוב אגרותמיליון דולר בגין    401-(מתוכם כ
מיליון דולר בגין  2-וכ חוב אגרותמיליון דולר בגין  370-מיליון דולר (מתוכם כ 372-לכ

  . 2018 בדצמבר 31 ליום) ריבית לשלם
הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב (סדרה ב) נובע ברובו מ אגרות החובביתרת הגידול 

רות חוב מיליון דולר בגין אג 11-מיליון דולר, מהפחתת ניכיון בסך של כ 16-בסך של כ
  מיליון דולר בגין אגרות חוב (סדרה ג). 4-(סדרה ב) ומהפחתת פרמיה בסך של כ

בגין אגרות חוב (סדרה ג), על פי הגידול ביתרת הריבית לשלם נובע מגידול בשיעור הריבית  
  .2019בספטמבר  1החל מיום  10%-ל 2%-מתנאיהן, 

  

 הפעילות  תוצאות . 3
 

  :הפסד ורווח (הפסד) כולל אחרדוחות רווח או  לגבי נתונים להלן

  
  .אלפי דולר 1-סכום הנמוך מ צגמיי  *  

  
 השותפות  ,  2014בספטמבר    14בין החברה לשותפות מיום  וייעוץ  שירותי ניהול    הסכםפי    על

כהלוואות  לשותפות העמידה החברה, כן כמוהוצאות השוטפות של החברה. הנושאת בכל 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2019  2018  2017  
  דולר אלפי  

    :הכנסות
  20,203  25,554  27,037  לשותפות הלוואות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית הכנסות
  -  14,285  -   חוב אגרות בגין שער הפרשי הכנסות
  27,723  -  15,592   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הכנסות

  7,669  -  -  של הלוואה לשותפות בגין אגרות חוב  (סדרה א) מוקדם דיוןימפ רווח
  140  135  124  מהשותפות הוצאות החזר

  42,753  39,974  55,735  
    :הוצאות
  20,203  25,554  27,037   חוב אגרות בגיןופרמיה  ניכיון, ריבית הוצאות
  -  14,285  -   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הוצאות
  27,723  -  15,592   חוב אגרות בגין שער הפרשי הוצאות

  7,669  -  -  של אגרות חוב (סדרה א) מוקדם וןידימפ הפסד
  140  135  124  וכלליות הנהלה הוצאות

  42,753  39,974  55,735  
  -  -  -  רווח מפעולות

  *  *  *  , נטואחרות מימון הכנסות (הוצאות)
  *  *  *  לשנה כולל ורווח (והפסד) רווח (הפסד) סך
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Non-Recourse באותם תנאים של ג) -(סדרות ב ו חובה אגרות בגין ההנפקה תמורות את

  ), לפי העניין.Back to Back( חובהאגרות 
  

   – )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות ןבגי ופרמיה ניכיון, ) ריביתהכנסות( הוצאות
  

 )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית(הכנסות)  הוצאות, 2019בשנת 
 .2018בשנת  אלפי דולר    25,554-אלפי דולר, בהשוואה לסך של כ  27,037-הסתכמו לסך של כ
נובע מגידול בשיעור הריבית בגין אגרות חוב (סדרה ג), על פי  )הכנסות(הגידול בהוצאות 

  .2019בספטמבר  1החל מיום  10%-ל 2%-תנאיהן, מ
  

   – )אגרות חוב(הלוואות לשותפות בגין הפרשי שער הוצאות (הכנסות) 
  

הונפקו   ואגרות חוב (סדרה א) אשר  2016אגרות חוב (סדרה ב) אשר הונפקו בחודש נובמבר  
  שקל. נקובות ב, 2017נפדו בחודש דצמבר ו 2014אוקטובר  בחודש

  
                 בשיעור של  לגידולבהשוואה  7.7%-בשער הדולר בשיעור של כ קיטוןחל , 2019בשנת 

הפרשי שער בגין אגרות  הוצאותבשער הדולר הוביל לרישום  הקיטון .2018בשנת  8.1%-כ
אלפי דולר בשנת  15,592-הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ הכנסותהחוב (

הפרשי שער בגין  הוצאותהפרשי שער בגין אגרות החוב ( הכנסות, בהשוואה לרישום 2019
  .2018שער הדולר בשנת  גידולאלפי דולר בגין  14,285-כ הלוואות לשותפות) בסך של

  

 מימון ומקורות תנזילו . 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

  
ג), -(סדרות ב ו חוב אגרות של סדרות שתי חברהל, הדוחות הכספייםאישור  למועד נכון

  . 2023ועד שנת  2021החל משנת  פי תנאיהן תשלומי הקרן בגינן יפרעו אשר על
  

 17,820,000ביצעה השותפות רכישות מחוץ לבורסה של , 2020בחודש בפברואר יצוין כי 
מיליון ש"ח. בהתאם  22.7-כבתמורה לסך של  החברהאגרות חוב (סדרה ב') של  ערך נקוב 

, אגרות החוב של השותפות, רציו חיופשי נפט בע"מ הכללי שותףהלהחלטת דירקטוריון 
  ידי השותפות כאמור לא תוצענה למכירה בבורסה או מחוץ לבורסה. שנרכשו על

  
הטבעי ממאגר לוויתן לצורך אספקתו   הגזלאור העובדה כי החלה הזרמת  ,  החברה  להערכת

דוח הערכת עתודות ומשאבים  יבהתבסס על נתונו ללקוחות עמם התקשרו שותפי לוויתן

 הצפויות  השותפות  הכנסות,  NSAI, שהתקבל מחברת  השותפות  שלמותנים בחזקות לוויתן  
 כל עם בקשר לשותפות החברה שנתנה מההלוואות אחת כל לפירעון מספקת בכמות יהיו

 לדוחות 10ביאור ראו , נוספים לפרטים .שהנפיקה החברה החוב אגרותאחת מסדרות 
 להיפרע  צפויות  החוב  אגרותהחברה מעריכה כי    ,הדוחפרסום    למועד  נכוןלפיכך,  .  הכספיים

  .במועדן
  

 עצמי הון . 5
 יםלפרט. דולר אלפי 28-סך של כל, הסתכם 2018-ו 2019בדצמבר  31 לימים החברההון 

   .הכספיים הדוחות במסגרת בהון שינוייםה על דוח ראו, נוספים
  

 מזומנים תזרים . 6
.דולר 1,000-מ הנמוך בסך מפעילות שוטפת בתקופת הדוח שליליתזרים מזומנים  לחברה  
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  הוראות גילוי בהיבטים שונים של ממשל תאגידי  –  'בחלק 

 
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית . 1

  
 חשבונאית  מומחיות  בעלי  דירקטורים  של  המזערי  המספר  כי  קבע  החברה  דירקטוריון

  . שניים הינו בדירקטוריון שיכהנו ופיננסית
  

העסקי של הדירקטורים בחברה,   בניסיונם  וכן  בפעילותה  בהתחשב  כי  סבורה  החברה
המספר המזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם 

ן בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים לדי
  ואישורם.

  
 בעלי הינם פלורנטין אוטולונגי תרצהגב' ו , יוסף טנאלנדאו יגאל, רוטלוי ליגד ה"ה

   .ופיננסית חשבונאית מומחיות
  

שהדירקטוריון הכיר בהם כבעלי הדירקטורים המכהנים בחברה  אודותלפרטים 
נוספים   פרטיםהתקופתי (  לדוח'  ד  בפרק  26  תקנה  ראומומחיות חשבונאית ופיננסית,  

  ). התאגידעל 
  

   .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה קובע אינו החברה תקנון
  

 בתאגיד הפנימי המבקר . 2
 

  , מונה מר גיל רוגוזינסקי כמבקר הפנימי של החברה. 2015במרס  22ביום 

 פרטי המבקר הפנימי  .א
  

  .חשבון רואה, רוגוזינסקי 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 החברות,146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף  מיטב ידיעת החברה  ל
  .    לחוק הביקורת הפנימית 8, ובהוראות סעיף 1999-תשנ"טה
  

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
אשר בעלי  ,שותפות מוגבלת -וכן לרציו פטרוליום אנרגיה  בחברה השליטה

אין   .בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות  נמנים על  השליטה בשותף הכללי בה
כדי ליצור ניגוד ובשותפות רציו פטרוליום בשותפות בכהונתו כמבקר פנימי 

  .חברהעניינים עם תפקידו כמבקר פנימי ב
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 המינוי דרך  .ב
  

 לפי, 2015 במרס 22 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושר הפנימי המבקר מינוי
: מינויו לאישור הנימוקים בין .2015 במרס 19 מיום הביקורת ועדת הצעת

 לצורך המתאימים פנימית בביקורת המבקר של הרב וניסיונו כישוריו, השכלתו
  . תפקידו ביצוע

  
 תפקידו  למילוי  הדרושים ומסמך הסבר, מידע  כל  לקבלת סמכות  הפנימי  למבקר

  .ממוחשבים או רגילים מידע ולמאגרי נתונים לבסיסי גישה זכות וכן
  

 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
  

 הפנימי המבקר הצעותל בהתאם בעיקר נקבעת השנתית הביקורת תכנית
 והיקף מהות, שלה הארגוני המבנה, החברה גודל: הבאים שיקוליםב תחשבובה

   .יהעל שחלות ותקנות ורגולציה העסקית פעילותה
 ועדת  לאישור  ומוגשת  החברה  של  הפנימי  המבקר  ידי  על  מגובשת  העבודה  תכנית

  .החברה של הביקורת
  

בכפוף  ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה תכנית
  . קורתלאישור ועדת הבי

  
ודיווחים  מהותיות עסקאות בנושא ביקורת הפנימי המבקר ביצע הדוח בתקופת

  בנושא אכיפה פנימית.לנאמן וביקורת 

 היקף העסקה  .ה
 

העסקת המבקר הפנימי וצוות העובדים הכפופים לו ממשרדו הסתכם  היקף
, פעילותה בגודלה בהתחשב סביר ההעסקה . היקףשעות 55-ל 2019בשנת 

 בהתאם ההיקף להרחבת אפשרותהביקורת  וועדתל. החברה שלואופייה 
  .לנסיבות

 הביקורת עריכת  .ו
 

 ובעולם בארץ המקובלים הפנימית הביקורת לתקני בהתאם נערכת הביקורת
 לשכת  של  תקנים  כולל,  הפנימית  הביקורת  בתחום  המקצועיות  להנחיות  ובהתאם

  . הפנימית הביקורת לחוק ובהתאם הפנימיים המבקרים
, לעיל שצוינו בתנאים הדרישות בכל עמד המבקר כי נחה הדירקטוריון של דעתו
  .לדירקטוריון שנמסרה הביקורת ועדת בעדכון בהתחשב וזאת

 גישה למידע  .ז
 

 החברה  של  המידע  למערכות  אמצעית  ובלתי  מתמדת,  מלאה  גישה  הפנימי  למבקר
  .הפנימית הביקורת לחוק 9 סעיף פי על הביקורת לצורך כספיים נתונים לרבות
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 הפנימי המבקר וחשבון דין  .ח
  

   .החברה של הביקורת ועדתוב דוניםיונ בכתב מוגשים הפנימית הביקורת דוחות
מהלך הפנימי בחברה הוגשו להנהלת החברה ב המבקרדוחות על ממצאי 

התקיים דיון בוועדת  ,2020 מרס. בחודש 2020פברואר ו ינוארחודשים ה
   הביקורת בדוחות המבקר הפנימי.

 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 ,2019 בשנת. בפועל עבודה שעות על מבוסס הפנים מבקר תגמול
, הדירקטוריון להערכת. ש"ח אלפי 12-כ של לסך וצוותו הפנימי המבקר העסקת
  .המקצועית דעתו שיקול בהפעלת לפגוע או להשפיע בכדי בו ואין סביר התגמול

  

 המבקרים החשבון רואי שכר בדבר גילוי . 3

  .וקסלמן קסלמן משרד הם החברה שלהמבקרים  החשבון רואי

  
 2019 לשנת החברה של לדוחות שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם שכר הוצאות

 הוצאות). שעות 850-כ של עבודה היקף עבור( ח"ש אלפי 100 -כ של בסך הסתכמו
 הסתכמו, 2018 לדוחות של החברה לשנת שוטפת ביקורת שירותי בגין שכר טרחתם

  ).שעות 850-כ של עבודה היקף עבור( ש"ח אלפי 85-כ לסך של
  

 הבקרה  רכיבי  תיעוד:  כגון  נוספים  שירותים  בגין  החשבון  לרואי  הטרחה  שכר  הוצאות
 הסתכמו מדף לתשקיף הקשורים ושירותים הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית

אלפי  25-ושעות)  150-(עבור היקף עבודה של כ 2019בשנת  ח"ש אלפי 15-כ של לסך
   .שעות) 210 -(עבור היקף עבודה של כ 2018ש"ח בשנת 

 
 על ומשולם השקעתם להיקף בהתאם החברה דירקטוריון ידי על נקבע הטרחה שכר

  .והייעוץהניהול  שירותי להסכם בהתאם השותפות ידי
  

 התאגיד התחייבויות פירעון למימון חזוי מזומנים תזרים בדבר גילוי . 4
  

תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות ,  הדוחות) לתקנות  14(ב)(10על פי תקנה  
הכספיים תעודות התחייבות, יבחן האם מתקיימים בו סימני אזהרה, התקיימו סימני 

  אזהרה בתאגיד, יצרף התאגיד גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי. 
  

מצא כי אינם והאמורה בתקנה המנויים הדירקטוריון בחן את סימני האזהרה 
נכלל לא  ,בחלק א' לעיל) 4(כמו גם לאור האמור בסעיף כן  עלו, מתקיימים בחברה

   .בדוח זהתזרים מזומנים חזוי 
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  החברה הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  –  'גחלק 

  

 הדוח בתקופת עיקריים אירועים  .א
  

 . הכספים לדוחות 10עד  4 ביאורים ראו, נוסף ומידע התקשרויות, החברה פעילות בדבר

 הכספי המצב על הדוחלאחר תאריך  אירועים  .ב
  

 לדוחות 11לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו ביאור 
  הכספיים.

  

) COVID-19לאחרונה התפרץ בסין נגיף הקורונה (ג' לעיל, 1כאמור בחלק א' סעיף בנוסף, 
ומעורר דאגה וחוסר וודאות. אשר, נכון למועד הדוח, ממשיך ומתפשט ברחבי העולם 

בטווח המיידי נסחרים השווקים בירידות חדות, וקיים חשש להתמתנות בפעילות הכלכלית 
  הגלובלית.

להעריך את משך ועוצמת המשבר ואת מלוא השלכותיו, אם  החברהבשלב זה אין בידי 
  ותוצאותיה. החברהתהיינה, על פעילות 

  .9ו'5 ראו ביאורלפרטים נוספים 

 

  עודי למחזיקי אגרות החוב י גילוי 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  5-ו 4 יםביאור ראו ,)בלהבטחת אגרות החוב (סדרה  תיאור הנכסים המשועבדים
  הכספיים. 

  
 לדוחות 5-ו 4 יםראו ביאור ,)גאגרות החוב (סדרה  להבטחת המשועבדים הנכסים תיאור

  .הכספיים
  

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
 על פי

הערכה 
מחדש  
למועד 
אישור 
  הדוחות

  הכספיים

 סכום
 הריבית
  שנצברה

 31  ליום
 בדצמבר

2019  

  

 הוגן  שווי
 31  ליום
  2019  בדצמבר

 בורסאי  שווי
 31  ליום

 בדצמבר
2019  

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*  775,504  775,504  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)

-ב בשנה עםפ משולמת
של כל אחת   אוגוסטב  31

 2020 ועד 2017מהשנים 
 (כולל). הריבית השניה 
בגין אגרות החוב (סדרה 

 31-תשולם בב) 
באוגוסט של כל אחת 

 2023עד  2021מהשנים 
  *  (כולל).

  קיים**  כן  צמוד לשקל

אג"ח 
  (סדרה ג)

בדצמבר   4
2017  

תיפרע  הקרן  קבועה***  709,087  709,087  20,926  669,898  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) 

-ב בשנה עםמשולמת פ
 אחת  כל  של  באוגוסט  31

 2019 ועד 2018 מהשנים
(כולל). הריבית השניה  
בגין אגרות החוב (סדרה 

 31-ב תשולםב) 
 אחת כל של באוגוסט
 2023 עד 2020 מהשנים

  (כולל).***

צמוד 
 לדולר 
 ביום הידוע

 בנובמבר  30
2017 )1 

דולר = 
  )ש"ח  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 למימוש   .ג-ו  בשל אגרות החוב מסדרה    הנאמנות  ית לפי שטריוההתחייבוו  םתנאיההחברה עמדה בכל  
  . זיקיהןהבטוחות שניתנו להבטחת התשלום למח

  .לדוחות הכספיים  5-ו  4  יםביאורראו    ,ג-ו  במסדרה   החוב  אגרות להבטחת שניתנו השעבודים  לתיאור

רישום התמלוג לחברה בקשר עם ל)  הממונה  -(להלן  האנרגיה    במשרד  על ענייני הנפט  הממונהתקבל אישור  העד למועד בו  .  2%  של  בשיעור  שנתית  ריבית)  ב  סדרה(  החוב  אגרות  נושאות,  2020  באוגוסט  31  ליום  עד    *    
ביחס לתקופה  ,1% של בשיעור , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית נוספתהכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2016בדצמבר  8ביום  ) בספר הנפטבאגרות החוב (סדרה 

  .18.5%  יעמוד עלשיעור הריבית   ,2023באוגוסט    31ועד ליום    2020בספטמבר   1. החל מיום  בה היא חלה

, החוב אגרות סדרת ששווי מפני החוב אגרות של למסחר מהרישום מחיקה על הבורסה ידי על יוחלט אם – מהבורסה מחיקה בשל מוקדם דיוןיפ) 1( – מוקדם דיוןילפ החברה זכות למימוש התנאים פירוט להלן  **
, כאמור  למסחר  מרישום  המחיקה  בדבר  הבורסה  דירקטוריון  החלטת  מתאריך  יום  45  תוך  )א(:  כדלקמן תפעל  והחברה,  מוקדם  דיוןיפ  יבוצע,  בה  מהמסחר  מחיקה  בדבר,  הבורסה  בהנחיות  שנקבע  מהסכום  פחת

 נפוצים יומיים עיתונים) 2( ובשני ולבורסה ניירות ערך לרשות שישלח מיידי בדוח תפורסם המוקדם פידיוןה מועד על ההודעה. לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם דיוןיפ מועד על החברה תודיע
 מהתאריך  יום 45-מ מאוחר ולא ההודעה פרסום מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב לאגרות ביחס המוקדם פידיוןה מועד) ב; (החוב באגרות הרשומים המחזיקים לכל בכתב ותימסר העברית בשפה בישראל

 מוקדם פידיוןל החוב אגרות את להעמיד, הבלעדי דעתה שיקול לפי, רשאית החברה – החברה ביוזמת מוקדם פידיון) 2( .בפועל תשלומה מועד לבין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה לא אך, ל"הנ
 לאחר יהיה מוקדם פידיוןל האפשרי הראשון המועד) א: (הרלבנטי במועד שיהיו כפי, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות בכפוף והכל, הבאות ההוראות יחולו כאמור ובמקרה

 מועד גם, זה נאמנות שטר פי על בו שקבוע ברבעון מוקדם פידיון נקבע) ג; (לרבעון אחד פידיון על תעלה לא המוקדמים דיונותיהפ תדירות) ב; (החוב אגרות של לראשונה למסחר הרישום ממועד ימים 60 חלוף
: הבאות מהתקופות אחת כל משמעו" רבעון" זה לעניין .כאמור לתשלום שנקבע במועד המוקדם פידיוןה יבוצע, הקרן של סופי פידיון לתשלום מועד או הקרן של חלקי פידיון לתשלום מועד או, ריבית לתשלום

 מוקדם פידיון לבצע רשאית החברה, לעיל האמור 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
 אגרות  בגין  ריבית  לתשלום  הקובע  המועד  שבין  בתקופה  יחול  לא  המוקדם  פידיוןה  מועד)  ה; (לשנה  אחד  פידיון  על  תעלה  לא  ח"ש  מיליון  10-מ  הנמוכים  דיונותיהפ  שתדירות  ובלבד  ח"ש  מיליון  10-מ  הנמוך  בהיקף

 החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 סעיף ראו, נוסף לפירוט. 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
-2016-01 : (אסמכתא 2016בנובמבר  9 המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה, אשר פורסם ביום  )סדרה ב( לאגרות החוב שטר הנאמנות ).ג סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 וסעיף )ב סדרה(

וחות האמורים מובא בזאת על דרך ). המידע המופיע בד2017-01-108259 : אסמכתא( 2017בדצמבר  3 המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום  )גסדרה אגרות החוב (שטר הנאמנות לו )075504
  ההפניה. 

בפברואר   6, ביום  ) בספר הנפטגרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה  ל  הממונהתקבל אישור  העד למועד בו  .  2%של    בשיעור  שנתית ריבית) ג  סדרה(  החוב  אגרות  , נשאו2019באוגוסט    31  ליום  עד***  
 2019בספטמבר  1החל מיום . ביחס לתקופה בה היא חלה ,1% של בשיעור שבמחזור ריבית שנתית נוספת (סדרה ג) , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החובהכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2018

  .10% עומד עלשיעור הריבית    ,2023באוגוסט   31ועד ליום  
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 2020 במרס 24

                

            
    

  

 

  רוטלוי, יו"ר הדירקטוריוןליגד 
  
  

  שי משה לוי, מנכ"ל



 
 
 
 
 ג' פרק 
 

 2019 דצמברב 31דוחות כספיים ליום 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 2019דוח שנתי 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ
 

 2019דוח שנתי 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 ד  ף 

 2 רכיבי הבקרה הפנימיתדוח רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת על 

 3 בדבר ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים דוח רואה החשבון המבקר

  באלפים(:)של ארה"ב  בדולרים -דוחות כספיים 

 4 על המצב הכספי ותדוח

 5 כולל אחר ורווחרווח או הפסד  ותדוח

 6 שינויים בהוןעל ה ותדוח

 7 על תזרימי המזומנים  ותדוח

 38 - 8 ים הכספי ותביאורים לדוח
 

 

 

 

 



 

   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25קסלמן וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד 
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר
 ערך ניירות ב )ג( בתקנות9לסעיף  בהתאם
 1970-ל"התש ומיידיים(,  תקופתיים )דוחות

 
 

. 2019בדצמבר  31"החברה"( ליום  -ביקרנו רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ )להלן
רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית 
אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי 

 וות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לח
 

של לשכת רואי חשבון  911רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת )ישראל( 
( 1"(. רכיבים אלה הינם: )911בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" )להלן "תקן ביקורת )ישראל( 

( 2בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )
 בקרות על תהליך אגרות החוב; )כל אלה יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.

 
פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -. על911ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת )ישראל(  

לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל 
הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, 
הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול 
של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים 

ק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה ר
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו 
 כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו

אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר 
 לעיל.

 
בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה 

ס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסי
 לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 
 .2019בדצמבר  31לדעתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 
 2018-ו  2019בדצמבר    31, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה לימים ביקרנו גם

, כלל חוות דעת 2020במרס    24והדוח שלנו, מיום    2019בדצמבר    31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.

 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב,-תל

 רואי חשבון  2020במרס  24
 PricewaterhouseCoopers International Limited  -פירמה חברה ב     
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של

 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 
 

בדצמבר  31( לימים " החברה"  –ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ )להלן 
ואת דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל  2018 -ו 2019

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 2019בדצמבר  31אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 בהתבסס על ביקורתנו.וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים  של ביטחון שאין בדוחות הכספיים

ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 
אנו סבורים שביקורתנו  על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 
 

 31לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 
ה ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופ  2018  -ו  2019בדצמבר  

( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 .2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 
של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח  911ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת )ישראל( 

כלל חוות   2020במרס    24, והדוח שלנו מיום  2019בדצמבר    31נימית על דיווח כספי של החברה ליום  כספי" רכיבי בקרה פ
 דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2020במרס  24

 PricewaterhouseCoopers International Limited  -פירמה חברה ב 
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 בע"מ (מימון)חיפושי נפט רציו 

 על המצב הכספי ותדוח
 

 בדצמבר 31  

 2018 2019 ביאור 

 אלפי דולר  

    נכסים

    נכסים שוטפים:

 * *  מזומנים ושווי מזומנים

    חייבים ויתרות חובה:

 2,313 7,250 9,5 ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואות

 41 61 9 חשבון שוטף -השותפות 

 16 1  אחרים

 2,370 7,312  סך נכסים שוטפים

    

    :נכסים שאינם שוטפים

 179,100 205,374 9,5 הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב )סדרה ב(     

 190,872 195,166 9,5 הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב )סדרה ג(

 369,972 400,540  סך נכסים שאינם שוטפים

 372,342 407,852  סך נכסים

    

    התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות:

 2,313 7,250 4 ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

 29 34  זכאים אחרים

 2,342 7,284  סך התחייבויות שוטפות

    

    התחייבויות שאינן שוטפות:

 179,100 205,374 4    אגרות חוב )סדרה ב(     

 190,872 195,166 4    אגרות חוב )סדרה ג(

 369,972 400,540  סך התחייבויות שאינן שוטפות

 372,314 407,824  סך התחייבויות

    

   7 התקשרויות 

    

 28 28 8 הון 

 372,342 407,852  סך התחייבויות והון 

 
 .דולר 1,000-סכום הנמוך מ* מייצג 

 
 

     

 אמיר ברמי  שי משה לוי   רוטלוי ליגד
 כספיםה תמנהלממלא מקום זמני ל  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון 

 
 

 .2020 במרס 24 החברה:ידי דירקטוריון  על הדוחות הכספייםשור תאריך אי
 
 
 

 .מהדוח הכספיהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 כולל אחר ורווחרווח או הפסד  ותדוח
 
 
 

 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

 2017 2018 2019 ביאור 

 אלפי דולר  

 
     הכנסות:

 20,203 25,554 27,037 9,5 לשותפותהכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין הלוואות 
 - 14,285 -  הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב 

 27,723 - 15,592 9,5 הכנסות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות 
 מפידיון מוקדם של הלוואה לשותפות בגין אגרותרווח 

 7,669 - - 4 חוב )סדרה א(    

 140 135 124 9 החזר הוצאות מהשותפות

  42,753 39,974 55,735 

     הוצאות:
 20,203 25,554 27,037 4 הוצאות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין אגרות חוב 
 - 14,285 - 9,5 הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות 

 27,723 - 15,592  הוצאות הפרשי שער בגין אגרות חוב 
 7,669 - - 4 הפסד מפידיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה א(

 140 135 124 9 הוצאות הנהלה וכלליות

  42,753 39,974 55,735 

 - - -  רווח מפעולות 

 * * *  )הוצאות( מימון אחרות, נטוהכנסות 

 * * *  סך רווח )הפסד( ורווח )הפסד( כולל לשנה  

 
 

 דולר. 1,000-ממייצג סכום הנמוך  *

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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  רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 על השינויים בהון  ותדוח

 
 

 סך ההון עודפים  הון מניות 

 אלפי דולר 

 

 28 * 28 2017בינואר  1יתרה ליום 

    - 2017תנועה במהלך שנת 

 * * - רווח כולל לשנה

 28 * 28 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

    - 2018תנועה במהלך שנת 

 * * - הפסד כולל לשנה

 28 * 28 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

    - 2019תנועה במהלך שנת 

 * * - רווח כולל לשנה

 28 * 28 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 דולר. 1,000-מייצג סכום הנמוך מ *
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 על תזרימי המזומנים ותדוח

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי דולר 

 
    -תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

 *   *   * לשנהרווח )הפסד( כולל 

    
    :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

    
    התאמות לסעיפי רווח והפסד:

 20,203   25,554   27,037 הוצאות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין אגרות חוב 
 (20,203)  (25,554)  (27,037)  הכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין הלוואות לשותפות

 27,723   (14,285)  15,592 הפסד )רווח( מהפרשי שער בגין אגרות חוב 

 (27,723)  14,285   (15,592)  לשותפותהפסד )רווח( מהפרשי שער בגין הלוואות 

  -    -    - 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים: 

 182,065   -    -  תמורה מהנפקות אגרות חוב, נטו

 (182,065)  -    -  מתן הלוואות לשותפות

 (111,522) -  -  מזומן ששולם בגין פידיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה א(
שהתקבל בגין פידיון מוקדם של הלוואה לשותפות בגין מזומן 

 111,522  -  -  אגרות חוב )סדרה א(
 (23)  (206)  (20)  גידול בחשבון שוטף עם השותפות

 12   218   15 קיטון בחייבים אחרים

 11   (12)  5 גידול )קיטון( בזכאים אחרים

 -  -  - 

 *   *   * מזומנים נטו שנבעו )שימשו( מפעילות שוטפת

    
 *  *  * שינוי במזומנים ושווי מזומנים

 *  *  * יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 *  *  * יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

 
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה ונכללים בפעילות 

    שוטפת:

 (5,247) (6,370) (7,124) ריבית ששולמה בגין אגרות חוב

 5,247  6,370  7,124 ריבית שהתקבלה בגין הלוואות לשותפות

 (7,669) -  - מזומן ששולם בגין הפסד מפידיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה א(

הלוואה לשותפות בגין    של מוקדם  רעוןמפימזומן שהתקבל בגין רווח 
 7,669  - - אגרות חוב )סדרה א(פידיון מוקדם של 

 

 דולר. 1,000-מייצג סכום הנמוך מ *
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
 
 
 
 



 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

  יםהכספי ותלדוחביאורים 
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 כללי:  - 1ביאור 
 

חברה כ 2014מרס ב 24ביום  בישראל התאגדה ,(החברה -)להלן  בע"מ (מימון)חיפושי נפט רציו  .א
כתובת משרדה . חוק החברות( -)להלן  1999-"טהתשנפרטית כמשמעות המונח בחוק החברות, 

 אביב.-, תל85יהודה הלוי רחוב הינה  החברההרשום של 
 

השותפות(,  -שותפות מוגבלת )להלן  -( 1992החברה הינה בבעלות מלאה של רציו חיפושי נפט ) .ב
אשר יחידות ההשתתפות בשותף המוגבל שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן 

" "לוויתן צפון I/15-"לוויתן דרום" וI/14 הבורסה(. לשותפות, בין היתר, זכויות השתתפות בחזקות  -
פרויקט לוויתן או  -חזקות לוויתן(, אשר בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי לוויתן )להלן ביחד  -)להלן 

 מאגר לוויתן(. 
 

תחום הפעילות היחידי של החברה הינו גיוס מקורות כספיים עבור השותפות, לרבות באמצעות  .ג
 הנפקה של אגרות חוב לציבור.

, אשר מטרותיה (Special Purpose Company - SPC)החברה הינה חברה ייעודית חד תכליתית  
( מתן הלוואות לשותפות, אשר מטרתן לשמש את השותפות 2; )וכל הכרוך בכך ( גיוס חוב1הינן: )

בעיסוקים ( ביצוע כל הפעולות הכרוכות 3)-; ולצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן
 האמורים לעיל.

  
 ,, הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א(2017ודצמבר  2016, נובמבר 2014בחודשים אוקטובר  .ד

כל קשר עם , בהתאמה. החברה התקשרה, בלציבור אגרות חוב )סדרה ב( ואגרות חוב )סדרה ג(
  אחת מההנפקות הנ"ל, בהסכם הלוואה עם השותפות.

 4ים ביאור ראואת אגרות החוב )סדרה א(. רה בפידיון מוקדם , פדתה החב2017בחודש דצמבר 
 .5-ו

 
עם רישום אגרות החוב )סדרה א( למסחר בבורסה הפכה החברה לחברה פרטית שהיא חברת אגרות  .ה

 1968-בחוק החברות ולתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח מונחה חוב, כהגדרת
פי הוראות הדיווח המתאימות  , ובהתאם לכך מדווחת החברה על(חוק ניירות ערך -)להלן  ותקנותיו

 לחוק זה והתקנות שהותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על החברה. 
 

 : עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 
 : בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים .א

 
השנים שלוש לכל אחת מו 2018-ו 2019בדצמבר  31לימים הדוחות הכספיים של החברה  (1

, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 2019בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
(International Financial Reporting Standards שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על )

( International Accounting Standard Boardידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )
וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים (  IFRS-תקני ה  -)להלן  

 .2010-שנתיים(, התש"ע
עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים המוצגות, 

 אלא אם צוין אחרת.
, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים מסוימים IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה

להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה   החברהמהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת  
 . החברההחשבונאית של 

 
 .חודשים 12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  (2

 
 :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ .ב

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1

 
נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית  החברהפריטים הנכללים בדוחות הכספיים של 

מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים מוצגים בדולר של   -)להלן    החברההעיקרית בה פועלת  
 . החברההדולר( שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של  - ארה"ב )להלן
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  :)המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 עסקות ויתרות (2
 

מתורגמות למטבע הפעילות  מטבע חוץ( - עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן
באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער הנובעים מיישוב 
עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין 

 . רווח או הפסד עללדוח לתום התקופה, נזקפים 
 

 : נכסים פיננסיים .ג
 

 IFRS  -"מכשירים פיננסיים" )להלן  ,  9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי  2018בינואר    1ביום  
 לא הייתה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה. IFRS 9 שלליישום (. 9
 
 :IFRS 9, לפי 2018בינואר  1ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  חברהמדיניות ה (1

 
 סיווג (א

 
הסיווג  מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגורית נכסים פיננסיים בעלות מופחתת. חברהה

הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי מוחזקים תלוי במודל העיסקי שבו 
החברה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי חוב כאשר,   המזומנים בגינם.

 הנכסים הפיננסיים.ורק כאשר, חל שינוי במודל העיסקי שלה לניהול 
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי 

יים, וכן התנאים שמטרתו להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוז
החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן 

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
חודשים לאחר   12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

ים. הנכסים הפיננסיים תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפ
"מזומנים ושווי מזומנים", "חייבים ויתרות כלולים בסעיפים:  חברהבעלות מופחתת של ה

 המופיעים בדוח על המצב הכספי." לשותפותחובה" וכן "הלוואות 
 

 הכרה ומדידה (ב
 

ה במועד סליקת חבררכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי ה
 ה. חברה או נמסר על ידי החברהעסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר ל

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 
ה העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים אלה. חברוה

וקבות בעלות מופחתת, על בסיס נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות ע
 שיטת הריבית האפקטיבית.

 
 הנמדדים בעלות מופחתת ירידת ערך נכסים פיננסיים (ג

 
האם חלה עליה משמעותית בסיכון  ,בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי החברה

משווה את  חברההאשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה. לשם כך, ה
הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל 
במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן 

עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית  ל מידע צופה פני עתיד.לביסוס, כול
ה מודדת את ההפרשה להפסד ממועד ההכרה בהם לראשונה, החברבסיכון האשראי 

בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד 
חודשים. סכום הפרשי  12תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

האשראי החזויים )או ביטולם( מוכר ברווח או הפסד במסגרת "רווחים )הפסדים( מירידת 
ה מניחה חברערך של נכסים פיננסיים". עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, ה

  כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.
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 )המשך(:עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

תקן חשבונאות , לפי 2017בדצמבר  31מדיניות החברה ביחס לנכסים פיננסיים עד ליום  (2
 :(IAS 39 -, "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" )להלן 39בינלאומי 

 
 סיווג (א

 
קובעת   הנהלת החברההחברה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריית הלוואות וחייבים.  

  את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים 

גים כנכסים שוטפים, פרט נכסים אלה מסוולקביעה, ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. 
חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות  12-לחלויות לתקופה של יותר מ

ושווי "מזומנים    ההלוואות והחייבים של החברה כלולים בסעיפים:כנכסים שאינם שוטפים. 
 .יהכספבדוח על המצב  הכלולים  "  לשותפותהלוואות  וכן "  ""חייבים ויתרות חובה  מזומנים",

 
 הכרה ומדידה (ב

 
ההכרה לראשונה בשווים ההוגן בתוספת עלויות עסקה. במועד הלוואות וחייבים נמדדים 

בתקופות עוקבות נמדדים הלוואות וחייבים בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית 
  האפקטיבית.

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים (ג

 
 לירידת ראייה אובייקטיבית קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה

 קיימת אם רק ערך מתהווים מירידת והפסדים של נכס ערכו ההלוואות וחייבים. 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
 

 התחייבויות פיננסיות  .ד
 

 לראשונה הוכרואגרות החוב(    -  ביחדאגרות חוב )סדרה ב( ואגרות חוב )סדרה ג( של החברה )להלן  
 מופחתת. כל נמדדות אגרות החוב בעלותעוקבות  עסקה. בתקופות עלויות בניכוי ההוגן, שוויין לפי

 רווח או הפסד בדוח דיון שלהן מוכריהפ הסכום בו הוכרו אגרות החוב לראשונה לבין ערך בין הפרש
 .4ביאור  ראו ,האפקטיבית אגרות החוב, בהתאם לשיטת הריבית תקופת פני לע

  
 מזומנים .ה

 
  .מזומנים בקופה ,במסגרת הדוח על המצב הכספי, כוללים המזומנים

 
 הון מניות .ו

 
 מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.

 
 זכאים .ז

 
כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור שירותים שנרכשו מספקים במהלך  הזכאיםיתרות 

העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך 
 שנה אחת או פחות, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות.

 
 הכרה בהכנסות .ח

 
 בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.  תקופתיהכנסות ריבית מוכרות על בסיס 
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 )המשך(:עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

א בחרה ה לתקנים, תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החבר .ט
 ביישומם המוקדם: 

 
-התיקון ל - בסעיף זה "הצגת דוחות כספיים" )להלן, 1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (1

IAS 1) 
או לא שוטפות  מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות IAS 1-התיקון ל

 בדוח על המצב הכספי. התיקון מבהיר, בין היתר כי:
 

התחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות יש זכות מהותית  (א
(Substantive Right לדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות )חודש  12

לאחר תום תקופת הדיווח. כמו כן, התיקון מבהיר כי כוונת הישות בנוגע למימוש 
הזכות אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות, ומבטל את ההתייחסות לקיומה של 

 זכות בלתי מותנית. 
תנאים הרלוונטיים זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת ב (ב

 בתאריך המאזן. 
כולל סילוק בדרך של תשלום מזומן, משאבים כלכליים אחרים  "סילוק" ההתחייבות (ג

או מכשירים הוניים של הישות. עם זאת, זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה 
 להון אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר.

 
 1רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום ייושם באופן  IAS 1-התיקון ל
או לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום  2022בינואר 

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של  IAS 1-לראשונה של התיקון ל
 החברה.

 
"מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים  ,8תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי  (2

"הצגת דוחות כספיים" , 1( ולתקן חשבונאות בינלאומי IAS 8-התיקון ל -וטעויות" )להלן 
 (IAS 1-התיקון ל - בסעיף זה )להלן

 
והתיקונים שבאו בעקבותיהם לתקני דיווח כספי  IAS 1-, התיקון לIAS 8-התיקון ל

 בינלאומיים אחרים: 
 

משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פני התקנים השונים והמסגרת  •
 ;המושגית

 מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן  •

 הנוגעות למידע שאינו מהותי.  IAS 1-משלבים חלק מההנחיות ב •
 

 ההגדרה המתוקנת הינה כדלקמן:                       
"מידע הוא מהותי אם ניתן לצפות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית או הסתרתו 
ישפיעו על החלטות שהמשתמשים העיקריים של דיווח כספי למטרות כלליות מקבלים על 

 שר מספק מידע על ישות מדווחת ספציפית."סמך הדיווח הכספי האמור, א
 

 1התיקונים האמורים ייושמו באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 
או לאחריו. בהתאם להוראות התיקונים, יישומם המוקדם אפשרי. ליישום  2020בינואר 

פיים של לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכסהנ"ל לראשונה של התיקונים 
 החברה.

 
 : מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 3ביאור 

 
הלוואות , ות חוב שהונפקוגרמהתחייבויות בגין א המכשירים הפיננסיים של החברה נובעים רובם ככולם

ביאורים   ראווריבית לקבל ולשלם בגין אותם מכשירים פיננסיים.    לשותפותבגינם    "Back to Back"  שניתנו
 .5-ו 4
 
 שוק  ןסיכו .א

 
, הרי לעיל כאמור "Back to Back" יתרות שהינןמאחר והיתרות של המכשירים הפיננסיים מהוות 

 שהחברה אינה חשופה לסיכוני שוק )סיכון שער חליפין, סיכון מחיר וסיכון ריבית(.
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 סיכון אשראי  .ב

 
לשעבודים והבטוחות באשר  .  לעיל  כאמור  לשותפותחשיפת החברה לסיכון אשראי נובעת מההלוואות  

ההלוואות האמורות ובאשר לתנאים האחרים של ההלוואות  פירעוןהאחרות העומדות להבטחת 
 .5ביאור  ראו, האמורות

 
 סיכון נזילות  .ג

 
אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה נפרעות במלואן באמצעות ההלוואות שניתנו לשותפות באופן 

ללוחות הסילוקין של  "Back to Back"שבו לוחות הסילוקין של אגרות החוב שהונפקו הינו זהה 
המזומנים ', המפרט את החלויות של תזרימי  ח4ראו ביאור    ,ההלוואות שניתנו לשותפות. בהקשר לכך

 אגרות החוב.גבי החזויים הבלתי מהוונים ל
 

 , בהתאמה.9'ו5-ו ז'4באשר לאומדני שווי הוגן של אגרות החוב ושל ההלוואות לשותפות, ראו ביאורים 
 

אגרות חוב: - 4יאור ב  
 

 אגרות חוב )סדרה א(  .א
 ראו  ,. לפרטים)סדרה א(  של אגרות החובמלא  דיון מוקדם  יפביצעה החברה  ,  2017בדצמבר    24ביום  

 .להלן ה'סעיף 
 

 אגרות חוב )סדרה ב(
פי תשקיף מדף של החברה מיום   , על2016בנובמבר    13ביום  לציבור  אגרות החוב )סדרה ב( הונפקו  

בנובמבר   9פי דוח הצעת מדף משולב עם דוח הצעת מדף של השותפות מיום    ועל  2016בפברואר    22
לפרטים השותפות. שהנפיקה ( 18( וכתבי אופציה )סדרה 17, יחד עם כתבי אופציה )סדרה 2016

 .להלן ז'סעיף  ראואודות תנאי אגרות החוב )סדרה ב(, 
מיליון ש"ח(.  630-דולר )כמיליון  164-כבסך התמורה המיידית ברוטו מההנפקה האמורה הסתכמה 

 מיליון ש"ח(. 9.8-ליון דולר )כימ 2.5-כבסך הוצאות ההנפקה הסתכמו 
 

 אגרות חוב )סדרה ג(
פי תשקיף מדף של החברה מיום  , על2017בדצמבר  4ביום לציבור אגרות החוב )סדרה ג( הונפקו 

לפרטים אודות תנאי   .2017בדצמבר   3פי דוח הצעת מדף של החברה מיום    ועל 2016בפברואר    22
 .להלן ז'סעיף  ראואגרות החוב )סדרה ג(, 

מיליון ש"ח(.  643-מיליון דולר )כ 184-כבסך התמורה המיידית ברוטו מההנפקה האמורה הסתכמה 
 מיליון ש"ח(. 7.9-ליון דולר )כימ 2-כבסך הוצאות ההנפקה הסתכמו 

 
 ותההנפקשל כל אחת מתמורת ההנפקה נטו(  -)להלן  לאחר ניכוי הוצאות הנפקה ,נפקההת התמור .ב

 והועמד אגרות החובכל אחת מסדרות הערך הנקוב של סכומי כאשר  ,הועברה לשותפות האמורות
 .("Back to Back") לשותפות בתנאים זהים לתנאי אגרות החוב הכהלווא

יהוו את מקור המימון היחיד  ,כאמור מהשותפות ותהתקבולים הצפויים לחברה מהחזר ההלווא
אגרות החוב ואין לחברה מקורות מימון אחרים לפירעון של כל אחת מסדרות ריבית הקרן והלתשלום 
 אגרות החוב כאמור.כל אחת  מסדרות של ריבית הקרן והתשלומי 

רעון מיידי ילפכי במידה שאגרות החוב תועמדנה במסגרת כל אחד מהסכמי ההלוואה נקבע כן,  כמו
, וייראו בהעמדת אגרות רעון מיידיימכל סיבה שהיא, תהא החברה זכאית להעמיד את ההלוואה לפ

 .5ביאור  ראו ,לפרטים רעון מיידי כשלעצמה עילה מספקת לכך.יהחוב לפ
 

התמורה בגין הנפקת אגרות חוב )סדרה ב( פוצלה לצורכי מדידה לרכיב ההתחייבות )אגרות החוב(,  .ג
הוכר לראשונה על בסיס שוויו ההוגן בניכוי עלויות עסקה ולרכיב האופציות, אשר נזקף להון אשר 

 . 'ד2ביאור  ראו ,השותפות ואינו משפיע על הון החברה
 

פוצלו בין שני הרכיבים בהתאם ליחסי הסכומים  לאגרות החוב )סדרה ב( עלויות העסקה המיוחסות
התמורה שיוחסה בהנפקה לרכיב ההתחייבות, לאחר ניכוי בין  ההפרש. של פיצול התמורות כאמור

עלויות עסקה, לבין הערך הנקוב שהונפק משקף ניכיון ומופחת על פני תקופת אגרות החוב בשיטת 
  ית.הריבית האפקטיב

התמורה שהועברה לשותפות בגין הנפקת אגרות חוב )סדרה ב(, משמשת את השותפות לצורך מימון 
 אות בקשר עם חזקות לוויתן.חלקה של השותפות בהוצ
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תמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת אגרות חוב )סדרה ג(, שימשה את השותפות, ראשית לצורך פידיון 
 מוקדם של ההלוואה שהועמדה לה על ידי החברה בקשר עם אגרות חוב )סדרה א(. 

החברה פידיון מוקדם מלא ביצעה  בהתאם להוראות הסכם ההלוואה בקשר עם אגרות חוב )סדרה א(,  
"Back to Back" להלן ה'החוב )סדרה א( של החברה. ראו סעיף אגרות  של. 

יתרת תמורת ההנפקה לאחר הפידיון המוקדם כאמור, משמשת את השותפות אך ורק לצורך מימון 
חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוויתן, לרבות מחזור חובותיה בקשר עם מימון חלקה בהוצאות 

כרו לראשונה על בסיס שווי הוגן, בניכוי עלויות בקשר עם חזקות לוויתן. אגרות חוב )סדרה ג(, הו
לבין הערך הנקוב שהונפק משקף   ,עלויות עסקהניכוי  לאחר    ,בין התמורה שהתקבלה  ההפרשעסקה.  

 פרמיה ומופחת על פני תקופת אגרות החוב )סדרה ג( בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

בדצמבר  3וביום  חתמה החברה על שטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה ב(, 2016בנובמבר  9ביום  .ד
אחת  את תנאי כלכוללים , אשר , חתמה החברה על שטר נאמנות לאגרות החוב )סדרה ג(2017

 ,בין היתר ,שטרי הנאמנות כוללים שטרי הנאמנות(. - ביחד)להלן  , בהתאמהמסדרות אגרות החוב
  .הנחיות ומגבלות בדבר הגדלת סדרות אגרות החוב והנפקת סדרות נוספות של אגרות חוב

 
, כי סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ג( שתנפיק החברה הובהרלעניין אגרות חוב )סדרה ג( 

מעת לעת, כולל אגרות החוב )סדרה ג( שתונפקנה בדרך של הרחבת הסדרה כמפורט בשטר 
לפי השער )מיליון דולר  200-הנאמנות, לא יעלה על ערך נקוב בסכום בשקלים חדשים השווה ל

ם יתכן פירעון מיידי ומימוש בטוחות )שטרי הנאמנות פידיון מוקדם ביוזמת החברה ומקרים בה  ;(היסודי
עילות לפירעון מיידי כמקובל בשטרי נאמנות לאגרות חוב, החלות על החברה ועל השותפות  יםכולל

וכוללות, בין היתר, הפסקת תשלומים; פירוק, כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים; הרעה מהותית בעסקי 
; אם ההלוואות במועדןי שהשותפות לא תוכל לפרוע את השותפות שכתוצאה מכך קיים חשש ממש

להסכמי בהתאם  החברהקיים חשש ממשי שהשותפות לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי 
השותפות בחזקות לאחזקת  הנאמנות עילות ספציפיות הנוגעות    ישטר  ים. כמו כן, מכיל(ועודההלוואות  

(; אם יוטל 100%)מתוך  5%אם אחזקותיה של השותפות בחזקות לוויתן פחתו משיעור של  -לוויתן 
ולא  בחזקות לוויתן השותפותלזכויותיה של עיקול, ימומש שעבוד, או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל 

 .הנאמנותפרק הזמן שנקבע בשטר  יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך
 

דיון מוקדם, חלקי או מלא, של ההלוואה יעל ביצוע פהשותפות לחברה  הודיעה  ,  2017בנובמבר    9ביום   .ה
ביום  ( ובעקבות כך,ידי החברה, מכספי תמורת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה א  שהועמדה לה על

, החליט דירקטוריון החברה על ביצוע פידיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א(, 2017בנובמבר  9
 בהשלמת הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ג(.  שהותנהחלקי או מלא, 

 
)להלן   2017בדצמבר    24ביום ,  כמתואר בסעיף א' לעיל  לאחר השלמת הנפקת אגרות חוב )סדרה ג(

למחזיקי אגרות החוב )סדרה א( את הסכום הגבוה מבין  שילמה החברה ,דיון המוקדם(ימועד הפ -
דיון מוקדם של אגרות יבגין פ)סדרה א(  לאגרות החוב שלוש החלופות המפורטות בשטר הנאמנות

. החלופה שסכומה הוא הגבוה ביותר מיליון ש"ח(  417-מיליון דולר )כ  119-בסך של כ  חוב )סדרה א(ה
דיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( ילפ  שעמדוהיתה יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב )סדרה א(  

כשהיא מהוונת לפי תשואת אג״ח ממשלתי שקלי )כהגדרתה בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 
המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון דיון  יהיוון אגרות החוב חושב החל ממועד הפ  .2.5%א(( בתוספת  

עמד דיון המוקדם בהתאם לחלופה זו ידיון מוקדם. שער הפילפ שעמדושנקבע ביחס לאגרות החוב 
 ש"ח ערך נקוב שנפדה. 1ש"ח לכל  1.23845על 

 
 פרעה השותפות את ההלואה בקשר עם אגרות חוב )סדרה א( לחברה באותם סכומים. ,במקביל

לעיל,  ההפרש בין הסכום ששולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה א(, לפי שער הפידיון המוקדם האמור
לבין הערך ההתחייבותי לפיו הוצגו אגרות החוב )סדרה א( בספרים במועד הפידיון המוקדם, נזקף 

מיליון ש"ח(.   27-מיליון דולר )כ  7.7-הכולל כהפסד חשבונאי מפידיון מוקדם בסך של כ  לדוח על הרווח
במקביל, הכירה החברה ברווח חשבונאי בסכום זהה בגין פידיון מוקדם של ההלוואה שניתנה 

 לשותפות בקשר עם אגרות החוב )סדרה א(.
 

אגרות  ך נקוברע 17,820,000ביצעה השותפות רכישות מחוץ לבורסה של , 2020בחודש פברואר  .ו
מיליון ש"ח. בהתאם להחלטת דירקטוריון השותף   22.7-בתמורה לסך של כ  החברהחוב )סדרה ב( של  

למכירה בבורסה או מחוץ בעתיד ידי השותפות כאמור לא תוצענה  הכללי, אגרות החוב שנרכשו על
 לבורסה.
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 תנאי אגרות החוב: .ז
 

 
 
 
 
 

 אגרות חוב )סדרה ג( אגרות חוב )סדרה ב( 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2019 2018 2019 2018 

     

 633,849 633,849 617,587 617,587 ערך נקוב )אלפי ש"ח(
     

 190,872 195,166 179,100 205,374 יתרה בספרים )אלפי דולר(*
 175,272 205,176 181,486 224,393 שווי הוגן )אלפי דולר(

     
 2021באוגוסט  31 - 33.33% מועד תשלום קרן

 2022באוגוסט  31 - 33.33%
 2023באוגוסט  31 - 33.34%

 2021באוגוסט  31 - 33.33%
 2022באוגוסט  31 - 33.33%
 2023באוגוסט  31 - 33.34%

 
     

אחת מהשנים באוגוסט של כל  31 תשלום ריביתמועד 
 )כולל( 2023עד  2017

אחת מהשנים באוגוסט של כל  31
 )כולל( 2023עד  2018

 
    

יום קובע לתשלום הריבית 
 והקרן

באוגוסט של כל אחת מהשנים  25
)כולל(. התשלום  2022עד  2017

באוגוסט  31האחרון ישולם ביום 
2023 

אחת מהשנים באוגוסט של כל  25
)כולל(. התשלום  2022עד  2018

באוגוסט  31האחרון ישולם ביום 
2023 

 
     

 ריבית נקובה על יתרת הקרן 
 (1הבלתי מסולקת ) 

 2020עד  2017בשנים  - 2%

 2023עד  2021בשנים  -18.5%

 2019עד  2018בשנים  - 2%

 2023עד  2020בשנים  -10%

     
     

 )דולרי( 6.68% )שקלי( 7.58%              שנתי אפקטיביתשיעור ריבית 
     

ריבית ששולמה במהלך השנה 
 (1אלפי דולר( )ב)

3,505 3,391 3,619 2,979 

     
קרן וריבית אגרות החוב תהיינה  שקלי בסיס הצמדה

הדולר ביום היציג של צמודות לשער 
דולר =  1)קרי  2017בנובמבר  30

 השער היסודי( -)להלן ( 3.499
 

     
 לא מדורגות לא מדורגות דירוג

 
    

תמלוג מהשותפות וחשבון משועבד  (2בטוחות לאגרות החוב )
 לריבית

תמלוג מהשותפות וחשבון משועבד 
  לריבית

 
 
 ללא ריבית שנצברה.  *
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 :)המשך(אגרות חוב  - 4ביאור 
 

, ביחס לתקופה 1%זכאים לריבית שנתית נוספת בשיעור היו אגרות החוב כל אחת מסדרות מחזיקי  (1)
אישור הממונה על ענייני הנפט התקבל עד המועד בו ממועד הנפקת אגרות החוב ובה היא חלה, 

לרישום ( ומשרד האנרגיה, בהתאמה הממונה -)להלן  והמים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה
 -)להלן  ו'5כאמור בביאור  אגרות החובכל אחת מסדרות עם בקשר בספר הנפט התמלוג לחברה 
 ימים בשנה. 365לפי מספר הימים בתקופה על בסיס חושבה הריבית  אישור הממונה(.

 
בקשר עם  התמלוגושעבוד לרישום  , המועד בו התקבל אישור הממונה2018בפברואר  6עד ליום 

, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן ורישומו של השעבוד בספר הנפט אגרות החוב )סדרה ג(
 .לעיל כאמור ביחס לתקופה בה היא חלה(, שבמחזור ריבית שנתית נוספת גאגרות החוב )סדרה 

בשיעור שנתית נוספת בהתאם, ההלוואה לשותפות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ג( נשאה ריבית 
 זהה.

 
 בטוחות: (2)

 
 מהשותפות תמלוג ( א)

יצוין כי השעבוד על התמלוג בגין אגרות החוב )סדרה א( הוסר  .ו'5ביאור  ראו ,לפרטים נוספים
 .בסעיף ה' לעיל כמתואר ,דיון אגרות החוב )סדרה א(יפ בעקבות

 
 כרית ריביתחשבון  (ב)

 ידה ועל על נפתחור שאת ריבית  ובהתאם לשטרי הנאמנות, לשותפות קיימים חשבונות בגין כרי
 אגרותי  מחזיק  עבור הנאמן לטובת  אגרות החוב( ושועבדוסדרות  משמה )חשבון נפרד לכל אחת  

 החברה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה יחיד ראשון קבוע הנאמן( בשעבוד -החוב )להלן 
 הקרן תשלומי של הפירעון  הבטחת גבלה לשםה  בדרגה ללא ראשון שוטף יחיד ובשעבוד בחשבון

פיגורים, ככל שתחול( וסכומים נוספים,   והריבית של כל אחת מסדרות אגרות החוב )לרבות ריבית
 לפירעונן עד הנאמנות, וזאתהאמור בכל אחד משטרי   עם בקשר  בהם חייבת החברה תהיה אשר

 החוב. אגרות של המלא
דיון אגרות יפ  בעקבותיצוין כי השעבוד על חשבון כרית הריבית בגין אגרות החוב )סדרה א( הוסר  

  .כמתואר בסעיף ה' לעיל ,החוב )סדרה א(
 

הטבלה להלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות, שאינן נגזרות, של החברה כשהן מסווגות  .ח
לקבוצות חלות רלוונטיות, על פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך הדוח על המצב 

 הכספי.  
 

 הסכומים המוצגים בטבלה הינם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.
 

 
 בדצמבר 31לשנה שתסתיים ביום  

 2020 2021 2022 2023 

 אלפי דולר 

     :2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 11,020 22,040 33,059 3,574 ריבית בגין אגרות חוב )סדרה ב(*
 6,039 12,077 18,115 18,115 ריבית בגין אגרות חוב )סדרה ג(

 - - - 34 זכאים אחרים
 59,567 59,567 59,567 - אגרות חוב )סדרה ב(*

 60,384 60,384 60,384 - אגרות חוב )סדרה ג(

 21,723 171,125 154,068 137,010 
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 :)המשך(אגרות חוב  - 4ביאור 
 
 

 31לשנה שתסתיים ביום  
 לשנים בדצמבר

 
2019 2020 2021 - 2023 

 אלפי דולר 

    :2018בדצמבר  31יתרה ליום 
 60,971 3,296 3,296 **)סדרה ב(ריבית בגין אגרות חוב 

 36,232 18,115 3,623 ריבית בגין אגרות חוב )סדרה ג(
 - - 29 זכאים אחרים

 164,778 - - **אגרות חוב )סדרה ב(

 181,151 - - אגרות חוב )סדרה ג(

 6,948 21,411 443,132 

 
תזרימי המזומנים . שער החליפין שנלקח לחישוב * בסיס ההצמדה של אגרות חוב )סדרה ב( הינו שקלי

 .2019בדצמבר  31הינו שער החליפין ליום  החוזיים הבלתי מהוונים
תזרימי המזומנים בסיס ההצמדה של אגרות חוב )סדרה ב( הינו שקלי. שער החליפין שנלקח לחישוב  **

 .2018בדצמבר  31הינו שער החליפין ליום  החוזיים הבלתי מהוונים
 

 :לשותפותהלוואות  - 5ביאור 
 

התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם השותפות בקשר עם אגרות חוב )סדרה   ,2014בספטמבר    14ביום  
פידיון מוקדם   במקביל  נעשה  ההלוואה  לתנאי הסכםובהתאם    2017בדצמבר    24א(. הלוואה זו נפרעה ביום  

  .4 ביאור ראו ,אגרות חוב )סדרה א(. לפרטים לש
 

, (ב, התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם השותפות בקשר עם אגרות חוב )סדרה  2016  ובמברנב  9ביום  
 (.ג, התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם השותפות בקשר עם אגרות חוב )סדרה  2017  בדצמבר  3ביום  ו

 :יםהאמורההלוואות הסכמי להלן תמצית עיקרי 
 

כל אחת בגין  )בניכוי הוצאות הנפקה( תמורת ההנפקהלשותפות, את להעביר החברה התחייבה  .א
כהלוואות (,  "Back to Back"אגרות החוב )כל אחת מסדרות  חוב ובאותם תנאים של  האגרות  מסדרות  

אותה אך ורק ההלוואות ישמשו התחייבה כי   (. השותפותההלוואות -)להלן  Non-Recourseמסוג 
מימון  בקשר עםמחזור חובותיה וכן לצורך ) חזקות לוויתןלצורך מימון חלקה בהוצאות בקשר עם 

 .(בקשר עם אגרות חוב )סדרה ג( ,בקשר עם חזקות לוויתןחלקה בהוצאות 
 

אגרות כל אחת מסדרות השותפות התחייבה להחזיר לחברה סכום השווה לסכום הערך הנקוב של  .ב
כל רעון של יובאותם מועדי פ עדסכום ההלוואה( בצירוף הריבית הרלוונטית לאותו מו -החוב )להלן 

 . 4גרות החוב כמתואר בביאור אחת מסדרות א
רעון יחודשים לפני כל מועד פ 6כי במידה ועד  השותפות התחייבה בכל אחד מהסכמי ההלוואה

ההלוואה הרלוונטית לא יהיו לה הכנסות ממאגר לוויתן, היא תפעל לגיוס הון או מימון מחדש שיאפשר 
רעון החלק מקרן ההלוואה בתוספת הריבית שתיצבר על אותו חלק מקרן ההלוואה ילה לפרוע את פ

 רעון.ישעליה לפרוע באותו מועד פ
 

 אגרות החובשל  ריבית שנתית שקלית בשיעור ריבית  סכום ההלוואה בגין אגרות חוב )סדרה ב( נושא   .ג
סכום ההלוואה בגין אגרות חוב )סדרה ג( נושא ריבית שנתית בשיעור ריבית   , ללא הצמדה.)סדרה ב(

 3.499  דולר =   1)  2017בנובמבר    30הדולר ביום  היציג של  (, צמודה לשער  גשל אגרות החוב )סדרה  
 (. ש"ח

 
אגרות החוב. כל אחת מסדרות  באותם מועדים שעל החברה לשלם ריבית למחזיקי משולמת  הריבית   .ד

דיון יבצרוף הריבית( לפהרלוונטית  )סכום ההלוואה  ההלוואות  כל אחת מהשותפות רשאית להעמיד את  
, חלקי או מלא, יבוצע הרלוונטית דיון מוקדם של ההלוואהימוקדם, בכל עת. הוסכם כי במקרה של פ

בהסכם ההלוואה  במקביל פידיון מוקדם ובאותם סכומים של אגרות החוב שכנגדן הועמדה ההלוואה.
ת חוב )סדרה ג( נקבע כי השותפות תהיה רשאית לפרוע כל סכום מההלוואה )קרן ההלוואה ושל אגר

, בהתאם החברהידי  מוקדם, מותנה ברכישה עצמית של אגרות החוב על בפירעוןבצירוף הריבית( 
 להוראות שטר הנאמנות ולכל דין.
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 ביאור 5 - הלוואות לשותפות )המשך(: 
 

במידה ואגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי מכל סיבה שהיא, החברה זכאית להעמיד לפירעון מיידי  .ה
בהעמדת את ההלוואה )שניתנה בקשר עם אותה סדרת אגרת חוב שהועמדה לפירעון מיידי(, וייראו 

בעו אגרות החוב לפירעון מיידי כשלעצמה עילה מספקת לכך. לפרטים בדבר עילות לפירעון מיידי שנק
 ד'.4בשטרי הנאמנות, ראו ביאור 

 
להבטחת פירעון ההלוואות )קרן ההלוואה בצרוף הריבית( העניקה השותפות לחברה, ביחס לכל  .ו

הלוואה בנפרד, זכות לקבלת תמלוג בכסף מחלקה של השותפות בגז ובנפט שיופקו וינוצלו רק ממאגר 
 התמלוגים(. -לוויתן, כמפורט להלן )להלן 

 
להבטחת מלוא התחייבויות החברה בקשר עם הינן , אשר ניתנו ביחס לכל הלוואה בנפרד, אלות יוזכו

  .והריבית הקרן תשלומי ובכלל זה ובמועד המלא , לרבות פירעונןאגרות החובכל אחד מסדרות 
בדרך של רישומו בספר הנפט וכן הינה  , בקשר עם כל אחת מסדרות אגרות החוב,יצירת השעבוד

, הושלמו רישומי כל השעבודים בהתאם לשטר אישור הדוחות הכספייםנכון למועד ברשם החברות. 
 הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב( ולשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג(. 

 
יבית( החברה זכאית לממש את זכותה לקבלת תמלוג אך ורק אם ההלוואה )סכום ההלוואה בצרוף ר

לא תיפרע עד )וכולל( מועד הפירעון ו/או כאשר יקבע בית המשפט המוסמך בפסק דין סופי וחלוט כי 
כמו כן, המועד הקובע לקבלת התמלוג(.  -התקיימה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי )להלן 

סעיף ידי השותפות כמפורט ב קבלת תמורות מכוח התמלוגים תדחה עד לתשלום חובות בכירים על
6 . 
 

, קרי לאחר 2023ועד שנת  2021פי תנאי אגרות החוב, תשלומי הקרן בגינן יפרעו החל משנת  על
 . 2019בדצמבר  31כאמור ביום תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן 

תבטל פקע ותעד )וכולל( מועד הפירעון, תתפרע במלואה ההלוואה )בצירוף ריבית( קרן במידה ש
יבוטל. יפקע ובאופן אוטומטי זכותה של החברה )לרבות כל מי שיכנס בנעליה( לקבל את התמלוג והוא  

 החברה על כל המסמכים הדרושים לצורך ביטול התמלוג. תחתום במקרה כאמור 
 

 , למעט אם מצויין אחרת,)הפירוט שלהלן מובא בלשון יחיד, אך יםלהלן פרטים נוספים ביחס לתמלוג
ויש לקרוא   (ג( והן לתמלוג בגין אגרות החוב )סדרה  בהוא מתייחס הן לתמלוג בגין אגרות חוב )סדרה  
 :אותו כנפרד לגבי כל אחת מהסדרות האמורות(

 
 ינוצלו( רק ממאגר לוויתן. גז ונפט שיופקו וינוצלו )ככל שיופקו ו  מתוך  בכסף  כאמור, התמלוג ישולם (1

 
)מתוך   10%ביחס לשיעור של  ויחושב    10%בשיעור של  הוא  בגין אגרות החוב )סדרה ב(  התמלוג   (2

, ויחושב ביחס 12%התמלוג בגין אגרות החוב )סדרה ג( הוא בשיעור של     .לוויתןממאגר  (  100%
  .לוויתן ( ממאגר100%)מתוך  10%לשיעור של 

התמלוג ואופן חישובו כאמור לא ישתנו במקרה של שינוי הערכות המשאבים מובהר, כי שיעור 
 במאגר לוויתן.

 
 על אף האמור לעיל, במקרים המפורטים להלן, יבוצעו התאמות לשיעור התמלוג:   (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        
 

השותפות חלק מאחזקותיה במאגר לוויתן, כך ששיעור אחזקתה החדש במקרה בו תמכור  (ב
( מבלי שיבוצע פידיון מוקדם של ההלוואה ושל 100%)מתוך  10%-במאגר ירד מתחת ל

שיעור התמלוג יעודכן לפי החישוב הבא והוא ירשם על החלק בשיעור  ,אגרות החוב
 האחזקות החדש: 

 
 שיעור תמלוג ישן שיעור תמלוג חדש =

X  
 

 שיעור האחזקות החדש במאגר =   Xכאשר 
                    10% 
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  :)המשך( הלוואות לשותפות - 5ביאור 
 

 במקרים כאמור החברה תחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע ההתאמות בתמלוג.
 

במטבע פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא    השותפות תשלם לחברה את התמלוג בדולרים או )אם על (4
ישראלי( במטבע ישראלי, כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת התשלום 

פי המחיר בפי הבאר. התשלום כאמור, יעשה אחת בכל חודש. מהתמלוג ינוכה   בפועל, מחושב על
 פי דין. "ב אחרים אשר יש לנכותם עלצאו כיוו/כל מס ו/או היטל 
 

 ככל שרלוונטי, וינוצלו ממאגר לוויתן לצורך חישוב התמלוג, מדידת הכמויות של גז ונפט שיופקו (5
, ייעשו באותו אופן שנעשית המדידה לצורך תשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק הנפט

. התמלוג יחושב רק ביחס לכמויות של גז ונפט שיופקו וינוצלו חוק הנפט(  -)להלן    1952-תשי"בה
 וג העל.ממאגר לוויתן החל מהמועד הקובע לקבלת תמל

 
קבלת תמורות מכוח התמלוג תדחה עד לתשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק הנפט )ו/או כל  (6

פי דין(, תשלום תמלוגי על לשותף הכללי של השותפות,   "ב אחרים עלצנטלים ו/או היטלים ו/או כיו
השותף הכללי( ולחברת איתן אייזנברג בע"מ )גיאולוג השותפות(   -רציו חיפושי נפט בע"מ )להלן  

פיתוח לצורך יעמידו לשותפות מימון העמידו ו/או וכן תשלומים שוטפים לתאגידים פיננסיים אשר 
(, באופן שהוא ישולם מהכנסות השותפות מגז ונפט החוב הבכיר -חזקות לוויתן )להלן ביחד

שיופקו וינוצלו ממאגר לוויתן לאחר ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגים כאמור ולאחר תשלום 
 התשלומים בגין החוב הבכיר.

 
כי הזכות לקבלת כספים מכוח התמלוג תוגבל לגובה יתרת קרן אגרות החוב בצירוף ריבית הוסכם   (7

)בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב  הנאמנות( שהיא תישא ירתה בשטרוריבית הפיגורים )כהגד
)סדרה ג( נקבע גם כי הזכות תכלול סכומים נוספים בהם תחוב השותפות כלפי החברה בהתאם 

, ועם תשלום מלוא הסכום כאמור תפקע זכותה של החברה לקבל את התמלוג להסכם הלוואה(
ן, יחתמו על כל המסמכים יאו הנאמן, לפי העני/והתמלוג יפקע ויבוטל. במקרה כאמור החברה ו

 הדרושים לצורך ביטול התמלוג ולצורך ביטול השעבוד שיירשם עליו.
 

)מלבד חשבון כרית הריבית  ההלוואה לא תהיה מובטחת בכל בטוחה נוספת מצד השותפות (8
 .(4כמתואר בביאור 

 
להלן יתרת  לשותפות. ןבמלוא, הועמדו ההלוואות 2017 ודצמבר 2016 נובמבר יםבחודש (9

 ההלוואות והשווי ההוגן שלהן:
 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 אלפי דולר 

   הערך הפנקסני:
 180,202 206,569 הלוואה לשותפות )סדרה ב(*

 192,083 201,221 הלוואה לשותפות )סדרה ג(**

   שווי הוגן: 
 181,486 224,393 הלוואה לשותפות )סדרה ב(

 175,272 205,176 הלוואה לשותפות )סדרה ג(

 
 בגין סדרה ב , יתרת ההלוואה2018בדצמבר  31-ו 2019בדצמבר  31לימים נכון  *

, אלפי דולר 1,102-וכ דולראלפי  1,195-ריבית לקבל בסך של ככוללת בתוכה 
 .בהתאמה

 בגין סדרה ג , יתרת ההלוואה2018בדצמבר  31-ו 2019בדצמבר  31נכון לימים  ** 
אלפי דולר,  1,211-וכ אלפי דולר 6,055-ריבית לקבל בסך של ככוללת בתוכה 

 בהתאמה.
 

השבועות האחרונים מאופיינים בירידות שערים חדות בשווקי ההון הגלובאליים בכלל  יצויין כי
הקורונה  נגיף, עקב התפרצות החברהובסקטור הגז והנפט בפרט, וזאת, למיטב ידיעת 

והפגיעה הצפויה בכלכלה העולמית. האירועים הגלובאליים הביאו, בין היתר, לירידות שערים 
. של החברה של אגרות החוב ןולפיכך לירידת שווי בע"מ תל אביבחדות בבורסה לניירות ערך ב

 מידתו והשפעותיו אינן צפויות ואינן בשליטת ו המשבר אותו חווים השווקים עדיין בעיצומו
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 ביאור 5 - הלוואות לשותפות )המשך(: 
 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, השווי ההוגן של  לדעת כיצד ומתי יסתיים.ולא ניתן  החברה
 136 -אלפי דולר ו 150ההלוואה לשותפות )סדרה ב( ושל ההלוואה לשותפות )סדרה ג( הינו 

חשוב לציין, כי  שווי הוגן זה מבוסס על השווי ההוגן של אגרות החוב. אלפי דולר, בהתאמה.
ההוגן  ן, אינה מושפעת משוויצרוף הריבית(פירעון ההלוואות )קרן ההלוואה בחבות השותפות ל

 של אגרות החוב, כאמור.
 

 ה:מסים על הכנס - 6ביאור 
 

 :מס הכנסה .א
 

יהן הסדר מס שיחול עלרשות המסים(    -)להלן    בישראל  השותפות והחברה קיבלו מרשות המסים .1
להלן עיקרי כתבי אופציה לציבור. והנפקת אגרות חוב משולבת עם בעניין הנפקת אגרות חוב 

 הסדר המס שניתן:
 
לשותפות יותר לקבל הלוואה מהחברה מבלי שהדבר יהווה הפרה של אישור השותפות  (א

כאמור בתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות 
  .1988-ההשתתפות בשותפות לחיפושי נפט( התשמ"ט

 
גרות החוב ותשמש את השותפות לצורך מימון חלקה אההלוואה תינתן בתנאים זהים ל (ב

 לוויתן.  פרויקטבהוצאות בקשר עם 
 

 .מהחברהמכספי ההלוואה  לצד שלישי הלוואהלהעמיד השותפות אינה רשאית  (ג
 

, פורסם חוק 2016הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל. בחודש דצמבר  .2
                       2017ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

, אשר קבע הפחתה של מס חוק ההתייעלות הכלכלית( -)להלן  2016-(, התשע"ז2018-ו
. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת החוק האמור 23%שיעור של ל 25%החברות משיעור של 

. כפועל יוצא, שיעור המס שחל 24%יהיה    2017הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות בשנת  
 . 23%ואילך הינו  2018ושיעור מס החברות משנת  24%היה  2017בשנת 

 
 2014שנת שומה עצמית שהוגשה על ידי החברה ל החברה לא נישומה למס מיום היווסדה. .3

 נחשבת כסופית.
 

 החלטות מיסוי לעניין הסכמים שבין השותפות לבין חברות הייצוא: .4
 

קט לוויתן לבין חברת יהחלטת מיסוי לעניין הסכם ייצוא גז טבעי בין בעלות הזכויות בפרוי (א
הסכם   –)להלן    The National Electric Power Company  -החשמל הלאומית של ירדן  

 בהתאמה(: NEPCO -ו הייצוא
 , שניתנה לבעלות הזכויות בלוויתן על2017בינואר  19מיום ההחלטה כאמור, במסגרת 

 26סים, ביחס להסכם הייצוא בו התקשרו בעלות הזכויות בלוויתן )ביום יידי רשות המ
, התחייבו בעלות הזכויות NEPCOעם  השיווק(באמצעות חברת , 2016בספטמבר 

לצרכנים פוטנציאלים חדשים להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר בלוויתן להציע  
( 2.א)1, כמפורט בסעיף ד.Brent-שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית מבוססת מחיר ה

החלטת הממשלה(, כאשר  - )להלן 2015באוגוסט  16מיום  476מס'  ממשלהלהחלטת 
ום חתימת הסכם ההתחייבות להצעה כאמור תחול במהלך תקופה של שלוש שנים מי

.ד. לנספח ב' להחלטת הממשלה 2הייצוא. ההצעה תתבצע בהתאם להוראות סעיף 
 על פילרבות לעניין מועד האספקה אשר יכול לחול בכל מועד החל מתחילת האספקה 

הסכם הייצוא )אשר בענייננו יחול לאחר תחילת אספקת הגז ממאגר לוויתן( ועד לשש 
 מפורט לעיל.שנים מיום חתימת הסכם הייצוא כ

 
החלטת מיסוי לעניין הסכם ייצוא גז טבעי בין בעלות הזכויות בפרוייקט לוויתן לבין חברת  (ב

דולפינוס  -ו הסכם הייצוא -)להלן  Dolphinus Holdings Limited – דולפינוס 
 בהתאמה(:

, שניתנה לבעלות הזכויות בלוויתן על ידי רשות 2019בדצמבר    9במסגרת ההחלטה מיום  
, ביחס להסכם הייצוא בו התקשרו בעלות הזכויות בלוויתן עם דולפינוס, התחייבו סיםיהמ

 בעלות הזכויות בלוויתן להציע, בין היתר, לצרכנים פוטנציאלים חדשים, להתקשר 
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 :)המשך( הכנסהסים על ימ – 6ביאור 
 

בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שנקבע בהסכם הייצוא בכפוף למספר התאמות 
 שנקבעו בהחלטת המיסוי.  ההתחייבות להצעה כאמור תחול במהלך תקופה של שלוש

.ד. לנספח ב' 2שנים מיום מתן החלטת המיסוי. ההצעה תתבצע בהתאם להוראות סעיף 
האספקה אשר יכול לחול בכל מועד החל מתחילת   להחלטת הממשלה לרבות לעניין מועד

האספקה על פי הסכם הייצוא )אשר בענייננו יחול לאחר תחילת אספקת הגז ממאגר 
 (.2019בספטמבר  26 לוויתן( ועד לשש שנים מיום תיקוף הסכם הייצוא )שהתבצע ביום

 
 : 2011-חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א .ב

 
את המלצות ועדת ששינסקי להחלת שינויים במיסוי החל   הממשלהאישרה    2011בחודש ינואר   (1

התקבל חוק מיסוי  2011במרס  30בענף חיפושי נפט וגז בישראל. בעקבות ההמלצות, ביום 
 פורסם החוק ברשומות. 2011באפריל  10וביום החוק(  -)להלן 2011-רווחי נפט, התשע"א

על הכנסות השותפות הכוללים,  יישומן של ההמלצות והחוק גרם לשינוי בכללי המיסוי החלים
בין היתר, ביטול ניכוי האזילה והנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק. החוק כולל 

. עיקרי הוראות 2014הוראות מעבר לגבי מיזמים מפיקים או כאלה שיחלו בהפקה עד שנת 
 החוק הם כדלקמן:

 
 השארת שיעור התמלוגים למדינה ללא שינוי; (א
 
 ביטול ניכוי האזילה; (ב
 
 הנהגת היטל רווחי נפט וגז (ג

 
המקדם(, על פי היחס בין ההכנסות   -פקטור )להלן  Rההיטל יחושב לפי מנגנון מוצע מסוג  

לי אהמצטברות נטו מהפרויקט לבין ההשקעות המצטברות כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימ
היחס, יגדל ההיטל , וכשיעלה 1.5 -יגיע לפקטור  Rיחס ייגבה החל בשלב שבו  20%של 

כן, נקבע   . כמו2.3  -עם הגעת היחס ל  50%בצורה פרוגרסיבית עד לשיעור המקסימלי של  
בהפרש בין שיעור  0.64במכפלה של  2016ששיעור ההיטל כאמור, יופחת החל בשנת 

לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין שיעור המס  126מס החברות הקבוע בסעיף 
החל משנת המס  46.8%האמור הופחת לשיעור של לי אסימקהמ)השיעור  18%של 

)תיקוני חקיקה  בחוק ההתייעלות הכלכלית מסהרי ואילך, בעקבות שינוי שיעו 2018
בנוסף נקבעו הוראות נוספות   .((2018  -ו  2017ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  

לענין ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה; גבולות ההיטל לא 
(; תשלום Fencing Ringרד )ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפ

על ידי בעל זכות נפט המחושב כשיעור מהנפט המופק, יהיה חייב מקבל התשלום בתשלום 
היטל בהתאם לגובה התשלום שקיבל, וסכום זה יופחת מסכום היטל שבו חב בעל זכות 

לשותפות הנפט. יצוין כי, נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, בכל המשאבים בהם יש 
 חלק, טרם הופקו הכנסות

 
החל משנת המס שבה חל מועד תחילת ההפקה המסחרית, יינתן פחת מואץ בשיעור  (ד

. כמו כן, תינתן אפשרות לבחירת פחת 10%הנתון לבחירת בעל זכות הנפט, של עד 
 , עד לגובה ההכנסה החייבת באותה שנה.10%בשיעור משתנה אשר אינו עולה על 

 
בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב ודיווח על רווחי השותפים  - מיסוי שותפות נפט (ה

 בשותפויות העוסקת בחיפושי נפט, לרבות אופן חישוב ותשלום המס הנובע מרווחים אלה.
 

בהתאם לחוק, מגישה מפעילת הפרויקטים דוח מס, הכולל, בין היתר, נתונים מצטברים  (ו
 .רפקטו R -הבדבר תקבולים והשקעות לצורך חישוב 

 
נחתמו שומות  , 2011-מיסוי רווחי נפט התשע"א חוקלבהתאם  יצוין, כי נכון למועד זה,

 .2017היטל עם רשות המיסים עד וכולל בגין שנת 
המיסים לעניין איחוד על כך, הגיעו בעלות הזכויות במיזם לוויתן להסכמות עם רשות    נוסף

לצרכי החוק והדיווחים על פיו וזאת בהתאם חזקות לוויתן )צפון ודרום( כמיזם נפט אחד 
   )א( לחוק.8להוראות סעיף 

כמו כן, יצוין כי ניכוי האזילה בוטל במסגרת תיקון לתקנות מס הכנסה שאושר בועדת 
 הכספים של הכנסת. 
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 :)המשך( מיסים על הכנסה – 6ביאור 
 

הכנסותיה והוצאותיה של , לפקודה 1א'63לחוק נקבע כי לעניין סעיף  19בהתאם לסעיף  (2
השותפות מיוחסות ל"מחזיק זכאי" וזאת על פי חלקו המחושב על בסיס כמות היחידות 

 ידו בתום השנה. המוחזקות על
 

 כמו כן נקבע בסעיף הנ"ל, כי השותף הכללי יהיה חייב בהגשת דוח על הכנסתה החייבת של
, והשותף הכללי ישלם בעת הגשת מנהלההשותפות או הפסדיה, בהתאם להוראות שקבע 

הדוח השנתי של השותפות את המס הנובע ממנו על חשבון המס שחייבים בו השותפים 
 בשותפויות בשנת המס שלגביה הוגש הדוח, לפי הכללים שנקבעו בחוק.

על רווחים שמקורם בהכנסה יהיה ככלל, בעת חישוב המס לתשלום כאמור, שיעור המס שיחול  
שיעור המס שולי  -כדלקמן: בגין חלקם של מחזיקים יחידים )לרבות קרנות נאמנות חייבות( 

 -החל בשנת המס, בגין חלקם של מחזיקים שהינם חבר בני אדם )לרבות גופים מוסדיים( 
 שיעור מס החברות החל באותה שנה. 

 
, במישור היחסים שבין שותפות 19ידיעת השותפות, שאלת אופן יישומו של סעיף  למיטב

מוגבלת ציבורית לרשות המסים, עמדה במרכזם של הליכים משפטיים שהתקיימו בשנים 
. במסגרת הליכים אלו 2האחרונות בנוגע לשותפויות המוגבלות דלק קידוחים וישרמאקו נגב 

מהווים חלוקת רווחים למחזיקי היחידות,  19ס לפי סעיף טענו השותפויות הנ"ל כי תשלומי המ
תאגידים -לכל יחידת השתתפות, שאם לא כן משמעות הדבר היא שמחזיקים אחיד בסכום

התקבל פסק  2019ביולי  28 יחידים. ביום-מסבסדים למעשה את המס שחבים בו מחזיקים
דינו של בית המשפט העליון, בו נדחתה עמדתם של השותפויות הנ"ל ונקבע, בין היתר, כי 

פי שיעור המס -י מס במקור באופן דיפרנציאלי, עלמהווים מעין ניכו  19תשלומי המס לפי סעיף 
 19המירבי שחל על יחיד או על חברה, לפי המחזיק. על פי החלטה זו, תשלומי המס לפי סעיף  

השיוויון שנוצר בין המחזיקים כתוצאה -אינם בגדר חלוקת רווחים בידי השותפות. בהתייחס לאי
 במלוא השותפות תישא שבמסגרתו רמתשלומי המס הדיפרציאליים, נקבע בהחלטה כי "הסד

לכך,  בהמשך או זאת כחברות, כמתחייב מהסעיף, ולצד השותפים, יחידים שיעור המס של
 אינו בבחינת  – תאגידים שהם לשותפים איזון תבצע תשלומי

 על חשבון תשלומים מהרווחים ששולמו מכך בדין, אלא תוצאה המתחייבת "חלוקה" כהגדרתה
י בית המשפט אינו מתיימר להמליץ או לקבוע מסמרות לגבי הטכניקה המס". בהחלטה צוין כ

 של תשלומי האיזון. 
 

למועד יצויין כי בשנות המס המדווחות לא היתה לשותפות הכנסה חייבת לצרכי מס, כמו כן נכון  
, 19, השותפות בוחנת חלופות שונות בנוגע לסוגיות שמעורר סעיף אישור הדוחות הכספיים

  הסדר האיזון הראוי לפיו עליה לפעול, אך טרם קיבלה החלטה בעניין זה. לרבות ביחס ל
 

כולל היבטי מיסוי שונים הנוגעים לשותפות. היבטי המס יבואו לידי ביטוי בתיקונים   מתווה הגז, (3
רלוונטיים שיבוצעו בחוק או בהסדרי מס ספציפיים, אם בכלל. להלן מובאים בתמצית עיקרי 

 הנוגעים לשותפות כפי שאלו מופיעים במתווה הגז נכון להיום:היבטי המיסוי 
 

השוואת המחיר הממוצע המקומי למחיר הייצוא לפי החוק וזאת בהתאם לטכניקה  (א
שנקבעה במתווה הגז ושתבוא לידי ביטוי בתיקון שיבוצע לחוק. באופן כללי, המחיר 

כאשר ההשוואה הממוצע המקומי ישווה לתקבולים בפועל שנתקבלו מהסכם הייצוא, 
תתבצע באופן מצטבר לאורך חיי ההסכם או שבעל חוזה הייצוא יתחייב להציע את נוסחת 
המחיר שבהסכם הייצוא ללקוחות חדשים בישראל. כמו כן, נקבע במתווה הגז כי מנהל 

-)להלן 1961-כהגדרתו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א רשות המסים
מראש לבקשת בעל זכות נפט כי מחיר יחידת נפט לפי , יהא רשאי לתת אישור  פקודה(ה

הסכם היצוא אינו נמוך מהמחיר הממוצע המקומי, ועל כן יראו כ"תקבול שהתקבל בפועל" 
 את התקבול מהסכם הייצוא, כפי שהתקבל בידי בעל זכות הנפט.

 
תקבולים ממכירת נפט לשימוש בישראל כהגדרתם בחוק, יכללו את כלל התקבולים  (ב

אמור המתייחסים לנקודת המסירה בישראל )לרבות תקבולים בשל הובלה ממכירה כ
 ועיבוד(, לרבות רכיבים נלווים. 

 
הובהר כי במידה ונקודת מסירת הגז בהסכם היצוא אינה זהה לנקודת המסירה בישראל,  (ג

תתבצע התאמה הנדרשת, לצורך השוואת התקבולים מהסכם הייצוא לתקבולים 
ע המקומי, וזאת בהתאם לתעריף דמי הולכה שיקבע מנהל המחושבים לפי המחיר הממוצ

 רשות המסים על פי עקרונות שייקבעו עד החלטת הממשלה. 
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 :)המשך( מיסים על הכנסה – 6ביאור 
 

השקעה בצינורות המשמשים לשינוע והובלת נפט לצורך ייצואו אינה מוכרת כהשקעות  (ד
הקמה בהתאם לחוק. יחד עם זאת לעניין שדה "לוויתן" נקבע כי תשלומים שישולמו 
בפועל לשם תכנונם, יצירתם והקמתם של צינורות אלה יכללו בהגדרת "השקעות הקמה 

 מקדם ההיטל לפי העניין.  כאמור בחוק, ויובאו בחשבון במסגרת חישוב
 

לעניין חילוף של  הלפקוד 96לעניין חילוף נכסים נקבע כי ניתן להחיל את הוראות סעיף  (ה
נכס פיזי במיזם מסויים )כגון אסדה, צינורות, קידוחים וציוד מכונות( בנכס פיזי במיזם 

 אחר, והכל בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף. 
 

יובהר כי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,  –מה ואיבה פיצוי על נזק ישיר בשל פעולות מלח (ו
יחול על מתקני ההפקה, לרבות העיבוד והצנרת של מיזמי הנפט ככל  1961-התשכ"א

שהם מצויים בשטח מדינת ישראל לרבות במים הכלכליים של מדינת ישראל. הבהרה זו 
 תקבל את ביטוייה במסגרת חוק האזורים הימיים שיחוקק.

 
( 4)16ות מתושבי חוץ אשר עונים לקריטריונים הקבועים בסעיף ריבית בשל הלווא (ז

לפקודת מס הכנסה ובצו מס הכנסה )פטור ממס לריבית שמשלם תושב ישראל בשל 
 . 5%תחויב במס בשיעור של  1988 -הלוואה מתושב חוץ(, התשמ"ח

 
 התקשרויות - 7 ביאור

 
  .9ביאור  ראו ,מהשותפות וייעוץ באשר להסכם לקבלת שירותי ניהול

 
 הון מניות - 8ביאור 

 
מניות  100,000-, מורכב מ2018-ו 2019בדצמבר  31 לימיםהון המניות הרשום והמונפק של החברה 

 ש"ח ערך נקוב. 1רגילות בנות 
 

 :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 9ביאור 
 

 .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -עניין"  בעל" 
 

 - בהקשר לצד קשור" )להלןגילויים ", 24בתקן חשבונאות בינלאומי מספר כהגדרת מונח זה  -" קשור"צד 
IAS 24). 

 
הנכללים יחד עם גורמים אחרים   (Key Management Personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה )

את חברי ההנהלה ו כוללים את חברי הדירקטוריון ,(IAS 24-האמורה ב)בהגדרת "צדדים קשורים" 
 הבכירה.

 
 ממניות החברה.  100%ידי השותפות אשר בבעלותה  נשלטת על החברה

 
 . 5ביאור  ראועם השותפות, ההלוואות להסכמי באשר  .א

 
בהסכם לקבלת שירותי ניהול וייעוץ  עם השותפות 2014בספטמבר  14החברה התקשרה ביום  .ב

 ההסכם(.  - מהשותפות )להלן
 

, שירותי ניהול 2014מחודש אוקטובר השותפות לחברה, ללא תמורה, החל  מעניקה ,  פי ההסכם  על
דירקטורים, וייעוץ הכוללים, בין היתר, את השירותים העיקריים הבאים: שירותי מנכ״ל, שירותי 

שירותי הנהלת חשבונות וחשבות, שירותי משרד ומזכירות, שירותי ייעוץ משפטי ומזכירות חברה, 
שונים, שימוש במשרדיה של השותפות וכן שירותים  שירותי מערכות מידע, שירותי ייעוץ בנושאים

 הייעוץ(. שירותי הניהול ו -ידי החברה ובהסכמת השותפות )להלן ביחד  נוספים ככל שידרשו על
 

ידי בעלי תפקיד   ידי השותפות ו/או השותף הכללי בה על  לחברה עלמוענקים  שירותי הניהול והייעוץ  
 נותני השירותים(.  -)להלן בהן ויועצים המועסקים 

ידי השותפות, בהתאם לשיקול דעתה, ויכול שתשתנה מעת  עלנקבעת זהותם של נותני השירותים 
 בכפוף לכל דין. לעת בהתאם להחלטות השותפות ו

 
 



 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 
 
 

23 

 :)המשך( עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 9ביאור 
 

בהיקף בהתאם לצרכי החברה, ללא התחייבות להיקף שעות מינימלי. ניתנים  שירותי הניהול והייעוץ  
מעביד בין החברה לבין נותני השירותים, ויקבע הסדר לשיפוי -הוסכם כי לא יתקיימו יחסי עובד

 ידי השותפות היה וייקבע כי נותן שירותים היה או הינו עובד החברה.  החברה על
חברים בדירקטוריון החברה ובוועדותיו הינם לנותני השירותים, אשר  אינה משלמתהחברה  ,כמו כן

 בחברה(, גמול דירקטורים.המכהנים )למעט דירקטורים חיצוניים ודירקטורים בלתי תלויים אשר 
  

וכן בכל ההוצאות  בהנפקות החברהללא תמורה במלוא ההוצאות הכרוכות נושאת השותפות 
ובכלל זאת, ביטוח אחריות השוטפות הכרוכות בניהול ובפעילות של החברה שאינם מנויים לעיל 

המכהנים ונושאי משרה נוספים  ובלתי תלויים נושאי משרה ודירקטורים, שכר דירקטורים חיצוניים
עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, יועצים חיצוניים, מסים, תשלומים  רחתטר יכהנו בחברה, שכוש

 ״ב. צוהיטלים שונים וכיו
 

החברה בקשר עם כתבי השיפוי שתעניק מחוייבת  השותפות בכל חבות או הוצאה בהן  נושאת    ,בנוסף
למועד שבו יסתיימו כל חובות החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה. ההסכם יהיה בתוקף עד 

הדיווח של החברה שלפי חוק ניירות ערך או עד המועד שבו תודיע החברה לשותפות על סיום 
 ההסכם, לפי המוקדם. 

 
 עסקאות עם השותפות: .ג

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 2019 2018 2017 

 אלפי דולר 

 

 140 135  124 החזר הוצאות מהשותפות

הכנסות ריבית, ניכיון ופרמיה בגין הלוואה 
בקשר עם אגרות חוב )סדרה א( 

 6,684 -  - לשותפות

הכנסות ריבית וניכיון בגין הלוואה בקשר 
 12,678 13,395  14,278 )סדרה ב( לשותפותעם אגרות חוב 

הכנסות ריבית ופרמיה בגין הלוואה בקשר 
 841 12,159  12,759 עם אגרות חוב )סדרה ג( לשותפות

הכנסות הפרשי שער בגין הלוואה בקשר 
 10,211 -  - עם אגרות חוב )סדרה א( לשותפות

הכנסות )הוצאות( הפרשי שער בגין 
אגרות חוב )סדרה ב( הלוואה בקשר עם 

 17,512 (14,282) 15,596 לשותפות

הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה בקשר 
 - (3) (4) עם אגרות חוב )סדרה ג( לשותפות

 
 יתרות עם השותפות: .ד

 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 אלפי דולר 

   :נכסים שוטפים
ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואה בקשר 

 1,102 1,195 )סדרה ב(עם אגרות חוב  

ריבית לקבל מהשותפות בגין הלוואה בקשר 
 1,211 6,055 עם אגרות חוב  )סדרה ג(

 41 61 חשבון שוטף –השותפות 

   :נכסים שאינם שוטפים
הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב 

 179,100 205,374 )סדרה ב( 

הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב 
 190,872 195,166 )סדרה ג( 
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 מאגר לוויתן:  -פעילות השותפות  - 10ביאור 
 

 פיתוח מאגר לוויתן .א
 

 BCM   21-של כ  תהפקה מקסימלי  בקיבולת, אישר הממונה את תכנית הפיתוח,  2016בחודש יוני  
המפעילה בחזקות לוויתן .Noble Energy Mediterranean Ltd,  ידי לשנה, כפי שהוגשה על

  (.נובל או המפעילה - )להלן
מאגר לוויתן כוללת אספקת גז טבעי למשק המקומי ולייצוא וכן של  התוכנית המאושרת לפיתוח

תוכנית הפיתוח או התוכנית(, ועיקריה  - אספקת קונדנסט למשק המקומי )להלן בסעיף זה
 כדלקמן:

 
 - ימית לפלטפורמה קבועה )להלן בסעיף זה-שמונה קידוחי הפקה יחוברו בצנרת תת (1

הפלטפורמה( שתוקם בים )בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל( בהתאם להוראות 
/ח ושעליה יותקנו כל מערכות הטיפול בגז והקונדנסט. מהפלטפורמה יזרום הגז 37תמ"א 

ההולכה הארצית של חברת נתיבי הגז הטבעי  לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת
 נקודת החיבור לנתג"ז( - /ח )להלן37נתג"ז( כפי שהוגדרה בתמ"א  - לישראל בע"מ )להלן

, משם יתחבר נפרד בצינור לחוף הוא אף יוזרם הקונדנסט וכן לצינור גז ייעודי עבור ייצוא.
 בז"ן(. –"מ )להלן בע לנפט זיקוק לבתילצינור נפט של קאצ"א ומשם יוזרם 

 
יכולת ההפקה, הטיפול וההולכה של הבארות, הפלטפורמה, הצנרת המובילה אליה מהשדה  (2

, צנרת הקונדנסט והמתקנים הנלווים, לרבות הצנרת מהפלטפורמה לנקודת החיבור לנתג"ז
לשנה. הגז שיסופק  BCM 21-מתוכננים לעמוד על עד כ םוהמתקנים היבשתיים הנלווי

בנקודת החיבור לנתג"ז ייועד למשק המקומי ולאספקה באמצעות מערכת ההולכה הארצית 
למדינות שכנות. בנוסף, תכלול הפלטפורמה נקודת יציאה נוספת המיועדת לחיבור לצנרת 

 בשנה אשר תיועד בעיקרה לייצוא.  BCM 12-ימית בקיבולת של עד כ
 

 , הפיתוח ייושם בשני שלבים:לתכנית בהתאם (3
ימי המקשר -כולל בשלב הראשון ארבע בארות הפקה תת ימיות, מערך הפקה תת  -  'א1שלב  

בין בארות ההפקה והפלטפורמה, בה מבוצע כלל הטיפול בגז הטבעי ובקונדנסט, ומערך 
  הקיבולתקודת חיבור למערך ההולכה הארצי. הולכת גז טבעי וקונדנסט אל החוף לנ

, הושלם הכספיים  הדוחות  אישור. נכון למועד  BCM 12  -כ  היא  ההפקה  מערכת  של  המירבית
 מפרוייקט לוויתן., החלה הזרמת הגז הטבעי 2019בדצמבר  31 ביוםא' ו1פיתוח שלב 

הראשון ארבע בארות הפקה נוספות, מערכות תת ימיות נלוות,  בשלביכלול  - 'ב1שלב 
הגז הכוללת של  הפקתוהרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את יכולת 

-1.5 -לשנה( בתקציב מוערך של כ  BCM 21-נוספים לשנה, )סה"כ כ  BCM 9-בכ  מערכתה
, הכספיים הדוחות אישור עדלמו נכון(. לוויתן בפרויקט מהזכויות 100%-מיליארד דולר )ל 2

 סעיף גםב' )ראו 1 שלב לפיתוח סופית השקעה החלטת לוויתן שותפיידי -על התקבלה טרם
 (.להלן 'ד
 

במסגרת פיתוח שלב  באתר חגית הקונדנסט, הקמת מערך אחסון לוויתן שותפילהערכת  (4
יתאפשר להעביר  שלאכי, ככל   יצוין. 2020תושלם במהלך המחצית הראשונה של שנת   א'1

 חגית למשאיות כביש.  באתר הקונדנסט  יפרק"ן, ילבז הקונדנסטאת 
 

יצוין, כי על מנת לאפשר הפקה בהיקף כפי שיידרש מעת לעת ולהפיק את המשאבים במאגר  (5
 וספים. לוויתן במהלך חיי הפרויקט יידרשו קידוחי הפקה נ

 
ככל שהיקף הדרישה לגז יעלה מעבר לקיבולת של מערכת ההפקה, יפעלו שותפי לוויתן  (6

לעדכון תוכנית הפיתוח באופן שיאפשר הוספת מתקני טיפול נוספים שאינם נכללים כיום 
 בשנה(.  BCM 21-בתוכנית הפיתוח )מעבר לכ

 
 א' במאגר לוויתן1פרוייקט שלב והפעלת פיתוח   .ב

 
א' בתוכנית 1קיבלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב  2017בפברואר  23ביום 

מיליארד דולר  3.75 -בתקציב של כו לשנה BCM 12 -הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ
 נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ובהתאם לעדכון אשר   .מהזכויות במאגר לוויתן(  100%)בגין  
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 כפי לתקציב בהשוואה, לוויתן מאגר של' א1 שלב פיתוח פרוייקט בעלות החסכוןמנובל, התקבל 
 .דולר מיליון 217 -כ של סך על עומד אישורו בעת שהוערך
נמצא עדיין בשלבי הפעילות הראשונים. הפרוייקט  ,למועד אישור הדוחות הכספיים נכוןכאמור, 

 החלה תקופת ההרצה של מערכות אסדת לוויתן והתשתיות הנלוות , 2019במהלך חודש נובמבר 
החלה   2020בינואר    1החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן. ביום    2019בדצמבר    31לה; ביום  

 סעיף יא' והחלה הזרמת הגז הטבעי למצרים. רא 2020בינואר  15לירדן וביום מכירת גז טבעי 
 בקשר עם הסכמי מכירת גז לירדן ומצרים.

 
 א'1 שלב פרויקט של ראשוניים פעילות בשלבי הפקה הגבלת .ג

 
 רטט התגלה, לוויתןבשלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט  שנערכובדיקות  במהלך

באר לצנרת המונחת   ראש  כל  המחברים"ג'אמפר"(    הקרויים,  אורכם  מטרים  30-)כ  קצרים  במקטעים
 זמני ובאופן זהירות כאמצעיעל קרקעית הים. בעקבות זאת, הגבילה המפעילה בפרויקט לוויתן, 

מאגר לוויתן על מנת לבחון באמצעות ציוד ייעודי ויועצים בעלי  מבארות ההפקה את, ומבוקר
 במסגרת  בחשבון  שנלקח  מזה  חורג  הוא  ובאם האמור  הרטט  של  והיקפו  טיבו  אתמומחיות בתחום,  

למועד אישור הדוחות הכספיים, הותקנו בג'אמפרים של כל הבארות אמצעים  נכון. המקורי התכנון
 פי התכנון המקורי.  המאפשר הזרמת גז מהם עלהמקטינים את הרטט האמור, באופן 

וגבל כושר ההפקה הכולל מהראשונית  הפעילותיצוין כי, בהתאם לתכנון המקורי, במהלך תקופת 
-ramp) הדרגתית העלאה במסגרתליום, וזאת  MMCF 700-850 -מפרויקט לוויתן להיקף של כ

up ) זה הרצת והפעלת  ובכללפרויקט, ה מערכות כלל בדיקת השלמת לאחר .הפקהה כושרשל
כושר ל  MMCF 800  -, המאפשרות את העלאת כושר ההפקה מכTurbo Expanders  -מערכות ה

, בתיאום עם משרד האנרגיה, להעלות שותפי לוויתןבכוונת  ליום. MMCF 1,200הפקה מלא של 
 . 2020 בשנתליום וזאת לקראת חודשי הקיץ  MMCF 1,200 -כל את היקף ההפקה בהדרגה עד

 
להתרחש אירועים   לוליםיובהר כי, במהלך שלבי הפעילות הראשוניים של מתקני פרויקט לוויתן, ע

 .ההפקהת פעילותן של כלל מערכות ובדיקבבין היתר,  הקשוריםנוספים, 
   

ההדרגתית של היקף הפקת הגז הטבעי המידע וההערכות המפורטים לעיל, לרבות בנוגע לעלייה 
ההפקה כאמור לעיל כמו גם השפעה של אירועים  גבלתממאגר לוויתן, השפעתו האפשרית של ה

הגבלת   אירועתפעוליים אחרים על מערכת ההפקה והיקף העלויות שעשויות להיות כרוכות בטיפול ב
 - , התשכ"חחוק ניירות ערךההפקה ובאירועים אחרים , מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב

. מידע זה מבוסס על הערכות והמלצות שקיבלה השותפות מהמפעילה ויועציה המקצועיים, 1968
והערכות אלו עשויות למועד אישור הדוחות הכספיים ועל הבדיקות ונתונים שקיבלה השותפות נכון 

    יד.לפיכך להשתנות באופן מהותי בהתאם למידע ונתונים עדכניים שיתקבלו בעת
 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, שותפי לוויתן בוחנים חלופות שונות להגדלת היקף ההפקה  .ד
  24BCM  -באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת עד ל  ממאגר לוויתן בהתבסס על המתקנים הקיימים,

בשנה, בכפוף לקבלת האישורים המתאימים , והכל בהתאם לביקושים הנוכחיים והצפויים בשוק 
 המקומי ובשווקי יעד אזוריים וגלובאליים, ובכלל זה: 

 
הוספת השקעה בלשנה באמצעות  BCM 16-לשנה לכ BCM 12-הגדלת יכולת ההפקה מכ (1

אינטש משדה לוויתן  20-בארות ותשתיות נלוות, ובהן הוספת צינור שלישי בקוטר של כ
לפלטפורמת לוויתן. יצוין כי, חלופה זו אינה צפויה לחייב השקעות משמעותיות בהגדלת קיבולת 

 א'.1ההפקה של הפלטפורמה, מעבר לאלו שבוצעו במסגרת שלב 
השקעה  ב'( באמצעות1לשנה )שלב  BCM 21-לשנה לכ BCM 12-הגדלת יכולת ההפקה מכ (2

ות, הרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה, צינור שלישי בקוטר של ספת בארות ותשתיות נלובהו
אינטש משדה לוויתן לפלטפורמת לוויתן. יצוין כי, חלופה זו צפויה לחייב השקעות  20-כ

משמעותיות בהגדלת קיבולת ההפקה של הפלטפורמה, מעבר לאלו שבוצעו במסגרת שלב 
 א'.1

לשנה  BCM 16-לת יכולת ההפקה מכבכפוף ליישום החלופה הראשונה המתוארת לעיל, הגד (3
הוספת בארות, הרחבת מתקני הטיפול השקעה ב לשנה, בין היתר, באמצעות BCM 24-לכ

ותשתיות נלוות. יצוין, כי חלופה זו צפויה לחייב השקעות משמעותיות בהגדלת בפלטפורמה 
עדכון תכנית קיבולת ההפקה של הפלטפורמה, מעבר לאלו שבוצעו בשלבים קודמים לכך וכן 

 ' לעיל.5הפיתוח כאמור בסעיף א
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שותפי לוויתן תקציב לתכנון הנדסי מפורט  2019בשנת לצורך בחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו 
 מיליון דולר(.  6.45 -כ , חלק השותפות100%מיליון דולר ) 43 -בסך של כ

 

שותפי לוויתן בוחנים אפשרויות שונות להמשך מסחור הגז והקונדנסט ממאגר לוויתן ובכלל זה  .ה
אפשרויות להתקשרויות עם לקוחות במשק המקומי ובשווקי ייצוא באספקה בצנרת וכן אפשרויות 

 (. FLNGיצוא באספקה באמצעות גז נוזלי )
חינה הכוללת, בין היתר, בדיקות טכניות, הנדסיות וכלכליות השותפות, ביחד עם שותפיה, מבצעת ב

( בהספק FLNG - Offshore Floating LNG Facilityשל פרויקט להקמת מתקן הנזלה ימי צף )
( , שימוקם בלב ים על גבי אוניה BCM 3.5-7-בשנה )כ LNGמיליון טון  5.0עד  2.5מוערך של 

האחרים בשווקי היעד האפשריים במטרה לקדם את ייעודית, לרבות בחינת התנאים הכלכליים ו
האפשרויות השונות להקמת מתקן הנזלה ימי צף שיהוו את הבסיס לקבלת החלטת השקעה 

 בפרויקט.
, FLNGיצויין כי שותפי לוויתן התקשרו בשני הסכמי ביניים נפרדים עם ספקי טכנולוגיה ושירותי  

 לצורך בחינה כאמור לעיל.
 

 ים במאגר לוויתןעידכון הערכות משאב .ו
 

 (NSAI - )להלן .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת  2020בחודש ינואר 
. על פי הדוח, כמות 2019בדצמבר    31דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות, מעודכן ליום  

ומחולקת לקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות   BCM  649.2-המשאבים הכוללת מוערכת בכ
 ומשאבים המסווגים כמותנים. 
כמות ו  327.8BCM-(, הינן כProved Developed Producingכמות העתודות המפותחות )

 .BCM 381.9-הינן כ Proved + Probable Reservesהעתודות המסווגות 
 Million 20.8-( הינן כProved Developed Producingבנוסף, עתודות הקונדנסט המפותחות )

Barrels  וכמות העתודות המסווגותProved + Probable Reserves 24.2-כ הינהMillion 
Barrels . 

ותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגוריות, המתייחסות לכל אחד משלבי בדוח המשאבים המ
 פיתוח המאגר, כדלקמן:

משאבים מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה  -( Phase I - First Stage) 'א1שלב 
(Development Pending משאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים, בהקמת ,)

 וות ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי. תשתיות נל
משאבים המותנים בקבלת החלטת השקעה נוספת,  -( Future Developmentפיתוחים עתידיים )

בתוכנית הפיתוח ולשלב נוסף )ככל שתעודכן תוכנית הפיתוח( ובחתימת הסכמים   'ב1בהתאם לשלב  
)האומדן  BCM 153.1-)האומדן הגבוה( לבין כ BCM 374.5-נוספים למכירת גז טבעי נעות בין כ

- )האומדן הגבוה( לבין כ  Million Barrels 23.7-בין כהנמוך( ומשאבים המותנים בקונדנסט נעות 
9.7 Million Barrels  .)להלן בדבר אי וודאות בהערכת עתודות. ז'סעיף  ראו)האומדן הנמוך 

 
 הערכות עתודות ומשאבים מותנים של גז טבעי וקונדנסט  .ז

 
בדבר כמויות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט במאגר לוויתן, הינן מידע צופה פני  NSAIהערכות 

עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות לעיל מבוססות, בין היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, 
הנדסי ואחר, שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה במאגר לוויתן, והינן בגדר הערכות והשערות 

ואשר לגביהן לא קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל   NSAIבלבד של  
עשויות להיות שונות 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 

ם ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות מסחריי
להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של 

 ממאגר לוויתן בפועל.  חיפושים והפקה של נפט וגז טבעי, לרבות כתוצאה מנתוני ההפקה
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 קידוח למטרות עמוקות  .ח

בוצע ניתוח של עיבוד נתונים מחדש, אשר בעקבותיו הוגדרה מטרה עמוקה ,  2019במהלך שנת  

(.  isolated carbonate buildupחדשה בשטח חזקות לוויתן מסוג מבנה קרבונטי מבודד )
כי יש לסווג ולהגדיר מחדש את שתי בנוסף להגדרת מטרה זו, העלה ניתוח העיבוד מחדש 

ימית -המטרות העמוקות, כפי שפורטו בדוח המשאבים הקודם, לכדי מטרה אחת מסוג תעלה תת

 המטרות החדשות(. - יחדיו( )להלן submarine clastic channelקלאסטית )

דוח הערכת משאבים מנובאים בחזקות, מעודכן  NSAIהתקבל מחברת , 2020בחודש ינואר 
( במבנה הקרבונטי  Best Estimate. על פי הדוח, האומדן הטוב ביותר )2019בדצמבר    31ליום  

מיליון חביות, בהתאמה. והאומדן הטוב ביותר  155.3-ובכ  BCM 4.5-לגז ונפט מוערכת בכ
(Best Estimateבתעלה הקלסטית  לגז ולנפט מוערכת בכ )-6.5 BCM מיליון  223.9-ובכ

 חביות, בהתאמה.

, בוחנת השותפות, בין היתר, ביצוע סקר סייסמי נוסף וזאת אישור הדוחות הכספייםנכון למועד 
לאור התפתחות הטכנולוגיה בתחום הסקרים הסייסמים, לצורך טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי 

את  , בוחנת השותפותלבסס קבלת החלטת קידוח אקספלורציה למטרות החדשות. בנוסף
האפשרות לצירוף שותף אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים באיפיון, קדיחה ופיתוח של מטרת 

 אקספלורציה )ובפרט מטרה מסוג מבנה קרבונטי(.
 

  2קידוח הערכה לוויתן  .ט
 

הופסקו עקב שפיעה  2011שבוצעו במהלך שנת  2פעולות הקדיחה של קידוח ההערכה לוויתן 
הקידוח. הקידוח נאטם, ושפיעת המים ממנו הופסקה. המפעילה, בתיאום עם משרד של מים מ

האנרגיה, קיימה מספר סקרי ניטור באזור הקידוח בכדי לוודא שאין דליפה מהבאר. נכון למועד 
אישור הדוחות הכספיים, ממצאי הסקרים מעידים כי אין שפיעה מהבאר וסביבת הבאר משתקמת. 

 בעו בתיאום עם משרד האנרגיה ומשרד להגנת הסביבה.המשך פעולות הניטור יק
  

 מימון פיתוח פרויקט לוויתן .י
 

השותפות מממנת את חלקה בעלויות פיתוח מאגר לוויתן, בין היתר, באמצעות מימון בנקאי וגיוסי 
 . 4ביאור  ראו ,הון וחוב. לפרטים בדבר גיוסי חוב )אשר בוצעו באמצעות החברה(

 
 :אודות הסכם המימון הבנקאי כאמור לעיללהלן פירוט 

 
הסכם המימון או ההסכם( בין חברת פיתוח  - נחתם הסכם הלוואה )להלן 2017במרס  20ביום 

של מממנים מקומיים וזרים הכוללים, בין  (, לבין קונסורציוםפיתוח לוויתןהלווה או  - לוויתן )להלן
)אשר שימשו כחתמים להסכם המימון( )להלן  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcהיתר,  את

-limitedהמלווים(, לפיו הועמדה לשותפות באמצעות חברת פיתוח לוויתן הלוואה מסוג  - יחדיו
recourse  (, לצורך מימון חלקה ביתרת תאו ההלוואו ההלוואה - מיליון דולר )להלן 250בסך של

 .ההשקעה בפיתוח פרויקט לוויתן
 

חודשים ממועד חתימת  24הסכם המימון קבע כי קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף 
חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים  24-הסכם המימון וכי ההלוואה ניתנת להארכה ב

המממנים. בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות איזה מהם יש לפרוע את ההלוואה )בחלקה 
כללי חדלו או במלואה( בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: אי חוקיות, בעלי השליטה בשותף ה

ביחידות  15%לי של אמלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימ
ההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות בפרויקט 

 לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע בהסכם. 
לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, ללא קנסות הזכות  לפיתוח לוויתן

  פירעון, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.
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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 לפי ריבית 
ליבור בתוספת מרווח מדורג, כקבוע בהסכם המימון, ששיעורו עולה לאורך תקופה של שנתיים 

 י למשוך סכומים ממסגרת ההלוואה. שבמהלכה הלווה רשא
 

כספי ההלוואה מועברים ללווה בהתאם לדרישות התשלום של המפעיל בפרויקט לוויתן לשותפים 
נוספות כמפורט בהסכם(, בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה )כמו גם עלויות 

  (.Back to Back)ומועברים מהלווה כהלוואה לשותפות באותם תנאים 
 

התקיימו כל התנאים המוקדמים לביצוע משיכת כספים ראשונה, בהתאם  2017ביוני  29ביום 
 לתנאי הסכם המימון. 

 
התיקון(, הכולל, בין היתר, את  - נחתם תיקון להסכם המימון המקורי )להלן 2018ביולי  6ביום 

 השינויים העיקריים הבאים בתנאי מימון פרויקט לוויתן:
 

 מיליון דולר. 450ההלוואה הוגדלה לסך של מסגרת  (א
 

במרס  20חודשים נוספים, קרי עד ליום  24-מועד הפירעון הסופי של ההלוואה הוארך ב (ב
2021 . 

 
מיתרות מזומנים שינבעו ממכירת גז לאחר כל ההוצאות והתשלומים האחרים   75%נקבע כי   (ג

( כאשר יתרת cash  sweepהמפורטים בהסכם ישמשו לפירעון רבעוני שוטף של ההלוואה )
 ההלוואה תיפרע בתום תקופת ההלוואה.

 
אשר הופחת  4%בתוספת מרווח של  LIBORריבית ההלוואה עודכנה ונקבעה לשיעור של  (ד

 .2019בדצמבר  31 ביום עם תחילת הזרמת הגז ממאגר לוויתן 3.5%-ל
י ניצול כמו כן, בהתאם לקבוע בהסכם המימון המקורי, התחייבה השותפות לשלם עמלת א

מיתרת הקרן הבלתי מנוצלת, וכן עמלות בגין הארכת ההלוואה  1.3%אשראי בשיעור של 
 והגדלת המסגרת.

 
התקיימו  2018ביולי  17מסגרת ההלוואה המוגדלת זמינה במלואה למשיכה לאחר שביום  (ה

כל התנאים המוקדמים לכניסתו של התיקון לתוקף. במסגרת התיקון נקבעו מועדים מסוימים 
לאורך חיי ההלוואה שבהם תיבחן כמות הגז השנתית הממוצעת לגביה קיימים הסכמים 

לו יהיו נמוכות מיעדים שפורטו בתיקון, אזי תוקטן מסגרת חתומים, כך שאם וככל שכמויות א
ההלוואה הכוללת, ובמקרה כזה, ככל שעד לאותו מועד נמשכו על חשבון ההלוואה סכומים 

 העולים על מסגרת ההלוואה המוקטנת, השותפות תפרע את הסכומים האמורים. 
 

ההלוואה בקשר עם הסכם המימון במקביל לתיקון ההסכם המקורי, תוקן בהתאם גם הסכם   (ו
 .בין חברת פיתוח לוויתן לבין השותפות. לפרטים אודות הסכם ההלוואה לשותפות

 
להבטחת פירעון ההלוואה שיעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן, 

טוח, הסכמי לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הבי
מכירת גז )כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו(, זכויות השותפות מתוקף אישור היצוא 
לירדן, מניות השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה. ההלוואה הינה 

 ולמלווים אין זכות חזרה לנכסי השותפות שלא שועבדו לטובתם.  limited-recourseמסוג 
 

יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות תמלוגים של המדינה וכן לזכויות בעלי תמלוגים 
אחרים הזכאים לקבל תמלוגים מהשותפות )לרבות בעלי עניין( וכי השותפות רשמה שעבוד על 
זכויותיה בחזקות לוויתן לטובת בעלי התמלוגים להבטחת זכויות התמלוגים שלהם שימשיכו לעמוד 

 וקפם גם למשך תקופת הסכם המימון.בת
 

  



 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 
 
 

29 

 :)המשך( מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 10ביאור 
 

 ( אשרcovenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות )
כוללות, בין היתר, את המחויבויות העיקריות הבאות: מגבלות על נטילת אשראי נוסף )למעט, בין 

, הלוואות נחותות מצדדים קשורים, אשראי בקשר עם limited-recourseהיתר, אשראי מסוג 
מיליון דולר(; עמידה  5ואשראי בסכום כולל של עד  ,)במגבלות הקבועות בהסכם( EMGעסקת 

ות, לפיהם במועדי בדיקה שנקבעו בהסכם יהא על השותפות להוכיח כי ברשותה די במבחני נזיל
מקורות מימון בכדי לעמוד בהתחייבויותיה עד לתחילת ההפקה ממאגר לוויתן ו/או עד למועד 
הפירעון הסופי של ההלוואה; מגבלות על שינוי תחום הפעילות; מגבלות על ביצוע פעולות שיכולה 

חלוקת רווחים במהלך תקופת ההלוואה; מימוש -ותית לרעה, התחייבות לאילהיות להן השפעה מה
זכויות מסוימות מכוח הסכם התפעול המשותף באישור המלווים בלבד; יחס כיסוי חוב לא יפחת 

פי  )מחושב לפי היחס בין: )א( שווי המשאבים במאגר )שיחושב על בסיס כמויות הגז על 2.2:1-מ
דוח המשאבים האחרון שפרסמה השותפות ביחס לפרויקט, כפול שווי שנקבע בהסכם לכל יחידת 

; לבין )ב( יתרת ההלוואה(, כאשר היה והיחס החברהגז( בניכוי יתרת אגרות החוב שהנפיקה 
יידרש הלווה לפרוע חלק מההלוואה עד לעמידה בו )היחס האמור יימדד בעת כל  2.2:1-יפחת מ

עד מתן דוח משאבים ובמועד מכירת זכויות בלוויתן, ככל שתבוצע(; עמידה ביחס בין משיכה, במו
יתרת ההלוואה לבין חלקה של השותפות בהוצאות פיתוח פרויקט לוויתן )לרבות הוצאות 

, השותפות עומדת במחויבויות 2019בדצמבר  31. נכון ליום 65%מצטברות( שלא יעלה על 
 האמורות לעיל.

 
( אשר בהתקיימם עומדת events of defaultהמימון הוגדרו אירועי הפרה ) כמו כן, בהסכם

למממנים זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים העיקריים 
-limited( של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג cross defaultהבאים: הפרה צולבת )

recourse יש להם השפעה מהותית לרעה על יכולת השותפות לקיים את ; אירוע או נסיבות אשר
התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון או מסמכי הפרויקט )כהגדרתם בהסכם 
המימון(, על זכויות המלווים לפי הסכם המימון, או על נכסיה, עסקיה או מצבה הכספי של השותפות 

ועדם או על הפרויקט באופן שמסכן או עלול באופן שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מ
השפעה מהותית לרעה(;  -לסכן בסבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של ההלוואה )להלן 

החלטה רשמית של גוף ממשלתי המחייבת את השותפות לדחות את הפיתוח של פרויקט לוויתן 
אספקת גז ומסמכי פרויקט אשר יש לה או עשוי להיות לה השפעה מהותית לרעה, ביטול הסכמים ל

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 

אירועי פי ההסכם; נטישת הפרויקט;   כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות גידור למעט כמוסכם על
חדלות פירעון; אירוע כוח עליון מתמשך בקשר עם הפרויקט שיש או עשויה להיות לו השפעה 

 מהותית לרעה; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו בהסכם. 
 

סכומי ההלוואות שנמשכו ממסגרת , 2018בדצמבר  31ליום ו 2019בדצמבר  31 ליוםנכון 
מיליון דולר, בהתאמה. נכון למועד אישור הדוחות  225 -וכ 429 -עומדים על סך של כההלוואה 

 מיליון דולר מההלוואה.  429 -הכספיים נמשך סכום מצטבר של כ
 

השותפות נמצאת בתהליך מתקדם של בחינת חלופות שונות הכספיים,    הדוחות  אישורנכון למועד  
בחינת חלופות לפירעון ההלוואה על ידי הלוואה חדשה של מבנה החוב של השותפות, לרבות 

  שתועמד לשותפות לטווח ארוך.
 

וככל שתיפרע על ידי הלוואה חדשה  2021כאמור לעיל, מועד פירעון ההלוואה חל בחודש מרץ 
לטווח ארוך כאמור, ההלוואה החדשה לא תישא ריבית המובססת על ריבית הליבור אלא ריבית 

שיהיה מקובל בשוק באותו מועד. לפיכך, לא צפויה חשיפה או השפעה על אחרת או חדשה, כפי 
 .2021בדצמבר  31פעילות השותפות בשל הפסקת השימוש בריבית הליבור לאחר יום 
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 התקשרויות למכירת גז טבעי:  .יא
 

 הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט לוויתן:  .1
 

השותפות ויתר שותפי לוויתן חתמו על מספר הסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט 
 לוויתן. להלן עיקרי ההסכמים המהותיים שנחתמו בקשר עם פרוייקט לוויתן:

 

 

 תחילת אספקה צפויה/בפועל * 

תקופת  
אספקת  

הגז 
הבסיסית 

 (  א)בשנים( )

תקופת  
אספקת הגז  

 הנוספת

כמות 
מירבית/מוערכת 
כוללת לאספקה 

(100%  )
(BCM( )ב ) 

בסיס ההצמדה העיקרי 
 למחיר הגז

 הסכמי ייצוא

ירדן 
NEPCO)) 

 (ד)
 
 
 
 
 

2020 15 
 

 אפשרות
עד   של הארכה

 שנתיים נוספות
 
 
 
 
 

   45-כ
 
 
 
 
 
 

נוסחת המחיר מבוססת 
על הצמדה למחירי 

חבית נפט מסוג ברנט 
((Brent  מחיר  "וכוללת

 "ריצפה
 
 
 
 

מצרים 
 (ה)דולפינוס( )

אפשרות של  15 2020
כל אחד  

מהצדדים 
להארכה 
בשנתיים 

 נוספות.

 ההצמדהנוסחת  60-כ
מבוססת על הצמדה 

 Brent))ברנט הלמחירי 
 וכוללת "מחיר רצפה".

כולל מנגנון  םההסכ
לעדכון המחיר בשיעור 

)תוספת  10%של עד 
או הפחתה( לאחר 

החמישית ולאחר  השנה
השנה העשירית של 

ההסכם בהתקיים 
תנאים מסוימים 

 .הקבועים בהסכם

 (ג)הסכמי משק מקומי **  

יצרני חשמל 
 פרטיים

  ההפעלה תחילת מועדאו , 2020
 של הכוח תחנת של המסחרית
 (המאוחר)לפי  הרוכשות

שנים   20 - 9
ממועד 
תחילת 

האספקה, 
למעט הסכם  

אחד בו 
נקבע כי 

תקופה זו 
תיספר 
ממועד 
תחילת 

ההפעלה 
המסחרית 
של תחנת 

של   הכח
ת או והרוכש

מועד תחילת 
ההפעלה 

המסחרית 
של פרויקט 
לוויתן לפי 
 המוקדם.
 

לכל  אפשרות
אחד מהצדדים 

 להארכה
 בשנתיים

 למעט נוספות
 בין ההסכם

"ל לשותפי כי
  לוויתן

 של ההצמדה נוסחת 32.7-כ
ההסכמים )למעט 

"ל לשותפי כיהסכם בין 
 על מבוססתלוויתן( 
 ייצור לתעריף  הצמדה
"מחיר  וכוללת, החשמל

 ".רצפה
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 תחילת אספקה צפויה/בפועל * 

תקופת  
אספקת  

הגז 
הבסיסית 

 )בשנים( )א(  

תקופת  
אספקת הגז  

 הנוספת

כמות 
מירבית/מוערכת 
כוללת לאספקה 

(100%  )
(BCM )ב( ) 

בסיס ההצמדה העיקרי 
 למחיר הגז

 לקוחות
 תעשייתים

 שנים 7-15 2020
 

 

 אפשרות
 בשנה להארכה

 נוספת

הצמדה מבוססת  נוסחת 3.2-כ
בחלקה על הצמדה  

( Brent) הברנטלמחירי 
 ייצור לתעריף  ובחלקה
"מחיר  וכוללת החשמל

 ".רצפה
 חלקית הצמדה קיימת

 הזיקוק מרווח למדד גם
ולמדד התעו"ז הכללי 

המפורסם על ידי חברת 
 החשמל.

 החשמל חברת
 (ו) לישראל

 אפשרות וחצי שנה 2020
 להארכה
 בהסכמה

 של הדדית
 הצדדים

אינו  ההסכם
נוקב בכמות 

כוללת מירבית 
 לאספקה. 

 שאינו קבוע גז מחיר
 מוצמד

   145-כ סך הכל

 
 *אספקה בפועל לכל לקוח תהיה בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם בנפרד.

הקונה לשנה אולם   0.38BCMבהיקף של  2020ספטמבר  כיל( עד - **בנוסף נחתם הסכם עם כימיקלים לישראל בע"מ )להלן
וזאת בהתאם  למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכרישלהכפיל את ההיקף וכן להאריך את תקופת ההסכם עד  יוכל

 להוראות ההסכם.

 
 

במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס  (א
עד אשר תצרוך להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או  

 הרוכשת את הכמות החוזית המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.
 

כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוח במשך  (ב
לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות זו. יצוין, כי 

רשאי להגדיל/להפחית את  קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא
הכמויות הנרכשות )לרבות הכמות המירבית הכוללת( עד למועד הקבוע בהסכם, 

 בהתאם לצרכיו ולהוראות שנקבעו בהסכם. 

 
פרטים נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי למשק המקומי שנחתמו עלידי  (ג

 השותפות ויתר השותפים במאגר לוויתן:
 
בכל אחד מהסכמי מכירת הגז הטבעי האמורים, למעט בהסכם עם חברת  (1)

 take or, התחייבו הרוכשות לרכוש או לשלם )להלן 'ובסעיף החשמל האמור 
pay בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון )

הסכמי לית(. עוד קובעים אהכמות המינימ - שנקבעו בהסכם האספקה )להלן
האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו על ידי הרוכשת 

לית אבשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשת לרכישת הכמות המינימ
כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן. כמו כן, נקבעו הוראות ומנגנונים 

קב המאפשרים לכל אחת מהרוכשות, לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה ע
הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד 

 לכמות ששילמה הרוכשת בגין גז שלא צרכה.
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בהתאם למתווה הגז, לכל אחת מהרוכשות במשק המקומי, בהסכמים שנחתמו  (2)

שנים, ניתנה אופציה להקטין את   8ולתקופה העולה על    2017ביוני    13עד ליום  
מהכמות השנתית הממוצעת אותה   50%-לית, לכמות השווה לאהכמות המינימ

 צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה, בכפוף
האופציה(. עם הקטנת הכמות   -  בהסכם האספקה )להלן להתאמות כפי שנקבע

לית יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם האספקה. כל אחת אהמינימ
מהרוכשות האמורות תהיה רשאית לממש את האופציה הנ"ל בהודעה, שתינתן 

שנים שתחל לפי המאוחר מבין שני המועדים  3למוכרים במהלך תקופה של 
שנים ממועד תחילת הזרמת הגז מפרויקט לוויתן לרוכשת או  5שלהלן: בחלוף 

שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות בחזקות כריש  4 בחלוף
(. הודיעה 2016בפברואר  13-ותנין בהתאם למתווה הגז )אישור כאמור ניתן ב

חודשים ממועד   12הרוכשת על מימוש האופציה כאמור, תופחת הכמות בחלוף  
 מתן ההודעה. 

 
ובהם בין היתר, קבלת אישורים  הסכמי האספקה הותנו במספר תנאים מתלים (3)

 הנדרשים מצד הרוכשות בקשר עם ההסכם.
הודיעו שותפי לוויתן ללקוחותיהם במשק המקומי על  2017בחודש מאי 

התקיימות כל התנאים המתלים של המוכרים )שותפי לוויתן(, כפי שנקבעו 
בהסכמי אספקת הגז הטבעי שנחתמו עמם. יצוין כי עם מתן הודעה כאמור לפז 

פז(, התקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו  - בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן
 .  2016בנובמבר  24בהסכם אספקת הגז בין שותפי לוויתן לבין פז מיום 

הודיעו שותפי לוויתן על התקיימות כל התנאים המתלים  2018במאי  9ביום 
 "מ.לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן לאי.פי.אמ. באר טוביה בעבהסכם 

בהסכם כיל לא נקבעו תנאים מתלים והוא נכנס לתוקף במועד חתימתו. בחלק 
 התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.  ו טרםשנחתממההסכמים 

 
בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים הבאים: זכות  (4)

לספק לסיום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי לוויתן  
גז לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני פיצויים במקרה של 
עיכוב באספקת הגז מפרויקט לוויתן או במקרה של אי אספקת הכמויות 
הקבועות בהסכם, מגבלות לאחריות הצדדים בהסכם, וכן בנוגע ליחסים בין 

  המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת הגז לרוכשות האמורות.
 

 הסכם לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל הלאומית של ירדן (ד
  

נחתם הסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין חברת השיווק לבין  2016בחודש ספטמבר 
NEPCO הסכם הייצוא לירדן(. חברת השיווק הינה חברה בת בבעלות מלאה  - )להלן

של השותפים בפרויקט לוויתן, המחזיקים בה באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בפרויקט 
 (. 15% -לוויתן )חלקה של השותפות 

 
גז טבעי למשך  NEPCO-פי הסכם הייצוא לירדן, התחייבה חברת השיווק לספק ל על

שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית או עד אשר היקף האספקה  15-תקופה של כ
פי הסכם הייצוא לירדן צפויה להתחיל עם תחילת   . האספקה עלBCM  45-הכולל יהיה כ

-האספקה ממאגר לוויתן והשלמת מערכות ההולכה הנדרשות להולכת גז טבעי ל
NEPCO  .בישראל ובירדן 

 
צעת ביציאה ממערכת ההולכה הישראלית בגבול בין ישראל לירדן. אספקת הגז מתב

עלות השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן מוערכת בסכום 
התחייבה  NEPCOמיליון דולר(.  18.3-מיליון דולר )חלקה של השותפות כ 122-של כ

( בעבור כמות שנתית מינימלית של גז, בהיקף ובהתאם Take or Payלרכוש או לשלם )
 למנגנון כפי שנקבע בהסכם הייצוא. 
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כל התנאים המתלים בהסכם הייצוא לירדן הושלמו ולפיכך ההסכם נכנס לתוקף ביום 
 .הגז לירדןהחלה הזרמת  2020בינואר  1וביום  2018מרס ל 7
 

סך העלויות של עבודות הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול ישראל ירדן 
( 100%מיליון דולר )  116-שנצברו עד לתאריך הדוחות הכספיים הסתכמו בסך של כ

  .מיליון דולר( 17.4-)חלקה של השותפות כ
 

 לשיעור יחסי העמידו שותפי לוויתן ערבות חברה לנתג"ז באופן 2017בשנת 
 2.7 -מיליון דולר )חלקה של השותפות כ 18-לוויתן בסך של כ בחזקות החזקותיהם

 מיליון דולר( בהתאם לתנאי ההסכם ההולכה בין חברת השיווק לבין נתג"ז. 
 

 א'.4א'6ר ראו ביאו ,לפרטים בדבר החלטת מיסוי בקשר עם הסכם הייצוא לירדן
 

 הסכם לייצוא הגז הטבעי לדולפינוס  (ה
 

 -יחדיונחתם הסכם בין דלק ונובל )להלן תיקראנה , 2018בחודש פברואר 
הרוכשת( לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים   -  המוכרות( לבין דולפינוס )להלן

הסכם הייצוא המקורי או הסכם דולפינוס( וזאת בהמשך למכתב הכוונות  - )להלן
 . 2015שותפי לוויתן ודולפינוס בחודש נובמבר  אשר נחתם בין

הסבו דלק ונובל לשותפי לוויתן )ובכללם לשותפות( את ,  2018בספטמבר    26ביום  
שנחתם בינן לבין דולפינוס המצרית לאספקת גז ממאגר המקורי הסכם הייצוא 

 לוויתן. 
 

 עדכנה השותפות כי:, 2019באוקטובר  2ביום 
 

, הושלמו חתימות על הסכם לתיקון הסכם הייצוא 2019בספטמבר  26ביום  .1
התיקון להסכם או הסכם(. כמות הגז החוזית הכוללת  -המקורי )להלן

פי התיקון להסכם הינה על בסיס   שהתחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת על
פי  על BCM  32 )לעומת  BCM 60-( וגדלה באופן ניכר לכFirmמחייב )

פי  הכמות החוזית הכוללת(. האספקה על -להלןהסכם הייצוא המקורי( )
בדצמבר  31ותסתיים עד ליום  2020בינואר  1התיקון להסכם תחל ביום 

או עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת, המוקדם מביניהם  2034
פי התיקון להסכם התחייבו שותפי לוויתן  מועד סיום ההסכם(. על - )להלן

בינואר  1( בתקופה המתחילה ביום 1כדלקמן: )לספק לרוכשת כמויות גז, 
בתקופה  (2לשנה; ) BCM 2.1 -כ - 2020ביוני  30ומסתיימת ביום  2020

 BCM  3.6  -כ  -  2022ביוני    30ומסתיימת ביום    2020ביולי    1המתחילה ביום  
ומסתיימת במועד סיום  2022ביולי  1( בתקופה המתחילה ביום 3)-לשנה; ו
 שנה.ל BCM 4.7 -כ -ההסכם 

 
 פרטים עיקריים נוספים בנוגע לתיקון להסכם:  .2

 
 שנתית  כמות  עבור(  Take or Pay)  לשלם  או  לרכוש  התחייבה  דולפינוס .א

 בין אשר, להסכם בתיקון שנקבע למנגנון תאםהוב בהיקףמינימלית 
 בשנה  המינימלית  השנתית  הכמות  את  להקטין  לדולפינוס  מאפשר  היתר

-ל  מתחת  ירד(  בהסכם)כהגדרתו    הברנט  של  הממוצע  היומי  המחיר  בה
מהכמות החוזית  50% על תעמוד זו שכמות כך, לחבית דולר 50

 .השנתית
 הכמות  את  תרכוש  לא  שהרוכשת  במקרההסכם נקבע כי  תיקון  כן, ב  כמו

 בעוד האספקה תקופת את להאריך רשאי צד כל יהיה, הכוללת החוזית
 נוספות. שנתיים

 
להיקף ההכנסות הצפויות מההסכם גדלה הערכת השותפות בנוגע  .ב

פי התיקון להסכם, כמפורט  בהתאם לגידול הכמות החוזית הכוללת על
לעיל. יצוין, כי היקף ההכנסות בפועל ייגזרו ממכלול של גורמים, לרבות 

ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת  כמויות הגז שתירכשנה בפועל על
 המכירה.
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התיקון להסכם כולל הוראות מקובלות הנוגעות לסיום ההסכם ובנוסף  .ג
הוראות במקרה של סיום הסכם הייצוא בין הרוכשת לבין כל השותפים 

שותפי תמר( כתוצאה מהפרתו, ואי הסכמת שותפי   -  במאגר תמר )להלן
הרוכשת לבין שותפי   לוויתן לספק גם את הכמויות לפי הסכם הייצוא בין

 תמר, וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה כאמור.
 

כל התנאים המתלים כפי שנקבעו בהסכם הייצוא המקורי התקיימו,  .ד
החלה  2020בינואר  15לרבות כל האישורים הנדרשים במצרים וביום 

 .הזרמת הגז למצרים
 

 הסכם הקצאת קיבולת(  - הסכם הקצאת קיבולת )להלן .3
 

בד בבד עם חתימת התיקון להסכם, חתמו שותפי לוויתן ושותפי תמר על 
 הסכם בקשר להקצאת הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה מישראל למצרים.

וצנרת  EMGחלוקת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים )צינור 
 ההולכה בישראל( תהיה על בסיס יומי, לפי סדר קדימות כדלקמן:

 
 ליום יוקצה לטובת שותפי לוויתן. MMbtu  350,000עד  -רובד ראשון  ( א)

ליום    Mmbtu  150,000הקיבולת מעבר לרובד הראשון, עד    -רובד שני   (ב)

 200,000 -ו, מועד הגדלת הקיבולת( -)להלן 2022ביוני  30עד ליום 

MMbtu  יום לאחר מועד הגדלת הקיבולת תוקצה לטובת שותפי תמר. ל 

כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני תוקצה לטובת  -רובד שלישי  (ג)

 שותפי לוויתן.

 200במסגרת הסכם הקצאת הקיבולת נקבע כי שותפי לוויתן ישלמו סכום של  
 50דמי השתתפות לוויתן( ושותפי תמר ישלמו סכום של  -מיליון דולר )להלן

דמי השתתפות תמר( אשר ישמשו בידי נובל ודלק כחלק  -יליון דולר )להלןמ
ולרכישת  EMGידם בעסקה לרכישת מניות בחברת  מהתמורה ששולמה על

, EMGבמועד השלמת עסקת EMG) עסקת  -)להלן EMGזכויות בצינור 
וזאת בתמורה להתחייבות לאפשר הזרמת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר 

והכל לצורך מימוש הסכם היצוא כמפורט לעיל   EMGבצינור  והבטחת קיבולת  
והסכם ייצוא בין הרוכשת לבין שותפי תמר. נכון למועד אישור הדוחות 

מיליון דולר בדמי  30 -כהכספיים העבירה השותפות את חלקה בסך של 
השתתפות לוויתן. יצוין, כי דמי השתתפות לוויתן ודמי השתתפות תמר 

, בהתאם ליחס כמויות הגז שסופקו 2022ביוני  30יום הסופיים ייקבעו עד ל
עד לאותו מועד  EMGידי שותפי לוויתן ושותפי תמר דרך צינור  בפועל על

 '(. take or pay)לרבות כמויות גז שטרם סופקו ושולם בגינן מכח התחייבות '
בנוסף, נקבעו בהסכם הקצאת הקיבולת הסדרים להשתתפות בעלויות עסקת 

EMG  ועלויות נוספות בקשר עם הזרמת הגז )על פי הערכה תקציבית של
חלק מהעלויות הנוספות כאמור, שמסרו דלק ונובל לשותפות, חלקה של 

מיליון דולר(, וכן השקעות שיידרשו לצורך   8-השותפות בעלויות אלה נאמד בכ
, שתשולמנה בחלוקה בין שותפי EMGול מקסימלי של הקיבולת בצינור ניצ

 לוויתן ושותפי תמר. 
הסכם הקצאת הקיבולת קובע בנוסף גם עקרונות להסדר של "גיבוי" בין 

ועד למועד הגדלת   2020ביוני    30מיום     שותפי תמר ושותפי לוויתן, לפיו החל
ויות שהתחייבו לספק הקיבולת, ככל ששותפי תמר לא יוכלו לספק את הכמ

לרוכשת יספקו שותפי לוויתן לשותפי תמר את הכמויות הנדרשות, וזאת 
 בהתאם לתנאי הסדר שייחתם בין שותפי תמר ושותפי לוויתן.
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המקורי תקופת הסכם הקצאת הקיבולת הינה עד לסיום התיקון להסכם היצוא  
המפורט לעיל והתיקון להסכם ייצוא בין הרוכשת לבין שותפי תמר, אלא אם 
הגיע לסיומו קודם לכן במקרים הבאים: הפרת התחייבות תשלום שלא תוקנה 

ידי הצד המפר; במקרה בו רשות התחרות לא אישרה הארכתו של הסכם   על
( Capacity Lease & Operatorship Agreementהקיבולת וההפעלה )

שנים בהתאם להחלטת   10. מעבר לתקופה של  EMG-ל  EMEDשנחתם בין  
כן, לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו בהסכם  הממונה על התחרות. כמו

 הקצאת הקיבולת ככל שהסכם הייצוא שלו בוטל.
 

 חברת החשמל( -אספקת גז טבעי לחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן (ו
 

לשותפות ולשאר השותפים  העבירה החשמלחברת  2018בדצמבר  2ביום 
בקשה לקבלת הצעה לאספקת גז טבעי בכמות שנתית מוערכת, על  לוויתן במאגר

 1, אשר יסופק לחברת החשמל החל מיום BCM 2-ידי השותפות, בהיקף של כ
או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם,  2019באוקטובר 
או למועד תחילת הפקת הגז ממאגר כריש, המוקדם  2021ביוני  30ועד ליום 

 תקופת האספקה(.  - מביניהם )להלן
בהתאם למסמכי הבקשה שלעיל, במהלך תקופת האספקה תפנה חברת החשמל 

בלבד לצורך רכישת גז, בהתאם לצרכיה, מעבר  למציע שיחתום הסכם למכירת גז
 דלקים מערכתיים.לגז המסופק לה תחת הסכם אספקת הגז ממאגר תמר ובניכוי  

הודיעה חברת החשמל לשותפי לוויתן כי הצעתם נבחרה  2019באפריל  4ביום 
 כזוכה בהליך התחרותי. 

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין חברת  2019ביוני  12ביום 
החשמל לפיו תרכוש חברת החשמל משותפי לוויתן גז טבעי על בסיס קיבולת 

הסכם האספקה(, בכמות כוללת בתקופת הסכם האספקה  -פנויה )להלן 
 )כמות לכלל השותפים(.  BCM  4-ידי השותפות בכ  )כהגדרתה להלן( המוערכת על

או ממועד תחילת הפקת  2019באוקטובר  1תקופת הסכם האספקה תחל מיום 
או במועד  2021ביוני  30הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ותסתיים ביום 

הגז ממאגר "כריש", המוקדם מביניהם, אלא אם תסתיים תקופת  תחילת הפקת
 - הסכם האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם האספקה )להלן

טרם החלה הפקת הגז  2021ביוני  30תקופת הסכם האספקה(. ככל שביום 
ממאגר "כריש", יהיו רשאים הצדדים להאריך את תקופת הסכם האספקה 

 ם האספקה נקבע מחיר גז שאינו מוצמד. בהסכמה הדדית. בהסכ
, הודיעו שותפי לוויתן כי התקיימו כל התנאים המתלים 2019באוקטובר  29ביום 

התחילה הזרמת  2019בדצמבר  31לכניסתו לתוקף של הסכם האספקה וביום 
 הגז הטבעי לחברת החשמל.

 
אים ומתנים, בשלבים נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ממשיכים שותפי לוויתן לקיים מש .2

שונים, במטרה לחתום על הסכמים מחייבים נוספים לאספקת גז טבעי ללקוחות במשק המקומי 
וזאת בהתאם להוראות מתווה הגז וכן ללקוחות בשווקי ייצוא מפרויקט לוויתן ובכלל זה ובמטרה 

 מהפרוייקט.להגדיל את יכולת האספקה 
 

 האספקההערכות בדבר כמויות הגז ומועדי  .3
פי הסכמי האספקה,  הערכות בדבר כמויות הגז הטבעי שתירכשנה ותחילת מועדי האספקה על

אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית,   מידעמהוות  
וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות כל התנאים המתלים בכל אחד מהסכמי 

כל שאלו טרם התקיימו(, אי קבלת אישורים רגולטוריים, עיכובים בלוחות הזמנים, האספקה )כ
שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על ידי כל אחת מהרוכשות האמורות, מימוש 

 האופציות הניתנות בהסכמי האספקה )ככל שקיימות( וכיוצ"ב.
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  התקשרות בהסכמים לאספקת קונדנסט מפרויקט לוויתן .יב
 

הודיעה השותפות כי חתמה ביחד עם שותפי לוויתן על הסכמים אשר יאפשרו   2019בחודש דצמבר 
 את הזרמת הקונדנסט שיופק ממאגר לוויתן, שעיקריהם כמפורט להלן:

 
 בז"ן(  - הסכם עם בתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן (1

הסכם בז"ן( לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן   -  נחתם הסכם )להלן 2019בדצמבר    15ביום 
יוזרם לצנרת הדלקים הקיימת של חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ )קצא"א( המובילה 
למתחם מיכלים של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )תש"ן( בקרית חיים ומשם יוזרם 

 ר בהתאם להנחיות רגולטוריות.למתקני בז"ן, וזאת בין הית
שנים ממועד תחילת ההזרמה של הקונדנסט   15הסכם בז"ן הינו על בסיס מזדמן לתקופה של  

בכמויות מסחריות, כאשר לכל צד תהיה זכות לסיים את הסכם בז"ן במתן הודעה מראש של 
רה יום לצד האחר. בנוסף יהיה כל צד רשאי לבטל את הסכם בז"ן בהודעה קצ 360לפחות 

 יותר בקרות אירועים שונים, לרבות במקרה של הפרה על ידי הצד האחר 
וכן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את הזרמת הקונדנסט בהתאם לאמור 

 בהסכם בז"ן.
פי הסכם בז"ן תתבצע על בסיס מזדמן עד לכמות מקסימלית  הזרמת הקונדנסט לבז"ן על
הכמות המקסימלית(. הצדדים יהיו רשאים לעדכן את הכמות  -ןשהוסכמה בין הצדדים )להל

המקסימלית מעת לעת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו על ידי הרשויות לעניין זה, לרבות 
 משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 

בהסכם בז"ן נקבע כי, מסירת הקונדנסט לבז"ן תהיה ללא תמורה, כאשר שותפי לוויתן יישאו 
 ות ביחס להזרמת הקונדנסט. בכל ההוצא

להערכת השותפות, אובדן ההכנסות לפרויקט לוויתן בהנחת חודש אספקה מלא הינו בהיקף 
מהזכויות בפרויקט לוויתן( לחודש ועל כן אינו  100%-)ביחס ל ארה"ב מיליון דולר 3-של עד כ

 מהותי לשותפות. 
 , נכנס הסכם בז"ן לתוקפו.2020בינואר  29ביום 

 
 הרוכשת(  - עם חברת סחר בינלאומית בתחום הדלקים )להלןהסכם  (2

הסכם בז"ן, חתמו שותפי לוויתן על הסכם, לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן, חתימת  לבנוסף  
 כאמור לעיל, ישונע באמצעות מיכליות כביש ויימסר לרוכשת במתחם המיכלים של תש"ן )להלן

 הסכם האספקה(.  -
בדצמבר  31מראשית הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן ועד ליום  הסכם האספקה יהיה בתוקף

, כאשר ההסכם יחודש מדי שנה לתקופה של שנה נוספת אלא אם אחד הצדדים בחר 2020
יום לפחות. כל צד יהיה רשאי לבטל את הסכם האספקה  60שלא לחדשו בהודעה מראש של 

וריים ואחרים אשר לא יאפשרו במקרה של הפרתו על ידי הצד האחר וכן בקרות שינויים רגולט
 את הזרמת הקונדנסט בהתאם לאמור בהסכם האספקה.

פי הסכם האספקה תתבצע על בסיס  הזרמת הקונדנסט על ידי שותפי לווייתן לרוכשת על
 מזדמן עד לכמות מקסימלית יומית שהוסכמה בין הצדדים. 

דנסט עד למסירתו פי הסכם האספקה, שותפי לוויתן יישאו בכל ההוצאות ביחס לקונ על
לרוכשת בכניסה למתחם המיכלים של תש"ן והרוכשת תישא בכל ההוצאות ביחס לקונדנסט 

 מנקודה זו ואילך.
(, כאשר הרוכשת Brentמחיר הקונדנסט שנקבע בהסכם האספקה יוצמד למחיר חבית ברנט )

בהסכם תהיה זכאית להנחה בגין הקונדנסט שיוזרם אליה ואשר יחרוג מהמפרט שנקבע 
 האספקה.

מהזכויות  100%-להערכת השותפות, היקף ההכנסות ממכירת קונדנסט לרוכשת )ביחס ל
בפרויקט לוויתן( בהנחת חודש אספקה מלא, וזאת בהתבסס על הערכת השותפות לגבי מחיר 

 ארה"ב  מיליון דולר  3  -וכמות הקונדנסט שתימכר במהלך חודש אספקה, עשוי להסתכם בעד כ
כי, היקף ההכנסות בפועל יגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הקונדנסט לחודש. יובהר 

 (.Brentשתימכרנה בפועל ומחיר חבית ברנט )
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 חברת החשמל( -לישראל בע"מ )להלןאספקת  גז טבעי לחברת החשמל  .יג

 
 -, הגישו חלק משותפי תמר 2019באפריל  18 לעיל, ביום ו'1יא'בסעיף בהמשך לאמור  (1

, שותפות מוגבלת, תמר פטרוליום בע"מ, דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת, 2ישראמקו נגב 
ואוורסט תשתיות, שותפות מוגבלת )להלן המשיבים והעותרות, בהתאמה( עתירה מנהלית נגד 

העתירה התבקש בית המשפט להצהיר העתירה(. על פי  -חברת החשמל ושותפי לוויתן )להלן
, המכריזה 2019באפריל    4הוועדה( מיום    -כי החלטת ועדת המכרזים של חברת החשמל )להלן

על זכיית שותפי לוויתן בהליך התחרותי, פסולה ומנוגדת לדין ועל כן דינה בטלות; לחילופין, 
ט בעתירה; ולחילופי להחזיר את ההחלטה לוועדה ולהורות לה לשקול אפשרויות אחרות, כמפור

 חילופין, להורות על ביטול ההליך התחרותי.
בד בבד עם הגשת העתירה, הוגשה לבית המשפט בקשה לצו ביניים שיאסור על המשיבים 
לבצע כל פעולה לקידום או הוצאה לפועל של תוצאות ההליך התחרותי עד להכרעה בעתירה 

 ובעתירה.האמורה ובקשה לקיום דיון דחוף בבקשה לצו ביניים 
, ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, הדוחה את העתירה 2019ביולי  7ביום 

 המנהלית האמורה ומחייב את העותרות בהוצאות חברת החשמל.
הגישו העותרות ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון, במסגרתו   2019באוגוסט    19ביום  

הדין ולפסוק כמבוקש בעתירה. דיון בערעור נקבע   התבקש בית המשפט להורות על ביטול פסק
 . 2020במאי  14ליום 

בנוסף, השותפות לומדת, בסיוע יועציה המשפטיים, את פרטי הערעור ותגיב בהתאם. 
 .50% –השותפות ויועציה המשפטיים מעריכים כי סיכויי הערעור להתקבל נמוכים מ 

 
 
 אותה  לאשר  ובקשה  תביעה  אביב-בתל  המחוזי  המשפט  לבית  הוגשה  2020  בפברואר  28  ביום (2

 בעלות כנגד( המבקש -להלן) חשמל צרכן ידי-על(, האישור בקשת -להלן) ייצוגית כתובענה
 -להלן) תמר במאגר המחזיקות יתר וכנגד ונובל דלק - תמר ובמאגר לוויתן במאגר האחזקות

 התחרותי ההליך עם בקשר זאת, השותפות ביניהן, לוויתן ובמאגר( בתמר המחזיקות יתר
 בביאור כאמור במסגרתו( התחרותי ההליך -להלן) החשמל חברת שערכה טבעי גז לאספקת

עוד נטען בבקשת האישור כי דלק ונובל, . לוויתן במאגר החשמל חברת בחרה, לעיל ו'1יא'10
שלהן אחזקות בשני המאגרים, מבקשות למנוע ממאגר תמר להתקשר עם חברת החשמל 

התיקון להסכם  -)להלןוזלת עלות הגז הטבעי שהמאגר מספק לחברת החשמל בהסכם לה
 תמר(. 

 טענותיו בקשת האישור מונה חמש עילות, אך מבוקש סעד מרכזי אחד, נגד דלק ונובל בלבד.
 בלוויתן  והמחזיקות בתמר  המחזיקות שהציעו  ההצעות כי הן,  בתמצית,  המבקש  של  העיקריות
, כובל הסדר ולכדי מונופוליסטי כוח של לרעה ניצול לכדי עולות התחרותי ההליך במסגרת
 ונובל  דלק  של  וטו  זכות  הפעלת;  1988-ח" תשמ,  הכלכלית  התחרות  בחוק  אלה  מונחים  כהגדרת

 המחיר; מונופוליסטי כוח של לרעה ניצול לכדי היא אףהתיקון להסכם תמר עולה  את שמנע
 הינו, התחרותי להליך בהמשך, החשמל לחברת לוויתן מפרויקט הגז אספקת בהסכם שנקבע

 במחיר  חשמל  לחברת  טבעי  גז  ממכירת  כתוצאה  ונובל  דלק  ויעשו  שעשו  ועושר;  הוגן  בלתי  מחיר
 .במשפט ולא עושר עשיית לכדי עולה, בתחרות נקבע שהיה מהמחיר לכאורה גבוה

 מבקש הוא אותן לקבוצות נזק לגרום וצפויות גרמו ונובל דלק של אלו פעולות המבקש לטענת
. טרחה ושכר גמול לפסוק המשפט בית מתבקש שלפיו, ח" ש מיליארד 1.16-כ של בסך לייצג
 המבוקש העיקרי הסעד. כספי לסעד בקשה מציבה אינה האישור בקשת, זאת עם יחד

 למנוע רשאיות אינן ונובל דלק כי המשפט בית של קביעה הוא האמורה הייצוגית בתובענה
 לא האישור בקשת במסגרת, כאמור. תמר להסכם התיקון על לחתום בתמר המחזיקות מיתר

צורפה לתביעה בבחינת בעל דין נדרש, לאור היותה  והיא השותפות כנגד סעד כל מתבקש
 . מחזיקה בזכויות במאגר לוויתן

 יועציה בסיוע, תלמד השותפות. האישור בקשת של עותק לשותפות כדין הומצא טרם, כי יצוין
בשלב בו  .בהתאם ותגיב כדין לה תומצא שזו לאחר האישור בקשת פרטי את, המשפטיים

 מצויה התביעה, טרם ניתן להעריך את סיכוייה, השלכותיה או מועד צפוי לסיום בירורה.
 

  בטחונות בקשר עם זכויות נפטשעבודים  .יד
 

, העמידה 2014בטחונות בקשר עם זכויות נפט מחודש ספטמבר הממונה למתן  בהתאם להנחיות
השותפות הפקידה פיקדון מיליון דולר.  11.25ת בגין חזקות לוויתן בסך של בנקאיו השותפות ערבויות

 .מיליון דולר כנגד העמדת הערבויות בגין החזקות 6 -של כ בסך
 
 



 רציו חיפושי נפט )מימון( בע"מ

 )המשך( יםהכספי ותלדוחביאורים 
 
 

38 

 :)המשך( מאגר לוויתן -פעילות השותפות  - 10ביאור 
 

הודעה בדבר כוונה להשית עיצום כספי על נובל בגין חריגות נטענות מתנאי היתר ההזרמה של  .טו
 אסדת לויתן

 
 להשית הסביבה להגנת המשרד בכוונת, ות הכספייםהדוח אישור למועד נכון, השותפות ידיעת למיטב

. האסדה של לים ההזרמה היתר בתנאי נטענת עמידה אי בגין כספי עיצום לוויתן בפרויקט המפעילה על
 גובה את להעריך המפעילה של ביכולתה אין, המפעילה ידי-על לשותפות שנמסר המידע פי-על

 תקדימים בסיס על הן, בזהירות להעריך ניתן, זאת עם יחד. מושתים להיות הצפויים הכספיים העיצומים
 של הראשונית הרצתה תקופת במסגרת נטענות בחריגות שמדובר בעובדה בהתחשב והן קודמים
 העיצום סכום כי 50%-מ הנמוכה סבירות שקיימת, בסביבה פגיעה לגרימת נטען שלא בכך וכן האסדה
 .מהותי יהיה האמור הכספי

 
  אירועים לאחר תאריך הדוח: -11יאור ב

 
 הערכות משאבים במאגר לוויתן .א

 
 .ו'10, ראו ביאור הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 מטרות עמוקותהערכות משאבים  .ב

 
 .'ח10, ראו ביאור הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 מכירת גז טבעי לירדן ולמצרים .ג

 
 .'ב10, ראו ביאור הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 התקשרויות למכירת גז טבעי .ד

 
 .יא'10, ראו ביאור הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 קונדנסט מפרויקט לוויתןהתקשרויות בהסכמים לאספקת  .ה

 
 .יב'10, ראו ביאור הדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 אגרות חוב )סדרה ב( ה מחוץ לבורסה שלרכיש .ו

 
 .ו'4 , ראו ביאורהדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 תובענה ייצוגית בקשר עם ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חברת חשמל .ז

 
 .2יג'10 , ראו ביאורהדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 

 
 הקורונה נגיףהתפרצות  .ח

 
 .9ו'5 , ראו ביאורהדיווחלהתפתחות לאחר תאריך 
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 1  -ד  
 

  

פרטים נוספים על התאגיד :פרק ד'  
  
 

לכל אחד מהרבעונים בשנת החברה הכולל של או הפסד על הרווח דוחות תמצית  – .א10תקנה 
  )"דולר")של ארה"ב ( (באלפי דולר 9201
  

  2019סה"כ     10-12 /2019    7-9 /2019    4-6 /2019    1-3 /2019    

                      
                      הכנסות:

 ותבגין הלווא ופרמיה יון, ניכתית ריבהכנסו

  27,037    6,975   6,909    6,698    6,455    1לשותפות

  -    -    4,738    3,533    -    * הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  15,592    18,095    -    -    5,768     ** לשותפות ותהלוואהכנסות הפרשי שער בגין 

  124    30    25    24    45    החזר הוצאות מהשותפות

        12,268    55210,    11,672    25,100    42,753  
                      

                      הוצאות:

  27,037    6,975    6,909    6,698    6,455    בגין אגרות חוב , ניכיון ופרמיההוצאות ריבית

  -    -    4,738    3,533    -     **   לשותפות ותהלווא הוצאות הפרשי שער בגין

  15,592    18,095    -    -    5,768    *בבגין אגרות חוהוצאות הפרשי שער 

  124    30    25    24    45    הוצאות הנהלה וכלליות

    12,268    10,255    11,672    25,100    42,753  

  -    -    -    -    -    רווח מפעולות
    טו, נמימון אחרות )הוצאות( הכנסות

***    ***    ***    ***    ***  
     לשנה כולל )והפסד( ורווח )הפסד( רווחסך 

***    ***    ***    ***    ***  

 
  .בנטו ותגמוצוב בגין אגרות הח שער יהפרש הכנסות/הוצאות* 

אינו  2019סה"כ את זבהתאם ל, נייםפיים ביוחות כסד במתכונת של הטבלה מובאת, א10אות תקנה להור בהתאם
בגין רשי שער יש לסכום את הנתונים שבשורת הכנסות הפ 2019 לסה"כ על מנת להגיע עונים.סכימה של הרבמסתכם ל

  .גרות חובן אבגי שי שערהוצאות הפרבשורת  הנמצאיםרות חוב עם הנתונים גא
  

  .צגות בנטוהכנסות/הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות מו** 
אינו  2019לזאת סה"כ בהתאם דוחות כספיים ביניים,  במתכונת של א, הטבלה מובאת10אות תקנה בהתאם להור

פרשי שער בגין ה תוסהכנ שורתהנתונים שב יש לסכום את 2019גיע לסה"כ המנת ל עונים. עלמסתכם לסכימה של הרב
  .פותוואה לשותשער בגין הל הוצאות הפרשיהנמצאים בשורת ת עם הנתונים הלוואה לשותפו

  
   דולר. 1,000-ך ממייצג סכום הנמו ***
  

 יףשקת על פימורה יחסות ליעדי התתוך התי ערךהשימוש בתמורת ניירות ה - .ג10תקנה 
   וחדהלאחרונה לפני תאריך  שפורסם

  
  .2019ינואר, ב 22תשקיף המדף של החברה מיום  על פי, לא הונפקו ניירות ערך וחדה למועדנכון 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 מהון המניות 00%1-המחזיקה ב "),השותפות" או "רציו שותפותת ("מוגבלשותפות  -) 1992רציו חיפושי נפט (   1

 . ע של החברההמונפק והנפר



 2  -ד  
 

  

  רשימת הלוואות – 14תקנה 
  

   שנתנה החברה: ותההלוואלהלן פירוט יתרת 
  

(ערך נקוב) סכום ההלוואה   סוג הלוואה  שם הלווה
  המקורי

 31ליום  אההלוויתרת ה
  2019בדצמבר 

הלוואה בקשר עם אגרות   פותותהש
 (סדרה ב) בחו

   2,3רלוון דמילי 205 -כ  ולרמיליון ד 165 -כ

קשר עם אגרות ב אהווהל  השותפות
  חוב (סדרה ג)

  1,4דולרמיליון  195 -כ  מיליון דולר 181 -כ

  
  יים.הכספ לדוחות 9-ו 5, 4 יםרביאוראו נוסף לפירוט 

  
  ושאי משרה בכירהין ולנענ ילעים לבמולתג – 21תקנה 

  
עם השותפות בהסכם  2014בר ספטמב 14ביום  התקשרה ברהחהדים. נה מעסיקה עובינא החברה

בעצמה ו/או באמצעות השותף , לחברהלפיו השותפות מעניקה , תי ניהול וייעוץלקבלת שירו
ריים עיקה םירותיהש וייעוץ הכוללים, בין היתר, את ניהול ישירות תמורה,ללא  הכללי בה,

ותי משרד , שירחשבותת חשבונות ולהנה ישירות 5,םיתי דירקטורכ״ל, שירושירותי מנבאים: ה
פטי ומזכירות חברה, שירותי מערכות מידע, שירותי ייעוץ בנושאים ומזכירות, שירותי ייעוץ מש

 החברה על ידיידרשו ים נוספים ככל ששירותיכן ופות השותשל  השימוש במשרדי, שונים
 31ליום של החברה  םפייכסה לדוחות ב'9ור ביא ורא ,לפרטים נוספים. השותפותמת כהסבו

  .")הכספיים הדוחות(" 2019בדצמבר 
  
  בחברההשליטה  – א12נה קת

, שהינה השותף ט בע"מפושי נפרציו חי .השותפותל בת בבעלות מלאה ש ההחברה הינה חבר
שותף הכללי בבעלי המניות  .פותה בשותיטהשל בעלתהיא "), הכלליף ותשה"( הכללי בשותפות

 ריאייל צפרי ,)8.5%(בע"מ איתן איזנברג  ,)34%( ו בע"מחירם לנדא ,)34%(מ .ן בע".יד.ל :הם
 צפרירי, עידו פורת, אייל( )1.4%ן (), דניאל סולדי1.4%, אשר פורת ()1.4%עידו פורת ( ),4.3%(

ועו"ד בעז בן  )ליכלה "ל, ממייסדי השותףרירי זצבי צפשיו של הם יור ןולדידניאל סות אשר פור
  ). 15%שוקרון ( מהשלמר בנאמנות עבור  בכר בירוו"ד עור צו

) וליגד ובחברה הכללירקטור בשותף (די 1/3בבעלות יאיר רוטלוי פרטית, ברה הינה ח.י.ן בע"מ ד.ל
 איר רוטלוי.ו של יאחי-נו בןיה ליגד רוטלוי). והחברה לליהשותף הכ יוןטוררקדי "ריו( 2/3רוטלוי 

אביהם של יגאל ( ז"ל ישעיהו לנדאועזבון המנוח ת עלובב ית,רטפ הרבח נהיחירם לנדאו בע"מ ה
רקטור בשותף ובחברה ויובל לנדאו, דירקטור בשותף הכללי מנכ"ל השותף הכללי ודילנדאו, 

בל לנדאו דאו, יויגאל לנמר לנדאו ז"ל הוריש את מניותיו בחירם לנדאו לילדיו . )הכללי ובחברה
   .םשוויושלומית לנדאו, בחלקים 

אולוגי יוץ גיעי יותהמעניקה שיר ,בבעלות איתן איזנברגפרטית, חברה  נההירג בע"מ תן איזנביא
  .לשותפות

מ וחירם לנדאו בע"מ ה של כל אחת מד.ל.י.ן בע"עורי האחזקבהתחשב בשית החברה, למיטב ידיע
יאיר  י,לווטד רגלינוהגים בה"ה  השותפותו השותף הכללי, הזהירותבמניות השותף הכללי, ולמען 

  .הםליטה באל לנדאו, יובל לנדאו וגב' שלומית לנדאו, כבעלי השטלוי, יגרו
  

 
  וב.נקלא בערכה הו נלאומייםבי דיווח כספיכללי  על פימוצגת  וואהיתרת ההל     2
  לר.דו מיליון .21-כריבית לקבל בגובה של לא כולל     3
  דולר. מיליון 1.6-כשל  לקבל בגובהת יבא כולל ריל    4
ם בהתאול שנתי ם לגמברה זכאיחתלוי ב ר הבלתיצוניים והדירקטוהחי ירקטוריםהד 0182בינואר  1החל מיום     5

-וני), התש"סצוהוצאות לדירקטור חימול בר גות (כללים בדרבלתקנות החהשניה  ספתבתו ופיעהמ ם הקבועכולס
 לגמולכן ו ה מעת לעתתה של החברה כפי שתהילדרגם מעת לעת ובהתא היהשיי , כפ")הגמול תקנות(" 2000

ועים בתוספת השלישית מירבי הקבם הלסכו שבין הסכום הקבוע בטווח (שהינו ש"ח 1,840בסך שתתפות ה
ים מורורים האקתם של הדירקטסע. עלות הולאם לתקנות הגמבהת מחירים לצרכןה ) צמוד למדדהגמולות לתקנ

  .דולראלפי  36.4 -כלסך של הסתכמה  ,2019בשנת 
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  ת עם בעל שליטהעסקאו – 22תקנה 

  
לבעלי ליטה בחברה או שערכו עם בעלי הששנ תוהעסקא להלן פירוטה, ת החברלמיטב ידיע
ועד ו במוח איוהדנת רה בהן בשר החברה התקשאישורן, אשב שיברה יש עניין איהשליטה בח

  :קף במועד הדוחתוב ת הדוח או שהן עדייןשנת הדיווח ועד למועד הגשלוף ר לסמאוח

ם שותפות הלוואה ע מיה בהסכרבחה שרהקתה ,2017ר בדצמב 3- ו 2016בנובמבר  9ים בימ  .א
 הכספיים. ותוחלד 5אור יבראו , יםם האמורמיהסכתנאי האודות לפירוט רציו. 

לת שירותי ניהול ם לקבהסכת רציו, בעם שותפו 2014 טמברבספ 14התקשרה ביום רה החב  .ב
 הכספיים. לדוחות 'ב9 יאורבראו  ,לפרטים .תפות רציוייעוץ משוו

נושאי הדירקטורים ואמור בס"ק ב' לעיל, מהשותפות כשירותי ניהול ם להסכם לקבלת אבהת  .ג
. פותשותשל הושאי משרה דירקטורים ונטוח יב סתילרת פוגסמב בחברה מכוסיםהמשרה 

  להלן. א29 נהתקראו ם רטיפל
י ם כנושאהמכהניבשותפות רציו  בשותף הכללי שליטהבעלי ות לרב ,ושאי המשרה בחברהנ  .ד

 ניהולשירותי לקבלת הסכם הבמסגרת  ר ושיפוי.קיבלו מאת החברה כתבי פטו, רהחבב המשר
עם שר בק )ככל ותהיה(בחבות ות לשאת ה השותפייבהתח, ור בס"ק ב' לעילמאמהשותפות כ

שהם ו/או משרה  לרבות נושאי(ה בלדירקטורים  מעניקה החברהש יפויר ושפטו כתבי
 להלן. א29תקנה ראו לפרטים  .)י ו/או בשותפותקרוביהם נחשבים בעלי שליטה בשותף הכלל

  
   החזקות בעלי ענין ונושאי משרה  – 24תקנה   

  
.נ. ע 17,820,000-ב דוח,מועד ה, נכון לוכן של החברה מונפקה הנוה בכל הקמחזירציו  פותשות

  . ברהחהשל ) (סדרה ברות החוב אגמכלל  2.89% - כהוות המחוב (סדרה ב) של החברה, אגרות 
 . אי משרה בניירות ערך של החברהנוספות של בעלי עניין או של נושקות החזאין 

  
  יריםמה ערך ותניירפק והון רשום, הון מונ -א24תקנה 

  
, ש"ח ע.נ. 1מניות רגילות בנות  100,000ו רה הינשל החבם הרשוות מנין הוהח, הדו  עדנכון למו

   רשום.היות נמלהון ה זהה החברה ק והנפרע שלהון המניות המונפ נן רשומות למסחר.ר איאש
  

   מרשם בעלי המניות – ב24תקנה 
  

  .וירצפות ותש דיחזק ביפק של החברה מוה המונכל הונ
  
  פון הטל המען הרשום ומספר – א25נה קת

  4657961, תל אביב, 85יהודה הלוי     :החברה רדה שלמשת ובכת
 info@ratioil.com    :טרוניואר אלקכתובת ד

   6613385-03          : טלפון
  5661280-03         :פקסימיליה

  
   טורים של התאגידדירקה - 26תקנה 
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  טנא יוסף   ום יעקב טננבא  טין ולנגי פלורנוט א  תרצה  נדאו לל יוב   דאו אל לנ גי  לוי יאיר רוט   וטלוי ר  גדלי  שם  

  053581575  78519733  058105727  027931427  056467665  008466369  057249849  מספר זיהוי   1

  תלוי  דירקטור בלתי  יצונחי דירקטור  דירקטורית חיצונית  דירקטור   דירקטור   דירקטור   טוריוןיו"ר הדירק  ה ברבחיד  תפק  2

  1955באוקטובר   17  1948 יוליב  16  1963באפריל   16  1970ר  בדצמב   31  1960במאי    13  1934בינואר  6  1962  יאבמ  15  ה לידיך תאר  3

  ים השבות רמ , 6ת התו  ק , בני בר11כר גוטמ  ון רמת השר , 7מסדה   , ת"א  4ש דניאל פרי  , ת"א 4דניאל פריש     "א , ת 1בית חורון    ת"א   ,85הלוי דה יהו  דין   ית כתבי בא מען להמצ  4

  ישראלית  ישראלית  ליתישרא   ליתישרא   ישראלית  יתישראל  ראליתשי  ות  ניתנ  5

עדות  בועדה או ו ות חבר   6

  טוריון הדירק

ועדת   ;ומאזן רתביקו דתוע  -  -  -  -

    תגמול

דת  ע ו; ומאזן יקורתת בועד

    תגמול

ועדת   ;ןומאז ורתביק ועדת

  תגמול 

או   חיצוני  טורהאם הוא דירק   7

  בלתי תלוי 

  י תלוי טור בלתכן, דירק   י, דירקטור חיצונכן  צוניתחית וריטק ר, דיכן  לא   לא   לא   לא 

 בעל הוא  האם  , כן  אם

 יננסיתפו חשבונאית  מומחיות

  מקצועית  תירושכ בעל או

אית  ות חשבונמחימו לתבע   -  -  -  -

  ופיננסית

ות חשבונאית  ימחמו לבע   קצועית מת רובעל כשי

  ופיננסית

 דירקטור הוא  האם , כן  םא

  מומחה  ניחיצו

  -  א ל  לא   -  -  -  -

ה,  החבר של עובד הוא האם  8

 או קשורה החבר , בת  חברה

(בציון התפקיד   יין נע בעל של

  שהוא ממלא כאמור)

 ןוריורקטידה "ר יו – כן

של השותף הכללי  

, יו"ר רציו יופות רצבשות 

  . בע"מ פטרוליום

  

שותף  ב  דירקטור –כן 

ו  רצי שותפותהכללי ב 

  טרוליום בע"מ. וברציו פ

  הכללי  ף מנכ"ל השות - ןכ

דיקטור  , רציו פותת שוב

שותפות  הכללי ב  בשותף

יו דירקטור ברצו רציו

  .  ום בע"מפטרולי

שותף  דירקטור ב –ן כ

רציו   ות שותפללי ב הכ

פטרוליום בע"מ,   רציובו

עובד בחברה משפחתית  

  עזבון המנוח בבעלות 

  . ז"ל  ישעיהו לנדאו

  לא   לא   לא 

 כהונתו החלה  בו ריךתאה  9

  ר כדירקטו 

  2015בינואר  1  2015 בינואר  1  2015בינואר  1  5201אר בינו 1  2014במרס    23  2015אר בינו 1  2014במרס    23

ן ראשואר תו ית, אקדמא השכלתו   10

מדעים  ושבים חמב

מאוניברסיטת   ייקיםמדו

תואר שני  תל אביב,

ימון ומ במנהל עסקים

בינלאומי מאוניברסיטת  

UHBS  

לימודי כלכלה  

  אביב סיטת תל באוניבר 

יה ציולוגולימודי סו

ברית  באוניברסיטה הע 

  לים בירוש 

  

  הנדסה אשון בר רתוא

תואר שני ומהטכניון 

מנהל עסקים  ב

;  באביתל מאוניברסיטת 

  מהנדס בנין

  

תואר   אית,אקדמ ת עסקי

ן בכלכלה וניהול  ראשו

מהטכניון ותואר שני  

ריה  במנהל עסקים מהק 

  האקדמית קרית אונו

לה ומוסמכת כלכלת  כלכ בוגרת

טת תל אביב;  ים, אוניברסיעסק

טת  ים באוניברסיתכנית מנהל

  הארוורד 

למד במשך שנה מדעי  

סיטת בר  שב באוניברהמח

  . אילן

  בוגר כלכלה וחשבונאות

  –קים עסנהל וסמך מומ

ת ומימון,  ם חשבונאוותח

אוניברסיטת תל אביב;  

    .רואה חשבון

 השנים בחמש וקו עיס  11

  האחרונות 

  ל ד.ל.י.ן בע"מ ל שנכ" מ

  ויו"ר

דירקטור  /וריוןירקטד

טים  בתאגידים המפור

"ל לודז'יה רוטקס  מנכ

  השקעות בע"מ 

  בע"מ, ירם לנדאו ל חנכ" מ

לי  השותף הכל מנכ"ל

  ) ע"מ ב ושי נפט (רציו חיפ

השקעות בחברת  מנהל 

  . חירם לנדאו בע"מ

  

ת  צמאימנהלת השקעות ע

באפסילון בית השקעות;  

הול ניאיי ג'י איי ית כ"למנ

  "מ נות בעקר

  "ל בנק מרכנתיל מנכ

  בע"מ.  דיסקונט

  

כ"ל כספים  סמנפיננסי ו יועץ

  מ באיתמר מדיקל בע" 
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  טנא יוסף   ום יעקב טננבא  טין ולנגי פלורנוט א  תרצה  נדאו לל יוב   דאו אל לנ גי  לוי יאיר רוט   וטלוי ר  גדלי  שם  

  להלן 

 משמש בהם  אחרים תאגידים   12

 ר טו כדירק

י נפט  רציו חיפושר יו"

יו"ר  ן בע"מ, .י.ל .ד מ, בע"

,  ארגמן תעשיות בע"מ

ודז'יה רוטקס השקעות  ל

)  1980טקס ("מ, רובע 

החברה הכללית  בע"מ, 

"ר  וין בע"מ, יוירותי לולש

הון סיכון  סיד קרן-רופ

הול  סיד ני-ר פרובע"מ, יו"

) בע"מ,  1999ן ( כון סיהו

  , בע"מתקשורת ח.ל.ל 

  "מ ום בע יו"ר רציו פטרולי

יוניקורן טכנולוגיות ו

  . ניהול בע"מ

ע"מ,  ושי נפט ברציו חיפ

בע"מ, לודזיה   ד.ל.י.ן

בע"מ,  רוטקס השקעות 

"מ  ארגמן תעשיות בע

סברינה  גבור  יו"ר),(

  ) 1980רוטקס (  בע"מ;

ר); ענבל  ע"מ (יו"ב

דשנים  ות גז טבעי ותעשי

  -בע"מ; לה"ב 

  אוניברסיטת תל אביב; 

סיד קרן הון סיכון  -פרו

יד ניהול הון  ס-בע"מ; פרו

מ; קרן  ע") ב1999סיכון ( 

ורציו   תאס להשקעומיד

  . ליום בע"מפטרו 

בע"מ,  רציו חיפושי נפט 

"מ,  ל בעבנק איגוד לישרא 

ן קרן הון סיכוסיד -ופר

ון ניהול ה דיס-בע"מ; פרו

ל  ) בע"מ, ענב1999סיכון ( 

שנים  תעשיות גז טבעי וד

ם  וליורציו פטר , בע"מ

יוניקורן ו בע"מ

  . טכנולוגיות ניהול בע"מ 

  בנק איגוד לישראל בע"מ, 

  מ, רציו חיפושי נפט בע"

  "מ, טרוליום בעפ רציו

כון  ד קרן הון סיפרוסי

בע"מ ובמספר חברות  

  . שפחתיותת ומ ופרטי

בע"מ  יצחק  ואותבד מש-לע

תלויה),  (כדירקטורית בלתי 

ת בע"מ  ת תעשיוירפ כ

איי  (כדירקטורית בלתי תלויה), 

ג'י איי ניהול קרנות בע"מ,  

OTTOLENGHI UK LTD  ,

, קבוצת  וולקן תעשיות בע"מ

לי ישראל  רת נמ, חב ע"מ גאון ב

  . מבע"

אודיוקודס בע"מ (דירקטור    ושלים בע"מ בנק יר

מאינד   י), תלו יבלת

ור  דירקטמ ( ע"ביי. .טי.אסי

.פי. סי  או), י תלויבלת

יה בע"מ (דירקטור  רגאנ

  ספיר קורפ בע"מ חיצוני), 

והחברות  ), חיצוני(דירקטור 

  בע"מ ס אורג'נסיהפרטיות: 

  . וקיוריקל בע"מ

 עלב  של משפחה בן הוא םהא  13

 ללי הכ ותף בש חרא עניין

 בן אחיו של יאיר רוטלוי

בעלי  ירקטור ומ(ד

  הכללי  ףבשות  שליטהה

  ) ת רציובשותפו

  ויליגד רוט דודו של ל

  ירקטוריוןדה יו"ר (

בשותף   שליטה העלי ומב

  ) בשותפות רציו הכללי

  ישעיהו לנדאו  מר בנו של

ו הינונו אשר עזב( ז"ל

  בשותף ה השליט מבעלי 

  ) וישל שותפות רצ הכללי

לומית  ושבל ל יוש הםואחי

    לנדאו

  ו לנדאו ישעיהמר בנו של 

ו ר עזבונו הינאש (  לז"

בשותף  השליטה י מבעל

   ) יורצשל שותפות  הכללי

  של יגאל  םהואחי

  לנדאו   ושלומית

  לא   לא   לא 

 כבעל בו רואה  החברה האם  14

 ופיננסית חשבונאית  מומחיות

 ר במספ עמידה לצורך

 הדירקטוריון שקבע זעריהמ

 וקלח ) 12א)((92 סעיף פי על 

  1999- תשנ"טה,  החברות 

  כן  לא   כן  לא   כן  א ל  כן
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  רהאי משרה בכינוש - 'א26תקנה 
   ל:לעי 26ה שפרטיהם לא הובאו בתקנה רשרה בכיאי מלהלן פרטים על נוש

  
  גיל רוגוזינסקי  אמיר ברמי   לוי   הילה  שי משה לוי      שם

  024572059  039348057  039567292  027238914  מס' זיהוי 

  18.1.1970  27.5.1984  04.06.1984  25.8.1974  ידה ל תאריך

  22.3.2015  16.1.2020  22.3.2015  14.9.2014  נה תחילת כהו  דמוע 

בחברת בת, בחברה  , חברה ממלא בש תפקיד

  בה או בבעל עניין   קשורה

  ועץ מנכ"ל החברה; י

  . שותפותל וני פיננסימימ

  ל שכספים  תמנהל

חשבת  החברה, 

של   הכללישותף ב

  ליל השותף הכ

  . תפותית השורוגזב

ממלא מקום זמני  

של   ם פילמנהלת הכס

ף  שותה  חשבהחברה, 

רואה חשבון  ו הכללי

  . בשותפות

  פנימימבקר  

ם מבקר  ש גמשמ

  פנימי של השותפות 

ושל רציו פטרוליום  

  שותפות  - אנרגיה 

ותף  השאשר ( גבלת מו

ה  בה הוא חברהכללי 

י  בעל יטתבשל

שותף  השליטה ב 

  . )ת שותפוהכללי ב 

  לא   לא   לא   לא   ה חבר בעל ענין ב  אהאם הו

 משרה  אנוש לש שפחה מ בן הוא האם

  חברה ב עניין  בעל של או  אחר  בכירה

  א ל  לא   לא   לא 

אות,  כלה וחשבונגר כל בו  השכלתו 

אוניברסיטת תל אביב;  

  רואה חשבון 

סקים  ל עמנה  תבוגר

לה  ונאות במכלוחשב

    ;למינהל

מון  מיבשני  רתוא

;  נהליבמכללה למ

  שבון רואת ח 

  כלה ל כ בוגר
  וחשבונאות

  .  יוןגוראוניברסיטת בן 

מנהל  ב תואר שני

רסיטת  עסקים מאוניב

ה  ; רואאביב-תל

  חשבון 

סקים  בוגר מנהל ע

מכללה  ות ב וחשבונא

  ; רואה חשבון למינהל

עץ  וי. כ"ל החברה מנ  ונות האחר  שנים  בחמש ונוניסי

פיננסי מימוני 

מנכ"ל   ; לשותפות

  ; פרוסיד קרן הון סיכון

  . מ "יו"ר הון הטבע בע 

  כספים של מנהלת 

  חשבת החברה, 

של   ליהכל תף שוב

    .רציות  תפושו

  , על האמור לעילנוסף 

סרגון נטוורקס  ב  חשב 

ד  משרב  מנהלו מבע"

  . למן רו"ח קסלמן וקס

מנהל תחום   -ותף ש

  הביקורת הפנימית 

פוקוס  קי, וייעוץ עס

שרותי ייעוץ פיננסי  

  . לי בע"מ תפעו

  
 

  ידהתאג שלרואה החשבון  - 27תקנה 
  
   .6812508ביב א-תל מגדל סחר, ,25חוב המרד רי חשבון, למן וקסלמן, רואסק
  

  
  ת החברההחלטו - א29 התקנ

  
ל שטורים ונושאי משרה דירקביטוח במסגרת פוליסת  יםוטחבמ חברהשרה בנושאי המ  .א

ת את התקשרושל השותפות  התגמול ועדת הישרא 2020במרס  19ביום  .שותפותה
ת, תפובשו הכללי, ושאי משרה בשותףקטורים וניטוח אחריות דירב תבפוליס השותפות

, לרבות ותפותל השהבנות ש ברותובח) בשותפות תף המוגבלבע"מ (השו מנויותנא יוברצ
יגי נצ , תחול הפוליסה רק על50%-ת מה בפחויקתפות מחזבהן השובחברות בנות ( החברה

  .2020במרס  29 םויה החל משנל ופה שהשותפות באותה חברה), לתק

למקרה  רמיליון דול 25יו עד טח יההמב ותחריא לות) גבו1(ה של הפוליסה: להלן עיקרי
 עתבמקרה של תבידולר  50,000עצמית הינו ההשתתפות הם סכו )2הביטוח; ( ולתקופת

נדה. סכום ההשתתפות בקה"ב ו/או בארכאמור יעה תב דולר בגין  100,000-ניירות ערך ו
 ול עליח שתתפות העצמיתהה . סכוםרדול 35,000ל תביעה אחרת הינו העצמית לכ

וי סותעניק כילם הפוליסה תחול בכל העו) 3( ;הור/נושא המשרהדירקטשותפות ולא על ה
 תביעות ,הנאמן על ידישות וגהמתביעות  :בגיןבין היתר רקטורים ונושאי המשרה לדי

, בובעלי אגרות ח על ידי המוגשת ייצוגיתו/או  תביעה נגזרת ,המפקח על ידיות המוגש
על תביעות המוגשות , ת ההשתתפותיחידו בעלי על ידישת וגית המצוגנגזרת ו/או ייתביעה 

 -  ורייםיבאו גופי פיקוח צ/רשויות ציבוריות ו על ידי הליםם המתניהליכו החברה עובדי ידי



 7  -ד  
 

  

 פיםסעיברות הישראלי ה מותאמת לחוק החסליהפו) 4( ;ליסה וחריגיההפו לתנאי כפוףב
ות כנגד לכסות תביע מורחבתפוליסה ה) 5(; )אגיד המכהן כדירקטורלתי (כיסו 235-ו 261
שעניינן ניירות  שאי המשרה בה)נגד נוכבחן מתביעות ותף הכללי (במותפות ו/או השהשו

 Entity Coverage for)ערך בת"א  צמה הנסחרים בבורסה לניירותערך של השותפות ע
Securities Claims) ו כל שיגיע, כשל תגמולי ביטוח וםשלו ייקבעו סדרי תז. להרחבה

לזכותה של  מהמבטחים קודמתלקבלת שיפוי ושאי המשרה כאלה, לפיהם זכותם של נ
  . דולר אלפי 127-כ ו) סכום הפרמיה השנתית הינ6; (לליו/או השותף הכותפות שה

הארכה בעד חודש של השותפות אישרה ועדת התגמול  2020בפברואר  23 יצוין כי ביום
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ) של פוליסת 2020ס במר 1החל מיום נוסף (

א לפרק ד' 29ה, ראו בתקנה פוליסה האמורים אודות השהיתה בתוקף באותו מועד. לפרט
(אסמכתא:  2019במרס  26, כפי שפורסם ביום 2018לשנת חברה לדוח התקופתי של ה

  יה.פנה), אשר האמור בה מובא בזאת על דרך ה2019-01-025458
 יאורבב כמפורט( תפותהשולבין החברה בין  יעוץול ויירותי ניהלת שלקב להסכםבהתאם 

ת הביטוח סבפולי נכללים בה רהמשה ונושאי הדירקטורים ,חברהה ),ייםדוחות הכספל 'ב9
   ה).ילרבות פרמ( לפוליסה הנוגעת לותע בכל נושאת אינה והחברה תפות רציושל שו

  
 יאורבב רטכמפו( השותפותלבין החברה בין  יעוץל ויוניהלקבלת שירותי  הסכםלאם בהת  .ב

החברה בקשר עם  בהן תחויבחבות או הוצאה  בכלתישא פות שותה ),ייםלדוחות הכספ 'ב9
 החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה בה.כתבי השיפוי שתעניק 

של תתפות ההשיחידות  עליאישרה האסיפה הכללית של ב 2015באוגוסט  23ביום 
לשיפוי התחייבות י ותפות לנשיאה בחבויות בקשר עם כתבהתחייבות השת א ותתפהשו

בהתאם להחלטת  רה בה.מש יאשנוירקטורים ולדהחברה ניק שתע אחריותפטור מו
ת לשיפוי בוכתבי התחייחברה נושאי המשרה בוורים קטלדירהוענקו  ורכאמאסיפה ה

של בעלי יחידות  ליתה הכלהאסיפ ישרהא 2018באוגוסט  28ום בי .רוופטור מאחריות כאמ
ת לשיפוי התחייבונשיאה בחבות (ככל ותהיה) בקשר עם כתבי  ותתפשל השותתפות ההש

 בעלי שליטהנחשבים  םהו/או קרובישהם קטורים לדיר החברהעניק שת מאחריות פטורו
  .בשותף הכללי ו/או בשותפות

  
  
   

  
  

  :ותפקידם שמות החותמים
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 וןי, יו"ר הדירקטורייגד רוטלול
  
  
  

  מנכ"ל ,שי משה לוי



 
 
 
 
 ה פרק 
 

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר שנתי דוח
 הפנימית הבקרה את אפקטיביות
 



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  שנתיבזאת דוח מצורף 

 :1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ללתקנות  )א(ב9

(, אחראית לקביעתה התאגיד - )להלן בע"מ (מימון) ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של רציו חיפושי נפט

 .בתאגידועל הגילוי פנימית נאותה על הדיווח הכספי  והתקיימותה של בקרה

 זה, חברי ההנהלה הם: לעניין

 ;החברהליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון  .1

 ;החברה, מנכ"ל שי לוי .2

 ;של החברה כספיםה תמנהלל ממלא מקום זמני, אמיר ברמי .3

 

י וכננו בידד, אשר תמים בתאגיבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיי

חת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או ת

את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס 

גיד נדרש מידע שהתאבטיח כי הדין, ולהלמהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות 

, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף

 בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו 

ה הבכיר ביותר בתחום נושא המשרהכללי ולות למנהל כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרב

ים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקיד

 המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון 

 ות תימנע או תתגלה.מידע בדוחו השמטת מוטעית א מוחלט שהצגה

יקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בד

 בתאגיד והאפקטיביות שלה;

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון 

 כללה: 

 . חברהותיים בפעילות התהליכים שנקבעו כמהוהבקרות בהליכים תהקביעת   .1

 

  ם פנימיים על התהליכים שנקבעו כמהותיים מאוד.ביצוע מבדקי .2

 
בהתבסס על הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, הדירקטוריון 

 31י בתאגיד ליום ועל הגילוח הכספי על הדיוו והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית

 אפקטיבית. אהי 2019בדצמבר 



-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ללתקנות  (1)ד()ב9תקנה  לפיכללי מנהל הצהרת 

1970: 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי:שי לויאני, 

 

( התאגיד – )להלןבע"מ ( ןמימוושי נפט )חיפ רציושל  הדוח התקופתיבחנתי את  (1)
 הדוחות(; –)להלן   2019 לשנת

ם ולא חסר בה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית (2)
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן מצג של עובדה 

 דוחות;בהתייחס לתקופת ה נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים

ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, יעתי, הדוחלפי יד (3)
תזרימי המזומנים של ת הפעולות ומכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאו

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; התאגיד

ת של הביקורולוועדת  ון, לדירקטוריהתאגידגיליתי לרואה החשבון המבקר של  (4)
 עלבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית התאגיד,  דירקטוריון

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה ים ל הליקויאת כ )א( 
אופן סביר של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים ב

לעבד, לסכם או לדווח על מידע  לאסוף,התאגיד  של לתויכולרעה על להשפיע 
כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות 

 –הוראות הדין; וכן יים בהתאם להכספ

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  )ב(
להם תפקיד משמעותי  ים שישעובדים אחר מישרין או מעורביםשכפוף לו ב

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 עם אחרים בתאגיד:אני, לבד או יחד  (5)

חת של בקרות ונהלים תאו וידאתי קביעתם וקיומם קבעתי בקרות ונהלים,  )א( 
תי על , מובא לידיעלתאגידפיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 –תקופת ההכנה של הדוחות; וכן  , בפרט במהלךבתאגידידי אחרים 

תחת ם של בקרות ונהליקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )ב(
פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת 

לכללי חשבונאות הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם 
 מקובלים.

תי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הערכ  )ג( 
לה לגבי האפקטיביות של זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהוהצגתי בדוח 

 הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות. 

 

 פי כל דין.כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על יל עלאין באמור 

 

 

 _______________________ 2020 ,מרסב 24

 , מנכ"לשי לוי 

 

 

 

 

 

 



ניירות ערך )דוחות לתקנות  (2)ד()ב9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

 :1970-תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 

 רת מנהליםהצה
 םהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספי

 

 כי: , מצהיראמיר ברמיאני, 

 

רציו חיפושי נפט של  ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותהדוחאת בחנתי  (1)
 הדוחות(; –)להלן   2019התאגיד( לשנת  –)להלן )מימון( בע"מ 

ל האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כוהמידע הכספי לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (2)
ץ כדי ה מהותית הנחומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובד

שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 
 בהתייחס לתקופת הדוחות;

שקפים באופן נאות, כלול בדוחות מלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר ה (3)
ים של מהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנמכל הבחינות ה

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)
יותר לגבי הבקרה הפנימית על כתי העדכנית בדירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הער

 וח הכספי ועל הגילוי:הדיו

ות בקביעתה או בהפעלתה חולשות המהותיאת כל הליקויים המשמעותיים וה )א( 
שהיא מתייחסת לדוחות  של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ככל

יר להשפיע הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סב
בד, לסכם או לדווח על מידע כספי ה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעלרע

ווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים במהימנות הדי באופן שיש בו להטיל ספק
 –בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי  )ב(
י בדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותאו מעורבים עושכפוף לו במישרין 

 בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 אחרים בתאגיד: עםלבד או יחד אני,  (5)

חת של בקרות ונהלים תקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  )א( 
וונטי ככל שהוא רל ,לתאגידפיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

מובא לידיעתי על ידי דוחות, הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בלדוחות 
 –הדוחות; וכן  קופת ההכנה של, בפרט במהלך תבתאגידאחרים 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  )ב(
נת פיקוחנו, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכ

בהתאם לכללי חשבונאות פיים בהתאם להוראות הדין, לרבות הדוחות הכס
 מקובלים;

הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, יות של הבקרה הערכתי את האפקטיב  )ג( 
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות 

יון לפני הדירקטורלמועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו 
 וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

 

 דין.חר, על פי כל יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אעאין באמור ל
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