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 תאגיד: תיאור עסקי ה'אפרק 
 חברהתיאור ההתפתחות הכללית של ה –חלק א' 

  פתחות עסקיהתפעילות החברה ותיאור ה .1.1

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

לחברה הפכה החברה  5.10.2014וביום  "(חוק החברות") 1999-החברות, התשנ"ט

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

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

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

 ורא ,( )לפרטים בדבר שותפות רציו"השותפותאו " "שותפות רציו")וגבלת ות משותפ

  הלן(.ל 1.7 סעיף

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

 להלן. 1.6או סעיף רוט, לפיר .לציבור באמצעות הנפקות של אגרות חוב

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

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

 .מיליוני ש"ח( 036-)כ 1מיליוני דולר 164-כשבמסגרתם גויס סכום ברוטו של  השותפות

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

 1קרי  .2017בנובמבר  30ביום  , צמודות לשער הדולר(סדרה ג) וריבית אגרות החוב)קרן 

ף פי דוח הצעת מד-"( עלאגרות החוב סדרה ג'") ("השער היסודי"; 3.499דולר = 

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

 דיון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א(. יביצעה החברה פ 24.12.2017ביום  1.1.6

טרי קבעו בשכפי שנ ,'גדרה ' ואגרות החוב סבסדרה  החובתנאי אגרות  לפרטים אודות 1.1.7

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

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

 פיםסעי , ראו", לפי הענין(ג'דרה מנות לסשטר הנא" -" וב'שטר הנאמנות לסדרה ") (ג'

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

 9.11.2016אשר פורסם ביום  ,10.11.2016עת המדף של החברה מיום ח א' לדוח הצכנספ

ושטר הנאמנות לסדרה ג' המצורף  "(2016 המדףהצעת ") (2016-01-075504 :אסמכתא)

( 2017-01-108259 :אסמכתא) 3.12.2017כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום 

  .דרך ההפניהזאת על מובא ב חות האמוריםודב כלולההמידע . ("2017הצעת המדף ")

 במניותיההשקעות בהון החברה ועסקאות  .1.2

ה בחברה, תפות רציו, שהינה בעלת המניות היחידלשו וקצוה ה,במועד ההתאגדות של החבר

 של החברה. ל אחתש"ח ע.נ. כ 1מניות רגילות בנות  100,000

א התאגדותה של החברה ועד למועד דוח זה, למורה, החל ממועד המניות הא למעט הקצאת

 .חברהות בהון הבוצעו עסקאות במניות החברה ו/או השקע

 

 

                                                           
 ארה"ב. רמשמעה לדולתייחסות לדולר לאורך הדוח כל ה  1
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 חלוקת דיבידנדים .1.3

, לא חילקה החברה ולא הכריזה על החברה ועד למועד הדוח של הגדותהתא דהחל ממוע

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

  .רווחים ראויים לחלוקה

( גאגרות החוב )סדרה גין ( ובבהנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה רותה בשטרי במסגרת התקש

 ות חלוקה כדלקמן:גבלמרה להחב ההתחייב

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

יתר  החוב על פי תנאי אגרות החוב, ומילוי כלוק המלא, הסופי והמדויק של למועד הסיל

 ות החוב.התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגר

הלוואות בעלים שהועמדו לה ו/או  קי,ן חלרעויפ , לרבותהיא לא תפרע באופן כלשהו -

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

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

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

 .החלטה רגילהחוב באגרות ה

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

 

 מידע אחר -חלק ב'

 החברה לגבי תחום הפעילות של יכספ מידע .1.4

  .אלפי דולר 372,342 -כהם  31.12.2018ליום  החברהסך הנכסים של 

 .רדול אלפי 372,314 -כהן  31.12.2018ליום  החברהבויות של סך ההתחיי

 .לדוחות הכספיים 9-ו 5, 4 וביאורים הדירקטוריוןלפרק א' בדוח  2 ףסעילפרטים נוספים ראו 

 2סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .1.5

 שוק אגרות החוב בישראל .1.5.1

וס מקורות כספיים עבור ידי של החברה הינו גיום הפעילות היחכאמור לעיל, תח

. לפיכך, פעילות החברה לציבור ות חובשל אגר תפקוהנ עותרציו, לרבות באמצ שותפות

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

  סחירות.

מתונה  הבעליהסתכם ו נודתיות רבהבת 2018התאפיין בשנת  בשוק אגרות החוב המסחר

 1.4% -ה של עד כירידתנה, בבריבית מש חברות תקליוש במדד אגרות חוב 0.8% -של כ

חברות חוב שקליות  תבאגרו 4.3% -כ ובירידה של צמודות מדד באגרות חוב חברות

 . בריבית קבועה

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

ס משך לגיו, ה2018 לא כולל אג"ח מובנה( בשנתכולל גיוס בחו"ל, מיליארד שקל )

בהיקף הגיוסים השנה, לאחר חמש  לירידה. 2017מיליארד שקל בשנת  72 -של כיקף בה

וכן עצירה  יפיות להעלאת הריבית בארץהתגברות הצ עלייה, תרמה שנים רצופות של

קיום ממשל תאגידי -נזילות וחשש לגבי אי קשיי בהנפקות של חברות נדל"ן זרות עקב

חברות עבור ות אגרות חוב מצעם באגיוסי עיקריים שלפיינים להלן מא .תקין בחלקן

                                                           
 .8201מבוסס על הסקירה השנתית של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לשנת  1.5.1האמור בסעיף                2
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 :2018שהיו בשנת 

מיליארד  43.3-כ 2018שנת הסקטור הריאלי גייס ב גיוסי הסקטור הריאלי:ב ידהיר .א

חברות,  רות חוביוס באגמסך הג 71% -כ באותה שנהאשר היווה  םכוס ,ש"ח

 ירסח לפירעון אג"חהסכום מיועד . 2017בשנת  "חמיליארד ש 55.6 -לעומת כ

סחיר של חברות הסקטור הריאלי הסתכם  ברות. פידיון אג"חעילות החבת פלהרחו

 .2019ת שנב ש"חמיליארד  29 -וצפוי להסתכם בכ 2018בשנת  ש"חמיליארד  27-בכ

 7.2 -ק איגרות החוב, וגייסו כבשו -רסה ה בבוראשונעו הנפקה חברות ביצ 13 .ב

  מהציבור. ש"חמיליארד 

מיליארד  18 -כ 2018בשנת גייס  נסיר הפינטוסקה :נסיגיוסי הסקטור הפינבעלייה  .ג

, לאחר באותה שנהחברות  חובמסך הגיוס באגרות  29% -, סכום המהווה כש"ח

 ., בהתאמה2016 -ו 2017ים בשנ ש"חארד מילי 19 -כו מיליארד ש"ח 15 -גיוס של כ

 2018 עלה בשנתומעלה  A משקל הנפקות של אגרות חוב בדירוג גבוה מקבוצת .ד

 -, לעומת כאגרות חוב לציבור אמצעות הנפקות שליס במהסכום שגו 91% -כהיווה ו

 . , בהתאמה2016 -ו 2017ם בשני 85% -וכ 82%

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

וגויסו בדרך זו  2017 שנתב 38% -לעומת כ 2018נת בש 45% -כווה יוה עלהלציבור 

שאינן חוב צעות הנפקות של אגרות יוס באמגל המשק. מיליארד שקל 23.6 -כ

 23.6 -וגויסו כ הקודמותבדומה לשנתיים  47% -כ 2018ווה בשנת הי צמודות

דולר מהסכום שגויס בהנפקות  ותצמוד רות חובת אגמשקל הנפקו ."חמיליארד ש

ת שנב. 2017ת בשנ 14% -כ לעומת 2018בשנת  8% -והיווה כ לציבור ירד חוברות אג

חברות ידי -גוייס עלמהסכום  75% -, כ"חמיליארד ש 4 -כ זו בדרך יסווג 2018

 .ושותפויות נפט

, רצף מוסדיים באמצעות אגרות חוב 2018בשנת  גויסו ח"מיליארד ש 12.9 -כ .ו

 .2017ש"ח בשנת מיליארד  4 -לעומת כ

 וב מובנותחרות אג שבע הנפקות שלגוייס באמצעות  "חמיליארד ש 2.4 -כשל  סך .ז

 .2017פקות בשנת י הנבשת ש"חמיליארד  3.2 -לגיוס בסך כ המשךוזאת ב

 פט וגז בישראלפעילות חיפוש והפקה של נ .1.5.2

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

 לחברה מהחזרהצפויים  התקבולים םהינ ג'סדרה ואגרות החוב  ב'סדרה  החוב

)ראו  בגין כל אחת מסדרות אגרות החוב האמורות רציו תתפולשואשר ניתנו  ותההלווא

חום הפעילות של שותפות רציו שהינו עת מת, פעילות החברה מושפלהלן( 1.6 סעיף

 פעילות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. 

 

ועל פעילותה  רציוותפות בדוח זה להלן על שכי כל מידע המובא הר יוב
 די השותף הכללי בשותפות רציו.י-מבוסס על המידע שנמסר לחברה על

 
 הדוקה רגולציה ידי על מוכתב חיפושי נפט וגז פעילות תחוםלמיטב ידיעת החברה,  (1

 מאגרי גילוי עם האחרון בעשור שאת וביתר רבות שנים לאורך התחום את שמלווה

הרגולציה בתחום החיפושים  מסדיר את חוק הנפט .העמוק בים הטבעי הגז

פעולות חיפושי נפט וגז כי  בין היתר, ,וההפקה של נפט וגז טבעי בישראל וקובע
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בהם ניתנה לגורם המחפש זכות שם יבישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפי

שא , מסדיר בעיקר את נופי חוק הנפט. בנוסף, חוק משק הגז הטבעי-עלנפט 

בתחומי  "(LNGגז טבעי נוזלי )"ו/או השיווק של גז טבעי ההולכה, החלוקה ו

 נפט רווחי מיסוי בתחום החלטות של שורה קיבלה הממשלה, בנוסף מדינת ישראל.

במסגרת מתווה הגז והחלטות רגולטוריות לעניין  הסדרות ,הטבעי הגז יצוא, וגז

ות להיות השפעות מהותיות להחלטות אלה עלול –שעות חירום במשק הגז הטבעי 

מגבלות ופיקוח על לפרטים נוספים אודות . על תוצאות הפעילות של השותפות

 להלן. 1.14, ראו סעיף פעילות השותפות

במידה  ,בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת השקעותהכדאיות הכלכלית של  (2

, האזורי וק המקומיביקושים לגז טבעי בשהנפט והגז בעולם, מ ממחירי ,רבה

, יה העולמימהתחרות באספקת גז טבעי בשוק המקומי ובשוק האנרג והעולמי,

, המחייבת יכולת היצוא של גז טבעי )בין אם בצנרת, בתצורה דחוסה או נוזלית(מ

התקשרויות בהסכמים ארוכי טווח  ,בין היתר, משאבי גז בהיקפים ניכרים

גז טבעי אשר יכולים להצדיק  של מכירה מחירי ברמת ,תובכמויות משמעותיו

היתרים בקבלת ו מתאימההשקעות גבוהות ביותר בהקמת תשתית ולממן 

מצא, יכולה להיעשות י. מכירה של נפט, ככל שיפי חוק-רגולטוריים שונים כנדרש על

לצרכנים שונים בישראל וברחבי העולם על בסיס מחיר הנפט העולמי באותה עת. 

 .במיכליותשינוע או  בצנרת נעשית בדרך של הזרמהנפט  הובלת

עם גילוי מאגר נועה  1999-2000התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בשנים  (3

החלה הזרמת גז טבעי  2004בשנת בחזקת אשקלון.  Bבחזקת נועה ומאגר מרי 

(. בתחילה חוברו מתקני ""זנתג"למערכת ההולכה של נתיבי גז לישראל בע"מ )

טיות ומפעלים ים. בהמשך חוברו תחנות כח פרת חשמל ומפעלי תעשייה גדולחבר

התקדמות בהקמתה ל מקבילהצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה בנוספים ו

 .ההולכה מערכתשל 

בישראל שינויים  הטבעי גזמשק ה עובר 2013 בשנת תמר ממאגר הפקה תחילת מאז (4

בסל  למקור העיקרי והמועדףבעי משמעותיים. תוך שנים ספורות הפך הגז הט

בעתודות הגז הטבעי ה. ילמקור אנרגיה משמעותי לתעשי כןהדלקים לייצור חשמל ו

המשק  של הגז צרכי כל אתשהתגלו בישראל יש כדי לספק  המוכחות

העשורים הבאים, ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות של  במהלך המקומי

 .זריםמדינת ישראל במקורות אנרגיה 

 6.9-מכ עלה בישראל טבעי בגז השימוש היקף, 3האנרגיה משרדלנתוני  בהתאם (5

BCM  9.6 -לכ 20134בשנתBCM   10.4 -, לכ2016בשנת BCM  בשנת. 2017 בשנת 

 11.0 -מוערך בכ ,ייעוץ מחברת שהתקבל מידע על בהתבסס, היקף השימוש 2018

BCM .מאז כניסת מאגר  2013-2018בשנים  הגז בצריכתהשנתי הממוצע  הגידול(

 .8.1% -כ על עומדמר( ת

 עם, ובהתבסס על תחזית שקיבלה השותפות מיועץ חיצוני השותפות להערכת (6

                                                           
, 2017 לשנת הטבעי הגז משק סקירתרשות הגז הטבעי,  נרגיההא משרד מתוך  3

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/natural_gas_basics/he/ng_2017.pdf 
 החלה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר. 2013בסוף מרץ   4

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/natural_gas_basics/he/ng_2017.pdf
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 הטבעי הגז בצריכת הגידולחיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית, 

 הגברת בדבר הממשלה מדיניות בהינתן, היתר בין, וזאת להימשך צפוי בישראל

, פחמיות תחנות באמצעות חשמל ייצור וצמצום חשמל לייצור טבעי בגז השימוש

כניסת רכבים חשמליים ברחבי הארץ,  נוספים תעשייה למפעלי הטבעי הגז הנגשת

בחלק מענפי התחבורה  הטמעת השימושים בגז טבעי דחוסוחשמול הרכבת,  

מתקנים הקמת , (טבעי בגז לשימוש כבדים ורכבים אוטובוסים )כדוגמת מעבר של

מפעלים המבוססים על גז טבעי כתשומת  הקמתפיתוח וים, -לת מיספים להתפנו

, הנושא לטובת שיינקטו המדיניות פעולות כןו ייצור מרכזית )כגון מפעל אמוניה(

עקב גידול  הישראלי במשק לחשמל בביקושוכל זאת מעבר לגידול הטבעי 

 .באוכלוסיה וברמת החיים

אישור מתווה ובניהן  משמעותיות ויותהתפתחבצד ההיצע חלו בשנים האחרונות  (7

ותנין  מכירת מאגרי כרישו להלן( )ו(1.14.2 )לפירוט ראה סעיף הממשלה ידי-להגז ע

 קבלת את אפשרו"(. אירועים אלה 'יאןאנרגישראל בע"מ )" לחברת אנרג'יאן

הקמתו  תחילת ואת לוויתן פרוייקט שלא' 1 שלב לפיתוח הסופית ההשקעה החלטת

 יהלן( וכן את קבלת החלטת ההשקעה הסופית לפיתוח מאגרל 1.8.6 )ראו סעיף

והוענקו לחיפושי נפט וגז טבעי בים  יםתחרותי כיםהלי כמו כן, פורסמו. ותנין כריש

 .רישיונות חיפוש חדשים בהם צפויים להתבצע קידוחי ניסיון

 הגורמים המאקרו כלכליים העיקריים המשפיעים על תחוםפירוט בדבר  להלן (8

)לפירוט בדבר גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על  תהפעילו

 הלן(:ל 0 פעילות השותפות ותוצאותיה העסקיות, ראו סעיף

 במדדים, (LNG -גז טבעי ו)לרבות לופיים תנודות במחירי הנפט והדלקים הח .א

תנודות במחירי הנפט  - "זוהתע ובתעריף החשמל ייצור יףערבת, בינלאומיים

 -ה במחירי(, Brentוהדלקים החלופיים ובעיקר במחיר חבית נפט מסוג ברנט )

LNG  :בעולם, במדדים בינלאומיים מקובלים, כגוןGCC  ,TTF ,NBP ,

Henry Hubמעת לעת על  יםע"ז כפי שנקבתעווהחשמל ייצור ה פי,  וכן בתערי

לצורך חישוב מחיר  ר משמשיםחשמל ואש-ת לשירותים ציבורייםידי הרשו

הגז הטבעי בישראל, עשויות להשפיע על המחירים אותם תוכל השותפות לקבל 

כדאיות הביצוע של הגז טבעי ו/או להשפיע על  מכירותמלקוחותיה בגין 

ככל שיתגלו, , ממאגרים חדשים שיתגלו ם עתידיים וכדאיות ההפקהחיפושי

 קבלכלכלי והאם לכלשהו  של מאגרלת ההחלטות אם פיתוחו וכן על קב

כמו כן, לצורך . מאגר ואם לאו אותו( לפיתוח FID) סופית השקעה החלטת

וגז טבעי, הגופים העוסקים בנושא )בד"כ יועצי  נתוני רזרבות נפט קביעת

ן, פקה, ועל כהפיתוח והה את כלכליותאגרים( לוקחים בחשבון גם הנדסת מ

מכך  פרויקט וכתוצאהשל  ויותכלכלמשנים את ז חירי הנפט והגשינויים במ

 יצוין ההפקה להשתנות. עוד בנותוהנפט  רזרבות הגז הטבעי עשויות הערכות

להשפעת  ם של נכסי הנפט.יעל שווי גם כי תנודתיות במחירי הנפט משפיעה

 להלן. 1.26.17 עיףגם ס , ראוהתנודתיות במחיר הנפט

במקרה של עלייה משמעותית במחירי הנפט  - לספקי שירותים וציודוש ביק .ב
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והגז חלה בדרך כלל גם עלייה בביקוש לספקי שירותים בתחום החיפושים 

ה וההפקה, אשר מביאה לעלייה ניכרת בעלויות הפעילויות בענף וליריד

ירי הנפט משמעותית במח מאידך, ירידה יוד הנדרש.בזמינות הקבלנים והצ

יה להוביל להעדר ביקוש לספקי שירותים וציוד ובכך להגדיל את עשווהגז, 

 .ההיצע ולהוזיל את המחירים המשולמים להם

מחירי הנפט והגז הטבעי וכן עיקר התשומות בגין  -דולר התנודות בשער  .ג

חוב של אגרות הבנוסף ל. יצוין כי, פיתוחם נקבעים בדולרחיפושי נפט וגז ו

לשותף הכללי,  ,בדולר בהסכמי תשלומים, הנקוביםקשורה  השותפותהחברה, 

יכולות תנודות בשערי החליפין של השקל מול הדולר לפיכך,  למפקח ולנאמן.

 .על הכנסות והוצאות השותפות להשפיע

יה ענפה בעי כפופים לרגולצגז טפט וחיפושים, פיתוח והפקה של נ –רגולציה  .ד

 1.14.3לעניין זה סעיף או )ר ותונשורים שונים מרשויות שוטעונים קבלת אי

מס ני הובדיברגולציה הקיימת )כגון שינויים בחוק הנפט  ם לרעהשינויי. להלן(

 של נפט ת לחיפוש והפקהת זכויויה לקבל, בדרישות הרגולצהחלים בתחום זה

 יםדיני הגבלים עסקיהיתרי ייצוא גז, וגז טבעי, בתמלוגים, הסדרה סביבתית, 

תנאים לפיתוח , להלן( 1.7.3מתווה הגז בסעיף )ראו לעניין זה הפירוט על 

ח ולמפעלים אחרים ונות כההולכה, חיבור לתחתית ת תשמאגרים, בהקמ

כללים להענקה, להעברה ושעבוד של זכויות עי, בוצרי נפט וגז טבים מצורכש

שות להוכחת יכולות טכניות ישות להעמדת ערבויות וכן בדרינפט, שינוי בדר

ע לרעה על השותפות ועסקיה לרבות בנוגע ופיננסיות ועוד( עלולים להשפי

ע של ביצוות הלוויתן וכן על כדאי ורווחיות של פרוייקטת כירולתחזיות למ

ות. בשנים האחרונות גברה הרגולציה בישראל באופן פעולות חיפושים נוספ

קוח על פעילות חיפוש והפקה של גז אודות מגבלות ופי. י בתחום זהמשמעות

 .להלן 1.14 -ו 1.13ראו סעיפים  טבעי ו/או נפט בישראל,

שכנות מספר מאגרי גז  ובמדינותלו בישראל תגה האחרון בעשור – תחרות .ה

 משמעותייםמשמעותיים בהיקפם. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים 

חם עשוי במדינות נוספות באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פיתוובישראל 

ז טבעי למשק ספקת גם באוספיכניסת מתחרים נול ההיצע הגדלתלהוביל ל

 הים של המזרחי באגן נוספות תגליותמנגד, הישראלי ולמדינות שכנות. 

-ל זה אזור בהפיכת לתמוך צפויות מצריםבו קפריסין, בישראל לרבות התיכון

HUB מתלהק תייםואזורי לגז טבעי, ולתמוך בהשקעות ופיתוחים משמע 

, התחרות על נוסף לפירוט .גןלא מחוץ נוספים לאיזורים הגז ומסחור תתשתיו

 .להלן 1.21.15 -ו 1.19 פיםעיראו ס, כוןיס כגורם התחרות על לרבות

 

בבורסה. למידע מים למסחר רך שלו רשואשר ניירות העתאגיד מדווח  אשותפות רציו הי

ן ן לעייניתה, וחזקים על ידכסי הנפט המפות רציו ונותה של שותנוסף בדבר תחום פעיל

ט של רשות ניירות ערך, שכתובתו וחי שותפות רציו באתר האינטרנבדיו

 www.magna.isa.gov.il בע"מ ניירות ערך בתל אביב האינטרנט של הבורסה לתר ובא

 . co.ilse.www.maya.taשכתובתו 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 י פעילותאור עסקי החברה לפי תחומתי -'חלק ג

 תחום פעילותה של החברה .1.6

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

 (לציבור שהנפיקה החברה אגרות החוב באמצעות )לרבות חובגיוס  )א( טרותיה הן:מ

בגין אגרות ניתנו ש ותלוואלרבות הה) יורצ פותן הלוואות לשותך; )ב( מתהכרוך בכ כלו

את שותפות  המשמשות (להלן 1.6.3 -ו 1.6.2 יפיםכמפורט בסע שהונפקו לציבורב החו

"לוויתן  I/15 -ו ן דרום"לווית" I/14אות בקשר עם חזקות וצבהמימון חלקה  ו לצורךרצי

 .תפה שותפות רציושו בו לוויתן, בשטחן נמצא שדה הגז הטבעי "(חזקות לוויתן") צפון"

"(; )ג( ביצוע ויתןולמאגר "שמעה בחוק הנפט )מהווה תגלית, כמ לוויתןשדה הגז הטבעי 

 אמורים לעיל. קים הבעיסוכל הפעולות הכרוכות 

   

 אגרות חוב סדרה ב' .1.6.2

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

לדוחות הכספיים.  ו4, ראו ביאור סדרה ב'רות החוב י אגלתנא. ש"ח 617,587,000

 ,אות הנפקהלאחר ניכוי הוצ, סדרה ב'אגרות החוב בלה מהנפקת התמורה שהתק

 Non-Recourseכהלוואה מסוג  הועמד נקוב, כאשר סך הערך הותפותעברה לשהו

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

בין החברה לשותפות רציו  9.11.2016אה אשר נחתם ביום הסכם ההלוו

לפרטים ", בהתאמה(. 'בהסכם ההלוואה לסדרה " -" ו'בלסדרה  ההלוואה")

 5 , ראו ביאורהגינונות שניתנו לחברה ב', לרבות בטחוואה לסדרה בודות ההלא

די בגין כוללות עילת פרעון מיי 'סדרה בהחוב יצוין כי אגרות . לדוחות הכספיים

יקה החברה הועמדה נפשה הפרה צולבת במקרה בו סדרה אחרת של אגרות חוב

 ו התחייבות אחרת שלו/אאו אם הלוואה ו/או חוב ון מיידי שלא ביוזמתה רעילפ

ן ש"ח הועמדו לפירעון מיידי שלא ולימי 5ם העולה על החברה, שהינה בסכו

  5ביוזמתה.

פיגורים,  ריבית והריבית )לרבות הקרן תשלומי של הפירעון הבטחת וסף, לשםנב .ב

האמור  עם בקשר בהם בתחיי החברה תהא פים, אשרככל שתחול( וסכומים נוס

 בחשבוןשותפות רציו  פקידהה, 'סדרה בהחוב  רותואגבשטר הנאמנות לסדרה ב' 

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

 ברהחה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה יחיד ראשון קבוע בודבשע 'סדרה ב

 או/ו הכספים לכ על בסכום הגבלה בדרגה ללא ראשון שוטף יחיד ובשעבוד בחשבון

פירותיהם,  ותרבל בגינם, תמורה שתתקבל וכל בחשבון לעת שיופקדו מעת הנכסים

 -" וכרית הריבית סכום") 'סדרה באגרות החוב מסכום קרן  2% -השווה ל סך

 כרית וסכום הריבית כרית וןחשב ", בהתאמה(, כאשרכרית הריבית חשבון"

                                                           
ברה ועל רות חוב, החלות על החלאג תובל בשטרי נאמנוי כמקעון מיידעילות נוספות לפר שטר הנאמנות לסדרה ב' כולל  5

ה מהותית בעסקי הליכים; הרע תר, הפסקת תשלומים; פירוק, כינוס נכסים ו/או הקפאתרציו וכוללות, בין הי שותפות
 אם קיים חשש ממשי כל לפרוע את ההלוואה במועדה;ושכתוצאה מכך קיים חשש ממשי שהשותפות לא תהשותפות, 

כן, מכיל -כמוועוד. ' בוואה לסדרה לבהתאם להסכם הההמהותיות כלפי החברה תיה ותעמוד בהתחייבוית לא שהשותפו
זקותיה של השותפות בחזקות אם אח -ותפות בחזקות לוויתן ות להחזקת הששטר הנאמנות עילות ספציפיות הנוגע

ה לפועל על הוצא ותאו ביצוע פעולבוד, מימוש שעם של הטלת עיקול, (; מקרי100%)מתוך  5%עור של ילוויתן פחתו מש
 ר שטר הנאמנות.ם לאמותבה לכויתן, והוותפות בחזקות לזכויות הש
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 ונןלפירע עד תוזא, 'רה בדסאגרות החוב  כבטוחה למחזיקי יםשמשמהריבית 

לדוחות  ב()2ו'4 יאוראו בלפרטים נוספים, ר .'סדרה בהחוב  אגרות של המלא

כנספח א' להצעת  לסדרה ב', המצורף לשטר הנאמנות 7.5הכספיים וכן סעיף 

 .פניהההך בו מובא בזאת על דר , אשר המידע המופיע2016מדף ה

 

 אגרות חוב סדרה ג' .1.6.3

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

לדוחות הכספיים. התמורה  ו'4 ', ראו ביאורגסדרה ב לתנאי אגרות החו. ש"ח

, בניכוי הוצאות הנפקה, הועברה 'גחוב סדרה מהנפקת אגרות ה שהתקבלה

לשותפות רציו,  Non-Recourseלוואה מסוג ד כהעמהווערכה הנקוב , ותפותלש

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

 -" ו'גה לסדר ההלוואה"בין החברה לשותפות רציו ) 3.12.2017ם אשר נחתם ביו

', גלסדרה  לפרטים אודות ההלוואה 6", בהתאמה(.'גה לסדרה הסכם ההלווא"

וח מיידי וד הכספיים וחותלד 5 בגינה, ראו ביאורת שניתנו לחברה נולרבות בטחו

 א:כתבדבר התקשרות בהסכם הלוואה )אסמ 3.12.2017מה החברה ביום שפרס

)א( 1.6.2יף ן מיידי, ראו הפירוט בסעלפרטים בדבר עילות לפרעו. (2017-01-108226

 .םינויים המחויבייל, בשעל

גורים, יפ ריבית והריבית )לרבות רןקה תשלומי של הפירעון הבטחת וסף, לשםנב .ב

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

 בחשבוןיו שותפות רצ פקידהה, 'גסדרה החוב  גרות' ואגבשטר הנאמנות לסדרה 

החוב  אגרות מחזיקי עבור ןהנאמ ובתטל ה ושועבדשמ ידה ועל על שנפתח נאמנות

 החברה זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה ןיחיד ראשו קבוע בשעבוד 'גסדרה 

 או/ו פיםהכס כל על בסכום הגבלה ללא גהבדר ראשון שוטף יחיד ובשעבוד בחשבון

רותיהם, יפ בגינם, לרבות תמורה שתתקבל וכל ןבחשבו לעת שיופקדו מעת הנכסים

" כרית הריבית וםכס") ג'סדרה קרן אגרות החוב מסכום  2% -השווה ל ךס

 כרית וסכום הריבית כרית חשבון ", בהתאמה(, כאשרכרית הריבית חשבוןו"

 לפירעונן עד וזאת, 'גדרה סאגרות החוב  קיזימחל כבטוחה משמשיםהריבית 

לדוחות  )ב(2ו'4 ו ביאורלפרטים נוספים, רא. 'גסדרה החוב  תאגרו של אהמל

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

 .א בזאת על דרך ההפניה, אשר המידע המופיע בו מוב2017

דרת את ס ה רשאית להגדילברהח' נקבע כי דרה גסל ותהנאמניצוין, כי בשטר  .ג

החברה שתנפיק  'סדרה גהחוב  סך הערך הנקוב של אגרותש גרות החוב ג' ובתנאיא

שתונפקנה בדרך של הרחבת הסדרה, לא  'סדרה גמעת לעת, כולל אגרות החוב 

שער יון דולר לפי המיל 200-ם חדשים השווה ליעלה על ערך נקוב בסכום בשקלי

  7.יודהיס

                                                           
ם של ההלוואה שהועמדה לה על ידי שותפות ראשית לצורך פדיון מוקד' שימשה את היצוין, כי ההלוואה לסדרה ג  6

גרות החוב לאלא דם מה פדיון מוקביצע ם, החברהנפיקה החברה. בהתא( שה'ר עם אגרות חוב )סדרה אשהחברה בק
 .לדוחות הכספיים 'ה4 ביאור ראום  נוספים, ישל החברה. לפרט( ')סדרה א

 .(3.499=  דולר 1)קרי  2017 רבנובמב 30 ביום הדולר שער  7
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 ות רציופרטים על שותפ .1.7

ועל פעילותה מבוסס  ל שותפות רציודוח זה להלן עא במידע המוביובהר כי כל 
 ידי השותף הכללי בשותפות רציו.-על המידע שנמסר לחברה על

 

פי הסכם -עלוסדה השותפות נ. , פיתוחם והפקתםעוסקת בתחום חיפושי נפט וגז שותפות רציו

: זה בסעיף נאמנויות בע"מ )להלן רציובין בין  1993בינואר  20 ם ביוםת מוגבלת שנחתשותפו

, כשותף 8ע"מט בי נפציו חיפושחד ובין ר(, כשותף מוגבל, מצד א"השותף המוגבלאו " "הנאמן"

נרשמה  שותפות רציו. ("לליהשותף הכאו " "השותף הכללי בשותפות רציו"הכללי מצד שני )

"(. פקודת השותפויות)" 1975-ש(, התשל"הסח חדו)נת פקודת השותפויו פיל 21.1.1993ביום 

 מפעם שתוקן כפי, )א( לפקודת השותפויות, מהווה הסכם השותפות המוגבלת61בהתאם לסעיף 

ציבורית כמשמעותה  מוגבלת שותפות הינה השותפותאת תקנות השותפות המוגבלת.  ,לפעם

 בפקודת השותפויות.

תחת פיקוחו של  בשותפות רציו ף הכללישותידי ה-עלות מתבצע תפשוניהולה השוטף של ה

 המפקח, רו"ח שמעון אבנעים. 

השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את יחידות ההשתתפות )המקנות זכות השתתפות 

ידו בנאמנות עבור בעלי -עלהאופציה שהונפקו  וכתביבזכויות השותף המוגבל בשותפות( 

 יה.פצאוהיחידות ומחזיקי כתבי ה

 שותפות רציו: בנהלהלן תרשים מ 

                                                           
 .9921מבר ספטב 2ך קודת החברות בתאריהשותף הכללי בשותפות רציו הוא חברה פרטית שנתאגדה בישראל על פי פ  8

יר רוטלוי אשראל בבעלות יע"מ )חברה פרטית המאוגדת בין ב.ד.ל.ילי בשותפות רציו הם: ף הכלבעלי המניות של השות
אייל (, 34%ישעיהו לנדאו( )עזבון המנוח ירם לנדאו בע"מ )חברה פרטית בבעלות ( ח34%(( )2/3( וליגד רוטלוי )1/3)

ורכי הדין בעז ע( ו8.5%יתן איזנברג בע"מ )א ,(1.4%(, דניאל סולדין )1.4%ורת )ר פ(, אש1.4%, עידו פורת )(4.3%צפרירי )
 (.15%בנאמנות עבור מר שלמה שוקרון ) בן צור ואלי זהר
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ציו ת רתפושל שו ן חלקהלמימו בנקאיחברה פרטית ייעודית שהוקמה על ידי שותפות רציו לצורך קבלת מימון  *

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

 ן יחסיופבא בה יקיםלוויתן, המחז קטבפרוי ותפיםשה של מלאה בעלות, בימןפרטית הרשומה באיי קי קוושי חברת **

ן לווית פרויקטהחברה הוקמה לצורך התקשרות בהסכם לייצוא גז טבעי מ .לוויתן בפרויקט החזקותיהם לשיעור

 ."(חברת שיווק ירדן") ת החשמל הלאומית של ירדןחברל

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

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

, כמתחייב מהוראות חוק משק "נתג"זנתיבי הגז לישראל בע"מ )"של מערכת ההולכה הארצית של ית פוניסה הצהכנ

 . 2002 - התשס"ב, הגז הטבעי

0.01% 

 שותף כללי
 

  רציו חיפושי נפט בע"מ

המקנות זכות המחזיק ביחידות השתתפות  ציבור
 בזכויות השותף המוגבל בשותפותתפות השת

ידות ובכתבי אופציה הניתנים למימוש ליח
 השתתפות

 שותף מוגבל / נאמן
 

  נאמנויות בע"מ רציו

 מוגבלתהשותפות ה
 

 - (1992)רציו חיפושי נפט 
  שותפות מוגבלת

 

 מפקח
 
 שבוןחאה רושמעון אבנעים, 

 הסכם שותפות

 תנאמנוהסכם 

15% 
 

99.99% 

 יחידמינוי דירקטור 

NBL Jordan 
Marketing Ltd.** 

פיתוח לוויתן 
 *( בע"מ2016)

נפט  חיפושי רציו
 ( בע"מ)מימון

%100  
100%
% 

מערכת  לוויתן
 ***ה בע"מהולכ

 

15% 
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ז ממאגר מסחור הגבפיתוח ועוסקת השותפות בעיקר  רציומועד הדוח, שותפות ן לנכו  .1.7.1

וכן בפעילות  "לוויתן צפון" I/15 -"לוויתן דרום" ו I/14חזקות  בשטחלוויתן ש

 היא מחזיקה זכויות. וב ףנוסאקספלורציה בשטח נכס נפט 

בהתאם  זהגה וומו של מתישולי פועלת יתן,והשותפות, יחד עם שותפיה בפרויקט לו .1.7.2

יתן להמשך ביצוע ויחד עם שותפיה בפרויקט לו פועלתרט תנאי החזקות, ובפלתנאיו ול

והזרמת גז טבעי  ןיתוההשקעות והפעולות הנדרשות לצורך פיתוח מהיר של מאגר לו

 להלן. )ו(1.14.2לפרטים אודות מתווה הדז, ראו סעיף . 2019מהמאגר בסוף שנת 

 Final Investment) סופית עההשק החלטת לוויתן שותפי קיבלו 23.2.2017 ביום .1.7.3

Decision - FID )12-כ של בקיבולת, לוויתן למאגר הפיתוח בתוכניתא' 1 שלב לפיתוח 

BCM ויות במאגר לוויתן(, מהזכ 100%ד דולר )בגין ארלימי 3.75-ציב של כ, בתקלשנה

ים, רטלפ .2019וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 

 .להלן 1.8.6 ראו סעיף

לוויתן, התקשרו במספר  בפרויקט שותפיה עם יחד, השותפות האחרונות בשנים .1.7.4

 הטבעי ותקופתלמחירי הגז  בהתאם ,וק במקומימים לאספקת גז טבעי, הן בשהסכ

 של הלאומית החשמל חברת חברתלייצוא  הסכמיוהן  ,ההסכמים הקבועים במתווה הגז

 Dolphinus Holdingsחברת לו The National Electric Power Company – ןירד

Limited יה פות, יחד עם שותפהגישה השות 2019 מרץכן, בחודש  כמו. במצרים

 לקבלת תחרותי הליךמסגרת ישראל בע"מ בחברת החשמל לבפרויקט לוויתן, הצעה ל

 להלן. 1.16עיף לפרטים, ראו ס .9חשמלה רתחב מהסשפר טבעי גז קתפסאל הצעות

פיתוח רך לצונקאי חוב ב לגיוס הפעל השותפותהחברה, פרט לגיוס חוב ציבורי באמצעות  .1.7.5

 .לדוחות הכספיים' אי10ביאור , ראו לפרטים .חזקות לוויתן

 חזקות לוויתן .1.8

 :לוויתןאשר בשטחן נמצא מאגר  חזקות לוויתןעם  להלן יובאו פרטים בקשר

 הצגת נכסי הנפט .1.8.1

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

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

 יפהמערבית לחופי ח ק"מ 130-140 -כ המצויים ימיים נכסים :מיקום

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

 חזקה :הנפט נכס סוג

 14.2.2014בתוקף מיום  27.3.2014 :של נכס הנפט מקורי הענקה תאריך

 13.2.2044 :נכס הנפט של מקורי פקיעה תאריך

 הארכה על הוחלט שבהם יםתאריכ
 - :ופת נכס הנפטקת של

 13.2.2044 :נכס הנפט לפקיעת נוכחי ךתארי

 אפשרות נוספת קיימת האם ציון
 נכס הנפט:פת תקו להארכת

 פי דין )בהתאם לחוק הנפט(-עלקיימת אפשרות 

וספת תקופה נ)ב( לחוק הנפט, ניתן להאריך את תקופת החזקה ב29בהתאם לסעיף  :תקופה לאיזו – כן אם
 נאים.ף לתבכפושנה,  20של 

 נובל :עילהמפ שם ציון

ל בת בבעלות מלאה ש השותפות, נובל הינה חברה)למיטב ידיעת  39.66% – ( נובל1)ציון שמות השותפים הישירים בנכס 

                                                           
 למועד הדוח ולמיטב ידיעת השותפות, טרם נבחרה הצעה זוכה. נכון  9
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הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט 
ב ידיעת השותף הכללי ולמיט

בשותפות, שמות בעלי השליטה 
 בשותפים האמורים

Noble Energy Inc. ,ב שמניותיה נסחרות יבוריתחברה צ-NYSE .פי דיווחיה -על
;  מהונה המונפק( 10%-אין בעל מניות המחזיק בלמעלה מ, .Noble Energy Incשל 

הינו חברה  קידוחים השותף הכללי בדלק שותפות,ה)למיטב ידיעת  קידוחים ( דלק2)
ק בשליטת קבוצת דל פרטית נרגיה בע"מ שהיא חברהערכות אפרטית בבעלות דלק מ

 .45.34% -השליטה בה הוא מר יצחק שרון )תשובה((  בע"מ, אשר בעל
 

 שותפות בנכס הנפטהלקה של ים אודות חפרטים כללי

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

תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
שרת רבות שרל)שותפות בנכס הנפט ה

 :(ההחזקה

 בכל אחת מהחזקות מהזכויות 15%-ה במחזיק שותפותה

ציון החלק בפועל המשוייך למחזיקי 
ות שותפההזכויות ההוניות של 

 הכנסות מנכס הנפט:ב

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

יקי הזכויות של מחז סך חלקם
עה תפות בהשקהוניות של השוה

ת בנכס הנפט במהלך חמש המצטבר
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת 

אם הוכרה כהוצאה או הדיווח )בין 
 ס בדוחות הכספיים(:כנכ

 11אלפי דולר 436,004-כ

 

 מפת חזקות לוויתן  .1.8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 "עמית"./350-"רחל" ו/349חלף רישיונות  27.3.2014הוענקו לשותפות ביום חזקות לוויתן   10
 .לירדן ישראל בין לגבול עד הישראלית ההולכה מערכת התקנת עלויות את כוללות אינן בטבלה העלויות  11
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  לוויתן חזקות נאית עיקרי .1.8.3

 התיאור. בעיקרם זהים דרום ולוויתן צפון ןלווית תחזקו בתנאי שנקבעו התנאים (א)

 1.8.3)להלן בסעיף  דרום לוויתן בחזקת העיקריים לנושאים מתייחס להלן אובהמ

, צפון לוויתן לחזקת ביחס מהותי הבדל יש בהם במקומות כאשר, "(החזקהזה: "

 . מצוין הדבר

פט או מי ייני הניחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות הממונה על ענ המפעיל (ב)

יף זה כדי לגרוע אין באמור בסע. קהל תחייבנה את בעל החזמטעמו למפעי

לפעול בהתאם להוראות  ויתןול משותפיאחריותם של כל אחד מהתחייבויותיהם ומ

 ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד.  החזקה

 . ובכתב מראש, הממונה באישור אלא המפעיל את יחליף לא החזקה בעל (ג)

 החזקה היקף (ד)

 בשטח טבעי וגז נפט ולהפיק לחפש לעדיתבה הזכות בעל יהיה הזקהח בעל (1)

 רשט הוראות ליתר בכפוף, מוראכ החזקה תקופת כל במשך, בלבד החזקה

 .דין וכל החזקה

 ההפקה מערכת את ויפעיל יקים, יממן, יתכנן, בלבד אחריותו על, החזקה בעל (2)

, יםלנקב, עילהמפ באמצעות הכל, השוטפת הפעלתה לצורך אותה ויתחזק

 ובאופן, בתחומיהם רב וניסיון הוהגב ברמה ידע בעלי שהם םויועצי מתכננים

 טבעי גז ושל נפט של ובטיחותית ותקינה סדירה, נהאמי אספקה שיאפשר

 .לוויתן משדה

 החזקה תקופת (ה)

החזקה לפי הוראות חוק הנפט והתקנות הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה 

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

   ויצוא בישראל לצרכנים מכירה (ו)

 כנים בישראל.י לצרז טבעבלתי סביר לספק נפט וגהחזקה לא יסרב סירוב  בעל (1)

ור שר יצוא גז טבעי מהחזקה יהיה טעון אישור בכתב מאת הממונה באיש

בסעיף  כמפורט הממשלה, בהתאם להחלטת 12"(אישור היצואהאנרגיה )"

תכנית לאחר ביצוע ועל אלא אם פשר יצוא בפ, כי לא יתאלהלן. יצוין)ח( 1.14.2

בהתאם לאמור  BCM 540הפיתוח תעמוד לרשות המשק המקומי כמות של 

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

 ית כמותהחזקה לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה הארצ של בעל

רה כל מקהחזקות יחדיו(. ב לשעה לפחות )משתי של גזמ"ק  מיליון 1.05של 

 הולכה.  ת הערכהיצוא בפועל לא יחל לפני מועד תחילת ההזרמה אל מ

למרות האמור לעיל, הממונה יהיה רשאי לשקול להפחית את הכמות שבעל  (2)

מור, ש לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת ההולכה הארצית כאהחזקה נדר

                                                           
  משטח החזקות לירדן.תן אישור יצוא גז טבעי ם בחזקות לוויקיבלו השותפי 13.2.2017יצוין, כי ביום   12
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יום בל חזקה לאחר יקר , כי בעל חזקה אחר אשאת אם נוכח, בין היתרוז

רכת ההולכה , מזרים או צפוי להזרים בלוח זמנים סביר, גז למע27.3.2014

 הארצית.

 במקרה של מחסור בגז טבעי בישראל, ייתן בעל החזקה עדיפות לצרכי המשק (3)

פי חוזה -כירה עלהמקומי, ביחס ליכולת אספקה שאינה כפופה להתחייבות מ

תיחשב  ק כאמור למשק המקומיסופשת לו באותה העת. כמות בר תוקף שיש

ולא  שלה האמורה,כחלק מהכמות המיועדת למשק המקומי לפי החלטת הממ

 תגרע מהכמות המותרת ליצוא לפי אישור היצוא ככל שיינתן. 

 המקומי המשק לצרכי הקיבולת התאמתו מתקנים הקמת (ז)

ף במסגרת תכנית וחפקה ומערכת ההולכה לערכת ההוההקמה של מ התכנון (1)

 יאפשרואשר  והולכהת הפקה ויכולל תעדומיו יהיו שהן כך ייעשו הפיתוח

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

 .יחד לוויתן חזקות משטחילפחות לשעה 

 ענייני לע מונהמה של בכתב אישור לקבלת בכפוף, רשאי יהיה החזקה בעל (2)

 ההפקה מערכת קיבולת את להגדיל, יןניהע לפי, הטבעי הגז רשות ומנהל הנפט

 שיאפשר באופן, ידוחיםקו מתקנים להן ולהוסיף לספק ההולכה ומערכת

לאמור בסעיף קטן )א( כמויות גז מעבר  של הארצית ההולכה למערכת הזרמה

 .לעיל

של הממונה על ענייני הנפט רשאי לדרוש מבעל החזקה, אם ראה צורך בכך ב (3)

נסיבות מיוחדות, להוסיף למערכת ההפקה ומערכת ההולכה מיתקנים 

קידוחים, וכן נקודות כניסה נוספות, באופן שיאפשר הזרמת כמויות של גז ו

העולות על אלה האמורות לעיל בבטיחות, באמינות וביעילות לצרכנים 

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

ואיזון של כל השיקולים הנגועים לעניין, בהם שיקולי כדאיות כלכלית, שקילה 

ואם ימצא הממונה על ענייני הנפט כי אין לתוספת כדאיות כלכלית לבעל 

החזקה, רק אם יימצא לכך פתרון. דרש הממונה על ענייני הנפט כאמור, יכין 

שיקבע בעל החזקה תוספת לתכנית הפיתוח ויגיש אותה לאישורו בתוך תקופה 

 .הממונה על ענייני הנפט בדרישתו

 ההפקה המסחרית  (ח)

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

ללא בזבוז, ללא יצירת סיכון, ובאופן  ההפקה תתבצע בשקידה ראויה, (א

 שאין בו כדי לפגוע במאפייני מאגרי הגז המצויים בשדה לוויתן. 

על התפוקה המרבית היעילה;  ההפקה מכל קידוח תתבצע כך שלא תעלה (ב

על ענייני הנפט רשאי להורות לבעל החזקה, מזמן לזמן, מה הממונה 

ז המצויים בשדה תהיה התפוקה המרבית, בהתחשב בנתוני מאגרי הג

 לוויתן ובמאפייניהם. 
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בעל החזקה ישמור על איכות הגז המוזרם על ידו למערכת ההולכה  (ג

 הארצית בהתאם למפרט הגז שייקבע.

ה יבצע הפקה מסחרית בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ולכל החזקבעל  (2)

דין, ובהתאם להוראות כל רישיון, היתר, אישור וכיוצ"ב הנדרשים לשם כך 

 כל דין.  לפי

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז למערכת ההולכה  (3)

פעלה לספק, אלא לאחר שהגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה לאישור ה

 והבקשה אושרה על ידו. 

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

רטת המתארת את העבודות לממונה על ענייני הנפט תוכנית עבודה מפו

שבכוונתו לבצע בשנה העוקבת לגבי החזקה לצורך ההפקה וקיום הוראות 

נית העבודה שטר החזקה, תחזית עלויות לביצוע הפעולות שבתוכ

 האמורה ותחזית לקצב ההפקה בשנה העוקבת. 

בעל החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על המועדים שבהם בכוונתו  (ב

 נים נוספים על מנת לעמוד בהוראות שטר החזקה.להתחיל בהקמת מתק

 חברת הפיקוח (ט)

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

בפיקוח על תכנון, ייצור, הקמה או הפעלה, לפי העניין,  ח בעלת הכשרה וניסיוןפיקו

 של מערכות הפקה ימיות, זאת בכפוף לאישורו של הממונה על ענייני הנפט. 

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

 ט.הממונה על ענייני הנפבפרוייקט שאושרו על ידי 

 הפיתוח תוכנית (י)

 הוא מציע לשדהאת תוכנית הפיתוח ש הר הממונבעל החזקה יכין ויגיש לאישו (1)

 13.לוויתן

מפורט לביצוע תכנית הפיתוח  ת הפיתוח לוח זמניםהחזקה יכלול בתכני עלב (2)

המסחרית והזרמת גז רכת ההפקה למשק המקומי שלפיו ההפקה לגבי מע

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

 סעיףראו ור, את מועד ההפקה כאמ תונתו לדחהודעת הממונה על כוו

 .הלןז' ל4(ו)1.14.2

החזקה רשאי להגיש לממונה בקשה מנומקת ומפורטת לדחות או לעדכן  בעל (3)

את  ת לוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוח כאמור. הממונה ידחה או יעדכןא

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

רוש לצורך דה פעל בשקידה ראויה בכלשוכנע כי בעל החזקה  יין, אםהענ

מחדל עמידה בלוח הזמנים, וכי העיכוב בלוח הזמנים, אינו נובע ממעשה או מ

                                                           
 .הלןל .61.8 פים ראו סעיףסים נולפרט  13
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ל בעל החזקה, או מאירוע שבעל החזקה יכול היה, אילו פעל בשקידה ראויה, ש

 ת תוצאותיו.  למנעו או להגביל או להקטין א

 זקותחה בשטרי תנאים שינוי (יא)

ט גולמי בכמויות מסחריות, פנק כבה שממנה ניתן להפיתתגלה בשטח החזקה ש םא

כדי להתאימו לנדרש  לשטר החזקה פרקים שיכללו את כל הנחוץיוסיף הממונה 

לעיבודו ולהולכתו; בעל החזקה לא יפיק משטח החזקה נפט  להפקת נפט גולמי,

  ת הפרקים כאמור ובהתאם להוראותיהם.אלא לאחר הוספ

 הגבלתה או החזקה ביטול (יב)

 לחוק 29 סעיף לפי פקיעתה עם, החזקה תקופת םות עם סיום לידי תבוא קההחז

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

 :להלן המפורטים

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

 .החזקה שטר חומכ הממונה מהוראות

, ובעל החזקה לא וטלהלן( או חלק ממנה חול )יב()כמפורט בס"ק  תהערבו (2)

 השלים את סכום הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקה.

 רוקיפ תוכנית (יג)

( בשדה לוויתן לפי דוח הערכת P2) העתודות יתרת שבו מהמועד יאוחר לא (1)

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

יות הפירוק ולדן של עתקנים, וכן אומנית מפורטת לפירוק המונה תוכהממ

 או ,במועד כאמור פירוק תוכנית החזקה בעל הגיש לא"(. הפירוק תוכנית)"

 הצליחו ולא, לאישור ראויה האינ שהוגשה הפירוק שתוכנית הממונה מצא

 הפירוק תוכנית את הממונה יקבע, הפירוק תוכנית על להסכים הצדדים

 .מקובלים בינלאומיים לתקנים בהתאם

 החזקה לבעל הממונה יקבע הממונה ידי-על ירוקפה תוכנית אישור במועד (2)

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

 בידי שיהיו להבטיח במטרה, הממונה שיורה כפי הצבירה ובשיטת במתכונת

 .רוקהפי ניתתוכ לביצוע הדרושים האמצעים החזקה בעל

חודשים לפני  שלושהקידוח לפחות  שצונו לנטולממונה על ר החזקה יודיע בעל (3)

ה אלא לאחר קבלת אישור המועד שבו הוא מבקש לבצע את הפעולה, ולא יבצע

 הממונה בכתב.  

 ערבויות (יד)

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

למדינה  בעל החזקהכל דין מ תשלומים לפילהבטחת "(, אישור כתביהחזקה )"

, בעל החזקה ימציא ערבות בנקאית אוטונומית להענקת שטר החזקה יאוכתנ

גין במיליון דולר  50תי חוזרת לטובת מדינת ישראל בסך של בלתי מותנית ובל
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 15מיליון דולר, חלקה של השותפות  100)סה"כ  14כל אחת מחזקות לוויתן

 (. "הערבותלן בס"ק זה: "לר( )להמיליון דו

 :כדלקמן, שלבים השבשלו תינתן הערבות (2)

זקת מיליון דולר בגין ח 20תינתן ערבות בסך של  10.4.2014עד יום  (1

פון. נכון מיליון דולר בגין חזקת לוויתן צ 30לוויתן דרום ובסך של 

לוויתן את הערבות למועד פרסום הדוח, המציאו כל אחד מבעלי חזקות 

 ה.האמור

 37.5לסך של  ערבותכת ההפקה תוגדל הישור ההפעלה למערתן אעם מ (2

 בגין כל אחת מהחזקות.  ן דולרמיליו

פיתוח ולא מסגרת הרחבה של תכנית העם תחילת ההפקה ליצוא ב (3

 כל בגין דולר מיליון 50 של לסךהערבות  תוגדל, 31.12.2020יאוחר מיום 

 . מהחזקות אחת

פה גם מוד בתוקקופת החזקה ותמשיך לעשך כל תהערבות תהיה בתוקף למ  (3)

ת החזקה כל עוד לא הודיע הממונה שאין צורך בה ובכפוף עילאחר פק

 חוק הנפט.  הוראותל

ידי בעל -תשמש להבטחת קיום הוראות שטר החזקה וכתבי אישור על בותהער (4)

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

אובדן, הפסד  ל נזק, תשלום,תיה על כדינה וכל רשות מרשויויפוי המפיצוי וש

וראות ראה מהאו הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, עקב אי מילוי הו

שטר החזקה או כתבי האישור, במועדה ובמלואה, או עקב ביטול תנאי מתנאי 

או מחדל של בעל החזקה החזקה, הגבלתו או התלייתו או עקב כל מעשה 

ום עיצומים לשוכן להבטחת ת ר החזקה,החזקה וקיום תנאי שט בקשר עם

 כספיים אם יוטלו על בעל החזקה לפי כל דין.  

או מקצתה, בכל אחד מן המקרים  הערבות, כולה רשאי לחלט את הממונה (5)

 המפורטים להלן:

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

קה, או לא ערכת ההפו לא הקים את מתקני מישור, אתנאים שנקבעו בא

בהפקה מסחרית או בהזרמה למערכת ההולכה לספק במועדים  החל

 תבי אישור. או בכ החזקה שנקבעו לכך לפי שטר

, החזקה בעל מפעילות כתוצאה סביבתית או בטיחותית תקלה ארעה (2

 הממונה הנחיות לפי התוצאותי או התקלה את תיקן לא החזקה ובעל

 .דין לכו

 הממונה שקבע תנאי הפר החזקה בעל - בלבדצפון  לוויתן חזקת לעניין (3

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

 .האמור הקידוח עם בקשר הנטישה תוכנית

                                                           
 כל אחת מהן תשמש לשתי החזקות. ערבות כאמור תינתן בגין כל אחת מחזקות לוויתן בנפרד, אך  14
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 .הפירוק לתוכנית בהתאם נטישה ביצע לא החזקה בעל (4

 שנגרם קנז בגין פיצוי לתשלום דרישה או תביעה המדינה נגד הוגשה (5

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

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

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

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

 כומיםסל ובהתאם, לחלוט יהפוך( בורר פסק)לרבות  עהתבי הותבא

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

 סבירים מטעמים אלא יסורב לא אשר, החזקה בעלידי -לע לאישורה

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

 .החזקה ביטול בעק קיםזנ או הוצאות למדינה נגרמו (6

 הגיש לא, החזקה שטר לפי דרשנכ בדיקות ביצע לא זקהחה בעל (7

 .החזקה שטר לפי כנדרש ומסמכים דיווחים

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

 .דין כל לפי עליו המוטלות או החזקה בשטר

 בטחוני ייןנע בכלל "צה נציגידי -על לו שניתנו הנחיות הפר החזקה בעל (9

 .ההפקה כתערלמ הנוגע

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

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

 ישור או בהנחיות שנתן לו הממונה לפיהם. הא

עילה לחילוט, ישלח הממונה לבעל החזקה הממונה כי קמה לכאורה  מצא (6)

החילוט, בתוך  תולעילה לכאורה ולאפשר יאפשר לו להגיב בנוגעעל כך והודעה 

ין ימים מיום קבלת מכתב ההתראה, אלא אם מצא כי בנסיבות העניין א שבעה

ט הממונה, לאחר ששקל את תגובת בעל החזקה, אם ניתנה, כי להמתין; החלי

על החזקה הודעה ובה יפרט את ההפרה, נימוקי יש מקום לחילוט, ישלח לב

דרוש את החילוט לו יהיה רשאי לפנות לבנקסכום החילוט; הממונה חילוט וה

בעל  ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם לפני כן שילם שבעההחל מתום 

 החזקה את הסכום שנקבע בהודעה. 

יא מעשה או ( לעיל, אם העילה לכאורה לחילוט ה6אף האמור בסעיף קטן ) על (7)

לבנק  לבעל החזקה כי פנייתולהודיע מחדל הניתן לתיקון, רשאי הממונה 

פה שקבע לא יתקן בעל החזקה את המעשה או המחדל, וקתתיעשה אם בתוך 

ת המעשה או המחדל על החזקה תיקן אוהתקופה האמורה תחלוף מבלי שב

 לשביעות רצונו של הממונה. 

 ישלים או, חדשה ערבות החזקה עלב ימציא, ממנה חלק או הערבות חולטה (8)

 קבלת עם מיד, מועד באותו ותלהי שאמור כפי, רבותעה לסכום עד יתרתה את

 .הממונה דרישת
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לתבוע מבעל כדי לגרוע מזכותה של המדינה  בחילוט או החילוט בסמכותאין  (9)

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

ו ן אל דיפי כ-או מנהל רשות הגז הטבעי לתבוע כל סעד או תרופה אחרים על

 .שטר החזקה

דרי ביטחון; ות לרבות בנושאים הבאים: הספסללים הוראות נוזקות כושטרי הח (טו)

חזקות  ים ופיקוח; מתן שירותים לבעליוטיפול בתקלות; בדיקות, דיווחתחזוקה 

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

 ח. אחריות, שיפוי וביטו ההפקה; של שטר החזקה ושל נכסי מערכת

 הדוח, נכון למועד לוויתן חזקותבתוכנית העבודה  יאעמידת השותפות בתנ .1.8.4

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

. עילל 1.8.3 סעיף ראו, לוויתן חזקות שטרי של םתנאיעיקרי ה לע לפרטיםלוויתן. 

 .להלן )ו(1.14.2ראו סעיף  ז,מתווה הגאגר לוויתן בפיתוח מאודות  לפרטים

 ויתןול בחזקותתוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  .1.8.5

 וםמי לוויתן חזקותלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ב

בחזקות  נותשל פעולות מתוכנ וכן תיאור תמציתיהדוח  ועד למועד פרסום 1.1.2016

 . לוויתן

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

מידע צופה פני  ןבחזקות לוויתן, לרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינ

 הכללי אשר קיים אצל השותף דעימת על ות ערך, המבוססק ניירועתיד כמשמעו בחו

 הערכותלן על בודה המתבססות כומרכיבי תוכנית העבמועד הדוח לגבי  בשותפות רציו

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

עיל והוא מותנה, ערכות ללרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית מהה

 .ולת טכנית ובכדאיות כלכליתיכב היתר, ברגולציה החלה,בין 

 

קופה בפועל לת תמציתי של פעולות שבוצעותיאור  תקופה
 נית העבודה המתוכננתל תוכאו ש

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  15)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

ות בתקציב ל השותפש
 ר()באלפי דול

ה תוכנית פיתוח הוגש 2016ר בחודש פברוא •  201616
מעודכנת למאגר לוויתן לממונה על ענייני 

אשר אושרה  להלן 1.8.6 רט בסעיףנפט, כמפוה
 .2016בחודש יוני  ידו-על

 החלטה לוויתן שותפי קיבלו 15.12.2016 ביום •
 בשטח" 5-"לוויתן והפקה הערכה קידוח בדבר
  .(*)צפון ויתןול חזקת

 בהסכמים להתקשרות למפעילה אישור מתן •
 לקבלת דולר מליון 120 -כ של ברמצט בהיקף
 הנדסי תכנון ביצוע וביניהם הנדסה שירותי
 הטיפול אסדת עם בקשר( FEED) מפורט

 .הפיתוח בתוכנית שאושרה כפי וההפקה

 .לוויתן לפרויקט סביבתיים סקרים הגשת •

 
 
 
 
 

 5,000 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 806 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 יים.הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספ 8201-6201הסכומים לשנים   15
( )היקף 100%לר )במונחי אלפי דו 6,318 -( בסך של כן)קיטולא כוללות עדכון תקציב  2016העלויות המפורטות בשנת        16

 אלפי דולר(.   1,019 -כ ההוניות של השותפותההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות 
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קופה בפועל לת תמציתי של פעולות שבוצעותיאור  תקופה
 נית העבודה המתוכננתל תוכאו ש

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  15)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

ות בתקציב ל השותפש
 ר()באלפי דול

 תקציב לוויתן יתפשו שרויא 2016 יולי בחודש •
 לצורך וזאת 2017 ינואר לחודש ועד 2016 תלשנ

 השלמה יאפשרו אשר הנדרשות הפעולות צועיב
ידי -על לכשתאושר וחיתהפ תוכנית של במועד
 השקעה החלטת קבלת במסגרת לוויתן שותפי
 כוונות במכתבי והתקשרויות( FID) סופית

 .ציוד לרכישת

לי ותף הכלבדירקטוריון הש החלטהקבלת  •
, תכנית העבודה וחלאישור תכנית הפית

א' בתוכנית 1ב יב המוצע לפיתוח שלוהתקצ
הפיתוח והסמכת הנהלת השותפות לאשר 

המאגר.  לפיתוח( FID)עה סופית החלטת השק
 .להלן 1.8.6 סעיףנוספים ראו  לפרטים

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

 .לוויתן למאגר הפיתוח

 וםיאבת, 2-לוויתן וחקיד בסביבת ניטור המשך •
. הסביבה להגנת והמשרד האנרגיה משרד עם

 שאטימת נראה, הדוח פרסום למועד נכון
 עדויות שאין, אפקטיבית 2012 בשנת הקידוח
 באופן משתקמת ושהסביבה, ממנו לשפיעה
 .ורציף הדרגתי

 טיםפרוספק של וניתוח מיפוי עבודות המשך •
 למטרות ובפרט, ותהחזק בשטח נוספים
 .תיותיבסב בדיקות וכן תעמוקו

 
 

 83,433-כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 319-כ

 
 

 13,454 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51-כ

201717  
 

ידי -( עלFIDקבלת החלטת השקעה סופית ) •
' לפיתוח מאגר א1שלב  שותפי לוויתן לפיתוח

להלן(  1.8.6 יףראו סע )לפרטים נוספים לוויתן
וחתימת התקשרויות לרכישת ציוד ו/או 

יתוח, כפי שירותים בקשר עם תוכנית הפ
 .שאושרה

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

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

בדבר ביצוע קידוח וויתן קבלת החלטת שותפי ל •
 I/14" בשטח חזקת 7הפקה "לוויתן פיתוח ו

 לוויתן דרום וקדיחת חלקו העליון.

, בתיאום 2-ח לוויתןיטור בסביבת קידוך נהמש •
עם משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. 
נכון למועד פרסום הדוח, נראה שאטימת 

עדויות  ןת, שאיאפקטיבי 2012הקידוח בשנת 
 ביבה משתקמת באופן, ושהסלשפיעה ממנו
 הדרגתי ורציף.

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

 וכן בדיקות סביבתיות. עמוקות
פרויקט עיבוד מחדש של סקרים  אתחול

 Western Gecoסייסמים באמצעות חברת 
 ופענוחם מחדש.

, ההזרימ ומודל יאולוגיגה ודלמה עדכון המשך
 ותכנון הקידוחים נילנתו בהתאם, היתר בין

 .נוספים קידוחים לביצוע והכנות

 
 765,93118 -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
 

                                                           
היקף )( 100%פי דולר )במונחי אל 2,597 -ל כלא כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך ש 2017ורטות בשנת העלויות המפ  17

אלפי דולר(, עלויות נטישה של המאגר לרבות  419 -כ כויות ההוניות של השותפותזיקי הההשתתפות בפועל של מחז
 .ישראל לירדן ינן ועלויות בגין הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול ביןהוצאות בג

 .(100%מיליארד דולר ) 3.75 -יתן כפי שאושר בסך של כלווינה בחלקה מתוך תקציב פיתוח מאגר העלות הנ"ל ה  18
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קופה בפועל לת תמציתי של פעולות שבוצעותיאור  תקופה
 נית העבודה המתוכננתל תוכאו ש

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס הנפט 

  15)באלפי דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות 

ות בתקציב ל השותפש
 ר()באלפי דול

201819 
 
 

לפיתוח מאגר  א'1לב המשך פעולות פיתוח ש •
 ולוויתן 3 תןוילו קידוחי סיוםות להכול לוויתן,

 7.20-ו, 5, 4, 3 לוויתן קידוחי והשלמת, 7
 להלן. 1.8.6 עיףלפרטים נוספים ראו ס

", 2קיום פעולות ניטור, באזור קידוח "לוויתן  •
 במטרה לוודא את המשך השתקמות הסביבה.

 סקרים של מחדש העיבוד פרויקט המשך •
 קידוח עם בקשר, היתר בין, םחוופענ םסייסמי
 .לוויתן בחזקות מוקותעה למטרות חיפוש

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

 
 1,521,955 -כ

 
 

 
 25 -כ

 
 

 2,603 -כ
 
 
 

 
 245,415 -כ

 
 

 
 4 -כ

 
 

 420 -כ
 
 
 

2019 
 21ואילך

ר גאתוח מיפא' ל1תוח שלב המשך וסיום פי •
 ותחילת הזרמת הגז ממנו. 22לוויתן

 חיי במהלך נוספות והשלמה דוחיק פעולות •
 במסגרת הפקהה במהלך הדרושות הפרויקט

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

 סקרים של מחדש העיבודסיום פרוייקט  •
 וחקיד עם בקשר, רהית בין, ופענוחם םסמיסיי
 .לוויתן בחזקות העמוקות למטרות שוחיפ

גיבוש פרוספקט ותוכנית לקידוח חיפוש  •
למטרות העמוקות בחזקות לוויתן לצורך 

לממונה על הנפט. יובהר, כי ההחלטה ה שתהג
ביצוע ותקציב קידוח עמוק ביחס לשאלת 

לאישור השותפים מובאת להיות  צפויהכאמור 
 .2019במהלך שנת 

נה, באזור ר, ככל שתדרשוטלות ניקיום פעו •
מטרה לוודא את המשך ", ב2קידוח "לוויתן 

 ביבה.השתקמות הס

או חלופות  ב' לפיתוח מאגר לוויתן1שלב  פיתוח •
 מתןלרבות  ,, ושלבים נוספים, ככל שיידרשלו

 בהיקף בהסכמים להתקשרות למפעילה אישור
 לקבלת( 100%) דולר מיליון 25 -כ של ראשוני
 ותכנון FEED ביצוע וביניהם הנדסה שירותי

 , כמפורטחלופותעם  בקשרהנדסי מפורט 
 להלן. 1.8.6ף בסעי

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

קדיחת קידוחים וביצוע השלמתם, ככל שידרש,  •
 .בהתאם לנתוני ההפקה בפועל

 
 1,395,864-כ

 
 

 3,181,500 -כ
 
 
 

 1,406 -כ
 

 
 
 
 

 
 
 

 92 -כ
 
 
 
 
 

ייקבע בהתאם לחלופה 
 שתבוצע

 
 

 
 225,083-כ

 
 

 513,017 -כ
 
 
 

 227 -כ
 

 
 
 
 
 
 
 

 15 -כ
 
 
 
 
 

ייקבע בהתאם לחלופה 
 שתבוצע

 
 

 

  ןלווית מאגר לפיתוח תכנית .1.8.6

ידי -עלשה , כפי שהוגידי הממונה תכנית הפיתוח-עלאושרה  2.6.2016 ביום (א)

פי חוות דעת של חברה בינלאומית -עלהמפעילה. במכתב האישור ציין הממונה, כי 

 TCF 17.6ה תופק ממאגר לוויתן הינשניתנה לו, כמות הגז הטבעי המשוערת אשר 

                                                           
( )היקף 100%ונחי )במ דולר אלפי 211-כ של בסך)קיטון(  תקציב עדכון כוללות לא 2018 בשנת ותטהמפור העלויות  19

נטישה של המאגר לרבות  לויותע.  אלפי דולר( 34 -ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות כ
 .לירדן לעד לגבול בין ישרא הקמת מערכת ההולכה הישראליתועלויות בגין  ות בגינןוצאה

ואינו כולל עלויות ביטוח, הנהלה וכלליות  לעיל כמתוארא' 1ב הכולל של פיתוח שלב האמור כלול בתקצי התקציב  20
 .והוצאות עקיפות למפעיל

 קמתה בגין ועלויות ןבגינ ותהוצא לרבות המאגר של נטישה עלויות כוללות אינן 2019 שנת גיןב המפורטות העלויות  21
  .לירדן ישראל בין לגבול עד הישראלית ההולכה מערכת

 ה וכלליות. ל עלויות ביטוח והנהלא' כמתואר לעיל. התקציב האמור אינו כול1תקציב פיתוח שלב  יתרת  22
 .resources) (Probable reserves and best estimate contigentהאומדן הטוב ביותר בתרחיש   23
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תונים נ חר קבלת, כי לא. כן ציין הממונהקה אשר הוגשהתכנית ההפוזאת לפי 

", וכן עם קבלת נתונים שיתקבלו 5ן ידוח לוויתנוספים ובעיקר לאחר ביצוע "ק

כמות ההפקה המשוערת תעודכן, בין היתר, לצורך  במהלך ההפקה מהשדה,

 ידי-על והערכה פעולות מיפוי במקביל לביצועשיידרש. חישובי אישורי יצוא, ככל 

מלוא המידע על מנת לספק את  5-וויתןקידוח להמפעילה, הועברו לממונה נתוני 

ם יצוין, כי הערכת המשאביובי אישורי יצוא, כאמור לעיל. לצורך חיש הרלוונטי

בחוות הדעת האמורה הינה שונה מהערכת המשאבים של שותפי לוויתן כאמור 

דות מומחה, מוסמך ובלתי וידי מעריך עת-תפות עלדוח המשאבים שניתן לשוב

 כמפורט ("NSAI": להלן, .Netherland, Sewell and Associates, Incי )חברת תלו

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

 בהיקף ,הפיתוח תוכנית של מהיישו לשם מספקת, מונהמה שהציג כפי, המשוערת

 של יישומם לשם ומספקת, ואהבמל, רהשאוש כפי בשנה BCM 21-כ של הפקה

יצוין, כי למיטב  .זה בהיקף הפיתוח לתכנית םהרלבנטיי אהייצו הסכמי מלוא

ידיעת השותפות, הממונה טרם החל בבדיקה לצורך עדכון כמות ההפקה 

 המעשוערת כאמור.  

 Final Investment) סופית השקעה החלטת לוויתן שותפי קיבלו 23.2.2017 יוםב (ב)

Decision - FID )של תבקיבול, תןלווי למאגר הפיתוח בתוכניתא' 1 שלב לפיתוח 

מהזכויות  100%מיליארד דולר )בגין  3.75-לשנה, בתקציב של כ BCM 12-כ

עי ממאגר לוויתן עד במאגר לוויתן(, וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טב

 .2019ף שנת סו

קת גז טבעי ללת אספויתן כולפיתוח מאגר לו הדוח, התוכנית עד פרסוםנכון למו (ג)

)להלן בסעיף זה:  נסט למשק המקומיקונד אספקתוכן  קומי ולייצואלמשק המ

  עיקריה כדלקמן:ו"(, התוכנית" או "תוכנית הפיתוח"

( יחוברו והושלמו שכבר נקדחו ארבעהמהם קידוחי הפקה ) שמונה (1)

יף זה: קבועה )להלן בסעימית לפלטפורמה -ת תתבצנר

)בתחומי המים הטריטוריאליים של ם ביתוקם "(, שהפלטפורמה"

עליה יותקנו כל מערכות ח וש/37תמ"א  להוראותאם בהתישראל( 

. מהפלטפורמה יזרום הגז לחוף לנקודת והקונדנסט הטיפול בגז

 ה הארצית של נתג"ז כפיהכניסה הצפונית של מערכת ההולכ

הקונדנסט יוזרם  "(.נקודת החיבור לנתג"ז")ח /37שהוגדרה בתמ"א 

אף הוא לחוף בצינור נפרד ובצמוד לצינור הגז וימשיך עד להתחברות 

קים קיימת של קצא"א המובילה  למתחם תש"ן ומשם לצנרת דל

"(. כמו כן תונח צנרת לאתר חגית "ןבזלבתי זיקוק לנפט בע"מ )"

ויוקמו בו מתקני איחסון ופריקה של קונדנסט, זאת לצורך מתן גיבוי 

 םנוספי לפרטים במידה ולא ניתן יהיה להזרים קונדנסט לבז"ן.

  ן.להל )י(1.14.2 סעיף ראו, כאמור והוראותיה"א התמ ישורא אודות

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

, לרבות הצנרת םהמובילה אליה מהשדה והמתקנים הנלווי
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: ויחדי)בסעיף זה להלן  ה לנקודת החיבור לנתג"זמהפלטפורמ

לשנה. הגז  BCM 21-"( מתוכננת לעמוד על כמערכת ההפקה"

ומי ולאספקה ד למשק המקשיסופק בנקודת החיבור לנתג"ז ייוע

ת. בנוסף, תכלול באמצעות מערכת ההולכה הארצית למדינות שכנו

מית ת המיועדת לחיבור לצנרת יהפלטפורמה נקודת יציאה נוספ

בעיקרה לייצוא בשנה אשר תיועד  BCM 12-בקיבולת של עד כ

 דינות באזור. למ

, בהתאם לבשלות השווקים בשני שלבים תיושםהפיתוח תוכנית  (3)

 הפקההכולל ארבעה קידוחי  - א'1: שלב מפורט להלןוונטיים, כהרל

 BCM 12-והתקנת הפלטפורמה עם מתקני טיפול בקיבולת של כ

מהזכויות  100%-מיליארד דולר )ל 3.75-כ של בתקציבלשנה, 

 ת, והרחבנוספים הכולל ארבעה קידוחים - ב'1ויתן(; שלב ובפרויקט ל

 הכוללת פולת הטייכול את ילשיגד באופן בפלטפורמה הטיפול מתקני

 טבעי גז אספקת לצורך שנהנוספים ל BCM 9-של הפלטפורמה בכ

-)ל דולר מיליארד 1.5-2-כ של מוערך בבתקצי, נוספים יעד לשווקי

השותפות ויתר שותפי לוויתן . (לוויתן בפרויקט ותמהזכוי 100%

א' של מאגר לוויתן 1פית לפיתוח שלב סוה השקע החלטתקיבלו 

 . 2017פברואר בחודש 

 ולהפיקיצוין, כי על מנת לאפשר הפקה בהיקף כפי שיידרש מעת לעת  (4)

חיי הפרויקט יידרשו קידוחי את המשאבים במאגר לוויתן במהלך 

 נוספים.  הפקה

עלה מעבר לקיבולת של מערכת יגז , ככל שהיקף הדרישה לכן כמו (5)

כון רה בתכנית הפיתוח, יפעלו שותפי לוויתן לעדגדהוכפי שפקה, הה

הפיתוח באופן שיאפשר הוספת מתקני טיפול נוספים שאינם  תוכנית

, ה. כך לדוגמבשנה( BCM 21-)מעבר ל בתוכנית הפיתוחנכללים כיום 

הפיתוח יד שלב נוסף בתוכנית בכוונת שותפי לוויתן לקדם בעת

יעד נוספים, ובכללם  קיווים בשהצפויאם לביקושים הנוכחיים ובהת

 . LNG -ק הוכן שו צריהמ והשוקהשוק הטורקי 

נכון למועד פרסום דוח זה, בוחנים שותפי לוויתן חלופות שונות להגדלת  (ד)

ב'(, 1לבחינת שלב א' ובמקביל 1היקף ההפקה ממאגר לוויתן )מעבר לשלב 

תאם, בהתבסס על המתקנים הקיימים, ופועלים לעדכון תוכנית הפיתוח בה

בהתאם והכל  בשנה, BCM 24-פשר הגדלת הקיבולת עד לופן שיאבא

לביקושים הנוכחיים והצפויים בשוק המקומי ובשווקי יעד אזוריים 

 וגלובאליים, ובכלל זה:

לשנה באמצעות  BCM 16 -לשנה ל BCM 12 -מ הגדלת יכולת ההפקה (1)

של הוספת בארות  ותשתיות נלוות, ובהן הוספת צינור שלישי בקוטר 

ן כי, חלופה זו משדה לוויתן לפלטפורמת לוויתן. יצוי אינטש 20 -כ
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אינה צפויה לחייב השקעות משמעותיות בפלטפורמה, מעבר לאלו 

 .א'1המבוצעות במסגרת שלב 

לשנה )בכפוף  BCM 24 -לשנה ל BCM 16 -הגדלת יכולת ההפקה, מ (2)

ליישום החלופה הראשונה המתוארת לעיל(, בין היתר, באמצעות 

של  רת תת ימית, ותשתיות נלוות מעבר לאלורות, צנוספת באה

החלופה הראשונה המתוארת לעיל(. חלופה זו תאפשר אספקת 

כמויות נוספות של גז לייצוא, ככל שיידרש, לרבות למתקני ההנזלה 

ו/או לצרכי אספקת גז למתקן הנזלה צף  וקמים במצריםהממ

(FLNG). 

יתן תקציב תפי לווישרו שולצורך בחינת חלופות הרחבה שונות, א (3)

 .(100%) לרמיליון דו 25-בסך של כ, 2019דסי מפורט בשנת לתכנון הנ

( של complitionאת ההשלמה ) DS-7 Enscoנכון למועד הדוח ביצעה אסדת  (ה)

 .הוהאסדה שוחרר 7-ולוויתן 5-, לוויתן3-, לוויתן4-קידוחי ההפקה לוויתן

 80%-נכון למועד פרסום הדוח, הושלמו כר מנובל, על פי מידע שנמס (ו)

ובכלל זה , בתכנית הפיתוח לפרויקט לוויתןא' 1מעבודות פיתוח שלב 

השלמת כל בארות ההפקה בשדה, הנחת הצנרת התת ימית להובלת הגז 

במטרה לאפשר תחילת (, Jacketוהקונדנסט והצבת מגדל הפלטפורמה )

 .2019וף שנת ממאגר לוויתן עד ס הזרמת גז טבעי

פרוייקט א' בתכנית הפיתוח ל1 הושקעה בפיתוח שלבללת שת הכולוהע (ז)

 2.5 -, עומדת על סך של כ31.12.2018כמתואר לעיל, נכון ליום  לוויתן,

 (. 100%מיליארד דולר )

המידע המפורט לעיל ביחס לפרטי  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

, לוויתן ההפקה הצפויה ממאגר יכולתבר ות בדלהערכתוכנית הפיתוח, 

מועדים ה ולרבות הזמנים תללוחועלויות תוכנית הפיתוח,  גבילהערכות ל

מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  הז מהפרויקט מהוולגבי תחילת הפקת ג

 בשותפות רציו הכללי השותף הערכות על מבוססו בחוק ניירות ערך

 תכנית, וביניהם גורמים מגוון לע בהתבסס, לוויתן ראגבמ והמפעילה

 נתונים, יםרגולטורי אישורים קבלת, ליישומה הזמנים ותוחול וחיתהפ

 המידע .העבר ניסיון על וכן ועלויות שירותים, ציוד זמינות של ריםמשוע

 במידה מהותית שונה באופן להתממש או להתממש שלא עשויהאמור 

 במידה וכן, לעיל שפורטו כפי הגורמים במגוון ביםכועיאו /ו שינויים ויחולו

 שינויים לש ממכלולאו /ו השוק תנאי ישתנו, שנתקבלו כותההער נושישת

 לוויתן במאגר וטכניים םתפעוליי מתנאיםאו /ו גיאופוליטיים, ורייםרגולט

 נפט של ושיווק הפקה, בחיפושים הקשורים צפויים בלתי מגורמיםאו /ו

 .להשלמתו עד לוויתן מאגר פיתוח מהתקדמות אהוצכתאו /ו טבעי וגז
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  ןלווית חזקותור ההשתתפות בהוצאות ובהכנסות בעניין שיגילוי לע .1.8.7

 רציו שותפותות ההוניות של בפועל המשויך למחזיקי הזכוי עניין השיעורלהלן פירוט ל

 , וכן בהכנסות ובהוצאות פוטנציאליות:לוויתן חזקותב

 
אחוז לפני  שיעור ההשתתפות

 החזר השקעה
 אחוז אחרי

החזר 
 השקעה

שיעור מגולם 
לפני  100% -ל

 הזר השקעהח

שיעור מגולם 
אחרי  100% -ל

 עההחזר השק

 הסברים

משויך בפועל ור ההשיע
למחזיקי הזכויות 

השותפות ההוניות של 
 לוויתן חזקותב

15% 15% 100% 100%  

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות 

 חזקותבהכנסות מ
 ןלווית

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

 להלן

שיעור ההשתתפות 
של מחזיקי בפועל 

ל ות ההוניות שהזכוי
השותפות בהוצאות 
הכרוכות בפעילות 

ו הפקה חיפוש, פיתוח א
 לוויתן חזקותב

16.29%-
16.77% 

16.29%-
16.77% 

111.8%-
108.6% 

111.8%-
108.6% 

תחשיב  ורא
 1.8.9 בסעיף

 לןהל

 
 

של השותפות בהכנסות ות ההוניות י הזכוילמחזיק חישוב השיעור המשויך בפועל .1.8.8

 לוויתן תחזקומ

 
התמלוגים או הסבר תמציתי כיצד מחושבים  אחוז ט פרי

התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 
 הפנייה לתיאור ההסכם(

ט הכנסות שנתיות חזויות של נכס הנפ
 לאחר התגלית )%(

100%  

 :ברמת נכס הנפט ת לאחר תגלית(מההכנסונגזרים פירוט התמלוגים או התשלום )ה

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

ירת פול בגז עד לנקודת מסמערכות ההולכה והטי
  .הגז בחוף

  - המפעיל 

  - נפטת הזכו מוכר

  - גיאולוג או נותן שירות אחר

 ==========  

  87.50% הנפטטרלות ברמת נכס ת מנוהכנסו

החלק המשויך למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות בהכנסות נכס 

 הנפט המנוטרלות:

 
15% 

 

יות סה"כ חלקם של מחזיקי הזכו
שיעור ות בההוניות של השותפ

ס הנפט ההכנסות בפועל, ברמת נכ
רמת שלומים אחרים ב)לפני ת

 השותפות(:

13.13% 15% X 87.50% 

   

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

 
 :ברמת השותפות

 הוצאות לאחר החזר עד החזר הוצאות  
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התמלוגים או הסבר תמציתי כיצד מחושבים  אחוז ט פרי
התשלומים )לרבות ניכוי הוצאות ואחרים( )וכן 

 הפנייה לתיאור ההסכם(

 תפותהשו השותפות

של מחזיקי הזכויות ההוניות  ורםשיע
ם לנותן שירות ת בתשלוהשותפו של

רמת ום בחר הגוזר את התשלא
 השותפות:

(0.45%) (0.60%) %15*%3 24  
15%*4% 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
 של השותפות בתשלום לשותף הכללי:

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

 ==========  

 11.93% 12.23% סה"כ

ות שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוני
 בהכנסות עקב קבלתשותפות של ה

 כס:מהנ תמלוגים נוספים

-  

בפועל למחזיקי המשויך השיעור 
הזכויות ההוניות של השותפות 

 בהכנסות מנכס הנפט:

12.23% 11.93%  

 
השותפות בהוצאות חישוב שיעור ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של  .1.8.9

 לוויתן חזקותוש, הפיתוח וההפקה בהחיפ

 
או  הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים אחוז פריט 

 (יה לתיאור ההסכםהתשלום )וכן הפנ

הוצאות תיאורטיות במסגרת של נכס הנפט 
 )ללא התמלוגים האמורים(

100%  

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

 העקיפותהחזר הוצאותיו  לקבלתזכאי  המפעיל 4%-1% המפעיל
הישירות בקשר  ההוצאות מכלל 1% של בשיעור

 להחרגות בכפוףעם פעולות פיתוח והפקה, 
 שיווק.כגון פעילות  מסוימות

 שיעורתשלום למפעיל ב -בגין הוצאות חיפושים 
  ההוצאות הישירות, כאשרמכלל  4% - 1%של 

התשלום למפעיל יורד עם עליית הוצאות  שיעור
 .החיפושים

ת ת עקיפום הוצאוסכומים אלה הינם בגין תשלו
ת וישיראות להחזר הוצוהם בנוסף  של המפעיל
 למפעיל. המשולמות

  - השותף הכללי

  - מוכר זכות הנפט

סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס 
 הנפט

101%-104%  

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
 רשור(בהוצאות נכס הנפט )בשהשותפות 

15%  

 ==========  

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

הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת נכס 
 השותפות(

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

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
וצאות השותפות בקבלת תשלום הנגזר מהה

 ידי השותפות-על

-  

 ==========  

  15.60%-15.15% סה"כ

                                                           
 השותפות של חלקהמ 3%אולוג, כאשר כל אחד מהם זכאי לסכום של יהשותף הכללי והגהסכמי תמלוגי העל הינם מול   24

שותפות לצורך חיפושי נפט )לפני ניכוי תמלוגים מכל זר ההוצאות שהוציאה ה, עד להחהנפט נכסנפט שיופק וינוצל מב
 .של השותפות לאחר החזר הוצאותיה 4%שיעור של (, ובעצמה ההפקה לצרכי שישמש הנפט תפחתסוג אך לאחר ה
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או  הסבר תמציתי כיצד מחושבים התמלוגים אחוז פריט 
 (יה לתיאור ההסכםהתשלום )וכן הפנ

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

 
 

 :ברמת השותפות

עם נכס הנפט וברמת השותפות )האחוזים שלהלן יחושבו לפי שיעורם של רים מההוצאות( בקשר לומים )הנגזט תשפירו
 :מחזיקי בזכויות ההוניות של השותפות בנכס הנפט(

  0 תמפעיל בשותפו

  השותף הכללי
1.14%-1.17% 

מעלויות  7.5%ור של השותף הכללי זכאי לשיע
  25חיפושי הנפט של השותפות

7.5%  X  15.15%-15.60% 

  0 מוכר זכות הנפט 

   

 ==========  

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות, בהוצאות הכרוכות 

קה בנכס בפעילות חיפוש, פיתוח או הפ
 הנפט

 
16.29%-16.77% 

 

 

פי הפיתוח בנכס הנפט )באלוש ת החיפוך פעילומו במהלתגמולים ותשלומים ששול .1.8.10

  ולר(ד

 
יעורם של מחזיקי כ שסה" פריט

הזכויות ההוניות של 
השותפות בהשקעה 

 26בתקופה זו

מתוכו, שיעורם של מחזיקי 
הזכויות ההוניות של 
השותפות בתשלומים 

 לשותף הכללי

יעורם של מחזיקי ו, שמתוכ
של הזכויות ההוניות 
מים השותפות בתשלו

  עיללמפ

תקציב שהושקע  בפועל 
ת לרבו)  2016בשנת 

 רים(שלומים האמוהת

 137  927 -כ 13,292-כ

תקציב שהושקע  בפועל 
)לרבות   2017בשנת 

 התשלומים האמורים(

 1,316 9,852-כ  141,205 -כ

 בפועל שהושקע תקציב
לרבות ) 2018 בשנת

 (יםהאמור התשלומים

 2,276  17,149-כ  245,805-כ

 
 

  ים מהותיים בין השותפים בנכסי הנפטהסכמ תיאור .1.8.11

 Joint Operating)הסכם תפעול משותף במסגרת  נעשית תןוילו בחזקות לותעיהפ

Agreement) להלן)כפי שתוקן מעת לעת(  3.8.2008 מיום( בסעיף זה" :JOA ,)"אשר 

 1.8.1 בסעיף כמפורט לוויתן בחזקות פיםותהש ויתר השותפות הינם כיום לו הצדדים

 .(Operator) מפעיללנובל  מונתהפיו -עלולעיל, 

 כללי

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

 ."(הנפט ינכסק זה: ""בס )להלן לוויתן

 

                                                           
   .קה המשותפתבנוסף לתשלומים המשולמים למפעיל העס הינםדמי המפעיל כאמור   25
 ם למפעיל.ויות )חיפושים, הפקה וכו'( שבגינן משולמים תשלומילרבות על  26
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 אופן ההתחשבנות

הנפט, ברכוש  יסים בנכס, כל הזכויות והאינטרJOA-אלא אם כן נקבע אחרת ב

הנפט והכללים יופקו מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכס ונים שוקרבהידרל הובכהמשותף 

הנפט. כמו כן, אלא אם כן לים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפות הצדדים בנכסי הח

וכל  JOA-וה פי תנאי נכסי הנפט-, התחייבויות הצדדים עלJOA-נאמר אחרת ב

ת ולפעום ההמפעיל בקשר ע דיי-לבו עאו נתחיי ויות והוצאות שהוצאובחה

בינם בין עצמם, הם הצדדים, או בייש 28,וכל זיכויים לחשבון המשותף 27,המשותפות

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

לקו ״( את חכללי ההתחשבנות)״ JOA-שב Accounting Procedure-להוראות ה

מועדי התשלום הם  תף.משוהוצאות החשבון ה תתפות שלו בכלאם לשיעור ההשבהת

אינם שוללים את  JOA-פי ה-ליוב כלשהו עשל חצד  ייד-ל. תשלומים עJOA-מעיקרי ה

זכאית נובל להחזר כל , פי כללי ההתחשבנות-זכותו לאחר מכן לחלוק על אותו חיוב. על

ר ההוצאות קידה כמפעיל וכן להחזההוצאות הישירות שתוציא בקשר למילוי תפ

ור ההוצאות של העיסקה המשותפת בשלב עישת מות הנגזרוהבלתי ישיר

 :רט להלןכמפוציה האקספלור

ר התשלום למפעיל )כאחוז מההוצאה עושי
 הישירה(

 הוצאות ישירות )בחישוב שנתי(

 -ליון דולר ימ 4עד  4%

 -ליון דולר ימ 7ועד  4 -מ  3%

 -ליון דולר ימ 12ועד  7 -מ  2%

 -ליון דולר ימ 12 מעל 1%

 
, לפיו יהא ם תיקון להסכם התפעול המשותף בפרוייקט לוויתןנחת 30.6.2016ביום 

מכלל ההוצאות הישירות בקשר עם  1%בשיעור  עקיפות הוצאות לקבלת זכאי ילהמפע

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

  של המפעיל וחובותיוזכויותיו 

ל הפעולות המשותפות. בלעדי לניהו ןפובא יהיה המפעיל אחראי JOA-בהתאם ל

 29מסונף/קשור צד וו/או סוכנים )אשר יכול שיהי עסיק קבלני משנההמפעיל רשאי לה

( לביצוע JOA-או צד קשור/מסונף של אחד הצדדים ל JOA-או אחד הצדדים ל מפעילל

 פעולות משותפות כאמור. 

את הפעולות  עצב, לעיל חייב, בין השארות יהיה המפיהול הפעולות המשותפנב

והוראות ועדת  JOA-ם, הללים החלים עליההמשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכ

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

                                                           
וכן  JOA-הפי הוראות -ידי המפעיל על-עות עלת המבוצ, ״הפעולות המשותפות״ הינן הפעולוJOA-בהתאם להגדרות ה  27

 JOA.-דדים לצהעלויות הניתנות לחיוב כל אחד מה
ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -המוחזקים עלחשבונות  , ״החשבון המשותף״ הינםJOA-בהתאם להגדרות ה  28

 ובכללי ההתחשבנות. JOA-אם לכללים שנקבעו בבהת
-ו ,(בעקיפין או במישרין) JOA-ידי צד ל-נשלט עלכגוף משפטי השולט או  JOA-מוגדר בסונף" קשור/מן זה, "צד ילעני  29

 בקבלת לשלוט היכולת או ההצבעה תמזכויו 50%-מ יותר על( בעקיפין או)במישרין  הבעלות משמעה"שליטה" 
 .האמור פטיהמש בגוף ההחלטות
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ית ת הנפט הבינלאומהמקובלים בתעשיילעקרונות  בהתאםובאופן בטוח ויעיל 

-ת הביטוחים המפורטים בשיג ולקיים אלה עיל. כמו כן, נדרש המפדומות סיבותבנ

JOA ו.ולות בוראות הכלבהתאם לה 

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

יף על סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל הזכות להשק

ם להוראות פיננסית בהתא תריקורכוש משותף ולנהל בולבחון כל  פעולות משותפות

 .JOA-כללי ההתחשבנות הקבועים ב

, המפעיל יקבע את מספר JOA-נפט, התנאים החלים עליהם והאי נכסי הבכפוף לתנ

העובדים, יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם בקשר 

דרושים ה םלניעובדים, סוכנים וקבך ורק אותם תפות. המפעיל יעסיק אלפעולות המשו

 סביר לביצוע הפעולות המשותפות. באופן

ויאפשר להם  JOA-נפורמציה כמפורט בהאחרים נתונים ואי יספק לצדדים עילהמפ

 נתונים שנרכשו בפעולות המשותפות.הגישה בכל זמן סביר לכל 

ותיות התביעות המהיע לצדדים מיד על כל המפעיל, כפי שתורה ועדת התפעול, יוד

המפעיל . הןפעולות המשותפות ו/או הנוגעות לשו כתוצאה מהגוהת שותביעות אחרו

ני תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי הצדדים ויתגונן בפייצג את 

דולר בתוספת  50,000להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

העולים על הסך  ים/כוםת אישור ועדת התפעול לכל סקש אא יבאות משפטיות, והוהוצ

עורך דין משלו בכל הסדר  ידי-עלוצג הוא, להיות מיו ונהנ״ל. כל צד יהיה זכאי, על חשב

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

וע באינטרסים לפג מבלייכול לעשות זאת  ועדת התפעול שהואומבלי שהוכיח תחילה ל

 ת.ופתמשושל הפעולות ה

ה כנגד אותו צד ל תביעחרים על כלצדדים האכל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית 

י צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או העלולה להשפיע יד-לע אשר נעשתה

עה כאמור בהתאם על הפעולות המשותפות, והצד הלא מפעיל יתגונן או יתפשר בתבי

אות והנזקים אשר יגרמו בקשר הוצ. הולדת התפעי ועיד-לות אשר יינתנו עלהורא

ו לחובת החשבון חוס לפעולות המשותפות יהיים לייואשר ניתנאו לפשרה להתגוננות 

 המשותף.

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

יחד: אי המשרה בהן, להלן בבו והדירקטורים ונוש המשרה בו, חברות הקשורות

הנפט( תו בנכסי ור השתתפו״( לא יישא )למעט כצד בגבולות שיעהמשופים פיםוגה״

אה או חבות הנובעים מביצוע )או אי ביצוע( של תפקידיו בכל נזק, הפסד, עלות, הוצ

ם לצדדי מחבות JOA-ה פי-עלוהפונקציות שלו כמפעיל, והגופים המשופים משוחררים 

חבויות שהם תוצאה או נובעים ת וצאוהודים, עלויות, לכל נזקים, הפסשאינם מפעיל 

, ע״י פגם קודם, נגרמו, באופן מלא או חלקיאף אם ( כאמור, אי ביצוע מביצוע )או

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

 כל גוף משופה כאמור.חוקית אחרת של המפעיל או של 

בהתאם לשיעורי השתתפותם בנכסי  JOA-לים דדפרט לאמור אחרת בסעיף זה, הצ

זקים, הפסדים, עלויות, הגופים המשופים על כל הנ יל ואתו את המפעיגנו וישפהנפט 
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הוצאות )כולל הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד סבירים( וחבויות, הנובעים מתביעות, 

ו אה או גוף משפטי ושהם תוצכל אדם א ייד-לעשהוגשו  דרישות או עילות תביעה

ודם, פגם ק ייד-לעאו חלקי, עולות משותפות, אף אם נגרמו באופן מלא מפ עיםבנו

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

 חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור.

בהתאם לשיעור מחלקו  המפעיל ה לא משחרר אתהאמור בסעיף זמשום דבר 

ו וצאה של אאו שהם ת זק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות הנובעיםל נבכ שתתפותו,ה

ף האמור לעיל, אם נושאי משרה פיקוחית בכירה של ים מפעולות משותפות. על אנובע

המפעיל או של חברות הקשורות בו מעורבים ברשלנות רבתי אשר במקורב 

(proximatelyגורמת לצדדים נז )ת, דרישות, יעולתבבות או חצאה ק, הפסד, עלות, הו

התאם לשיעור השתתפותו, כצד ב סף לחבותואזי, בנו או עילות תביעה כאמור לעיל,

דולר הראשונים של אותם נזקים, הפסדים,  5,000,000שא המפעיל אך ורק בסך יי

מעט ה )לקרה לא יישא גוף משופעל אף האמור לעיל, בשום מ עלויות, הוצאות וחבויות.

או  גין נזקיםחבות בבדי שיעור זכויות ההשתתפות שלו( ט כהנפת בנכסי כצד בעל זכויו

 תוצאתיים. או תייםם סביבהפסדי

 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו

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

 יל.להתפטר מתפקידו כמפע

צד להסכם  ייד-לעודעה התן עם מידו המפעיל יועבר מתפק JOA-בכפוף להוראות ה

ון, פושט רגל או אם עשה הסדר ם נעשה חדל פירע( א1מהמקרים הבאים: ) אחד בקרות

פשיטת  דיניפי -צו בימ״ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על מתן( 2שיו; )לטובת נו

( אם המפעיל מתפרק 4) או, שמעותי מנכסיואם מתמנה כונס נכסים לחלק מ( 3)הרגל; 

 .מו באופן אחרוקי ק אתאו מפסי

 JOA-דדים אחרים לידו בהחלטה של צכמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפק

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

ו שלא המשיך יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה האמורה, א

 JOA-ל הצדדים האחרים לשטה החל . לכלרההשלים את תיקון ההפבשקידה ל

תידרש הצבעה בעד ההצעה של לפחות ל ההפרה למפעיל )שאינם מפעיל( ליתן הודעה ע

 65%המחזיקים ביחד לפחות )או צד קשור/מסונף של המפעיל( ו מפעיל צד אחד שאינ

עיל וי בזהות המפכאשר חל שינ ם מפעיל.מסך כל זכויות ההשתתפות של הצדדים שאינ

, ואולם מנת למנות מפעיל-עדת התפעול תתכנס בהקדם האפשרי עלוזי ל, אימור לעכא

 לצד או מתפקידו שהועבר עיללא יתמנה כמפעיל נגד רצונו. למפ JOA-לשום צד 

 .המפעיל לתפקיד מועמד להיות או עצמו עבור להצביע זכות אין לומסונף /קשור

 (tteeOperating Commiעול )ועדת התפ

, אשר (Operating Committee)ת תפעול ועדים הקימו הצדד במסגרת ההסכם

נחוצות למילוי על הפעולות המשותפות הדרושות או  קידה לאשר ולפקחבסמכותה ותפ

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

ים מנציגי הצדד מורכבתנסיבות. ועדת התפעול להסכם ובאופן ראוי בהתאם ל

השתתפות אשר ר תהיה זכות דעה השווה לזכות הל נציג של צד כאמוולכם( )וחליפיה
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צדורה להזמנת ישיבות ועדת ו צד מייצג. ההסכם קובע את סדרי ההליכים והפרואות

 התפעול והדיון בהן והוא כולל הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב.

חרות ת אולואישורים ופעל ההחלטות, ה, כJOA-ורש אחרת בנקבע במפ אלא אם כן

הצבעה חיובית בעד יה, יוכרעו ע״י ול לגבי כל ההצעות המובאות בפנשל ועדת התפע

( לעיל כהגדרתם, צדדים או יותר )שאינם צדדים קשורים/מסונפים שניההצעה של 

תפות בשטח נכס מסך כל זכויות ההשת 60%המחזיקים ביחד בעת ההצבעה לפחות 

  .וגע בדברנההנפט 

 םיביותקצ עבודה תכניות

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

 חל עליהם. JOA-( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEלהוצאה )

להפקה  ידי ועדת התפעול, לפיה ישנו ממצא הניתן-במקרה בו תתקבל החלטה על

נית תוכל, ההחלטה הנ" האפשרי לאחר קבלת םדיל יגיש לצדדים, בהקמסחרית, המפע

ת העבודות, לוחות אללו, בין היתר, פיתוח ותקציב מוערכים לגבי אותו ממצא אשר יכ

זמנים וכח האדם הנדרשים בקשר לפיתוח הממצא, מתווה לשטח שממנו תתבצע 

ידי ועדת -מידע אחר שיידרש על ההפקה, הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה וכל

היו כפופים לשקילה מחדש, ר יאמוהמוצעים כ בכנית העבודה והתקציהתפעול. תו

אם למועדים שנקבעו ל בהקדם האפשרי ובהתועדת התפעו ידי-ר עלשינוי, תיקון ואישו

 .JOA-ב

, הפקה בפעולות וכן והערכה חיפושים פעולות במסגרת בחוזים המפעיל התקשרות

 בהם מורהתה שערך, פיתוח תולובפע וכן דולר מיליון 2.5 על עולה בהם התמורה שערך

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

דולר בכל פריט שבתכנית  500,000מתן התחייבות בסכום העולה על צאה או לפני הו

ה או בסכום העולה על הערכה והפק, העבודה ותקציב שאושרו ביחס לפעולות חיפושים

לפעולות פיתוח,  יחסו בתקציב שאושרשבתכנית העבודה וט דולר בכל פרי 1,000,000

שתכלול, בין   (AFE) צאהבקשה להרשאה להוישלח המפעיל לכל הצדדים האחרים 

היתר, הערכה של הסכומים ולוחות הזמנים הדרושים לביצוע העבודה האמורה, וכן כל 

ב היה חיימור לעיל המפעיל לא ילתמיכה בבקשה הנ"ל. על אף האמידע נוסף הדרוש 

להוצאה כלשהי בקשר להוצאות תפעול, כלליות ייב התחי שלצדדים לפנ AFE להגיש

 סווגות כפריטים נפרדים בתכנית העבודה והתקציב שאושרו.נהלה שוטפות, המוה

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

ת בשנה טבר של החריגול המצפריט ובתנאי שהסך הכ מהסכום שאושר לאותו

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

 AFE ועדת התפעול לאישורהועלה על הגבולות הנ"ל, הוא יגיש לפעיל החריגה תהמ

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

  .JOA-ט בפוררי חירום כמדחופים ומק פעולייםהוצאות בשל עניינים תמ

 Sole Riskפעולות 

 Exclusive" -כ JOA-וגדרות בן כל הצדדים )המפעולות שאין משתתפים בה

Operations"  ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולותSole Risk לא תבוצענה אם )
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 כללי קובע JOA-תפים בהן. הלות משותפות שכל השותפים משתהן סותרות פעו

 פעולות אלו.מסגרת ביצוע 

 יות החלות על השותפים ותנאים להטלתןקצסנ

מקדמות וריבית,  יחסי בהוצאות המשותפות, כוללו הבמועד את חלקצד שלא שילם 

 ״(. צד מפריחשב כצד מפר )״י

משך, המפר הודעת פיגור, וכל עוד הפיגור נימים מיום שניתנה לצד  חמישההחל מתום 

ו להצביע בהן, והוא לא ל אפעוועדת התפות באסיר זכאי להשתתף לא יהיה הצד המפ

ולהעביר את זכויות ההשתתפות שלו  פותולות המשותע לפעהנוג מידע יהיה זכאי לקבל

 . מפרים-או חלק מהן למעט לצדדים לא

 ב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת״( חייצד לא מפרכל צד שאיננו צד מפר )״

ריבית(, ולשלם  מעט)ל שבהפרה סכוםם( בלא מפרים האחריחלקם של כל הצדדים ה

ההפרה, ואם לא יעשה כן  בגין הבלת הודעמועד קימים מ עשרהסכום זה למפעיל בתוך 

 יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר.

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

 תוךהיו רשאים, מפרים והם י-ים הלאיהיה לקניינם של הצדדבתפוקה, וחלק זה 

ם מלא יע להם עד לתשלורטים בהסכם, לגבות מתוכו את המגיטת ההליכים המפונק

כל סכום עודף ישולם לצד המפר וכל  של הסכום שבהפרה )כולל הקמת קרן רזרבית(.

 מפרים.-פר לצדדים הלאסכום חסר יישאר חוב של הצד המ

י מבלזי עת ההפרה, איום מתאריך הוד 90 רה בתוךא יתקן את ההפאם הצד המפר ל

מפר -לא ל צד, לכJOA -פי ה-לת שתהיה לצדדים הלא מפרים עלפגוע בכל זכות אחר

תהיה האופציה )הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של ההפרה( לדרוש מהצד 

חשב הצד המפר אם הופעלה האופציה יי ם ומנכס הנפט.לחלוטין מההסכ פרושהמפר ל

-ובנכס הנפט לצדדים הלא JOA-פי ה-עליו ויותת כל זכימים א 10ביר בתוך כמי שהע

עשות את כל שה ראשונה, לחתום על כל מסמך ולה חייב, לפי דרימפרים, והוא יהי

בון או פי הדין כדי לתת תוקף להעברת הזכויות האמורה, ולהסיר כל עכ-הדרוש על

 קב הפרהמפרים ע-הצדדים הלאות ותרופות מור. זכויזכויות כאהשיעבוד שיחולו על 

פי -לים הלא מפרים, עזכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדן בנוסף לכל הינור כאמ

 הדין, דיני יושר או אחרת.

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

. לפיכך, כל צד JOA-פי ה-עים ממנו עלהשתתפותו בשטח ההסכם( בכל הסכומים המגי

 הצדדיםכלפי  ןיהיה רשאי להעלותותר על טענות קיזוז ולא מו מפרך להיות צד שהפ

תשלום  בגין אי JOA-ר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים בם אשמפרי-הלא

 הסכומים המגיעים ממנו במועד.

 העברת זכויות

רק אם  ן או חלקן, תהיה תקפההעברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט, כול

 את התנאים הבאים: ,בין השאר ,ים, הכוללJOA-ים של הנאהתענתה על כל 

עשה יהנפט, לא ת זכויות ההשתתפות שלו בנכס את כלשצד מעביר פרט למקרה  (א)

פי תוצאתה יישארו בידי המעביר או הנעבר זכויות -יות אשר עלהעברת זכו

 .JOA-ט או בבשטח נכס הנפ 10%-השתתפות של פחות מ
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בגין  JOA-דדים האחרים להצ לפיעביר חייב כישאר הצד המעברה, יל אף ההע (ב)

פי נכס -וקנים, הבשילו או נצברו עלחרים, אשר היו מכל החיובים, פיננסיים וא

י מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל הוצאות שאושרו לפנ JOA-הנפט או ה

ת עה בדבר העברת הזכויוע״י ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הוד

 ים להסכם.חרהמוצעת לצדדים הא

, כל JOA-פי ה-או על פי נכס הנפט, בשטח נכס הנפט-ר לא תהינה זכויות עלעבלנ (ג)

התחייב במפורש במסמך עוד ועד אשר לא קיבל את האישור הממשלתי הדרוש ו

פי -בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים, לבצע את התחייבויות המעביר על

את פק יס מועברות לו,ות ההשתתפות הזכוי לגבי JOA-נכס הנפט והתנאי 

 ס הנפט.כנ תנאיפי -לה או עלהערבויות הנדרשות ע״י הממש

-ובס הנפט , למעט גוף קשור למעביר, לא תהיינה זכויות בנכההעברהלמקבל 

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

 .JOA-וה פטפי תנאי נכס הנ-על למלא את התחייבויותיויכולתו של הנעבר 

רת, כל או חלק למשכן או לשעבד בדרך אח JOA-ל מצדבאמור כדי למנוע  אין

שאותו לכך  בכפוףכבטוחה למימון,  JOA-ב אוהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט מ

השעבוד יהיה  .צד יישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור

( Subordinatedני )יעשה במפורש כמשיו אישור ממשלתי שיידרש כפוף לכל

 .JOA-ים לפי הלזכויות של הצדדים האחר

  JOA-מה פרישה

(, מלאה או Withdrawalות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה )הורא כולל JOA-ה

החל עליו( וקובעות את  JOA-שהוא משתתף בו )ומהנפט  נכסחלקית, של צד מכל 

ותפים הש לפיורש כהצד הפיו של יותיו וחובותהפרישה אפשרית, וזכו המקרים בהם

 .הנפט נכסבהאחרים 

דים, הודעה כאמור על החלטתו ליתר הצדחייב להודיע פט הנ מנכסצד המבקש לפרוש 

 JOA-תנאים הקבועים בהתהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, תחת 

-ל ו יתר הצדדיםת הפרישה יהיירת הודעמיום מס מיםי 30״(. בתוך עת פרישההוד)״

JOA ישה, שה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרת פריודער הזכאים למסו

. JOA-ול ויתר התחייבויותיהם הקשורות לנכסי הנפט JOA-סיום ההם יפעלו ל

( הצד)ים( הפורשים לא כל הצדדים יחליטו לפרוש כאמור לעיל, יפעל)ושבמקרה 

 יםצדדהרוש )״פשותפים שבחרו שלא לפשרי את זכויותיהם לאה הקדםלהעביר ב

ורש)ים( כאשר הצד)ים( הפ״(. העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה, הנשארים

לעיל, למעט אם הוחלט נושא)ים( בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור 

של  תתחלק בהתאם לשיעור אחזקותיהם ריםהנשאאחרת. העברת הזכויות לצדדים 

 הצדדים הנשארים.

  לוויתןבמאגר  יםובאמנ ומשאבים ניםמשאבים מות, עתודות .1.8.12

 מותנים ומשאבים עתודות (א)

, NSAI-משותפות דוח מיידי בקשר עם דוח שקיבלה הפרסמה  25.3.2019יום ב

חלק מהמשאבים במאגר לוויתן מסווגים כעתודות , 31.12.2018נכון ליום  לפיו
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חלקים, כולל שני  NSAIכך, דוח כמשאבים מותנים. לפי וחלקם מסווגים

(; Approved For Developmentוח )דות מאושרות לפית( דוח עתו1) ן:קמכדל

( דוח משאבים מותנים בו חולקו המשאבים המותנים לשתי קטגוריות, 2) -ו

, כי בדוח העתודות מובהר בי פיתוח המאגר.המתייחסות לכל אחד משל

 כמויות הגז הערכתבותי המלא חל שינוי אמור ה המותנים והמשאבים

שפרסמה השותפות  הקודם חס לדוח המשאביםאגר לוויתן בימבוהקונדנסט 

אור נתונים עם זאת, ל יחד. (2018-01-027313)אסמכתא:  21.3.2018ביום 

, מבדיקות 7-ה נתונים מקידוח לווייתןחדשים שנתקבלו על המאגר, ובכלל ז

מעבדה וממבחני הזרמה שבוצעו במסגרת תהליך ההשלמה של בארות ההפקה 

קדמות במשאים ומתנים לאספקת גז טבעי וייתן ולאור התשל קידוחי לו

, המספרים באופן לא מהותי ושונה הסיווג בחלק מהמשאבים מהמאגר, עודכנו

 25.3.2019 יוםמשל החברה ראו דוח מיידי  םלפרטי. NSAIכמפורט בדוח 

 דרך על בזאת מובא ע הכלול בוהמיד ( אשר2019-01-024414 :)אסמכתא

 . ההפניה

 בדוחאמור דוח ההלהכללת  AINS לפרק זה מצורפת הסכמת 'אבנספח 

 .התקופתי

  "1-העמוקות בקידוח "לוויתןבמטרות משאבים מנובאים )פרוספקטיביים(  (ב)

לפרטים בדבר משאבים מנובאים של גז טבעי ונפט בחזקות לוויתן נכון ליום 

שפורסם  2017לשנת  החברהלדוח התקופתי של  1.8.12.2 ראו סעיף 31.12.2017

(, אשר המידע הכלול בו מובא כאן 2018-01-033457)אסמכתא:  29.3.2018ביום 

 'אבנספח  בפרטים הנ"ל.לא חל שינוי  31.12.2018ל דרך ההפניה. נכון ליום ע

 .דוח האמור בדוח התקופתיהלהכללת   NSAIלפרק זה מצורפת הסכמת

 

 בהתבסס על המידע הפומבי הקיים לוויתןצפי משוער להכנסות ממאגר  .1.8.13

ת ונה תכניממה אושרה על ידי 2.6.2016ביום , יללע 1.8.6אמור בסעיף לבהתאם 

ותפי קיבלו ש 23.2.2017וביום  וגשה על ידי המפעילהפי שהויקט לוויתן, כהפיתוח לפר

א' 1( לפיתוח שלב Final Investment Decision - FIDסופית )לוויתן החלטת השקעה 

 3.75 -ב של כלשנה, בתקצי BCM 12 -לוויתן, בקיבולת של כלמאגר  בתוכנית הפיתוח

אפשר תחילת טרה לבמאגר לוויתן(, וזאת במיות מהזכו 100%ארד דולר )בגין מילי

 .2019ף שנת טבעי ממאגר לוויתן עד סו הזרמת גז

 ,לוויתןביחד עם יתר השותפים בפרויקט  ,השותפותיצוין, כי למיטב ידיעת החברה, 

ונכון למועד  להלן 1.15כמפורט בסעיף  ,ם לאספקת גז טבעימיסכהמספר  חתמו על

ו/או משאים  מגעים מנהלת רויקט לוויתן,ר השותפים בפביחד עם ית, הדוח, השותפות

פוטנציאליים במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל וחות עם לקמתנים בשלבים שונים ו

למכירת נוספים ם מחייבי במטרה להתקשר בהסכמיםפרטיים וצרכנים תעשייתיים, 

  . וויתןגר לממא קונדנסטאו /בעי וגז ט

החוב סדרה  גרות' ואבסדרה אגרות החוב הפרעון של על יכולת  האמור לעיל תפעולהש

 להלן. 1.11.4 ל החברה, ראו סעיףשג' 

של השותפות )דוח   DCF -נתוני דוח ה המפרט את 1.8.12עיף סלעניין זה, ראו גם 
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 (.שותפותמעודכן של ה ר נתוני תזרים מהווןבדב

אספקת ת ביחס למועדי תחילת ל, לרבוהאמור לעי אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד:

 היקפים כספיים,לביה, ח ושפיתוים, תכנית ה, לוחות זמנלוויתןגז טבעי ממאגר 

ות ערך, אשר אין א לחוק נייר32עותו בסעיף צופה פני עתיד כמשמ מידע מהווים כולם

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

לטות קשורים בקשר עם החת עקב גורמים שונים הופן שונה מהותית, וזאתממש באלה

יל כן, המידע האמור לע כמו .ישל הפקה ומסחור של גז טבע טוריים וכןגופים רגול

, חברות ייעוץ לוויתןזקות ידי המפעילה בח-פורסמו עלמתבסס על סמך נתונים ש

א הייתה כל אפשרות לחברה לוגורמים ממשלתיים בישראל ובמדינות שכנות ואשר 

 זה.קר ו/או להעריך מידע לב

  הון אנושי .1.9

בין  14.9.2014מיום  יעוץול וילקבלת שירותי ניה פי הסכם-לעעובדים.  ה אינה מעסיקהברהח

לחברה, ללא תמורה, בעצמה ו/או באמצעות ציו, מעניקה שותפות רציו החברה לבין שותפות ר

 תוחולד ב'9 ראו ביאור ור,האמההסכם  אודותירוט . לפעוץהשותף הכללי בה, שירותי ניהול ויי

  הכספיים.

 רהון חוז .1.10

כל אחד בגין פות ותהשמ כב ברובו מהריבית לקבלמורשל החברה  ההון החוזר .1.10.1

 החוב.ית לשלם בגין אגרות ההלוואה בניכוי הריב מיהסכמ

 הרכב ההון החוזר של החברה: .1.10.2

 
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים 

 )אלפי דולר(

 2,370 טפיםסים שוכנ

 (2,342) תות שוטפוהתחייבוי

ם על ים השוטפידף הנכסוע

 ותהשוטפויות התחייבה
28 

 

 מימוןוהשקעות  .1.11

, נושאתתפות רציו ושלעיל, האמור ייעוץ שירותי ניהול והסכם לקבלת בע בכפי שנק .1.11.1

 .בניהול ובפעילות של החברהבכל ההוצאות השוטפות הכרוכות  ללא תמורה,

 ותאכהלוושהנפיקה לציבור  חוברכן הנקוב של אגרות העאת דה עמיההחברה  .1.11.2

 .לעיל א'1.6.3 -א' ו1.6.2 יפיםבסע כאמור ורצילשותפות 

ם הצפויים וליתקבכאמור, ה פעילותה.למימון החברה אינה נוטלת אשראי בנקאי  .1.11.3

לום חיד לתשן הים את מקור המימולשותפות רציו מהווי ותהחזר ההלוואלחברה מ

אחרים לפירעון  ברה מקורות מימוןב ואין לחאגרות החורות ת מסדכל אחת יביור קרן

  רן וריבית כאמור.תשלומי ק

ב ואגרות חו 'וב סדרה באגרות חנכון למועד הדוח, לחברה שתי סדרות של אגרות חוב ) .1.11.4

להיפרע  רן בגינן עתידיםוב האמורות, תשלומי הקאי אגרות החפי תנ-(. על'סדרה ג

ולאחר גר לוויתן ת הזרמת הגז ממאועד הצפוי לתחילהמ אחרל, קרי 2021ת משנ החל

 מפרויקט לוויתן כאמור לעיל. ותפות יחלו להיות הכנסותהמועד הצפוי בו לש
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ר נתוני של השותפות )דוח בדב  DCF -על נתוני דוח הבהתבסס להערכת החברה, 

השותפות  (, הכנסותלהלן 1.8.12עיף ; ראו סשותפותמעודכן של ה תזרים מהוון

פות נה החברה לשותההלוואות שנתעון כל אחת מקת לפרספבכמות מת יהיו ויוהצפ

כי בחודשים גם, ן יצויבהקשר זה  ת אגרות החוב האמורות.בקשר עם כל אחת מסדרו

בתמורה לסך  ( של השותפות17)סדרה , מומשו כתבי אופציה 2018בר אוקטובר ונובמ

 מיליון דולר.  58-של כ

של החברה  אגרות החוב הקיימותד הדוח, כון למוענ רהב ידיעת החבלפיכך, למיט

 במועדן.היפרע צפויות ל

עון של אגרות הערכת החברה בדבר יכולת הפר – פה פני עתידאזהרה בגין מידע צו

שמעו בחוק פני עתיד כמ פהידע צוהינה מג' החוב סדרה  גרותוא ב'סדרה החוב 

קיבלה ידע של מין היתר, עה המתבססות, בירות ערך, המבוססת על הערכות  החברני

 מניםזה ולוחות הפיתוח תכנית וביניהם ,גורמים מגוון על בססבהת מהשותפות

 ירותיםש, ציוד זמינות של משוערים נתוניםו רגולטוריים אישורים קבלת, מהליישו

והעשוי להתממש באופן שונה ו, כולו או חלק דאות שיתממש,ו אין כל, אשר ועלויות

 וכן, לעיל שפורטו יפכ הגורמים במגוון םעיכוביו א/ו נוייםישת, וזאת עקב מהותי

 שינויים של ממכלולאו /ו השוק תנאי ישתנו, שנתקבלו ההערכות שישתנו במידה

 בלתי גורמיםמאו /ו ןלווית במאגר וטכניים עולייםפת מתנאיםאו /ו גיאופוליטיים

 כתוצאהאו /ו טבעי זגו נפט של ושיווק הפקה, בחיפושים הקשורים צפויים

 .להשלמתו עד לוויתן מאגר חתופי ותקדממהת

 מיסוי .1.12

פי הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח -ונמדדות עלהתוצאות לצרכי מס של החברה מחושבות 

לדוחות  1'ב6 -ו 5 יםביאורברה מהתמלוג )כאמור בהחנסות על הכ .1961-חדש(, תשכ"א

 2011-ע"א, התשם ממשאבי טבעי חוק מיסוי רווחיככל שתהיינה, יחול היטל לפ(, םפייהכס

ועל  ום נגזר״, וה ״תשלהעל מהו , תמלוגחוק מיסוי רווחי נפט. על פי ("חוק מיסוי רווחי נפט")

חובת תשלום היטל בסכום השווה למכפלת התשלום הנגזר  לחות תמלוגהכבעלת זכות  ההחבר

   יזם הנפט באותה שנת מס שבה התקבל התשלום.לגבי מ יטל החלבשיעור הה

  ה :עניין זקובע בהחוק 

 ר מהנפטיזם נפט תשלום המחושב, במישרין או בעקיפין, כשיעוות נפט של משילם בעל זכ

מרווחי לים של המיזם, כולם או חלקם, או בוט של מיזם הנפט, מהתקשהופק בשטח זכות הנפ

יהיה חייב מקבל התשלום הנגזר "(, התשלום הנגזר" :הנפט של המיזם )בסעיף קטן זה

הנגזר בשיעור ההיטל החל לגבי מיזם הנפט  למכפלת התשלוםוה בתשלום היטל בסכום השו

זכות הנפט ל היטל שבו היה חייב בעלום ולא יותר מסכום הקבל התשבאותה שנת מס שבה הת

(; "סכום ההשתתפות" :הז ןאילולא הוראות פסקה זו )בסעיף קט ששילם את התשלום הנגזר

 התשלום הנגזר.נפט ששילם את ת הסכום ההשתתפות יופחת מסכום ההיטל שבו חב בעל זכו

 נדונוטרם  ,טבע ממשאבי חיםרווסוי חוק מי פי-עלל היטב הקשורותמסוימות מס סוגיות 

לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם  שיקיים קופט בישראל, ובפסיקת בתי המש

 ובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם.וכאשר ת

, ככל לרבות בקשר עם הכנסות החברה רהלות על החבהח בדבר הוראות המס לפירוט נוסף

ככל ) והעתידיות הקיימותגרות החוב א בגין , ככל שיוענק,רהלחב נקועיש מהתמלוג שיהיו,
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להצעת  3יף וסע 2016להצעת המדף  3 סעיףכן ו ,וחות הכספייםדל 1'ב6, ראו ביאור (נהשתהיי

 .ההפניהרך את על דזמובא ב םהאשר המידע המופיע ב, 2017המדף 

  ות רציותה של שותפפעילו לתחום סביח סיכונים סביבתיים .1.13

קיים סיכון של נזקים לסביבה  בעיו/או גז טוהפקה של נפט  חיפושים, פיתוחבפעילות  .1.13.1

, כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גזלנבוע, בין היתר,  שעשויים

הסיכונים  חומרת. צפויים בלתי םועימאיראו /ו, עבודה בנהליאו /ו בציוד מתקלות

 .שתנה אף היאולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם מ מאירוע לאירוע, משתנה

 ות סביבתיות הנוגעות לפעילות השותפותו/או הורא הוראות דין .1.13.2

פגיעה בסביבה כתוצאה מקידוחי נפט וגז טבעי עלולה להתרחש בכל שלבי   .1.13.2.1

 נפט או הגז הטבעי.י ההחיפוש, הפיתוח, ההפקה והנטישה של קידוח

 ינקטו אמצעייר, כי בביצוע קידוח קובעים, בין הית חוק הנפט ותקנותיו .1.13.2.2

ממנה ללא זלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים שלא יהיו נו זהירות, כך

ה. כמו כן חל איסור ימעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לשני

  לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה.

 דינים של יהםלהוראות כפופה ותלהי עשויה השותפות של פעילותה, כן ומכ .1.13.2.3

ם )הטלת פסולת(, חוק מניעת זיהום הי: יהםובנ שונים סביבתיים

ותקנותיו; חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,  1983–שמ"גהת

ים בשמן )נוסח חדש(, -ותקנותיו; פקודת מניעת זיהום מי 1988–התשמ"ח

קנותיו; חוק ות 1993–ם, התשנ"גוק החומרים המסוכני; ח1980–התש"ם

קי חוק האחריות לפיצוי נז; ותקנותיו 1984–ת הניקיון, התשמ"דשמיר

ותקנותיו; חוק הגנת הסביבה )סמכויות  2004–זיהום בשמן, התשס"ד

ותקנותיו; חוק למניעת מפגעים סביבתיים  2011–פיקוח ואכיפה(, התשע"א

 2008–קי, התשס"ח; חוק אוויר נ1992 -"ב)תביעות אזרחיות(, התשנ

חובת דיווח  – ת הסביבה )פליטות והעברות לסביבהתקנותיו; חוק הגנו

 1961–ותקנותיו; חוק למניעת מפגעים, התשכ"א 2012–תשע"בומרשם(, ה

; חוק רישוי 2004 –התשס"ד ותקנותיו; חוק שמירת הסביבה החופית, 

 .ולפיהתקנות והצווים  1968 –עסקים, התשכ"ח 

לחיפושי ים  ט )עקרונות פעולהפורסמו תקנות הנפ 15.11.2016ביום  .1.13.2.4

. התקנות 2006ות משנת ת התקנ, אשר ביטלו א2016-והפקתו בים(, תשע"ז

כוללות הוראות שונות בנוגע לפעילות חיפוש והפקת הנפט בים, ובין היתר, 

רת ותו של מפעיל, לרבות בכל הנוגע לניסיון שלו בשמיתנאים ביחס לזה

ה של נפט. לות החיפוש וההפקיחות וההגנה על הסביבה במסגרת פעוהבט

ן, ביטוח כלל, אם ניתרוכש, בדרך המפעיל דוח, לפני ביצוע קיכמו כן, 

בלתי מבוקרת של תאונתית ולכיסוי נזקים לסביבה הנובעים מהתפרצות 

 נפט ו/או גז.

 וספותנ תוראהו כלולות לשותפות שניתנולוויתן לציין, שבשטרי חזקות  יש .1.13.2.5

ר, לאישורים, תוכניות , בין היתנוגעות ההוראות. הסביבתיים בנושאים

השיג בהתאם לפעולות המבוצעות נדרש להגיש או לעל חזקה יתרים שבוה

הוראות בנוגע ידו, ובהתאם לדין הקיים. בשטרי החזקות גם נקבעו -על
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י פ-לו עפי היתר ו/א-להזרמה לים, פליטות לאוויר וכיו"ב אשר יבוצעו על

ם. כמו כן, בעל ים סביבתיים שוניהנחיות המשרד להגנת הסביבה ודינ

ככל הניתן את ההשפעות למנוע פעולת לצמצום ואף החזקה נדרש לבצע 

כי נקבע שבעניינים שאין  כן יצויןהסביבתיות של הפעילות על הסביבה. 

לגביהם הוראות בחקיקה הישראלית יחולו בכפוף לדין תקנים אמריקנים 

בחלק  ההוראות המפורטותושאי בטיחות והגנה על הסביבה וכן לנ יחסב

ים מאניות(, אשר ית למניעת זיהום בינלאומ)אמנה  Marpolמנספחי אמנת 

  לגבי אסדות )מובליות( או אסדות קבועות.חלות או יחולו 

גז טבעי במים הטריטוריאליים והכלכליים ו נפטתעשיית חיפוש והפקת  .1.13.2.6

נוע לצמצם ואף למ שמטרתן, סביבתיותות רישבד בישראל נדרשת לעמוד

הסביבה בכלל ועל ל ע ההשפעות הסביבתיות של הפעילות את ככל הניתן

כיום פועלים בישראל מספר תאגידים המבצעים . ה הימית בפרטהסביב

פי -קידוחים במסגרת פעילות חיפוש והפקה של נפט ו/או גז טבעי וזאת על

  חוק הנפט ותקנותיו. 

ם לקבל היתרים פעילות בנכס הנפט נדרשים התאגידירת הסגמבבנוסף, 

היתר תאם לדין הקיים, לדוגמא תאם לפעולות המבוצעות על ידם ובהבה

–מכח חוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים, התשמ"חלים  הזרמה

חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, מכח  הטלה ליםהיתר  /, 1988

 –חומרים המסוכנים, התשנ"ג וק הח חכמ , היתר רעלים1983–התשמ"ג

. לפי 2008–מכח חוק אוויר נקי, התשס"חיר לאוו והיתר פליטה 1993

פועלת לקבלת כל ההיתרים הנדרשים מהמפעילה, היא המידע שנמסר לה 

 5.12.2018 ביוםזה יצוין, כי  יןילענכאמור.  מכח הרגולציה הסביבתית

ה להיתר פליטה הבקשת ייהודיע המשרד להגנת הסביבה למפעילה על דח

פות, לפי עדכון שקיבלה השותהמשך לכך, ותן. בלווי לאסדתלאוויר 

 במשרד הרלבנטיים הגורמים למול עלתופובקשה חדשה,  הגישהלה המפעי

 ."ז שהוסכמו בין הצדדיםללוקבלת ההיתר, בהתאם  לצורך הסביבה להגנת

פוש לחיפרסם משרד האנרגיה הנחיות סביבתיות  2016 ספטמברבחודש  .1.13.2.7

תוות כללים על מנת יות אלו נועדו להולהפקה של נפט וגז טבעי בים. הנח

ל נפט וגז טבעי בים תתבצע ה בפעילות חיפוש והפקה ששהעבודה הכרוכ

באופן הבטוח ביותר, וזאת על מנת למנוע, או למזער ככל הניתן, מפגעים 

ויות זכ היווצר בו. הנחיות אלו נועדו להורות לבעליסביבתיים העלולים ל

מנת להבהיר  שעליהם להכין על הפעולות והמסמכים ןהנפט בים, מה

מניעה ומזעור המפגעים ופן טיפולם ומוכנותם לא במידה האופטימלית את

הסביבתיים העלולים להיווצר כתוצאה מפעילות חיפוש והפקה של נפט וגז 

 עי בים. טב

ברי הסבר , דבתיות בנויות מרשימת דרישות אותן יש לקייםההנחיות הסבי

שר יותאמו לכל זכות הנחיות לדוגמא א ומהנחיות מסגרת בהן מפורטות

הנפט,  לק בלתי נפרד מזכותהנחיות אלה מהוות חטני. נפט באופן פר

פי -על ומתוכנית העבודה בה, וסטייה מהן עלולה להביא לביטול הזכות.
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של משרד האנרגיה, הנחיות המסגרת נכתבו  הפרסום באתר האינטרנט

 שות הטבע והגנים,ף עם המשרד להגנת הסביבה ובתאום עם רשותבמ

 .רשות העתיקותהכפר, אגף הדיג ופיתוח משרד החקלאות ו

האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, בפעילותה  ראות משרדבנוסף להו .1.13.2.8

השותפות עשויה להיות כפופה להוראות סביבתיות של רשויות נוספות 

 ים אחרים.ים ממשלתישעשויות להינתן מפעם לפעם, מטעם גופ

 

עלויות פעולות הקשורות יל, י שנמסר לה מהמפעלמיטב ידיעת השותפות, וכפ .1.13.3

ת בתקציבי הפרוייקטים השונים ומעבר לכך, נכון ה על איכות הסביבה כלולולשמיר

 .הדוח, לא צפויות עלויות מהותיות נוספותלמועד 

י ו/או הליך משפט, לא מתנהל השותפותוח ולמיטב ידיעת נכון למועד פרסום הד .1.13.4

ה בשותף הכללי בקשר עם ו מי מנושאי המשרכנגד השותפות ו/אמהותי מנהלי 

 .סביבההשמירה על 

נכון למועד הדוח, לא ידוע לשותפות על אי סר לה מהמפעיל, בהתאם למידע שנמ .1.13.5

בפרוייקטים בהם יש לשותפות מדרישות איכות הסביבה מהותית עמידה או חריגה 

 .השפעה מהותית על השותפותהיות להם , אשר עשויה לזכויות

ותפה בהם שקטים הסיכונים הסביבתיים בפרויי לניהולניות ביחס ניהול המדי .1.13.6

 .ים, מפוקחים ומנוהלים על ידי המפעיל בכל אחד מהפרויקטיםהשותפות מיושמ

מדיניות סביבתית אסטרטגית לשמירה על הסביבה ולעמידה  ץמאמ המפעיל

ה של ם בפרט. מדיניות זו כוללת הקפדהסביבתיי בהוראות החוק בכלל והדינים

כונים הסביבתיים של הלים פנימיים לניהול הסיעל פעולות בהתאם לנ מפעילה

, לרבות הכשרת כוח אדם מתאים, וכוללת תוכנית עבודה להפחתת הפגיעה ופעילות

בסביבה, למניעת תקלות ותאונות ולשיפור מתמיד של התרבות הארגונית בנושאי 

 הפיתוח והן לשלבהן לשלב ייעודי  צוות הות. במסגרת זו, למפעילסביבה וג בטיחות,

שום המדיניות כאמור ולפיקוח עליה, ולקיום הנהלים התפעולי, אשר אחראי ליי

פעילות שוטפת  םמקיי המפעיל .להבטחת מילוי ועמידה בכל הדרישות והתקנים

ות אימונים כנות, לרבבנושאי איכות סביבה ובטיחות להגברת המודעות, הידע והמו

ם, עדכונים שוטפים ונקודתייותפות דואגת לקבל . השעילהתי המפשל צוווהכשרות 

 .על פי הצורך, בדבר פעילות המפעילה כאמור לעיל

, לא היה אירוע או עניין הקשור 2018בשנת  ,מהמפעיל להשנמסר  למידע בהתאם .1.13.7

ותית על השפעה מה בפעילות השותפות אשר גרם לפגיעה בסביבה ואשר הייתה לו

 .השותפות

 חברהת העילועל פופיקוח מגבלות  .1.14

כהגדרתה בחוק  ,חברת אגרות חובשהיא פרטית , החברה הינה חברה לעיל כאמור    .1.14.1

, להוראות חברות, חוק ניירות ערךחוק ה הוראותהחברה לכן, כפופה -עלהחברות. 

 ולהנחיות הבורסה.וחם מכתקנות שהוצאו 

ת ותפופעילות של שם המיוחדים החלים על תחו ואילוצים חקיקה, תקינהמגבלות     .1.14.2

 רציו

ונות ליות והעסקאות למכירת זכויות נפט שבוצעו בשנים האחרהתג לאור  (א)
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כאמור לעיל, פעילות משמעותי בתחום זה. ולציה באופן בישראל, גברה הרג

יתרים ואישורים שונים מגורמים ט וגז מותנית, בין היתר, בקבלת החיפושי נפ

ת ראל ובהוראום בישהחלי הסביבהאיכות נים, בעמידה בדיני טוריים שורגול

ת כלכלית ל צד להן, בהצגת יכולות בינלאומיות שמדינת ישראאמנ של

 פעילות חיפושי נפט וגז תלויה בזמינותם של קבלני נות. כמו כן,ובהעמדת בטחו

חיפושי  ובזמינותם של כלי קידוח מתאימים. קידוח וקבלני עבודות גיאופיזיות

תקנות ט וההנפ על ידי חוק בעיקרקיקה רים בחל מוסדקתם בישראט וגז והפנפ

שק הגז חוק מ)להלן: " 2002-"במשק הגז הטבעי, התשס שהותקנו מכוחו, וחוק

 נפט רווחי מיסוי בתחום החלטות של שורה קיבלה הממשלה, בנוסף"(. הטבעי

וריות לעניין טות רגולטבמסגרת מתווה הגז והחל הסדרות ,הטבעי הגז יצוא, וגז

להחלטות אלה עלולות להיות השפעות  –בעי ז הטשעות חירום במשק הג

 השותפות. מהותיות על תוצאות הפעילות של

 חוק הנפט     (ב)

"(, החוקחיפושי נפט בישראל מוסדרים בעיקר בחוק הנפט )בפרק זה גם: "

 הים. בתקנות הנפט ותקנות

"היתר מוקדם",  פי-עלפט אלא נ החוק קובע, בין היתר, כי לא יחפש אדם

 פי-עלר חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם נפט אלא או "שט יון""ריש

 שטר חזקה. רישיון או

עריכת בדיקות מוקדמות )שאינן כוללות קדיחות ניסיון( בשטח כלשהו כדי 

סקרים סייסמיים, בשטח מותנית לעמוד על הסיכויים לגילוי נפט, לרבות ביצוע 

ם תר מוקדלבעל היימה ת קדמאפשר מתן זכו. החוק ר מוקדםיתבקבלת ה

וא יתחייב לבצע מוקדם אם הלקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו ההיתר ה

נציגיה  ייד-לעבדיקות מוקדמות והשקעות בחיפושי נפט כפי שיקבעו 

 המוסמכים של המדינה לעניין זה.

ר את ן, בעיקרישיועליו, בכפוף להוראות החוק ותנאי ה"רישיון" מקנה לב

כנית המוגשת לממונה על עניני תאם לתושיון בההרי בשטחכות לחפש נפט הז

ות ייחודית לקידוח קדיחות ניסיון וקדיחות פיתוח חוק הנפט, וזכ פי-עלנפט ו

בשטח הרישיון ולהפיק ממנו נפט. רישיון יינתן לשטח פתוח בלבד, לתקופה 

בחוק, עד קבועים תנאים הכה, בשנים עם אפשרות להאר שלושעולה על שאינה 

 ינתו. אריך נתם מתשני שבעל

א יהיו לו רישיונות כמו כן, לא יהיה לאדם אחד יותר משנים עשר רישיונות, ול

על שטח כולל העולה על ארבעה מיליון דונם, אלא באישורה המוקדם של 

. בעל רישיון חייב להתחיל "(המועצה)" הנפט חוק לפי המועצה המייעצת

קידה ך בו בשולהמשי שיוןהרי ים מיום שניתןעה חודשתוך ארבנפט  בחיפוש

ל רישיון להתחיל לקדוח כן, חייב בעהראויה כל ימי תוקפו של הרישיון. כמו 

קדיחות ניסיון בתאריך שנקבע בתנאי הרישיון ולא יאוחר מתום שנתיים לאחר 

כאמור, גלית הגיעו לתגלית. הגיע בעל רישיון לת מתן הרישיון, ולהמשיך בכך עד

, לקבוע את גבולותיו של שדה פיק נפטתור( להם לסר טעו החובה )בהעדחלה עלי

 הנפט ולפתחו.
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הארכה של תקופת הרישיון  הרישיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבלאם מגיע בעל 

יו של לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרישיון זמן מספק לשם קביעת גבולות

טח וך ש, בשטח מסויים מתלקבלן רשאי ם, וכשדה הנפט, אך לא יותר משנתיי

"חזקה" המקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק נפט בשטח החזקה כל  רישיון,ה

י תוקפה. שטח החזקה מוגבל למאתיים וחמישים אלף דונם, וכלל שטרי ימ

המוקדם  החזקה ברשותו של אדם לא יעלו שלושה מליון דונם אלא באישורה

אם  ולם,שנה מיום נתינתה. א 30 עד שלקופה של המועצה. החזקה ניתנת לת

כח רישיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח הרישיון, תתחיל זקה מתנה חינ

התקופה ביום שבו היה פוקע הרישיון אלמלא הוארך. ניתן להאריך חזקה 

לפקוע לאחר  שנה. חזקה עלולה 20בתנאים הקבועים בחוק לתקופה נוספת של 

בעל פיק לא הביצוע החוק, אם  ה עלממונר ההש דיי-עלמתן הודעה מתאימה 

  .נפט בכמויות מסחריות דל להפיקקה או חהחז

יתר, כי בעל חזקה )או בעל רישיון( המפיק נפט ישלם חוק הנפט מחייב, בין ה

למדינה תמלוג בשיעור שמינית מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, 

כל ה, אך בטח החזקעלת שכמות הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפלמעט 

 אלי שנקבע בחוק. ג מינימג מתמלותמלוחת המקרה לא יפ

ון הרבים ובו נרשמים כל בקשה לזכות החוק קיים פנקס נפט, הפתוח לעי פי-על

נפט שהוגשה וכל רישיון, שטר חזקה וחוזה חכירה שהוענקו לפי החוק. החוק 

 ו בפנקסה יירשמנאה בושעבוד של זכות נפט ושל כל טובת ה קובע כי כל העברה

 ה יפה עד שלא נרשמה כאמור לעיל. יהא כוחכזו לא סקה ם עיהנפט, וכי שו

חזקה הם אישיים ואינם ניתנים, לא הם ולא כל טובת היתר מוקדם, רישיון ו

אלא ברשות  –פרט להורשה  –הנאה בהם, לשעבוד או להעברה בכל דרך שהיא 

ו של חזקה ישיון ארה של רו העבה. כמו כן, הממונה לא ירשה שעבוד אהממונ

 צה. עם המועייעצות ר התלאח אלא

י נפט. לא יבנה בעל חזקה בעל חזקה רשאי לבנות קווי צינור להעברת נפט ומוצר

צינור נפט, פרט לצינורות איסוף המובילים אל מיכלים שבתחומי בארות שטח 

לפי תהיה קו שאישר הממונה. בניית צינור נפט החזקה או בסביבתו, אלא לפי 

נים תחילה את אישורו היו טעושימים יהתר חוק.ורטים בהתאם לימים מפתרש

 ו אלא מטעמים המתקבלים על הדעת.את אישור של הממונה, והוא לא ימנע

בחוק נקבע כי ה"מנהל" )כמשמעותו בחוק( )הממונה(, רשאי לבטל זכות נפט או 

נפט זכות ה תנאי הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או זכות קדימה אם בעל

נית העבודה שהגיש או איחר אם לתוכפעל בהתשלא או  ההיתר המוקדם,או 

שי הנפט את הסכומים שהתחייב להשקיע, וכל קיע בחיפובביצועה, או שלא הש

יום קודם לכן, בדבר אפשרות ביטול  60זאת על אף התראה בכתב שנמסרה לו 

 הזכות.

 "(הנפטתקנות )להלן: " 1953-גתשי"התקנות הנפט,  (ג)

קדימה,  ויותמים וזכים מוקדהיתרר, בוסקות, בין היתהנפט עתקנות 

של חוק הנפט,  יישומו"( וקובעות את אופן הזכויותברישיונות ובחזקות )"
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הגשת בקשות לקבלת זכויות, הגשת דוחות תקופתיים, אגרות שיש לרבות בדבר 

דרך ויות בומיפוי שטחי ההחזקה וההפקה, מתן זכלשלם, תנאים לגבי תיחום 

 .םתשלומי תמלוגיתחרות ושל 

 

)להלן:  1720-ע"זתשהחיפושי נפט והפקתו בים(, )עקרונות פעולה להנפט תקנות  (ד)

 "(תקנות הים"

פורסמו ברשומות תקנות הים אשר מחליפות ומבטלות את  15.11.2016יום ב

 2006-ם(, התשס"ותקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בי

חת וימים להוכסמים תנא תקנות הים קובעות"(. מותים הקודתקנות ה)"

נפט בים, ביניהם, על המבקש זכות נפט להראות כי  זכויות המבקש של תכשירו

וא )או חבר בקבוצה המבקשת לקבל זכות נפט( עומד בתנאים הנדרשים לשם ה

 אישור כמפעיל וכן עליו להראות כי הוא בעל יכולת כלכלית מתאימה. 

א ( כי הו1ראות )ש לההמבקכמפעיל, על ר לת אישולשם קב ות הים,פי תקנ-על

קש על זכות נפט ומפעיל באותה זכות נפט או כי הוא מבמבקש להיות לבדו ב

פי ההסכמים בינו לבין יתר חברי הקבוצה הוא יהיה -להיות חבר בקבוצה ועל

ת לפחו 25%יהיה בעל שיעור של  וכן 30מופקד מטעמם על ביצוע תפקידי מפעיל

להכנסות בגין  ת וזכאיבהוצאו חייבהיה בזכות נפט )ובהתאם, י( 100% )מתוך

פי -ניסיון הנדרש על( כי הוא בעל ה2זכות נפט, באותו שיעור כאמור(; )אותה 

 עשרשנים לפחות, בתקופת  חמשתקנות הים )בין היתר, הוכחת ניסיון של 

לת בעל יכו( כי הוא 3) -השנים שקדמה לבקשה, בביצוע תפקידי מפעיל(; ו

הים )יכולת כלכלית  י תקנותפ-רש עלכנד נסיתת ואיתנות פינית מספקכלכל

ן דולר לפחות וסך כל מיליו 200תחשב מספקת אם סך כל הנכסים במאזן הוא 

 מיליון דולר לפחות(.  50ההון העצמי הוא 

תקנות הים קובעות, בין היתר, דרישות סף חדשות ביחס לאישור מפעיל 

קבל מבקשת לצה הקבו ם צריכה לעמודנאים בהביחס לתז בים ולחיפושי נפט וג

, אשר לדעת השותף הכללי מחמירות את דרישות הסף יון לחיפושי נפט ביםריש

 פי שהיו עד כה בתקנות הים הקודמות. כ

להשפיע לרעה על  תקנות הים בנוסחן המעודכן עשויות, הכללי שותףלהערכת ה

זה על פעילות בכלל ראל וישב ביםט הפעילות בתחום החיפוש וההפקה של נפ

  .תתפוושה

  הטבעיהגז  ק משקחו (ה)

הוראות בדבר אופן הקמת  והתקנות מכוחו קובעים הטבעיחוק משק הגז 

 .מערכת להולכה, שיווק ואספקת גז טבעי

בסעיף זה  חוק משק הגז הטבעי מחייב קבלת רישיונות מאת שר האנרגיה )להלן

של רשת חלוקה טבעי,  ה של גזכת הולכ"( להקמה והפעלה של מערהשר: "גם

                                                           
צועיות הנדרשות לשם חיפוש נפט, פיתוח שדה נפט עולות המקתקנות הים "תפקידי מפעיל" משמעם מכלול הפ פי-על  30

 על הסביבה. והגנה קת נפט, ניהולם ופיקוח עליהם, תוך שמירה על הבטיחות, בריאות הציבורוהפ
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מיתקן גז טבעי נוזלי ושל הקמה והפעלה של פעלה של הקמה והעי, של ז טבשל ג

  מיתקן אחסון.

 רק לחברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות. יינתן הולכה ןרשיו

מכרז, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, לקבוע חובת  פי-עלברישיון שניתן 

בת קבוע חותן לן ניבם ותשלומם. ככי חישויון ודרדמי רישתשלום תמלוגים או 

 מכרז. רישיון הולכה פי-עלם על בעל רישיון שרישיונו לא ניתן ם תמלוגיתשלו

מכרז שיפורסם מטעם הממשלה, לתקופה שתיקבע בו. השר רשאי  פי-עליינתן 

 שנה. 30לקבוע תקופת בלעדיות ובלבד שתקופת הרישיון והבלעדיות לא יעלו על 

 .לוקהבזמן רישיון חלהגביל אי שלא השר רש

רשאי לקבוע ברישיון תנאים להבטחת מטרותיו מנהל, עצות עם ההשר בהתיי

בעי ולקיום הוראות לפיו, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני של חוק משק הגז הט

 תחילת הפעילות נושא הרישיון.

 יווק שלבמכר ושכי הגורמים הבאים לא יעסקו  , בין היתר,כמו כן, החוק קובע

י שעוסק בישראל בזיקוק מל וכן מספק חש (2כה; )הול שיון( בעל רי1י: )גז טבע

 ל כמות הנפט המזוקקת בישראל; נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכל

בהתאם לחוק, העיסוק במכר ושיווק של גז טבעי אינו טעון רישיון אולם נקבע 

לקבוע,  טבעיגז הק המש בחוקשיקול דעת לשר בהתקיים התנאים הקבועים 

ועדת הכלכלה של הכנסת, כי לתקופה שיקבע,  ובאישורוצר ר האבהסכמת ש

 רישיון.עיסוק בשיווק גז טבעי, יהיה טעון 

ביקש אדם לקבל יותר מרישיון אחד, רשאי השר, בהתייעצות עם המנהל, 

כל רישיון  פי-עללהתנות את הרישיונות בתנאים, לרבות בתנאי שהפעילות 

ת בין החברות, יית וכספיהולדה נובאופן שתהיה הפררדת חברה נפתתנהל ב

 ורשאי הוא להתנות כאמור בכל עת גם לאחר מתן הרישיונות.

הליך פומבי אחר  פי-עלמכרז או  פי-עליינתנו  LNGון אחסון ורישיון ישיר

)כהגדרתה  ואולם השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה

יינתן,  LNG ון מתקןרישיאו  כי רישיון אחסון חליט, להעי(הגז הטבבחוק משק 

לחוק. על אף  9בלא מכרז או הליך פומבי כאמור, לבעל רישיון הולכה לפי סעיף 

 ידו-עלהאמור, רשאי בעל חזקה, כל עוד החזקה בתוקף, לאחסן גז שהופק 

לבעל  במאגר שבשטח החזקה. על אף האמור בפיסקה זו לעיל, רשאי השר לתת

קה בתוקף, רישיון לאחסון זעוד הח וכל אחר רז או הליך פומביא מכזקה, בלח

שיון תיקבע בו ולא במאגר שבשטח החזקה; תקופת הרי ידו-עלגז שלא הופק 

תעלה על יתרת תקופת החזקה. השר רשאי להורות לבעל חזקה, כל עוד החזקה 

תנאי  קבוע אתבתוקף, לתת לאחרים שירותי אחסון במאגר שבשטח החזקה ול

דמנות להשמיע את טענותיו; זהחזקה הבעל תן לשירותים, לאחר שנתן המ

ון אחסון ויחולו עליו ניתנה הוראה כאמור, יראו את בעל החזקה כבעל רישי

 .הטבעי הגזמשק ההוראות לפי חוק 

נקבעו הגבלות על עיסוק נוסף של בעל רישיון, אולם  משק הגז הטבעי בחוק

שאין  ראה , אםבעיסוקים נוספים עסוקהיתר ל רישיון השר רשאי לתת לבעל
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 קהרישיון או בפיקוח על מילוי חובותיו לפי חו פי-עלך כדי לפגוע בפעילויותיו כב

, ורשאי הוא, לאחר שנתן לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את הטבעי הגז משק

  טענותיו, להתנות את ההיתר בתנאים.

לחברה  ורותשלה, להשור המממאפשר לשר, באי משק הגז הטבעי חוק

ית כמות הגז הטבעי העוברת בתקופה צעלה ממחת למרוכשממשלתית ה

עי מבעל חזקה שיורה. הוראה שיחליט עליה, במערכת ההולכה, לרכוש גז טב

כאמור תכלול התייחסות לתקופת לכמות שיירכשו מבעל החזקה וכן למחיר 

ולה ת או יכרה רוכשולתנאי הרכישה שיהיו זהים למחיר ולתנאים בהם החב

 תקופה.  הים באותאחר פקיםלרכוש גז טבעי מס

ן המנהל, בהתייעצות עם המועצה ובאישור השר, ולאחר שנתן לבעל הרישיו

הזדמנות להשמיע את טענותיו, רשאי לבטל בכל עת רישיון, אם התקיים אחד 

 מאלה: 

 תו בקשר( בעל הרישיון לא גילה לועדת המכרזים או לשר מידע שנדרש לגלו1)

ידע לא נכון, והכל בענין מו שמסר ן, אישיומכרז או לבקשת הרות בלהשתתפ

לקבלת הרישיון או חדל ( בבעל הרישיון התקיים סייג מן הסייגים 2מהותי; )

להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה או לפי תנאי הרישיון, 

 (3)ון; ל הרישישלח לבעוהדבר לא תוקן בתוך תקופה שהמנהל קבע בהודעה ש

או שמונה לו כונס נכסים והצו או המינוי לא  יוןרישעל השל בוקו ניתן צו לפיר

( בעל 4בהודעה ששלח לבעל הרישיון; )בוטל בתוך תקופה שהמנהל קבע 

הרישיון לא קיים הוראה לתיקון ליקויים או לביצוע פעולות שניתנה לו לפי 

ר הוראה מהותית ו הפויים( אעל ליק )הודעה הטבעי הגזמשק לחוק  72סעיף 

נה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון לא תיקנה יההפרה און ורישיב

( בעל 5או הממונה בהודעה ששלח לבעל הרישיון; ) בתוך התקופה שקבע המנהל

או ברישיון או  הטבעי הגזמשק הרישיון הפר, הפרה נמשכת, הוראה לפי חוק 

 ולו.לביטה ברישיון כעילה נקבעאחרת ש מה עילה( התקיי6תנאי ברישיון; )

 חלק ממנו אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול, בכל דרך שהיא. או כל רישיון

שיון חייב לתת את שירותיו, באמצעות מתקני הגז שהקים ובהתאם בעל רי

לקיבולתם, לכל צרכן ולכל מי שמבקש להיות צרכן, בהתאם לתנאי רישיונו; 

 הפליה. תנו בלאהשירותים יינ

הם, ייקבעו בידי המועצה, בהתאם ן שלכל עדכון, וישיותעריפים שיגבה בעל ר

מכרז,  פי-עלשהרישיון לגביה ניתן  לכללים שייקבעו ברישיון, ולעניין פעילות

תקבע המועצה את התעריפים לפי תנאי המכרז; המועצה רשאית לקבוע אמות 

ל הרישיון שעל בערותים ית של השמידה או הוראות בענין הרמה, הטיב והאיכו

 במשך תקופת הרישיון.פות תם ברציולהבטח ניו,לצרכלתת 

גז טבעי ליצרן חשמל פרטי  כי גז שימכור ספק  משק הגז הטבעי נקבע בחוק

בחוק משק החשמל, הוא מצרך שחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, 

ה יו תהילשתחול ע "(, חל עליו, ורמת הפיקוחחוק הפיקוח)" 1996-תשנ"וה

 וח.לחוק הפיק 'הרק ת מחירים לפי פקביע
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 ווה הגזמת (ו)

בנושא "מתווה להגדלת  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  16.8.2015ביום  .1

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

הגז הטבעי לוויתן, כריש ותנין ושדות גז טבעי נוספים", אשר נכנסה לתוקף 

 התחרות חוקבימות סומ ותראעם הענקת פטור מהו 17.12.2015ביום 

 לשותפות, נובל, דלק"( התחרות חוק)" 198831 -, התשמ"ח הכלכלית

ידי ראש הממשלה, -"( עלהצדדיםואבנר )להלן בסעיף זה: " קידוחים

לחוק  52, בהתאם להוראות סעיף והתעשייה בתפקידו כשר הכלכלה

 .להלן םמובאי עיקריהם אשר, "(הפטור)להלן בסעיף זה: " התחרות

-שו מספר עתירות עלאמור, הוגווה הגז כמתל ש קףבהמשך לכניסתו לתו

ידי גופים שונים כנגד ממשלת ישראל, ראש הממשלה ואחרים וכנגד 

השותפות ושותפיה בפרויקט לוויתן ואחרים, אשר אוחדו לדיון אחד בפני 

ת כנגד תקפות הרכב מורחב של חמישה שופטים, והכוללות בעיקרן טענו

 התחרותוק לח 52עיף ם הפעלת סע שרבקת ולו או חלקו, לרבוכה הגז, מתוו

ובקשר עם  והתעשייה ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הכלכלה-על

הכללת התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק 

פסקת היציבות במתווה " או "נושא היציבות במתווה הגזהגז הטבעי )"

 "(.גזה

 
עיקריו , שמוראכבעתירות  צשל בג" נופסק די ניתן 27.3.2016ביום 

תוקפו של מתווה הגז כולו )בנפרד מפסקת היציבות( אינו א( דלקמן: )כ

, התחרותלחוק  52השימוש בסעיף ; )ב( מותנה בעיגונו בחקיקה ראשית

; וכן )ג( טחון, נעשה בסמכותיהפוטר מהוראות חוק זה משיקולי חוץ וב

ק פר ינהדמולה לעמוד וניתן ליכז אינה היציבות כנוסחה במתווה הג קתפס

ול להסדרת נושא היציבות במתווה הגז. בתום שנה ממועד שנה לפע זמן של

 .פסק הדין וככל שלא תהא הסדרה כאמור, יבוטל מתווה הגז

 16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום 

ה הגז, במתוויבות יצה לנושאוך קביעת הסדר חלופי בעניין מתווה הגז, ת

דת השקעות במקטע חיפושי הגז ית המעודרגולטור יבהסב תחלשם הבט

 .32והטבעי והפקת

ם ניתן ביחס אליהר שארציו שותפות געים ללהלן ההגבלים העסקיים, הנו .2

 הפטור:

ל ההגבלים פי עמדת הממונה ע-ההסדר הכובל שנוצר, לכאורה, על (א)

שת הזכויות כימרוצאה "( כתהממונה על ההגבליםלן: "העסקיים )לה

בל כן ההסדר הכוואבנר; וקידוחים דלק ובל, ידי נל ים ע-ציובהיתר ר

                                                           
 התחרות חוק"-ל" העסקיים ההגבלים חוק"-מ קוהח שם שינוי את שכלל, התחרות לחוק התיקון אושר 1.1.2019 ביום  31

 ".הכלכלית
 -הממשלה  ראש באתר משרד 22.5.2016החלטת הממשלה מיום  לנוסחלן קישור לה   32

nts/n269.pdfehttp://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Docum 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/sederyom/gov34/Documents/n269.pdf
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במשותף של שנוצר, לכאורה, כתוצאה מחבירת הצדדים כבעלים 

 ;ויתןים ומאגר לו-היתר רציו

ההסדר הכובל שייווצר, לכאורה, במקרה בו הצדדים או חלק מהם  (ב)

ד יום מקומי עז שיופק ממאגר לוויתן לשוק הישווקו במשותף את הג

.1.20251;33 

דים או חלק מהם במקרה שבו הצד ר, לכאורה,ובל שייווצכהדר ההס (ג)

 ;לייצוא בלבד במשותףישווקו את הגז שיופק ממאגר לוויתן 

ההסדר הכובל העשוי להיווצר כתוצאה מהסכם רכישה מסוים של גז  (ד)

 ;1.1.2025נחתם עד יום טבעי ממאגר לוויתן, ובלבד שההסכם כאמור 

עד  )ו()ב(2)ו(1.14.2פים בסעיהכובלים המפורטים  יםדרמההס הפטור .3

ום של מס' תנאים וביניהם: העברת זכויות בקימותנה ל לעי )ד(2)ו(1.14.2

חודשים ממועד הפעלת  14נובל, דלק ואבנר במאגרי כריש ותנין תוך 

כאמור או ממועד פרסום טיוטת  התחרותלחוק  52הסמכות לפי סעיף 

עיל, ות למפירנאי הכשבנוגע לת על התחרות הממונה ייד-עלהסדרה חדשה 

ואבנר במאגר תמר קידוחים  ת זכויות דלקעבר; ה34יהםמבינוחר לפי המא

. התחרותלחוק  52מיום הפעלת הסמכות לפי סעיף חודשים  72תוך 

הזכויות האמורות יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, 

שלה כוללת הוראות ת הממ)החלט על התחרות בכפוף לאישור הממונה

 .35,36(ורותהזכויות האמ תת להעברהנוגעו שונות

כשותפה ות רציו חלות על שותפקר הוראות מתווה הגז, העי תמציתלהלן  .4

 מאגר לוויתן:ב

 

 :פקת גז טבעי ממאגר לוויתןהסכמים חדשים לאס (א)

i.  הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגר לוויתן, שייחתמו ממועד

על ( לא תחול iבהוראות שלהלן: )החלטת הממשלה, יעמדו 

ספק גז טבעי אחר;  בעי מכלגז טישת מגבלה בנוגע לרכל ן כהצרכ

(ii ) ,לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית

לא  ( הצדדיםiiiבהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בפטור; )

יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה שבו ימכור הצרכן את הגז 

 .כירה משניתהטבעי במ

ii. תמו שייחי ממאגר לוויתן ז טבערה של גביחס להסכמי מכי

 אישר בו מהמועד שנים רבעא תוםועד  הממשלה לטתחה מועדמ
                                                           

 . 1.1.2030ליום  דשנקבעו בפטור, להאריך את הפטור ע וימים כפיבסמכותו של שר האנרגיה, בהתקיים תנאים מס  33
 זקות תנין וכריש לאנרג'יאן.ובל בח, אבנר ונקידוחים דלקהושלמה עסקה למכירת כלל זכויות  6.12.20162ביום   34
 
, באופן בו כל קידוחים דלקמוזגה אבנר עם ולתוך  2017.17.5ביום , קידוחים לדיווחיים הפומביים של דלק בהתאם  35

 9.25%שלמה עסקה למכירת הו 20.7.2017 . כמו כן, ביוםקידוחים דלקל As Isאבנר עברו יותיה של נכסיה והתחייבו
מזכויות ההצבעה  13.42%ק מחזיקה בשיעור של ם, ודלבחזקות תמר ודלית לתמר פטרוליוקידוחים  דלקמזכויות 

 דלקרש זכויות ההוניות בתמר פטרוליום. לשם קיום הוראות המתווה תידהמ 22.6%בתמר פטרוליום ובשיעור של 
 פטרוליום.  תה כאמור בתמרתמר גם את החזקכור עד למועד הקובע בלמ

תוחלף, החל ממועד אישור   BCM 47נין בהיקף של ריש ותבין היתר נקבע כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כ       36
 . ויתןתנין, כנגד חובת האספקה למשק המקומי שחלה על בעלי חזקות לובהממונה להעברת הזכויות בכריש ו
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 פתיחת מועד)" ותנין בכריש הזכויות העברת את הממונה

, בעלי הזכויות במאגר לוויתן יידרשו להציע לכל "(האופציות

פה שיבחר עד צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקו

 יםהצדדה יותר שתוסכם בין וכקופה ארשנים או ת שמונה

 .לצרכן

iii. ף קטן ב' לעיל, ביחס להסכמי מכירה לי לגרוע מהאמור בסעיבמ

ם של גז טבעי ממאגר לוויתן, כל עוד לא חלפו שישה חודשי

מהיום בו אישר הממונה את העברת הזכויות בכריש ותנין, יחולו 

 :37 ההוראות הבאות

(i)  ח גז ללקוו לספק ו משא ומתן או יתחייבלא ינהלהצדדים

יית הפחתת את אופצומימש  תמר ויקטשרכש גז מפר

 ;יות כאמור לעיל ביחס לכמויות שהופחתוהכמו

(ii)  שנים  שמונהל ארבעלגבי כל הסכם שייחתם לתקופה שבין

לשנה, יעמידו הצדדים   0.5BCM יקף אספקה העולה עלבה

ם במהלך לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכ

 המועדים שלהלןר מבין ד המאוחהתקופה שראשיתה במוע

או ככל ומועד  31.12.2022זה: ממועד  תום שנהפה בוסו

אספקת הגז ממאגר לוויתן יידחה באישור הממונה, בחלוף 

ילת האספקה המסחרית במאגר שנים ממועד תח שלוש

. כל האמור בסעיף זה או מועד פתיחת האופציות לוויתן

יתן זקת לוונכנסו לתוקף הסכמי ייצוא מח יחול רק אם

 .BCM 120 פחותקף מצטבר של לבהי

(iii) שנים תינתן לצרכן  שמונהעל סכמים לתקופה העולה הב

להודיע על הפחתת כמות הגז הנקובה צדדית  חדזכות 

לכמות השווה למחצית מכמות  'Take or Pay'בתניית 

הצריכה השנתית הממוצעת של אותו צרכן בפועל בשלוש 

מן של בחלון ז, וזאת ים שקדמו למועד ההודעה כאמורשנ

ת ן מועד פתיחמאוחר מביל במועד היחש יםשנ שלוש

 הגז אספקת ממועד השישית השנה תחילתהאופציות או 

 .לוויתן ממאגר ללקוח

 מחירים (ב)

כל עוד הצדדים יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור לפי חוק  (1)

הפיקוח על מחירי , יש להותיר על כנו את הקבוע בצו התחרות

מת עת רוקביק על גז טבעי חלת החוותים )המצרכים ושיר

שר מטיל פיקוח על משק הגז ברמה של , א2013-ע"גח(, התשפיקו

מיום החלטת דיווח על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך תקופה 

הממשלה ועד למועד בו הושלמה העברת הזכויות במאגרי כריש 

                                                           
 ., אבנר ונובל בחזקות תנין וכריש לאנרג'יאןקידוחים דלקהושלמה עסקה למכירת כלל זכויות  6.12.20162ביום   37
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ל, לפי המאוחר מביניהם ותנין או במאגר תמר כאמור לעי

ל פיקוח עטלת עת הלפרטים בדבר השפ "(;רהמעבפת תקו)"

, ראו סעיף בישראל ברמה של קביעת מחירמחירי הגז הטבעי 

 להלן. 1.26.20

לך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות במאגר לוויתן ובהן במה (2)

נים "( לצרכבעלי הזכויות בלוויתןף זה: ")להלן בסעיהשותפות 

הצמדתו, כמפורט טבעי ור הגז המחי ופותנציאלים את חלפוט

 להלן:

(i) יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של  חיר בסיס אשרמ

 בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקותהמחירים הקיימים 

לבין צרכניהם, ויעודכן בכל רבעון קלנדרי )בהתאם לחישוב 

 משלה(. בהחלטת המ המפורט

(ii) מחיר חבית מסוג ברנט (Brent כפי שיחושב בהתאם ,)

שלה הקיימת במועד החלטת הממ לצרכןמיטבית חה הלנוס

 של שותפי תמר.בהסכמים 

(iii) או קוגנרציה( העומד  עבור יצרן חשמל פרטי )קונבציונאלי

רטים בהחלטת הממשלה מלבד החלופות בתנאים המפו

חלופה  ל, גם( לעיii) -( וiהמפורטות בסעיפים קטנים )

 מל. צור החשעריף ייהכוללת הצמדה לת

  יטבע ייצוא גז (ג)

אשר אימצה את עיקרי  23.6.2013ממשלה מיום הבהחלטת 

והתיקון לה מיום של ועדת צמח )כהגדרתה להלן(  יההמלצות

, בוצעו, בין )בעקבות מסקנות ועדת אדירי )כהגדרתה להלן(( 6.1.2019

חישוב מכסות הייצוא  היתר, הבהרות ותיקונים באשר לאופן

 .זת הגאספקתירות במערכת יצירת יואופן  המותרות

 ימיסו (ד)

, בישראל לה נרשמה הודעת רשות המיסיםבמסגרת החלטת הממש

המסדירה סוגיות מיסוי שונות, הנוגעות לפעילות במאגרי תמר 

ולוויתן. כמו כן, הממשלה החליטה לפעול לקידום תיקונים לחוק 

מס, בע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מיסוי רווחים ממשאבי ט

 חירמ כי, נקבע בנוסף .השומה וגביי ות וכן החלת הליכירות שונהבה

 הייצוא מהסכם בפועל התקבול לפי ימוסה ייצוא בהסכם נפט יחידת

 בחוק כהגדרתו, נפט סוג לאותו", מקומי הממוצע"המחיר  לפי ולא

 יתחייב הייצוא כםסה שבעל לכך בכפוף, טבע ממשאבי רווחים מיסוי

 חדשים ללקוחות כאמור הייצוא םסכבה קבענש המחיר את להציע

 .הגז במתווה נקבעוש ובתנאים באופן, אלבישר

 תוכן מקומי (ה)

רשמה בפניה את הודעת שר הכלכלה כי בעלי הזכויות  הממשלה

במאגרי תמר ולוויתן מתחייבים להשקיע בתוכן מקומי בסכום 



 50 -א                                                            

שנים החל ממועד מתן  שמונהל פני מיליון דולר ע 500מצטבר של 

ן רכישת סחורות גיב ר, הוצאות, בין היתי ייחשבוכן מקומור. כתוהפט

שירותים מגופים הרשומים בישראל )לרבות גופים זרים הרשומים  או

בישראל(, רכישת טובין, רכש מקבלנים, ספקים או יצרנים ישראלים, 

 (,עקיפיןבאו השקעות בתחום של מחקר ופיתוח בישראל )במישרין 

(, רכאמו ההתחייבות מסך 20% לש לתקרה)עד  אדם כח על הוצאות

 אחריות של בתחום ופעילות תרומות ,מקצועיות הכשרות על הוצאות

 38.חברתית

 בה רגולטורית יציבהקיום סבי (ו)

ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע 

, 'government take'בשלוש סוגיות:  -חיפושי הגז הטבעי והפקתו 

שנים  עשרלמשך  -ממשלה טת הול בהחלבני שכלייצוא והשינוי המ

 .ההחלטת הממשל ום קבלתמי

בכוונת הממונה לדחות את מועד התחלת ידיעת השותף הכללי  למיטב (ז)

ההפקה המסחרית והזרמת גז טבעי למשק המקומי ממאגר לוויתן, עד 

 39חודשים מהמועד בו ניתן הפטור. 48-ל

בעלי  ה עלהי 2017עד סוף שנת  – גר לוויתןח מאך לפיתואבני דר (ח)

לרכישת ציוד ם מחייבים שר בהסכמילוויתן להתקהזכויות בחזקת 

מיליארד דולר לפחות,  1.5ושירותים לצורך פיתוח החזקה בסכום של 

 40בנוסף לסכומים שהושקעו עד למועד החלטת הממשלה.

 

 2017-"זהתשע(, חירום שעת בעת טבעי גז משק)ניהול  הטבעי הגז משק תקנות (ז)

 "(וםחיר עתשל תקנות")

הטבעי המסמיך וק משק הגז לח 91יף ינן מכוח סעהתקנות לשעת חירום ה (1

הממשלה, להכריז על שעת חירום במשק הגז  באישוראת שר האנרגיה, 

 .הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על הפעלת משק הגז הטבעי בשעת חירום

י הגז הטבע מכלל אספקת 90%ין מצב שבו התקנות לשעת חירום מפרידות ב (2

 "(, כנהוגה משמעותידשלכה אחת )"משדה אחד ומערכת הו יעהמגבמשק 

במשק הישראלי כיום, לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה 

מלפחות שני שדות המחוברים לנתג"ז דרך לפחות שתי מערכות הולכה 

 נפרדות:

i. הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד 

צרכני ספק הגז בעי של טבר לגז טה שבה הביקוש השעתי המצשע בכל

                                                           
 בסך 2017-2016גין השנים בידי רו"ח בדבר הוצאות ספקים מקומיים -דוח מבוקר על הכלכלההעבירה למשרד  נובל  38

 2016שנת  גיןב בהוצאות הכיר כי אישור לנובל הכלכלה משרד העביר 7.12.2017 יוםב מיליון דולר. 448-מצטבר של כ
בסך  2017בגין שנת  בהוצאות הכיר כי אישור לנובל הכלכלה משרד העביר 31.7.2018 ביום דולר. מיליון 110-בסך של כ

 .2018דוח בדבר הוצאות כאמור בגין שנת  נובלידי -טרם הוגש עלמיליון דולר.  338-של כ

 .2019 שנת ד סוףע יהיה לוויתן ממאגר הטבעי הגז הזרמת תחילת ועדמ, תפוהשות להערכת  39

 לצורך ושירותים ציוד  לרכישת מחייבים יםבהסכמ שרוהתק לוויתן שותפי כי לממונה נובל הודיעה 5.4.2017 ביום  40
 החלטת הממשלה. לם מילאו חובתם בהתא זאת, ובדולר מיליארד 1.52 של כולל בסכום לוויתן גרמא פיתוח
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הספק שדה )"טבעי בה או חלק מהגזלספק את כל שלא מסוגל 

"( עולה על הכמות המרבית שניתן לספק להם, הספק שבכשל שבכשל

ההקצאה )א(  ונתג"ז יקצו את כמות הגז הקיימת לפי ההוראות הבאות:

לוקה )כהגדרתם בתקנות לשעת הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני הח

הגז  בית לשעה שלתתבצע לפי הכמות המר וראמכ הקצאהום(. חיר

החודשים שקדמו למועד ההכרזה  12-כני החלוקה בי שצרכו צרהטבע

 MMBTU 3,600כמות של עד  (1) )כהגדרתו בתקנות לשעת חירום(:

בשעה תשוריין לצרכני חלוקה )מנהל רשות הגז רשאי לקבוע כיצד 

 MMBTUות של מכ( 2) ;(הכמות בין צרכני החלוקה לבין עצמם תחולק

יתרת ( ii) נים ביתיים;תחילה לצרכ( i) כך: תוקצהלפחות בשעה  3,600

 ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה )א(.

הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל )צרכנים של ספק   )ב(

ואט( מגה ו 45ל בגז טבעי בהספק העולה על גז שבכשל שהם יצרני חשמ

היומי  לפי ממוצע הצריכהסי מל באופן יחשאינם יצרני חשצרכנים  יןלב

המצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה 

הכמות שתחולק לצרכנים שאינם יצרני חשמל )ג(  הקלנדרית הקודמת;

י חשמל כאמור לעיל( )מתוך הכמות שהוקצתה לצרכנים שאינם יצרנ

 חד מהם לפיזמנת לכל אעתית המוולת השקם בקיבתיקבע בהתאם לחל

ם בעל רישיון ההולכה לבין כל הקיבולת הסכם ההולכה שחתמו ע

השעתית המוזמנת לאותם צרכנים לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל 

לצרכנים  LNGחברת החשמל תציע למכירה )ד(  ;רישיון ההולכה

 ת של עדבתוספ LNG -שמל, במחיר שבו רכשה את השאינם יצרני ח

10%. 

ii. שדותשני  לפחות יום שלות בעת קהורא 

בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז העודף  ספקי הגז שאינם

שלהם, ככל שישנו כזה )הכמות היומית הפנויה לאחר אספקת הכמות 

א שהוזמנה על ידי הצרכנים של אותו הספק ובלבד שהכמות שהוזמנה ל

פק עימם( לסים י ההסכמזמין לפעולה על הכמות המקסימלית שניתן לה

כמה על מחיר הגז העודף, ם לא הגיעו להסהצדדי. אם שבכשל הגז

המחיר יהיה בהתאם לממוצע המחירים במשק )ייקבע לפי סך כל 

ההכנסות ממכירות גז טבעי לצרכנים בישראל מכל השדות שהתקבלו 

עד ההכרזה חלקי הכמות המצטברת ברבעון שקדם לרבעון שקדם למו

ן ברבעושראל נים ביה לצרכשסופק MMBTUיחידות טבעי ב של גז

שקדם למועד ההכרזה כפי שמפרסמת רשות הגז הטבעי שקדם לרבעון 

מזמן לזמן באתר האינטרנט שלה(. בכל שעה שבה הביקוש השעתי 

המצטבר לגז טבעי של צרכני ספק הגז שבכשל עולה על הכמות המרבית 

עודף ז הכמות הגקצו את ניתן לספק להם, הספק שבכשל ונתג"ז יש

 )א( :הוראות הבאותלי בלבד, לפי ההישראבמשק רכנים כשה לצשנר

ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה. הקצאה כאמור 
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תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו צרכני 

החודשים שקדמו למועד  12-ב החלוקה הצורכים גז מספק הגז שבכשל

 -קבלת מתוצאה המתה עלנה עולה שאי כמות להלן:כמפורט ההכרזה, 

MMBTU 3,600  לשעה, פחות הכמות המסופקת לצרכני החלוקה

כמות  שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל בשעה, תשוריין לצרכני חלוקה;

לשעה פחות  MMBTU 3,600 -מרבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ

כמות תוקצה  החלוקה,כשל לצרכני שסיפקו ספקי הגז שאינם בהכמות 

הגז שאינם  פקו ספקית הכמות שסילשעה פחו MMBTU 3,600 של

( 2) תחילה לצרכנים הביתיים;( 1) בכשל צרכני החלוקה באופן הבא:

יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם נכללים בפסקת משנה 

נים כנים יצרני חשמל לבין צרככמות הנותרת תחולק בין צרה; )ב( )א(

טבר של מי המצכה היוהצרי ממוצע פן יחסי לפישמל באויצרני חשאינם 

מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה הקלנדרית  כל אחד

אם נותר גז עודף לאספקה יכול ספק הגז שבכשל לספק גז  )ג( הקודמת;

ם יצרני "( באופן בו יוקצה לצרכניהכמות הנוספתטבעי מהשדה )"

 רהשנותהעודף ליום ות הגז חשמל כמינם יצרני חשמל ולצרכנים שא

הצריכה היומי המצטבר של כל אחד לפי ממוצע ופן יחסי אספקה, באל

מסוגי הצרכנים האמורים בחודש המקביל בשנה שקדמה לשנה בה 

מבוצעת ההקצאה בניכוי הכמות הנוספת שהוקצתה לכל אחד 

)מתוך   צרני חשמלצרכנים שאינם יהכמות שתחולק ל; )ד( מהסוגים

בע לעיל( תיקמל כאמור חשי לצרכנים שאינם יצרנ צתהות שהוקהכמ

חלקם בקיבולת השעתית המוזמנת לכל אחד מהם לפי הסכם בהתאם ל

ההולכה שחתמו עם בעל רישיון ההולכה לבין כל הקיבולת השעתית 

 השמורה לאותם צרכנים לפי הסכם ההולכה שחתמו עם בעל רישיון

מהצרכנים כל אחד קצתה, לההולכה בניכוי הכמות הנוספת, אם הו

 .י חשמלרניצשאינם 

iii. לילכ 

ר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי ומנהל רשות אם השר ראה, לאח

החשמל כי המחסור בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד 

הסדיר של המשק או באספקה הסדירה של חשמל למשק הישראלי 

 , או אםם אחריםתן להתגבר עליה באמצעות שימוש בדלקיושלא ני

ממושך בגז המחסור ההאנרגיה כי הודיע לשר  ביבההשר להגנת הס

טבעי גורם לפגיעה משמעותית בסביבה באופן שיפגע בבריאות הציבור, 

יהיה רשאי השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה של 

 .ה לא תעלה על הנדרשובלבד שהחריג LNG -כמויות הגז וה

ה עליו ה חוקית שחלחוב הגז שבכשל מכלאת ספק לפטור  אין בתקנות כדי

מכל התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק הגז שבכשל  די לגרועאו כ

 לבין צרכן הגז.

 "(החוק" )בסעיף זה: 1998-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח (ח)
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י באחת הוא, כהגדרת החוק, גוף המנוהחוק חל על "גוף ציבורי", ש .1

 ;החוק וספותתמ

ממונה בטחון שיהיה  )א( מינויציבורי":  ות על "גוףנוהחוק מטיל חובות ש .2

מנת להבטיח את רמת הביטחון הנדרשת -כפוף במישרין למנהל הגוף, על

של הגוף הציבורי; )ב( מינוי אחראי על אבטחת מערכות  לפעילותו

 ;ךינוי מאבטח בהתאם לדרישות קצין מוסמממוחשבות חיוניות; )ג( מ

סמכות  , ביניהן:גוף ציבוריה ביטחון בנוסמכויות רחבות לממה מקנ החוק .3

לערוך חיפוש ולתפוס חפץ; סמכות לדרוש מאדם הנכנס לגוף ציבורי 

להזדהות; סמכויות עיכוב )בהתקיים נסיבות מסוימות הקבועות בחוק(; 

)ובנסיבות מסוימות הקבועות  סמכות לאסור הכנסת נשק לגוף ציבורי

 ;וח סביר(מוש בכתוך שי בחוק אף

נכלל בתוספת השישית לחוק ציבורי ה לחוק, גוף ספת השישיתותבהתאם ל .4

יחויב גם לקיים פעולות אבטחה ימית. פעולות האבטחה הימית מוגדרות 

כפעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש, 

ניעת לות למוכן פעום של גוף ציבורי הנמצא באזור הימי, במבנה או במקו

 ;מאלה דפגיעה בכל אח

ית לחוק הנ"ל, בעל רישיון מכוח חוק משק בוע בתוספת השישם לקבהתא .5

, שבבעלותו מתקן ימי, או שהוא מפעיל מתקן 2002-הגז הטבעי, התשס"ב

ם ל וגלעי "ק )ב(ימי, נחשב כגוף ציבורי לעניין הטלת החובות המנויות בס

 ;ימיתקיום פעולות אבטחה 

החוק נחשב לפי ת ונציגו מיי מנחה בעניין אבטחהה ורםהג הוא צה"ל .6

 ;ן מוסמך" לעניין פעולות אבטחה ימיתכ"קצי

בהתאם לחוק, מתקן ימי, הינו מתקן הנמצא באזור הימי המשמש לביצוע  .7

או  סקר לגילוי נפט או לקידוח להפקה, להולכה, להנזלה או לגיזוז של נפט,

ור אזה (.הנפט דרתו בחוק כהג –ו )נפט לטיפול בנפט, לאגירתו או להובלת

עבר לשטחה הריבוני של מדינת ישראל, המצויים מ ולל שטחיםהימי כ

וכולל, מלבד את רצועת מימי החופין של ישראל, גם את המדף היבשתי 

לאומי ומיתקנים -כהגדרתו בחוק הספנות )עבירות נגד ביטחון השיט הבין

 ;2008-יים(, התשס"חימ

 21וק, סעיף ת לחאמור בתוספת השישילים כמלבד מתקנים ימיים הנכל .8

לל "מפעיל מיתקן יבשתי לעיבוד גז טבעי המתקבל השנייה כו לתוספת

מצנרת מהים או ממדינה זרה, מכוח רישיון או על פי דין." על המפעיל 

לא פעולות כאמור חלות פעולות אבטחה פיזית ופעולות לאבטחת מידע )אך 

 ;חה ימית(ת אבטרכות ממוחשבות או פעולולאבטחת מע

ובהם השותפות, אחראים, ייתן, קה במאגרי לווחוק, בעלי החזבהתאם ל .9

בין היתר, לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות הקיימות במאגרים, 

מאחר "(. מערך הסייברבהתאם להנחיית מערך הסייבר הלאומי )"

ההפקה של ראית לתפעול מערכות שהמפעילה מקימה ותהיה גם אח

ר ית מערך הסייבבפועל את הנחיעילה היא שמיישמת , המפפרויקט לוויתן
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ין. כפי שנמסר לשותפות ולמיטב ידיעת השותפות, עומדות מערכות בעני

אלו, נכון למועד דוח זה, בכל ההנחיות הרלוונטיות אשר התקבלו ממערך 

הסייבר בכל למערכות המידע אשר מוטמעות במסגרת פיתוח פרויקט 

 .וויתןל

 תפויותפקודת השו (ט)

-"ההתשע(, 5)מס'  השותפויות פקודת וןלתיק חוקתוקף נכנס ל 23.4.2015 ביום

 מספר"(, כאשר קיימות תקופות מעבר ארוכות יותר לגבי התיקון)" 2015

 . התיקון עוסק בהםנושאים 

[, חדשתיקון הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות ]נוסח ה

גבלות על שותפויות מו א חל רק"(, והוהשותפויות פקודת)" 1975-"ההתשל

בלות שיחידות השתתפות שלהן או בזכויות השותף ות מוגת, קרי שותפויציבוריו

 תשקיף.  פי-עלבבורסה או שהוצעו לציבור  למסחרהמוגבל בהן, רשומות 

העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות  מטרתו

בדרך  עשהנר חלק גדול מהתיקון אשכ הןרת הממשל התאגידי בציבוריות והסד

 בין החברות בשינויים וההתאמות הנדרשים. חוקמ הסדריםימוץ של של א

; תגמול ועדת מינוי חובת; ביקורת ועדת מינוי חובת:  בתיקון ונקבע, היתר

 ;"ציםדח מינוי חובת; ובשותפות הכללי בשותף תגמול מדיניות אישור חובת

 כית הכספיים; וי ועדה לאישור הדוחוינמ חובת נוי מבקר פנימי;חובת מי

 כלפי אמונים וחובת זהירות חובת חבים בו המשרה ונושאי הכללי השותף

; הכללי השותף טובת פני על השותפות טובת את להעדיף עליהם וכי השותפות

; ציבורית בחברה החלים והביטוח השיפוי, הפטור הסדרי השותפות על יוחלו כי

 חובת יותיו הורחבו;במקרים מסוימים סמכו שרכאהסדרה של מוסד המפקח 

 ובעלי ענין בעלי עסקאות אישור נוהל; לשנה אחת שנתית ליתכל אסיפה קיום

 השותפות 41.ציבורית לחברה דומה באופן, ובשותפות הכללי בשותף שליטה

 .פי התיקון-על התאגידי הממשל בכללי הנדרשות ההתאמות אתותבצע  ביצעה

 הציבוררות להע המשפטים דמשר ידי-על פורסם 14.12.2016 ביום כי, יצוין

אשר נועד להחליף את  42"(התזכיר)" 2017-ק השותפויות, התשע"זתזכיר חו

פי דברי ההסבר לתזכיר, תזכיר החוק ברובו מציע -פקודת השותפויות. על

ב הסדרי ברירת מחדל שעשויים להיות יעילים, זולים ופשוטים עבור רו

אותיו. לפיכך חלק גדול מהורתזכיר מאפשר להתנות על השותפויות. עם זאת, ה

ו מודל ברירת מחדל א כובל את השוק אלא מקל על השוק בהציעאין הו

שמתאים לפעילות של שותפויות בעולם העסקים המודרני. עוד נכתב בדברי 

ל ההסבר כי פקודת השותפויות מטילה כיום נטל רגולטורי עודף ומכביד ע

יותרות לרשם וחובות פרסום השותפויות בישראל. היא כוללת הוראות דיווח מ

בלות בישראל. בהקשר זה שמצננות את התמריץ להקים שותפויות מוגחשיפה ו
                                                           

טעונה אישור  –ן אישי בה שלבעל השליטה עני ליטה אוהתיקון עסקה חריגה של השותפות עם בעל הש פי-עלבהתאם,   41
שותפות לשותף הכללי או לבעלי ה ידי-עלמי יוזמה המוגדרים בתיקון ככל נכס הניתן ם )למעט דשנישלוש מחדש כל 

מנכסים, מהכנסות או מרווחי השותפות, בין במזומן ובין בכל דרך זר השליטה בו, בהתאם להסכם השותפות, "הנג
 אחרת"(.

42  ions/News/Pages/CooperationLaw.aspxhttp://www.justice.gov.il/Pubilcat 

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
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מוצעים שינויים בהליך הרישום והדיווח לרשם השותפויות, ביניהם ביטול 

ם של חובת הרישום של השותפות הכללית, ביטול דרישות האישור והפרסו

ם ברשומות וביטול ההוראות הסכם השותפות המוגבלת, ביטול חובות הפרסו

 ודל של אכיפה מנהלית. ת ביחס להפרת חובת הרישום תוך מעבר למהעונשיו

נאמר בדברי ההסבר לתזכיר, ביחס לשותפות מוגבלת ציבורית, כי היות  עוד

יל הם שההסדרים שנקבעו במסגרת התיקון לפקודת השותפויות המפורט לע

יקון, מוצע להעתיק את רב הסדרים מודרניים ורצויים שאינם טעונים ת

שותפות מוגבלת ציבורית. כמו שהם לפרק הרלוונטי בתזכיר העוסק בהסעיפים 

עם זאת, נערכו מספר שינויים, רובם טכניים, שעיקרם החלת הוראות ממשל 

 וגי השותפויות. תאגידי אשר אינן רלוונטיות רק לשותפויות ציבוריות, על כל ס

 כיר: להלן קישור לנוסח המלא של התז

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx 
 

 מחירי הגז הטבעי פיקוח על (י)

האנרגיה לועדת המחירים המשותפת במשרד האוצר פנה משרד  25.5.2011ביום 

מנת שזו תבחן את הצורך בהטלת  "( עלועדת המחיריםמשרד האנרגיה )"וב

פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר בישראל. בהמשך להמלצת ועד המחירים, 

פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על  22.4.2013ביום 

ז ברמה , המטיל פיקוח על משק הג2013-ת פיקוח(, התשע"גגז טבעי וקביעת רמ

ים. חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל ומחירשל דיווח על רווחיות 

פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי הגז הטבעי 

בישראל ברמה של קביעת מחיר. לפרטים בדבר השפעת הטלת פיקוח על מחירי 

 הלן.ל  1.26.20 , ראו סעיףהטבעי בישראל ברמה של קביעת מחירהגז 

קביעת תאגיד שאינו  -הריכוזיות )תיקון  חרות ולצמצוםהצעת חוק לקידום הת (יא)

 שותפות כחברת שכבה(  מדווח או

הצעת חוק לדיון מוקדם הונחה על שולחן הכנסת  2018בתחילת חודש פברואר 

 קביעת תאגיד שאינו מדווח או -קון לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות )תי

ה לתקן את החוק לקידום , המציע2018 -(, התשע"ח שכבהשותפות כחברת 

"( ולהחילו גם על שותפויות, חוק הריכוזיות)" הריכוזיותהתחרות ולצמצום 

הם מניעת אחזקות חברות פרטיות וחברות זרות. עיקריו של חוק הריכוזיות 

בחברה  רגולטורית על שליטה היות וכן מניעצולבות בחברות פיננסיות וריאל

הצעת החוק לתה לשתי שכבות בלבד. באמצעות פירמידת שליטה והגב ציבורית

ומספר ימים לאחר מכן מספר חברי כנסת  2018האמורה נדחתה בחודש יולי 

כבר נדחתה פעם צעת חוק שמדובר בהו הגישו הצעת חוק זהה. יצוין כי היותר

 .קבלשתתככל אם וד ייראה נוסחה הסופי, לא ניתן לדעת כיצאחת, 

 הנחיות הממונה (יב)

ה גם להנחיות ם וההפקה של נפט וגז בישראל כפופהפעילות בתחום החיפושי

 הממונה אשר מתפרסמות מעת לעת.

 בקשות והעברת נתונים מפעולות בזכויות נפטהנחיות להגשת  (1

http://www.justice.gov.il/Pubilcations/News/Pages/CooperationLaw.aspx
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 פעולות לגבי מעודכנותמשרד האנרגיה הנחיות  ידי-עלמו פורס 2016שנת ב

פעיל המעוניין לבצע פעולות קדיחה לחיפוש מ לפיהן 43קדיחה לחיפוש נפט

 לטפסים בהתאם הנפט בשטחי רישיון או חזקה יגיש לאישור הממונה בקש

 הנחיות( i) :הבאות להנחיות בהתאם, היתר בין, יפעל וכן באתר מיםהמפורס

 מבחני ותנחיה( ii; )44(2016 מאי)מחודש  קידוח תכנית של ולהגשה להכנה

 פיתוח, חיפושים פעולותהעברת נתונים מ( iii) ;45(2016 מאי)מחודש  הפקה

 טבעי גז/  נפט קידוחי נטישת( vi); 46(2016 יולי)מחודש  נפט בזכויות והפקה

 .47(2016 ימא)מחודש  ימיים

 נפט זכויות עם בקשר בטחונות למתן הנחיות (2

הערות הציבור,  משרד האנרגיה, לאחר שמיעת פרסם 2014ספטמבר  דשבחו

 תמצית להלן "(.ההנחיותות בקשר עם זכויות נפט )"בטחונ למתן הנחיות

 :לשותפות הרלוונטיות המעודכנות ההנחיות עיקרי

(i( בנקאיות ערבויות:  

מחזיקי רישיונות נפט קיימים בים יפקידו  – בים קיימים רישיונות (א)

 במועד אלפי דולר וזאת 2,500גף הנפט ערבות בסך במשרדי א

 (2בקשה להארכת רישיון; ) אישור מועד( 1המוקדם מבין אלה: )

הגשת בקשה לאישור  מועד( 3הגשת בקשה להעברת זכויות; ) מועד

 ת.יום ממועד פרסום ההנחיו 45( 4קידוח; )

 קידוח ביצוע טרם – וחדשים קיימים לרישיונות נוספת ערבות  (ב)

 שייקבע םבסכו נוספת ערבות להגיש  ברישיונות המחזיקים ויידרש

 גובה. הקדיחה ותכנית הקידוח פיינילמא בהתאם הממונה ידי-על

. בים לרישיונות דולר אלפי 5,000 של מסך יפחת לא הנוספת הערבות

 לפני יום 14 חותהפ וכל בנפרד קידוח כל לגבי תופקד הערבות

 נסיבות התקיימו כי הממונה מצא אם אלא. הקדיחה התחלת

 .יותר נמוך בסכום תערבו לדרוש המצדיקות חריגות

, בהתחשב בחזקות הערבות גובה את יקבע הממונה – נפט חזקות  (ג)

 נמצאת היא בו בשלב, החזקה במאפייני, הפיתוח בתכנית, היתר בין

 של מסך יפחת לא נימאליתהמי הערבות גובה. הנפט שדה ובגודל

 חזקה בגין דולר אלפי 7,500-ו ביבשה החזק בגין דולר אלפי 1,500

 .בים

 45 בתוך הנפט אגף דיבמשר תופקדנה הערבויות קיימות קותבחז (ד)

. הערבות גובה לגבי הממונה הודעת שליחת מיום ההנחיות ימים

 .החזקה מתן במועד תופקדנה הערבויות חדשות בחזקות

 בתקפן יעמדו אלה הנחיות לפי שניתנו הערבויות – יותהערבו תוקף (ה)

                                                           
43  g.aspxs/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchDrillin.gov.il/Subjectyenerg//http:. 
44  dfy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/Drilling/WellDesignGuidelines.perghttp://en 
45  bjects/OilSearch/Documents/Drilling/NFT_95_2015.pdfhttp://energy.gov.il/Su 
46  GuidelinesDeliveryData.aspxGxmsMniOS//energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/http: 
47  ts/Drilling/OffshoreWellAbandonmentGuidelines.pdfnDocume/http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch

  

http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOilSearchDrilling.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/Drilling/WellDesignGuidelines.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/Drilling/NFT_95_2015.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Pages/GxmsMniOSGuidelinesDeliveryData.aspx
http://energy.gov.il/Subjects/OilSearch/Documents/Drilling/OffshoreWellAbandonmentGuidelines.pdf
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 הממונה הודיע לא עוד כל, ניתנו שבשלה הזכות פקיעת לאחר גם

 הזכות שפקעה לאחר שנים משבע יותר לא אך בהן צורך שאין

 .ניתנו שבשלה

  (ii( 48ביטוח פוליסות  

מחזיקים ברישיונות המגישים בקשה לביצוע קידוח וכן מחזיקים בחזקות 

 ת בהנחיות.ביטוח בהתאם לדרישות המפורטו אישוריהמציא נדרשים ל

 ערבות לחלט רשאי יהיה הממונה ,ההנחיה בהוראות עמידה אי של במקרה

 .העבודה בתוכנית עמידה אי בכך לראות רשאי יהיה וכן מצאהשהו

 לערוך שיש ביטוחים בדבר דרישות גם הממונה כלל ל"הנ בפרסום

 לשנה אחת כי דרש הממונה. לחזקות ןוכ ובים ביבשה קיימים לרישיונות

 ם עם הממונהאישור ביטוח שסוכ בחזקה או/ו ברישיון הזכות עלב ימציא

 בהנחיות יקבעוי וגשי שבו והאופן אישור הביטוח כי קבע הממונה ואולם

 . פורסמו טרם ואלו, זה בעניין שיפורסמו עתידיות

 ורותהאמ ההנחיות במסגרת השותפות נדרשה, לעיל לאמור בהתאם

 .אוטונומיות נקאיותב ערבויות להפקיד חזקות קבלת ובמסגרת

פט, לחוק הנ 76פרסם הממונה הנחיות לעניין סעיף  31.12.2015ביום  (3

להעברת ושעבוד זכות נפט )היתר מוקדם, שמטרתן להסדיר את הפרוצדורה 

 49זיים( בזכות נפטלוגים חורשיון וחזקה( וטובת הנאה )לרבות זכות לתמ

המאפשרות  (. ההנחיות כוללות הוראות"ההנחיות)להלן בסעיף זה: "

ענייני הנפט: לאשר העברה של רשיון ושל טובת הנאה ברשיון  לממונה על

רם אישר הממונה כי קיימת תגלית )כמשמעה בחוק הנפט(; לאשר בט

ט משטח העברה של חזקה או טובת הנאה בחזקה לאחר שהחלה הפקת נפ

ו זכות קדימה למי יחזקה; לאשר העברה של היתר מוקדם שניתנה לגבה

לט בבעל ההיתר המוקדם, והכל בהתקיים די מי ששובו היא בי שהשליטה

בהנחיות, הנוגעים, בין היתר, למועד הגשת תנאים מסויימים שנקבעו 

הבקשה, לניסיון בחיפוש ובפיתוח של בעל הרשיון, ליכולת הפיננסית של 

קשה, בלזמן שנותר עד לפקיעת הרשיון במועד הגשת ה הרשיון, בעל

 .תולהוכחת יכולת כלכלי

לאשר העברת זכויות נפט, אף שלא מתקיימים כל התנאים, רשאי הממונה 

בזכות( או בהתקיים  5%-ברת זכויות בהיקף זניח )לא יותר מכשמדובר בהע

 .טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמפורט בהנחיות

ה( להעברה של תמלוגים חוזיים )כמשמעם בהנחיות אלא יאשר הממונה 

וינוצל במסגרת הזכות )למעט יופק ערך הנפט שמ 5%אשר ערכם עולה על 

ל זכות נפט או של טובת הנאה במקרים חריגים(, וכן לא יאשר העברה ש

                                                           
יות למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט, פרסם משרד האנרגיה להערות הציבור טיוטת הנח 201616.11.יום ב  48

, נכון למועד דוח זה חלף המועד השותפותפוליסות הביטוח. למיטב ידיעת  -ת חיוהמתייחסת לתיקון סעיף ב' בהנ
 רות הציבור לטיוטה האמורה וטרם פורסם נוסח מחייב שלה.עלהגשת ה

נפט או טובת הנאה בין כל מי שיש לו במישרין חלק בזכות  יחולו גם על העברה של זכות 76הנחיות לעניין סעיף צוין, כי י  49
הנאה  ים טובתצה מכוח ההסכם ביניהם, וכן יחולו על העברה או הקצאה של אמצעי שליטה המקנקבונפט במסגרת 

   טובת הנאה בעניין זכות נפט. ות נפט אוכבעניין זכות נפט או שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה ז
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בעניין זכות נפט, אם לדעתו מתקיימים תנאים מסויימים, הכוללים 

וע חובות בעל זכות הנפט, או בתחרות בביציעה אפשרות שלעיכוב או פג

ם לאוצר המדינה מגיעיהתמלוגים היפושים וההפקה או בתשלום חבתחום ה

 .לפי חוק הנפט והדין ועוד

הממונה שלא  ת הוראות, הנוגעות בין היתר, ליכולתכן, כוללות ההנחיו-כמו

לאשר העברה, אף שמתקיימים כל התנאים למתן האישור המפורטים 

טרם החלה  טר שעבוד של זכות נפט או טובת הנאה בזכות נפלאשיות, בהנח

 .ודוע הפקה מסחרית

הגישה נובל ערעור לשר האנרגיה, בעקבות פרסום  31.1.2016יום כי ב יצוין,

בהירות באשר לתנאי -ות כאמור. ההנחיות כאמור, נטען, יוצרות איהנחי

אלי דין הישרהעברת זכויות נפט והיקפן חורג מגדר התחום המוכר ב

ת בקנה עוד נטען כי הן אינן עולו להנחיות מינהליות ואין להותירן על כנן.

 .פרקטיקה הנהוגה בסוגיה זו בעולםעם ה אחד

הנחיות בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור פרסם הממונה  31.12.2015ביום   (4

לייצוא גז טבעי, הקובעות בין היתר את המועד והאופן להגשת בקשה 

 א גז טבעי משטח החזקה, הפרטים שיכללו בבקשהור לייצולקבלת איש

בהרות בקשר לאישור ייצוא ליה, וכן הכאמור והמסמכים שיצורפו א

 תנאים שפורטו במתווה הגזכי אישור ייצוא יינתן בהתאם לכאמור. יודגש, 

 ., ובכפוף לכל דין)ו( לעיל14.2כמפורט בסעיף 

ונה לאישור תגלית, פרסם משרד האנרגיה את הנחיות הממ 27.12.2017 ביום (5

בות שיון, ובעקשר ביצע קידוח במסגרת הריאן בעל רישיון חיפוש לפיה

פט הקידוח ומבחני ההפקה שנערכו בו נמצאו שכבות המכילות גז טבעי או נ

בהיקף אשר לדעת בעל הרישיון מתאים להפקה מסחרית, יגיש לממונה 

 50ת בהתאם להנחיות.בקשה לאישור תגלי

ה ללבחינת מדיניות הממש אימוץ המלצות הוועדות החלטות הממשלה בדבר (יג)

 בנושא משק הגז הטבעי

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז  2011ר ודש אוקטובבח

ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל משרד  בישראלהטבעי 

פרסמה ועדת צמח דוח סופי.  12.9.2012 "(. ביוםועדת צמחהאנרגיה דאז )"

מלצות ועדת צמח בשינויים המשלת ישראל את עיקרי אימצה מ 23.6.2013יום ב

נכנס  17.12.2015"(. ביום החלטת הממשלה בעניין ועדת צמחמסוימים )"

ר בו נעשו מספר הבהרות לעיל, אש )ו(בסעיף הגז, המתואר לתוקפו מתווה 

אנרגיה על ההודיע משרד  21.1.2018הממשלה כאמור. ביום  ותיקונים להחלטת

די בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי עי בין משרהקמת צוות מקצו

של המלצות ועדת צמח. ועדת אדירי בחנה תית "( לבחינה תקופועדת אדירי)"

                                                           
 חיות: להלן הקישור להנ 50

 se/he/oil_discovery.pdfnhttps://www.gov.il/BlobFolder/guide/oil_gas_lice 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/guide/oil_gas_license/he/oil_discovery.pdf
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ש השנים שחלפו מאז אימוץ את ההתפתחויות שחלו במשק הגז הטבעי בחמ

שנת ל ןכונעי במח ובחנה מחדש את נושא ההיצע והביקוש לגז טהמלצות ועדת צ

סמה ועדת אדירי את מסקנותיה הסופיות, פר 18.12.2018. ביום ואילך 2018

ת עיקרי המלצות ועדת אדירי אל אאימצה ממשלת ישר 6.1.2019וביום 

החלטת הממשלה בעניין "(. להלן עיקרי החלטת הממשלה בעניין ועדת אדירי)"

 ם להשפיע על פעילות השותפות:ועדת אדירי העשויי

(i) ר בהיקף שאושר מקומי יוותשיש להבטיח לטובת השוק ה יהיקף הגז הטבע

ל צריכה בש(, לאחר עדכון BCM 540בהחלטת הממשלה בעניין ועדת צמח )

הכמות המינימאלית )" BCM 500 עד כה, ויעמוד על BCM 40 -של כ

המשק לתקופה  "(, אשר יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכיומילמשק המק

פי גז טבעי ל כמות -, "כמות הגז הטבעי"ההשנים הקרובות. בסעיף ז 25של 

בתגליות המוכרות על  PRMSבמצטבר לפי מערכת   2C -ו 2Pקטגוריות 

ממונה על ענייני הנפט, לגביהן ניתנו חזקות ואשר חיבורי החזקות ה ידי

ן למשק תאם לתוכנית פיתוח באופן המאפשר את אספקתלחוף הושלם בה

 .הישראלי

(ii) שהוכרו יותת למשק המקומי לעניין תגליחובת אספקת הכמות המינימאל 

לפני אישור החלטת הממשלה בעניין ועדת אדירי, תיוותר כפי שנקבעה 

 ת הממשלה בעניין ועדת צמח, כמפורט להלן:טבהחל

מינימאלי שיעור אספקה  כמות הגז הטבעי במאגר
למשק המקומי מכמות הגז 

 ר הטבעי במאג
 

 50% )כולל(  BCM 200מעל 

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-ל העולה או שוו

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -עולה או שווה ל

בע על ידי הממונה על ענייני ייק BCM 25 -נמוך מ
 הנפט

 

המינימאלית למשק המקומי לעניין תגליות שיוכרו חובת אספקת הכמות 

  ירי תהיה כמפורט להלן:משלה בעניין ועדת אדלאחר אישור החלטת המ

ינימאלי ור אספקה משיע כמות הגז הטבעי במאגר
למשק המקומי מכמות הגז 

 הטבעי במאגר 
 

 55% ומעלה BCM 200 -נוסף מ BCM 1על כל 

 BCM 200 50%ועד  BCM 50 -נוסף מ BCM 1על כל 

לא תחול חובת אספקה למשק    BCM 50 -נמוך מ
 המקומי

 

ות נוספות יקבע הממונה נם משותפים לישראל ולמדיוין כי לעניין מאגרייצ

כמו כן, נקבע כי מתקני הייצוא  פט תנאים והסדרים ספציפיים.ענייני הנ על

מים בשטח הנתון לשליטת ישראל הנמצא באזור הכלכלי הבלעדי יהיו ממוק

 .צדדי בין ישראל למדינה אחרת-שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם דו
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(iii) הגז , וכמות 51על ענייני הנפט הה טעון אישור מאת הממונגז טבעי יהי ייצוא

סי של הכמויות המותרות לייצוא לייצוא תהא בהתאם לחלקן היח הניתנת

ותה עת בכפוף להבטחת הכמות המינימאלית למשק המקומי, במאגרים בא

 .כאמור

(iv) ו בעל חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא מטעמ

ובשיעורים שנקבעו,  ומשק המקומי בהתאם לגודלכנגד חובת אספקה ל

ה על התחרות, לאחר ממונה על ענייני הנפט והממונף לאישור הובכפו

 .הרלוונטיים ששקלו את כלל השיקולים

(v)  ,הוחלט לקבוע חובת חיבור מאגרים למשק המקומי בהתאם לגודל המאגר

 יחויבו בחיבור  200BCMמאגרים בהיקף העולה על  באופן הבא: )א(

סחרי; עי באופן מולפני מועד הזרמת הגז הטב למשק המקומי, עם פיתוחם

ז אשר יחלו בהפקה מסחרית של ג  BCM 200 -ל BCM 50)ב( מאגרים בין 

, 31.12.2032, יחויבו בחיבור למשק המקומי עד ליום 1.1.2028טבעי עד יום 

שר יחלו בהפקה לפי שיקול דעת הממונה על הנפט; מאגרים כאמור א

 עם פיתוחם,ויבו בחיבור למשק המקומי ח, י1.1.2028ית לאחר יום מסחר

לא  BCM 50בעי באופן מסחרי; )ג( מאגרים עד ולפני מועד הזרמת הגז הט

חויבו בחיבור למשק המקומי. במקרה של שדות המפיקים באמצעות י

מערכת הפקה אחת, כאשר לפחות בשתיים מהחזקות שבשטחן מצויים 

 50%-ק בלמעלה מיהה המאושר כמפעיל או מחזות אלה קיים גורם זשד

ובת החיבור למשק ת הגז בשדות אלה לעניין חחישוב כמו מהזכויות,

על אף האמור, הממונה יהיה רשאי, המקומי תיעשה באופן מצרפי. 

 .בהחלטה מנומקת, שלא לחשב את כמות הגז הטבעי בשדות באופן מצרפי

(vi) משק המקומי, להטיל על ת גז טבעי נוספים לעל מנת לעודד חיבור שדו

מונה על התקציבים במשרד בעי ועל המונה, על מנהל רשות הגז הטמהמ

ימי נוסף בפוליגון אוצר, לבחון את השתתפות המדינה בהקמת מכלול ה

ח, הכולל תחנת קליטה ימית וחיבורה /37הדרומי שאושר במסגרת תמ"א 

הדרומי  ת חיפוש במרחב הימילחוף, ככל שלדעת הממונה התפתחה פעילו

אמצעים נוספים ונה לבחון לאמור לעיל, להטיל על הממ של ישראל. בנוסף

ז הטבעי, וי פוטנציאל הרווחה הכלכלית הנובעת משדות הגלעידוד מיצ

ובכלל זאת לעודד חיבור למשק המקומי של שדות שאינם מחויבים 

 .לעיל בחיבור, או שקיבלו דחייה בחובת החיבור בהתאם למפורט

(vii) 2030השעתית באמצע העשור  מחסור אספקת ביקושים ברמהלאור צפי ל 

הטלת חובה על הממונה על  לגבש תמהיל פתרונות ובהםמוצע  2040עד 

שורי הייצוא לסוגיית הביקוש למשק המקומי ברמה הנפט להתייחס באי

השעתית, לפעול לעידוד חיבור של שדות נוספים למשק המקומי )בייחוד 

סכם עם ה((, ולבחון את ביטול ה2040עד  2030העשור הבא )לקראת אמצע 

                                                           
 ףטבעי, ראו סעי שת בקשות לקבלת אישור לייצוא גזני הנפט בעניין הגה על עניילפרטים אודות הנחיות הממונ  51

 להלן.  (3)יב(1.14.2
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יום הוא עד שנת )תוקף ההסכם כ 2021בשנת רק   (LNG)אוניית הגז הנוזלי

2022.) 

(viii) רגיה, בהתייעצות עם שר האוצר ושר הכלכלה להטיל על שר האנ

והתעשייה, לגבש עקרונות של הרגולציה הנדרשת בנוגע למכירה של גז 

ר מוצרי המשך המיועדים קומי המיועד לייצוטבעי לצרכנים במשק המ

 52.קרם לייצואיבע

(ix) ליזום תיקוני אסדרה  בהתייעצות עם שר האוצר,האנרגיה,  להטיל על שר

, ככל שיידרש, לצורך אסדרת סחר משני בגז טבעי, לרבות תיקוני חקיקה

שעשוי להיות מופנה לייצוא. בכלל זאת, להטיל על שר האנרגיה, 

 עות תיקוני האסדרה האמוריםוצר, להבטיח באמצבהתייעצות עם שר הא

ות ופנה לייצוא יתאפשר בכמוי להיות מכי סחר משני בגז טבעי שעש

י למשק הישראלי בשנה מסך המכירות של גז טבע 3% -המוגבלת ב

הכוללת המובטחת  החולפת. כמות זו לא תיספר לעניין חישוב הכמות

שדה ה המינימאלית של למשק המקומי, אולם תיספר לעניין חובת האספק

כאמור ת המוגבלת ובהר כי לצורך ייצוא הכמומגז טבעי למשק המקומי; 

 .צואלא יידרש אישור י

(x) יבחן על ידי הממשלה בתום חמש החלטת הממשלה בעניין ועדת אדירי, ת

שנים ממועד אישורה לצורך עריכת שינויים, ככל שיידרשו, לגבי המדיניות 

שנים ממועד אישור  הממונה לאחר חמש ביחס לתגליות שיוכרו על ידי

ק המקומי ובהתחשב לצורכי המשעניין ועדת אדירי, בהתאם בההחלטה 

 .הגז הטבעי בהיצע

 ול בגז טבעיח בענין וטיפ/37תכנית מתאר  (יד)

לשם יצירת התשתית התכנונית לחיבור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה 

תכנון ועצה הארצית להארצית והקמת המתקנים הדרושים לשם כך, אישרו המ

"תכנית ישראל את  "( וממשלתהמועצה הארצית" :ולבנייה )להלן בסעיף זה

בעי מתגליות לקית ברמה מפורטת בענין קבלה וטיפול בגז הטמתאר ארצית ח

"(. ח/37תמ"א " או "התוכניתועד למערכת ההולכה הארצית )להלן בסעיף זה: "

דרושים קמת המתקנים ההתוכנית מייעדת שטחים )יבשתיים וימיים( לה

קבלה וטיפול  יתר, תחנותל גז טבעי הכוללים, בין השבתהליך הפקתו והולכתו 

ח של מאגר לוויתן . תוכנית הפיתועי, צנרת להולכת הגז וכיוצ"בבגז טב

 ח. /37לתמ"א לעיל, תואמת  1.8.6 סעיףבמתכונת המפורטת ב

ניתן פסק דין  22.12.2015. ביום צג"כנגד התכנית הוגשו מספר עתירות לב

המשפטיות ת צלחה את מרבית המשוכות יבעתירות, אשר קבע כי התוכנ

זאת,  הביקורת השיפוטית. עםהעותרים הציבו בדרכה, ועדה, כמכלול במבחן ש

בית המשפט לא קיבל שתי טענות נקודתיות אשר הועלו בעתירות הנ"ל, וקבע כי 

שני הפגמים  חודשים לתקן את 18 תינתן למועצה הארצית שהות של

  הספציפיים שנמצאו בתכנית.
                                                           

מפעל לייצור אמוניה  ת, לא ייחשבו לייצוא כמויות גז טבעי שישמשו את המפעל אשר יוקם בעקבות המכרז להקמולםא  52
 במישור רותם.
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ת ותוספות בתוכנית בהתאם לבצע התאמוהחליטה המועצה  2.2.2016 םביו

אישרה  27.3.2016לת ישראל. ביום ר, ובכפוף לאישור ממשכאמו צלפסיקת בג"

 ועדת שרים לענייני תכנון, מקרקעין ודיור )קבינט הדיור( את התיקונים שבוצעו

סף, ביום ובעניין. בנ צועצה הארצית, בהתאם לפסיקת בג"ידי המ-בתוכנית על

יבשה( -)בחתך ים  צית את תמהיל הטיפולהמועצה האראישרה  5.4.2016

בתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן, ואת מיקום "( המופיע היל הפיתוחתמ)"

ח. /37מתקני הטיפול העיקריים, בהתאם להוראה שנקבעה לעניין זה בתמ"א 

ון חירום סביחס להקמתו של מיכל אח צהוגשה עתירה לבג" 31.10.2016ביום 

 ת, בין היתר, בטענה שמיקומו של מיכל זה לאט באתר חגייבשתי של קונדנס

מועצה הארצית במסגרת האישור שנתנה לתמהיל ידי ה-אושר כנדרש על

ת, , אישרה המועצה הארצי6.12.2016הפיתוח. בעקבות הגשת העתירה, ביום 

דנסט באתר נדכון לתמהיל הפיתוח, באופן שמתקן אחסון הקולמען הסר ספק, ע

 ידי המועצה-ח, ייכלל בתמהיל המאושר על/37 נקבע בתמ"אחגית, במיקום ש

  נמחקה העתירה.זאת  הארצית. בעקבות

הוגשה עתירה חדשה נגד החלטת המועצה הארצית הנ"ל מיום  3.4.2017ביום 

אישור מיכל יבשתי לאגירת קונדנסט נטען, בין היתר, ש . בדיון שנערך6.12.2016

ני טיפול בים, ואינו להקמת מתק ח/37דיפות שהוקנתה בתמ"א עסותר את ה

ין, שלפיה אגירת הקונדנסט וח של מאגרי כריש ותנמתיישב עם תכנית הפית

( בסמוך לפי הבאר. בעקבות המלצת בית המשפט, FPSOתהיה במתקן ימי צף )

דיון נוסף ביחס למתקן חגית, ואף  6.12.2017הארצית ביום  קיימה המועצה

אגר לוויתן. לאחר שמיעת פיתוח של מאת הכללתו בתמהיל תכנית ה אישרה

 את העתירה. 24.12.2017ביום  צנוספות, דחה בג"טענות 

המשפט לעניינים מינהליים בחיפה עתירה -הוגשה לבית 18.10.2018ביום 

ז טבעי לאשר את י המחוזית למתקני גמינהלית נגד החלטת רשות הרישו

שות שר ה בטענהטח באתר חגית. עיקר העתירשהבקשה להיתר לעבודות פיתוח 

 -ייה גדותם של העותרים לבקשה להיתר בנהרישוי סירבה לשמוע את התנ

התנגדות הטוענת לפגיעה של דרך הגישה למתקנים והעבודות לביצועה בעדר 

ם "בעלי נכס" נימוק שהעותרים אינב -בקר שהעותרים מגדלים בסמיכות 

שוי טענה ות לבקשה להיתר. רשות הרידהזכאים על פי הדין להגיש התנג

, אשר צורפה גם כן כמשיבה נובלכמוה תשובתה שיש לדחות את העתירה, וב

, והצדדים ממתינים 27.1.19לעתירה. הדיון האחרון בעתירה התקיים בתאריך 

ביצוע  תישו יחד עם העתירה בקשה לצו ביניים שימנע אדין. העותרים הג-סקלפ

ים את ההליך מסגרת ניסיונות, שלא צלחו, לסיבהם ממנה בהעבודות, אך חזרו 

 בהסדר מוסכם.

עמותת שומרי הבית ורשויות מקומיות שונות הגישו עתירה  23.1.2019ביום 

במסגרתה מבוקש להורות לשר האנרגיה לקיים רגיה וכנגד נובל אנכנגד שר ה

ת ים הבטחוניים של החלופות השונוחינת ההיבטך סדור מול שר הביטחון לביהל

לשר לקבל את אישור הקבינט המדיני  למיקום אסדת לוויתן וכן להורות
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פי הבאר לאסדה קבועה -ביטחוני לשינוי מתווה הפיתוח מאסדה ניידת על

 ביניים המונע פעולות להתקנת האסדה. החוף. כן התבקש צו בקרבת 

נוסף על ההליכים המתוארים לעיל, בשנה החולפת הוגשו מספר עתירות לבית 

ה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים וכן לבג"צ, אשר שפט המחוזי בחיפהמ

תקיפת היבטים שונים הנוגעים לתוכנית הפיתוח של  תכליתן המשותפת הינה

, הן בקשר עם המקטע הימי והן בקשר עם המקטע היבשתי, פרוייקט לוויתן

לרבות אישורים רגולטוריים אשר ניתנו לנובל בקשר עם תוכנית הפיתוח וכן 

פות. יצוין, כי עד כה נדחו כל העתירות אשר התקיים בהן דיון, אם סוגיות נוס

בדרך של דחיה, וכן נדחו בקשות שונות שהגישו העותרים  םואבדרך של מחיקה 

פי -בעתירות השונות למתן צווי ביניים בקשר עם העתירות שהוגשו. יצוין, כי על

יבה הערכת יועציה המשפטיים של נובל )השותפות אינה במעמד של מש

, הסבירות כי להליכים משפטיים שטרם נדחו תהיה בעתירות שהוגשו עד כה(

-וכה מעל יכולת הפקת הגז מלוויתן במועד המתוכנן הינה נמהשפעה שלילית 

50%  

 לתחבורה בנפט הישראלית התלות הפחתת ברבד ממשלה החלטת (טו)

בדבר הפעלת תכנית  30.1.2011מיום  2790ס' בהמשך להחלטת ממשלה מ

"(, יפי נפטלתחל אומיתהתוכנית הלנפט בתחבורה )" לאומית לפיתוח תחליפי

קידום מעבר בענין  5327החלטת ממשלה מס'  פורסמה 13.1.2013ביום 

למקורות אנרגיה חליפיים לנפט, וזאת  2025עד  2013 התחבורה בישראל בשנים

ור אנרגיה בישראל תה של משקל הנפט כמקכדי לאפשר את היתכנות ההפח

ת תאם לתחזיו, בה2025בשנת  60%-ושל כ 2020בשנת  30%-בשיעור של כ

מעת כדאי כלכלית. ההחלטה כאמור מתמקדת בהטהצריכה וככל שהמעבר 

טכנולוגיות המקטינות את השימוש הישראלי בנפט בתחבורה, ומתמקדת הן 

, שאינם ורות אנרגיה חליפייםבבניית רגולציה שתאפשר את הטמעתם של מק

שהומר  (, גז טבעיCNGטבעי דחוס ) מבוססי נפט, במשק המקומי, כגון: גז

מדיניות ן ומתנול, והן ביצירת תהליכים לבחינת ( ותערובות בנזיGTLק )לדל

 .עתידית עבור דלקים חדשים

 האזורים הימיים חוקהצעת  (טז)

ממשלתית, הצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק  6.11.2017ביום 

"(. החוק המוצע ימיים םהצעת חוק אזורי)" 2017-ורים הימיים, התשע"חהאז

המסגרת המשפטית החולשת על שטחי הים )לרבות שטחי ים  לקבוע את שמבק

גבולות המדינה(, את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן שמעבר ל

 .פעילויות המבוצעות בהםאת גבולות הסמכויות שהיא רשאית להפעיל ביחס ל

ה את הצעת חוק האזורים נהכנסת אישרה בקריאה ראשו 13.11.2017ביום 

נתקיימו מספר דיונים בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה לקריאה  מיים, ומאזהי

המוצע ככל שיאושר במליאה בקריאה שניה ושלישית,  לחוק ה ושלישית.שני

עד ויות שלה, אשר נכון למועשויה להיות השפעה על פעילות השותפות והעל

ואר ר זה, יצוין, כי בחודש ינשפרסום הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה. בהק

, פיסקלי(-יתנה חוות דעת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )כלכלינ 2013
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אשר קבעה כי, בהתאם לדין הישראלי ובהתחשב בהוראות המשפט הבינלאומי, 

עוסקים המדינה הן את הדינים ה ניתן להחיל בשטחי הים שמעבר לגבולות

ביבה של שראל, הן את דיני הגנת הסיברגולציה של תחום הנפט והגז הטבעי ב

עת ינת ישראל והן את הדינים הפיסקליים של מדינת ישראל. חוות הדמד

 .האמורה לא שללה תחולה של דינים נוספים

 PPCA והסכםהסכם פריז  (יז)

 קואליציה עולמית -PPCA -הצטרפה ישראל ליוזמת ה 2018בחודש דצמבר 

עם מדיניות מתקדמות  דותעמוד בשורה אחת יח –לצמצום השימוש בפחם 

ריטניה, צרפת, דנמרק והולנד. השותפים ליוזמה מתחייבים מת קנדה, בכדוג

ת באופן הדרגתי ייצור חשמל מפחם וכן לתמוך באנרגיה נקייה במדיניות להפחי

 -ת החתת השימוש בפחם במדינוממשלתית ותאגידית. הקואליציה תומכת בהפ

OECD  יותר, . הצעדים המשמעותיים ב2050ובעולם כולו עד שנת  2030עד שנת

עה על בסיסם אושרה הצטרפות ישראל ליוזמה זו הם, בין היתר, הקביאשר 

בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, המהווה  1-4בהחלטת הממשלה כי יחידות 

 וכן; רט להלןכמפו 2022 סגרו עד יונישליש מכושר הייצור הפחמי בישראל, יי

 שנמסר כפי .שימוש בפחםבאופן מוחלט ה יופסק 2030ההצהרה כי עד לשנת 

 להמשיך הזדמנות מהווה ליוזמה ישראל הצטרפות, האנרגיה משרד בהודעת

מדיניות הממשלה להפחתת השימוש בפחם בתמהיל הדלקים לייצור  את ולקדם

אל, מפחית את חשמל, גם בזירה הבינלאומית שכן צמצום השימוש בפחם בישר

 נה התחייבההמדיחממה אשר  גזיהפחתת  דזיהום האוויר ומסייע בהשגת יע

הסכם פריז ישראל חתמה על  יצוין כי,. 2015להם במסגרת הסכם פריז משנת 

, הינן העצמת יישום אמנת המסגרת של היתר בין, ומטרותיו, 2016בשנת 

"(. לאור הסכם פריז"האו"ם בנושא שינוי אקלים וכן צמצום פליטת גזי חממה )

בהגברת  וסקתת מדיניות סביבתית העמהאמור, ממשלת ישראל מקד

סתמכות על גז טבעי והשימוש בו בתחומי ייצור החשמל, התעשייה הה

צוין, כי ההתחייבות המרכזית של כל מדינה החתומה על והתחבורה. עוד י

נקוט הסכם פריז הוא להגיש תוכנית כל חמש שנים שבה יפורטו הדרכים שת

 .כדי להתמודד עם שינויי האקלים

  (יח)

פורמה בחברת החשמל ובמשק והר ש בפחםשימושר האנרגיה להפחתת ה תוהחלט .1.14.3

 החשמל

יופחת  2016חברת החשמל כי בשנת הנחה את שר האנרגיה  29.12.2015ביום  .א

 2017. החל משנת 2015ביחס לשנת  15%השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 

עשה נביחס לשימוש ש 20%וספים ובסך הכל הפחתה של נ 5%חלה הפחתה של 

ע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות הודי 24.8.2016ם ביו. 2015בשנת 

שמל עם חיבורם של שלושה מאגרי גז לחוף, והקמתן חברת הח ייצור פחמיות של

של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי תוך עד שש שנים. בהמשך לכך, ביום 

–תשס"חי חוק אוויר נקי, הפהתקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה ל 30.9.2016

בת לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, במסגרתם נקבע, בין היתר, חו , ביחס2008
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בתחנת  1-4התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת פעילותן של יחידות המשך 

 .1.6.2022הכוח הפחמית באתר "אורות רבין", זאת לא יאוחר מיום 

שק ורמה במבדבר רפ 3859מס'  ההתפרסמה החלטת הממשל 3.6.2018יום ב .ב

"(. במסגרת הרפורמה נכללים בין היתר הרפורמהבחברת החשמל )"החשמל ו

 באים:צעדים הה

(i)    5ידי מכירת -חברת החשמל תקטין את פעילותה בתחום ייצור החשמל על 

וואט, המהווים -מגה 4,000 -אתרי ייצור עם קיבולת מקסימלית כוללת של כ

ך שנה וחצי בתו –תבור לון ז כמפורט להלן: )א( אגכמחצית מייצור החשמל ב

אישור  וחצי מיום בתוך שנתיים –מיום אישור הרפורמה; )ב( רמת חובב 

בתוך שלוש שנים מיום אישור הרפורמה; )ד( חגית  –דינג הרפורמה; )ג( ר

בתוך חמש שנים  –)ה( אשכול  בתוך רבע שנים מיום אישור הרפורמה; –מזרח 

 .רמהומיום אישור הרפ

(ii) צור חדישות באמצעות גז טבעי באורות יחידות יי ם שתיחברת החשמל תקי

ימוש בפחם בתהליך יצירת בחשמל צמצום השרבית, וזאת כחלק מהמגמה ל

הפחמיות אשר צפויות להסגר. יחידות הייצור החדשות  4עד  1ובמקום יחידות 

 ה בת חדשה בבעלות מלאה של חברת החשמל. חברתידי חבר-יופעלו על

ת ההולכה וההפצה. עם זאת, יל את רשתוולהפעהחשמל תמשיך להחזיק 

ברנה לחברה ממשלתית רצית תועהאחריות והניהול של מערכת החשמל הא

 .נפרדת

(iii)  1אישרה הממשלה להשבית את יחידות  29.7.2018בהמשך לאישור זה, ביום 

 ת, בכפוף להתקיימו2022לא יאוחר מחודש יוני  הפחמיות באורות רבין 4עד 

טבעי לחוף והשלמת הקמתה של ה ספקי גז שלוש תנאים מתלים )חיבור

אישרה הכנסת  2018חודש יולי . במהלך מערכת יצור חשמל חלופית בגז טבעי(

, לצורך יישום החלטת 1996 -את התיקונים לחוק משק החשמל, התשנ"ו 

 .הממשלה בדבר הרפורמה כאמור

א בנוש ובע עקרונות מדיניותקחתם שר האנרגיה על מסמך ה 12.11.2017ביום  .ג

יצור ליערית של יחידות ייצור פחמיות, לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות הפעלה מז

חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס 

ניות כאמור, אשר מינימאלי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק. המדי

קת ם לאחר הפסשמת גום, תמשיך להיות מיוימשמשת את מנהל המערכת גם כ

גז טבעי  ותהפעלתן של היחידות הפחמיות כאמור, ובכפוף ליתירות בתשתי

באמצעות חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר למערכת ההולכה 

 .הארצית בתשתית נפרדת

 תרגיה כי החליט להורות לחברת החשמל להפחית אהודיע שר האנ 3.1.2018ביום  .ד

. לפי הודעת משרד 2015ביחס לשנת  30% בשיעור של חשמל השימוש בפחם לייצור

יבה, החלטה זו תוביל להפחתה ניכרת בזיהום אוויר סבהאנרגיה ומשרד הגנת ה

פי -מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה להגדיל את הביקושים לגז טבעי במשק. על
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ר האנרגיה, וכן שידי -דעת המשרדים, צעדים אלו, אשר אושרו עלהאמור בהו

מייצור  70%-למעלה מ 2018וויר נקי יביאו לכך שבסוף שנת לפי חוק א ת כוחתחנו

 .במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות מלהחש

פרסם שר האנרגיה את "התוכנית להצלת ישראל מאנרגיה  2018 באוקטובר .ה

שנת  שעיקרה צמצום השימוש במוצרי דלק מזהמים עד "(,התוכניתמזהמת" )"

תוך פירוט צעדים קונקרטיים וקביעת  2030 יעדים לשנתציבה . התוכנית ה2030

 ,היתר בין ,קובעת התוכניתחשמל, התחבורה והתעשייה. ה בתחוםלוחות זמנים 

 החל. 2028 משנת החל מלאה להפסקה עד, בפחם חשמל ייצור של הדרגתית הפחתה

. בלבד מתחדשות יותגרנוא טבעי גז על יתבסס בישראל החשמל ייצור זו משנה

תיאסר כניסת כלי רכב  2030החל משנת  כי וכניתהת בעתקוהתחבורה תחום ב

מכלי הרכב החדשים בישראל יונעו  100% -המונעים בבנזין או בסולר ולישראל 

מוש בתחום התעשייה קובעת התכנית הפסקת השי .בעזרת חשמל וגז טבעי דחוס

ל משנת תר החיה יעילים ונקיים יוגבמזוט, גפ"מ וסולר והחלפתם במקורות אנר

. יישום הסמה להערות הציבור ובהמשך תובא לאישור הממשלהתוכנית פור .2030

משמעותי בביקוש לגז טבעי בישראל הן במגזרי ייצור  התוכנית עשוי להביא לגידול

 .החשמל, התחבורה והתעשייה

 לוויתןלמתקני פרויקט ורשיונות  היתרים .1.14.4

מ )חברה בבעלות הולכה בע" נרגיה ללוויתן מערכתשר הא העניק 21.2.2017ביום 

כת הולכה, אשר תשמש להעברת גז להקמה ולהפעלה של מעררישיון שותפי לוויתן( 

טבעי של שותפי לוויתן שמקורו בשטחי חזקות לוויתן, או של ספקי גז טבעי אחרים 

 .הכל בכפוף לתנאי הרישיון בהתקיים תנאים מסוימים,

ת מתקני הפקת והולכת גז הקמ – בעיין קבלה וטיפול בגז טבענ תתכנית מתאר ארצי .1.14.5

 .ולכן נדרשת אסדרה תכנונית טבעי מחייבת תפיסת שטחי קרקע נרחבים

, את התכנית לעידוד 2592, אישרה הממשלה, במסגרת החלטה מספר 2017באפריל  .1.14.6

גרת התכנית, תפותח תשתית משותפת למאגרים הפיתוח של מאגרי גז קטנים. במס

תנין וחיבור של מאגרים עתידיים -מאגר כריששל , שתאפשר חיבור ראשון ניםטהק

מיליון שקלים בתשתיות אלו תעניק לבעלי  100ית של שונים לחוף. השקעה ממשלת

תנין ועל מאגרים -המאגרים תמריץ כלכלי. בנוסף, יקלו תשתיות משותפות על כריש

מו כן, מציגה התכנית כ .ףם בעתיד את ההליך התכנוני הנדרש לכניסה לחונוספי

ליון מי 10ה משמעותית בהגדלת הביקושים לגז טבעי. זאת באמצעות השקעה של מיכת

בציי כלי רכב חלוצים שיונעו בגז טבעי וכן אפשרויות לעידוד והגדלת כמות  ש"ח

וסף, במסגרת ההחלטה, יוכלו האוטובוסים והמשאיות שיופעלו באמצעות גז טבעי. בנ

ת מתחדשות ובגז טבעי בתנאים גיוכנית לייצור חשמל באנרם תדיזמים פרטיים לק

וספים הכלולים בתכנית יובילו לפיתוח שפורטו בהחלטה. צעדים אלו וכן צעדים נ

 .מאגרי גז טבעי נוספים, ויסייעו ביצירת תחרות במשק הגז הטבעי

  רציוות של שותפות בתחום הפעיל טורייםינויים רגולש .1.14.7

 רגולטוריים שינויים חלו דוחהועד מועד  2018 תשנ ךלבמה, לעיללמתואר  בנוסף

ו הבלו על דלק )פטור והישבון( צ ם בתחום הפעילות של השותפות, כדלקמן:נוספי

הבלו על הדלק )הטלת )מיסוי ירוק(; צו  2018 -)תיקון מס והוראת שעה(, התשע"ח 
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 ; צו2019-"טע)תיקון(, התש 2018 –(, התשע"ח 3את שעה מס' והור 2בלו( )תיקון מס' 

)פחם(  2018 -(, התשע"ח 8טובין )תיקון מס' פטורים ומס קנייה על וה תעריף המכסים

 ."(הצוויםהלן יחד: ")ל

אישרה ועדת הכספים של הכנסת  ,21.2.2019, ובהתאם לתיקון מיום 14.3.2018 יוםב

 1.1.2021בהם נקבע, בין היתר, כי החל מיום ולאחריה מליאת הכנסת את הצווים, 

ממשלה לגלם עלויות חיצוניות וזאת נוכח מדיניות ה ,125% -מס הבלו על פחם בכעלה י

 הרחבת שימושים בגז טבעי. של דלקים ולעודד

 דחוסיעלה באופן הדרגתי מס הבלו על גז טבעי  1.1.2024בנוסף הוחלט כי, החל מיום 

(CNGוזאת בכפוף לקיומן ) בלו שיק סתחנות תדלוק בגז טבעי דחו 25-של לא פחות מ

יבוטל באופן  1.1.2021כי החל מיום ים לפעילות. כן נקבע נדרשאת כל האישורים ה

 לו על הסולר, המשמש בעיקר לצרכי תחבורה.הבהדרגתי 

 

  בקשר עם פרויקט לוויתן הגבלים עסקיים .1.14.8

הגבלים העסקיים בכפוף וראות חוק הענקת פטור מההגז וה מתווהלפרטים בדבר 

 לעיל. )ו(1.14.2 ראו סעיף ,מיםויילקיום תנאים מס

 

 מוצרים של שותפות רציו .1.15

 טבעי גז (א)

מתאן. ככזה,  , ומורכב רובו ככולו מגזשהינו קל ויב לוויתן תגלה במאגרההגז הטבעי ש

 שלושלל, ניתן להוביל גז טבעי בככ .לימהלקוחות הינו מיני אל להעבירוהטיפול הנדרש בכדי 

ידי -על)קרי, להופכו לנוזל( באמצעות הנזלתו  דרכים עיקריות: )א( באמצעות צנרת; )ב(

)ג(  -; ו600פי  קטןנפחו ש כךמעלות צלסיוס מתחת לאפס,  161קירורו לטמפרטורה של 

ניתן לאחסן ולהוביל  (CNG) וגז דחוס  LNG. 100מצטמצם פי ות דחיסתו, כך שנפחו באמצע

 ייעודיות.בכמויות גדולות ולמרחקים גדולים באמצעות מיכליות 

 1.17ז הטבעי ולשווקו בשוק הבינלאומי ראו סעיף לפרטים אודות האפשרות לייצא את הג

 .להלן

 קונדנסט (ב)

, ותפים במאגר להפיק גם קונדנסטי ממאגר לוויתן עתידים השעבמהלך הפקת הגז הטב

ו נדנסט נדרש טיפול מינימלי, שעיקרגז הטבעי. לקושהינו תוצר טבעי של תהליך העיבוי של ה

ר והוא משמש כתוסף/חומר גלם בייצור תזקיקי נפט או כחומ ,ייצוב, כדי להעבירו ללקוחות

הקונדנסט שתופק יות מלט(. יצוין כי כמות שתעבתי זיקוק ובעירה בתעשיות כבדות )כגון 

מספר חביות פיק עומדת על תיגזר מכמות הגז הטבעי שתופק )כמות הקונדנסט שניתן לה

 .)(MMCFל מעוקב של גז טבעי )בודדות לכל מיליון רג

 .לוויתןממאגר  קונדנסטאו  טבעי השותפות טרם החלה באספקת גז ,דוחה פרסום למועד
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 יוצלקוחות של שותפות ר .1.16

 בהסכמיםלקוחות  מספר עם התקשרוויתר שותפי לוויתן  השותפות, הדוחפרסום למועד  נכון

המהותיים לשותפות  ההסכמים עיקרי לפירוט. לוויתן מפרויקט לאספקת גז טבעי יםמחייב

 :פורטים להלןהמים רואוהבידוחות  כאמור, ראו

; 30.1.2016מפרויקט לוויתן לאדלטק בע"מ מיום  טבעי גז כם לאספקתהתקשרות בהס .א

(. המידע המופיע בדוח 2016-01-019693)אסמכתא  31.1.2016לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

 מור מובא בזאת על דרך ההפניה.המיידי הא

בע"מ. לפרטים ראו דוח  לאי.פי.אם באר טוביה הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן .ב

בו מובא בזאת על  ( אשר המידע הכלול2016-01-036885)אסמכתא  29.5.2016ידי מיום מי

 דרך ההפניה.

(; NEPCOירדן ) טבעי מפרויקט לוויתן לחברת החשמל הלאומית שלז הסכם לאספקת ג      .ג

כלול בו ע האשר המיד (2016-01-054498)אסמכתא  26.9.2016דוח מיידי מיום לפרטים ראו 

 מובא בזאת על דרך ההפניה.

לפז בתי זיקוק אשדוד בע"מ. לפרטים לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן  ת בהסכםוהתקשר .ד

( אשר המידע הכלול בו מובא 2016-01-131362)אסמכתא  24.11.2016 וםראו דוח מיידי מי

 בזאת על דרך ההפניה.

ת כוח )דליה( בע"מ. לפרטים גיולאור אנר בעי מפרויקטהתקשרות בהסכם לאספקת גז ט .ה

( אשר המידע הכלול בו מובא 2016-01-135307)אסמכתא  1.12.2016מיום  יראו דוח מייד

 בזאת על דרך ההפניה.

 BG International, למכירת גז טבעי לחברת 2014ות בלתי מחייב מחודש יוני מכתב כוונ      .ו

Limited י על יד 2015 אשר נרכשה במהלך שנתRoyal Dutch Shell ביאור ;  לפרטים ראו

 ם.הכספיי תלדוחו 2יב10

את ת לה ונובל לשותפות והודיעו לה על כוונתן להמחו קידוחים פנו דלק 19.2.2018 ביום .ז

 Dolphinusונובל לבין חברת קידוחים טבעי שנחתם באותו יום בין דלק  גזיצוא ילהסכם ה

Holdings Limited "( למצריםייצוא הסכם הו" "דולפינוסאו " "הרוכשתבמצרים "

יקט לוויתן )בהתאם לחלקה ושר עמה בהסכם לרכישת גז טבעי מפרבהתאמה(, או להתק

. רוכשתרתו ל, לצורך מכימצריםלהיחסי בפרוייקט לוויתן(, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא 

 הדוח ראו, קידוחים דלק ידי-על, כפי שדווחו למצריםתמצית פרטי ותנאי הסכם הייצוא ל

(, שהמידע האמור בו 2018-01-017890 :אסמכתא) 19.2.2018 מיום השותפות של המיידי

מכתב כוונות בלתי מחייב ל בהמשך נחתם מצרים ייצואעל דרך ההפניה. הסכם  מובא בזאת

 טבעי גז אספקתלהתקשרו שותפי לוויתן ובכללם השותפות  בו, 2015נובמבר מחודש 

ם לנהל את כוונתדים רו הצד, במסגרתו אישלצרכנים במצרים שיווקו לצורך דולפינוסל

יובהר כי המחאת  .יקט לוויתן לדולפינוסימשא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרו

מכירת גז מפרוייקט לוויתן בהסכם ל ונובל לקדהסכם הייצוא לשותפות או התקשרותה עם 

בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת,  כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין 

וודאות שהסכם  יתן ולקיום כל התנאים המתלים תחת הסכם הייצוא, וכי אין כלפי לוושות

 הסבו דלק 26.9.2018ביום  .יתקיימו בהסכם הייצואכאמור ייחתם ושהתנאים המתלים 

 .ובל לשותפי לוויתן ובכלל זאת לשותפות את הסכם הייצוא למצריםונ קידוחים

 להגדלת הרוכשתמשאים ומתנים עם  ותמנהלקידוחים , נובל ודלק פרסום הדוחנכון למועד 
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 .למצרים כמות הגז על בסיס מחייב שתסופק תחת הסכם הייצוא

בעי לכימיקלים לישראל בע"מ. ת גז טהסכם לאספקחתמו שותפי לוויתן על  21.2.2018ביום  .ח

ור ( שהמידע האמ2018-01-017899)מס' אסמכתא  22.2.2018 יידי מיוםלפרטים ראו דוח מ

 .הבו מובא בזאת על דרך ההפני

 

 בשותפות רציושיווק והפצה  .1.17

 שוק מקומי .1.17.1

הדוח, השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן, מנהלת מגעים  פרסום למועד נכון

ללם כעם לקוחות פוטנציאליים במשק המקומי ובנים, בשלבים שונים, ים ומתו/או משא

במטרה  ם, יצרני חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתייבע"מ חברת החשמל לישראל

קונדנסט. אין כל וודאות או /למכירת גז טבעי ונוספים בים להתקשר בהסכמים מחיי

צוין, כי בים. ישמגעים ומשאים ומתנים כאמור יבשילו לכדי חתימת הסכמים מחיי

נעשים בהתאם להוראות  יומתנים מול לקוחות פוטנציאליים בשוק המקומ משאים

ויתן וייקט לוובכפוף ליכולת האספקה של פר לעיל )ו(1.14.2 מתווה הגז כאמור בסעיף

הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות הנוספים )ככל שמשאים ומתנים כאמור  .כאמור

להיות תלויה גם בהמשך פיתוחה של מערכת  עשויה יבשילו לכדי הסכמים מחייבים(

 ידי נתג"ז ו/או בהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.-טבעי על ההולכה הארצית לגז

 ואייצ .1.17.2

נוסף להסכמי הייצוא שנחתמו עם לקוחות בירדן ובמצרים, נכון למועד פרסום הדוח, ב

 לוויתן: מאגר מנוספות יצוא יהשותפות בוחנת את אפשרויות 

 ביחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן מקדמת פרסום הדוח, השותפותלמועד נכון  (א)

בקשר עם  ניםמגעים ו/או משאים ומתנים שונים, בשלבים שונים, עם גורמים שו

נרת. במסגרת המשאים ומתנים הנ"ל נדונים פרמטרים מרכזיים יצוא גז טבעי בצ

תקופת בהסכמים אפשריים למכירת גז טבעי בצנרת הכוללים, בין השאר, 

בויות רכישה י, נוסחת הצמדה, התחיליחידההתקשרות, כמויות, קיבולת, מחיר 

 בדבר הסכמי הייצוא שנחתמוים לפרט מינימליות, התחייבויות לבניית הצנרת ועוד.

 לעיל. 1.16ראו סעיף 

אין וודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי יובהר כי 

ים הנדרשים לפי כל דין לכניסתם לתוקף ימו התנאושיתקימכירת גז מחייבים 

 .מור, ככל שייחתמואשל הסכמים כ

, חתמו לעיל )ז(1.16 ףבסעי נזכרה צוא למצריםהי הסכםבסמוך להסבת יצוין כי,  (ב)

לוויתן על מזכר הבנות בלתי מחייב בקשר להקצאת הקיבולת, וכן הסדרים שותפי 

מצרים, לרבות שראל לנוספים, בקשר עם העברת גז טבעי בתשתיות הולכה מי

", התשתית הנוספת"-" והבנותה רמזכובצינור הפן ערבי דרך עקבה )" EMGבצינור 

 בהתאמה(.

ונובל הודעה קידוחים מה על מזכר ההבנות מסרו דלק יצוין, כי בסמוך לחתי

, נובל קידוחים לשותפות כי חברה בבעלות משותפת של חברות בנות של דלק

 EMGמניות חברת חלק מ "( חתמה על הסכמים לרכישתEMEDושותף מצרי )"
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 EMGשר השלמת עסקת כא ,EMG"(, שהינה הבעלים של צינור EMGעסקת )"

תו במסגר EMED-ל EMGוהפעלה בין מותנית, בין היתר, בחתימת הסכם קיבולת 

 EMGאת הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור  EMED-ל EMGתעניק חברת 

 לצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים. 

 ,EMGת נקבע כי בכפוף לחתימתו של הסכם מחייב ולהשלמת עסקת ההבנו במזכר

יליון דולר מ 250שותפי לוויתן סכום של  ידי-לישולם ע EMGועד השלמת עסקת במ

י לוויתן בהתאם לחלקו היחסי בחזקות לוויתן( בתמורה )כל אחד משותפ

סכם לאפשר העברת גז טבעי ממאגר לוויתן לצורך מימוש ה EMEDלהתחייבות של 

לשותפי לוויתן ם י. בנוסף נקבעו במזכר ההבנות מנגנונים המאפשרהיצוא למצרים

  MMbtu 350,000הנוספת מעל ובתשתית  EMGלהשתמש בקיבולת הפנויה בצינור 

ליום, ככל ששותפי תמר, כהגדרתם להלן, לא ישתמשו ביתרת הקיבולת הפנויה 

 במלואה.

לכלל השותפים בפרויקט המחו  לשותפות כי  חיםקידו במקביל, הודיעו נובל ודלק

הסכם שנחתם ביניהן לבין דולפינוס ה"(  את שותפי תמרתמר )לעיל ולהלן: "

-"(, וכן נחתם עלינוסדולפ-הסכם תמרויקט תמר )"לייצוא גז טבעי למצרים מפר

ידי שותפים בתמר מזכר הבנות בלתי מחייב לפיו, בכפוף לחתימת הסכם מחייב 

, 2020ביוני  30מר לשותפי לוויתן, עד ליום ותפי ת, ישלמו שEMGולהשלמת עסקת 

לאפשר העברת גז  EMEDיון דולר בתמורה להתחייבות של למי 125סכום של 

ולפינוס, או סכום מופחת באופן יחסי היה ד-ר לצורך מימוש הסכם תמרממאגר תמ

גורם טכני  ידי-לוהתשתית הנוספת, כפי שתאושר ע EMGוסך הקיבולת של צינור 

, פרסום הדוחנכון למועד ליום.  MMbtu 700,000 ך מקיבולת שליה נמומוסמך, יה

ע להסכם מחייב שותפי לוויתן ושותפי תמר מנהלים משאים ומתנים במטרה להגי

ובתשתית הנוספת וזאת בהתחשב  EMGבקשר עם הסדרת השימוש בצינור 

 עם כמויות הגז בהסכם הייצואבמשאים ומתנים בין נובל ודלק עם דולפינוס בקשר 

, אם וככל שייחתם, ביודגש, כי ההסכם המחיי דולפינוס.-ובהסכם תמר למצרים

תשתית וה EMGהשימוש בצינור  צפוי לכלול הסדרים ספציפיים בנוגע להסדרת

הנוספת, לרבות הסדרים בנוגע לחלוקת הקיבולת בין שותפי לוויתן ושותפי תמר 

ים נוספים. ההסכם והסדר במקרים שונים, השקעות בתשתית )ככל שיידרש(

האישורים הרגולטוריים  תהמחייב, אם וככל שייחתם, יהיה כפוף לקבל

 ככל שיידרשו.ואישור משרד האנרגיה  תחרותהרלוונטיים, לרבות אישור רשות ה

 – 53להלן תיאור שווקי היעד האפשריים לייצוא גז טבעי בצנרת מפרויקט לוויתן (ג)

  ,מידע שהתקבל מחברת ייעוץ בסס עלובהת ,למיטב ידיעת השותפות – מצרים (1

ביקוש לגז טבעי במצרים הינם המשק המקומי המצרי וכן שני המקורות 

ובאידקו. מייטה בדא מתקנים להנזלת גז טבעי הממוקמים לחופי הים התיכון,

לשנה  BCM 70 -בכ תתחזיות הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי המצרי נאמדו

                                                           
 התבסס על נתוני חברות ייעוץ שונות. ן היתר, בהמידע האמור נערך, בי  53
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, הביקוש לביקוש בשוק המקומיבנוסף . 2025בשנת  BCM 78 -וכ 2020בשנת 

בשנה.  BCM 18-20 -נאמד בכ Feed Gas)) לגז טבעי להזנת שני מתקני ההנזלה

לשנה בשנת  BCM 88-90 -סך הביקוש הכולל לגז טבעי במצרים נאמד  בכ

.  מאידך, במצרים כמויות עתודות גז 2025בשנת   BCM 96-98 -וכ 2020

( וקיים פוטנציאל TCFן רגל מעוקב )ליוטרי 6354 -כ של יקף מוכחות בה

בשנים הקרובות. בשנים האחרונות היקף פעילות  לתגליות משמעותיות נוספות

האקספלורציה במצרים הלך וגבר, נתגלו ופותחו מספר שדות גז משמעותיים, 

 .(gas in placeטריליון רגל מעוקב ) 30 -שהיקפו נאמד בכ Zohrכגון מאגר 

מפיקים, בשלבי פיתוח או בסבירות גבוהה  תית משדות גזהיקף ההפקה השנ

 63 -כבו 2020לשנה בשנת  BCM 74 -במצרים צפוי לעמוד על כ לתחילת הפקה

BCM  להיצע ממאגרים מקומיים, נחתמו כאמור שני  . בנוסף2025בשנת

לשנה, נחתם   7BCMף של עד הסכמים לייבוא גז ממאגרי לוויתן ותמר בהיק

( בקשר Shellידי חברת -מזכר הבנות בין שותפי לוויתן ובריטיש גז )שנרכשה על

וכן  בשנה למתקן ההנזלה באידקו BCM  7 -עם יבוא גז טבעי בהיקף של כ

מצרים וקפריסין בקשר עם אפשרות של ייבוא גז משדות הגז נחתם הסכם בין 

לקידום ייבוא גז  פועלת ת, ממשלת מצריםלמיטב ידיעת השותפובקפריסין. 

( לגז HUBמישראל וקפריסין, מתוך מטרה להפוך את מצרים למרכז אזורי )

טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי המשק המקומי לצד שימוש במתקני 

גז וחיפוש פרויקטי  פיתוחפעולות עידוד וכל זאת במקביל ל הייצוא הקיימים,

 .ידי הממשלה המצרית-עלטבעי 

 הולכה למצרים תוך שימוש בתשתיות קיימות

בהתאם להערכה שנמסרה לשותפות על ידי נובל, לאור הביקושים הצפויים 

במשק הישראלי ועל בסיס תשתית ההולכה הקיימת במשק הישראלי, במועד 

ת אספקת הגז המסחרית ממאגר לוויתן, ניתן יהיה להזרים הצפוי לתחיל

ג"ז, גז טבעי בכמות הולכה הקיימת של נתדרך תשתית מערכת ה  EMG,בצינור

 בשנה(. BCM 4.5עד  4 -ליום )כmmbtu  450,000עד mmbtu  400,000 -של כ

עוד מעריכה נובל, כי ניתן יהיה להזרים גז טבעי מישראל למצרים, דרך ירדן 

שראל המחבר בין י)תוך שימוש בצינור הפן ערבי(, וזאת באמצעות הצינור 

בשנה. קרי, הכמות  BCM 2.5עד  2ות נוספת של מכ ,וירדן בצפון הארץ

ת ובתשתית הקיימת )מערכ EMGהכוללת אותה ניתן יהיה להזרים בצינור 

 7עד  6 -השקעה נוספת בתשתית חדשה, עומדת על כ לאנתג"ז ודרך ירדן(, ל

BCM בשנה. 

מידע  ן, הינהאמורות לעיל נובלת והערכ –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

והן עשויות שלא להתממש כלל או צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
                                                           

 .e 2018y, JunBP Statistical Review of World Energ, עפ"י 31.12.17 ליום  54
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הגעה להסכמים מחייבים בקשר עם לא להתממש במלואן, בין היתר, בשל אי 

בישראל ו/או בירדן ו/או במצרים, אי השלמת  הולכה שימוש בתשתיות

עקב הולכה , הפחתה בקיבולת האפשרית להעברה בתשתיות EMGעסקת 

  .של משתמשים אחרים )כגון תחנות כח( וכיו"בלהפעלה כניסה 

ירדן תלויה כמעט לחלוטין בייבוא גז טבעי לצרכי הגז של המשק  – ירדן (2

בשנים האחרונות ירדן רוכשת גז נוזלי וכן עודפי גז ממצרים. למיטב המקומי. 

  2018ידיעת השותפות ובהתבסס על מידע שהתקבל מחברת ייעוץ, בשנת 

והוא צפוי להשאר  BCM 4 -מוערך הביקוש לגז הטבעי לשימוש מקומי בכ

 הסכם נחתם 26.9.2016 ביוםלשנה בעשור הקרוב.  BCM 4.0-4.3וח של בטו

  ראו האמורה החברהלאספקת גז טבעי בין חברת שיווק ירדן )לפרטים על 

 ירדן של הלאומית החשמל חברת לבין( לעיל 1.7 סעיףבתרשים האחזקות ב

(NEPCO לאספקת )שנה לאחר  15מאגר לוויתן למשך תקופה של גז טבעי מ

. BCM 45תחילת האספקה המסחרית או כאשר היקף האספקה הכולל יהיה 

בנוסף, קיים ביקוש לגז טבעי מצד לקוחות תעשייתים אשר בוחנים אפשרויות 

 .נוזליים לגז טבעילהסב את מערכות הפקת האנרגיה מדלקים 

יבוא גז לחלוטין בי כמעטתלויה ידיעת השותפות, טורקיה  למיטב – ורקיהט (3

נשנעת על טורקיה  ,כללככמענה לביקוש המקומי שלה לגז טבעי.  LNG -טבעי ו

מספר מצומצם של מקורות אספקת גז טבעי בצנרת )רוסיה, אז'רבייג'אן 

ר רכישת יחנת אפשרויות להוזלת מחטורקיה בווכן רוכשת גז נוזלי. ( ואיראן

להפוך למדינת מעבר בכוונתה וכן  בצנרת גזהאספקת  מקורותלגוון את  ,הגז

 ערב אירופה.מרכז וממדינות בשל גז בצנרת ל

י הינה המקור העיקרי המספק חשמל לשטחישראל  – יתהפלסטינ הרשות (4

. בשנים האחרונות מקודמת הקמת הרשות הפלסטינית )איו"ש ורצועת עזה(

צור ילייצור חשמל בג'נין כחלק מהליך ליצירת יכולת ית כוח חדשה תחנ

, מנהלת נכון למועד פרסום הדוח עצמאית בשטחי הרשות הפלסטינאית. 

יתן משאבים ומתנים בשלבים שונים ת יחד עם שותפיה בפרוייקט לווהשותפו

גורמים שונים בקשר עם אפשרות לאספקת גז טבעי לתחנות כוח בשטחי  עם

 יופעלו בגז טבעי.ית, שנפלסטיהרשות ה

חתמו שרי האנרגיה של קפריסין,  2017דצמבר  בחודש -מדינות דרום אירופה  (5

ראל דרך ימי מיש-ות להקמת צינור גז תתיה על מזכר הבניוון, ישראל ואיטל

פרסם משרד האנרגיה כי בקרוב  2018ודש נובמבר ובח קפריסין, יוון ואיטליה

ידי האיחוד -ויקט הוגדר עלהפר. הצינור צפויה חתימה על הסכם להקמת

מיליון אירו הוקצו מהאיחוד  70 -ל חשיבות ייחודית וכעהאירופאי כפרויקט ב

ותכנונו. למועד  ום בדיקות היתכנות של הפרויקטי והיזמים לקידהאירופא

על פי פרסומי משרד האנרגיה, טרם נחתם ההסכם. פרסום הדוח הכספי 

בעומק  ק"מ, 2,100 -באורך של כהינו  תכנון, , שנמצא כאמור בשלביהצינור

 הקמתו עלות. BCM 10-20מטר ובקיבולת שנתית של  3,000מים מירבי של 
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בטיח אפיק ייצוא לה הןצינור ה. מטרות הקמת "חמיליארד ש 25 -כב מוערכת

שראלי ליוון, איטליה ולשווקים אירופיים נוספים, לחזק טווח של גז י-ארוך

גוון את מקורות האספקה של גז להאירופי וי של האיחוד את הביטחון האנרגט

נות, חזק את היחסים בין המדיל צינור זה, ככל שיוקם, צפויאירופה. לטבעי 

הפוך את לטבעי במזרח התיכון,  )מרכז( של גז HUB דרך ביצירת אבן תהוול

וכן לייצר הזדמנות  ת ישראל לשחקן משמעותי במשק האנרגיה האירופאימדינ

 ופה. רק  כמויות גז נוספות ממאגר לויתן למדינות באילוויתן לשוו לשותפי

 (LNG) נוזלי טבעי גז .1.17.3

בין היתר, בדיקות טכניות,  הכוללת,מבצעת בחינה השותפות, ביחד עם שותפיה, 

 FLNG - Offshore) צף ימילה קן הנזלהקמת מתשל פרויקט הנדסיות וכלכליות 

Floating LNG Facilityבחינת התנאים  , לרבותיתדיה ייעו( שימוקם בלב ים על גבי אונ

יים במטרה לקדם את האפשרויות השונות הכלכליים והאחרים בשווקי היעד האפשר

כי ישנם שיהוו את הבסיס לקבלת החלטת השקעה. יודגש  צףה ימי להקמת מתקן הנזל

החלו כבר בפעילות מסחרית או שהקמתם  מועטים ברחבי העולם אשר FLNGיקטי פרוי

יון רב ביחס ליעילות התפעולית  והטכנית ולכדאיות הכלכלית סצטבר ניהחלה , וטרם ה

תי או ימי( הינו נזלה )יבשכי הקמת מתקן ה. כמו כן יודגש צףקמת מתקן הנזלה ימי בה

קעות רים הנדרשים ועד למימון ההשת ההיתהחל מהצורך בקבל -פרויקט מורכב ביותר 

 .הנאמדות במיליארדי דולרים, הנדרשות להקמתו

  (CNGחוס )דז טבעי ג .1.17.4

 בינוניים.-גז למרחקים קצרים היא טכנולוגיה שנועדה להעברת( CNG)דחוס גז טבעי 

יוון,  לאפשר גישה לשווקי ייצוא חדשים ונוספים, לרבות עשוי ייצוא גז טבעי באופן זה

ת. יצוין כי למיטב ידיעת השותפות, בעולם לא ומדינות נוספו , איטליההים התיכוןאיי 

 באמצעות פלטפורמות ימיות CNGויקטים לאספקת רכיום פ קיימים

 פות רציוצבר הזמנות בשות .1.18

סס על כמויות הגז המינימאליות )לפי כמות להלן צבר ההזמנות של השותפות אשר חושב בהתב

כל התנאים  התקיימובהם שנקבעו בהסכמים מחייבים )הסכמים  שבחוזה(  Take Or Pay-ה

לשלם, בכפוף תחייבו הלקוחות לצרוך או יתן, אותם הולו ויקטהמתלים( לאספקת גז טבעי מפר

לוויתן להקטנת הכמות  ( כל האופציות שניתנו ללקוחות שותפי1) קריות הבאות:להנחות העי

וויתן תחל אספקת הגז מפרויקט ל ( תחילת2) ה;לעיל תמומשנ )ו(1.14.2 ףהחוזית כמפורט בסעי

על ההנחות שנלקחו ביחס  יות המחירים מבוססות( תחז3; )2019עם השלמת הפיתוח בסוף שנת 

דוח עתודות ומשאבים ל 1.3סעיף לוויתן, כמפורט ב לחישוב התזרימים המהוונים בפרויקטים

 :סמכתא)א 25.3.2019ום ימדוח מיידי כפי שפורסם ב נים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתןמות

  :ההפניה דרך על בזאת מובאע הכלול בו ( אשר המיד2019-01-024414

 דולר( יליונסך הכנסות )במי
 31.12.201855נכון ליום 

 שנה

 2020 96-כ

 2021 103-כ

                                                           
 לא חל כל שינוי בצבר ההזמנות.למועד הדוח כון נ  55
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 דולר( יליונסך הכנסות )במי
 31.12.201855נכון ליום 

 שנה

 2022 96-כ

 2023 97-כ

 2024 99-כ

 2025 92-כ

 2026 90-כ

 2027 91-כ

 2028 93-כ

 2029 94-כ

  

מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר הערכות השותפות בדבר  –י עתיד אזהרה בגין מידע צופה פנ

כמויות הגז ני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על פופה ההזמנות הינן מידע צ

ועל ההנחות לוויתן  יקטינימאליות שנקבעו בהסכמים המחייבים לאספקת גז טבעי מפרוהמ

תם האפשרית של שותן, וזאת בין היתר, עקב השפעהמפורטות בסעיף זה, ואין כל וודאות בהתממ

  .להלן 0 כמפורט בסעיף פות,מי מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השות

 תחרות .1.19

 :ובאגן הלבנט בישראל טבעי גז תגליות .1.19.1

 נפט וגז טבעי והפקה של יפושה שנים מספר גופים עיקריים בתחום חבישראל פועלים מז

חברות נפט בינלאומיות וכן משקיעים  מספרם בשנים האחרונות הצטרפו לתחום גו

העוסקים בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז בישראל, הינם  םגופיה .פיננסיים

ורים עיקריים: מתחרים פוטנציאלים של השותפות. התחרות בתחום היא בשני מיש

, ושנית, תחרות במכירת הגז 56ת הרישיונות לביצוע החיפושיםראשית, תחרות על השג

 .עי ו/או הנפט, ככל שיימצאהטב

הה בהובלת גז טבעי שלא באמצעות צנרת הולכה )כגון והגב ותככלל, עקב המורכבות והעל

והשקעות אשר מחייבת עתודות גז טבעי בהיקף משמעותי  LNGבאמצעות הקמת מתקן 

מדינה שבה נתגלה מאגר הגז י לאספקת גז טבעי הינו השוק בכספיות ניכרות(, השוק הטבע

על כן, עיקר התחרות  נור.ציי ובמדינות שכנות אליהן אפשר להוביל את הגז הטבעי בהטבע

פרוייקט לוייתן היא עם בעלי נכסי נפט הפועלים בישראל ובמדינות שכנות, וכן עם של 

 .LNGיבואני 

ראלי למשק הישכיום גז הטבעי שמסופק כון למועד הדוח, רובו המכריע של הנ .1.19.1.1

 המספק גז טבעי וממוקםהמאגר המהותי היחיד , שהינו 57מקורו במאגר תמר

ידי בעלי -למיטב ידיעת השותפות וכפי שפורסם על .לישראבשטח מדינת 

 -של סך העתודות במאגר תמר הינה כ( P2ההערכה המיטבית )הזכויות במאגר, 

ביליון  1.1 -( ויכולת ההפקה מהמאגר נאמדת בכTCFטריליון רגל מעוקב ) 11.1

בנוסף למאגר תמר, מסופקות כמויות קטנות של גז  (.BCFDרגל מעוקב ליום )

                                                           
  1.19.1.4 לפרטים בדבר הודעת שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז טבעי בהליך תחרותי שוויוני ראו סעיף          56

 להלן.
 2נגב -חיפושי גז שותפות מוגבלת, ישראמקו, דור קידוחים גר תמר הם נובל, דלקאתפי משולמיטב ידיעת השותפות,   57

 פטרוליום בע"מ.ותפות מוגבלת, אוורסט תשתיות שותפות מוגבלת ותמר ש
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 .נתג"זת הגיזוז והמצוף הימי שהוקם על ידי יטבעי באמצעות אני

וי ר לוויתן מתקדם וצפא' של מאג1לעיל, פיתוח שלב מועד הדוח וכאמור נכון ל .1.19.1.2

 .לשוק המקומי, לירדן ולמצריםחיל בהפקת גז ולהת 2019להסתיים בסוף שנת 

הודיעה חברת  2018בנוסף לצפי להשלמת פיתוח מאגר לוויתן כאמור, במרץ  .1.19.1.3

Energean Oil & Gas PLC "(Energean,)" תפות, שהינה, למיטב ידיעת השו

החלטת השקעה סופית לפיתוח מאגרי  , עלת אנרג'יאןבעלת השליטה בחבר

בעלת קיבולת הפקה שנתית  (FPSOכריש ותנין באמצעות אונית הפקה ימית )

, 201859מחודש אוגוסט  Energeanפי הודעה לעיתונות של -על. BCM58 8 -כ של

ים מותנים מאגרי כריש ותנין מכילים, באומדן הטוב ביותר, עתודות ומשאב

כמו כן, ברישיונות אחרים של . (TCFטריליון רגל מעוקב ) 2.4 -בהיקף של כ

משאבים ל אנרג'יאן בשראל קיימת הערכה, באומדן הטוב ביותר,

 1.3 -(, מתוכם כTCFטריליון רגל מעוקב ) 7.5 -פרוספקטיביים בהיקף של כ

 פי-על( בפרוספקט כריש צפון כמפורט להלן. כמו כן, TCFטריליון רגל מעוקב )

ל בשנת הזרמת הגז ממאגר כריש צפויה להתחי ,Energeanדיווחים של חברת 

החלה אנרג'יאן בביצוע תכנית הקידוחים,  2019יצויין, כי בחודש מרץ . 2021

ושה קידוחי הצפויה לכלול קידוח אקספלורציה בפרוספקט כריש צפון ושל

יצוין, כי על פי הוראות המתווה, מכסת הייצוא של . עוד 60פיתוח במאגר כריש

 אלהכמויות לוויתן, ו כמויות הגז שהתגלו במאגרי כריש ותנין הועברה למאגר

 .בלבדמיועדות לאספקת גז למשק המקומי 

טבעי על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז הכריז שר האנרגיה  15.11.2016ביום  .1.19.1.4

ור משרד האנרגיה בשר נערך עחרותי, לאור ממצאי מחקר בלתי תלוי אבהליך ת

 6.6ובו נקבע כי ניתן למצוא משאבים נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של 

תגלו באגן הימי של הטבעי, אשר טרם ז ג BCM  2,137-מיליארד חביות נפט וכ

קמ"ר  400מלי של שטחי חיפוש בגודל מקסי 24וצעו ישראל. במסגרת ההליך ה

 בעקבותיו הוענקוו 2017ר בחודש נובמכל אחד. ההליך התחרותי הסתיים ב

 ג'יאן )בעלת הזכויות במאגרי כריש ותנין(נרחמישה רישיונות חיפוש לחברת א

פורסם  26.11.2018ביום  .חיפוש אחד לקונסרוציום של חברות הודיות וןשיריו

 רישיונות מחולקים לחמישה 'איזורים' 19רתו הוצעו הליך תחרותי נוסף במסג

(zones) .19.6.2019יתן להגיש הצעות במסגרת ההליך עד ליום נ. 

בשנים ייתכן ויבצעו  כ שהוענקופי תנאי הרישיונות -עללמיטב ידיעת השותפות ו .1.19.1.5

לממצאי  בילועו ויושהקידוחים כאמור יבוצ . ככלמספר קידוחי ניסיון הקרובות

ינה( תפותחנה, וככל שתגליות אלה )ככל שתהיגז טבעי בהיקפים משמעותיים 

ם במשק המקומי ובמדינות ים אלה עשויים להוות מתחריהרי שגם מאגר

                                                           
 -היקף של כב )Spare Capacity)כוללת קיבולת עודפת  השנתיתההפקה  קיבולת, 6.3.2019אנרג'יאן מיום  מצגתפי -על  58

3.8 BCM יה ההפקהבתגליות נוספות וחיבורם לאני תלויהה. 
 .pdf-results_final-cpr-https://www.energean.com/media/2748/180809.150818 ורא   59
 .campaign.pdf-drilling-israel-energean-https://www.energean.com/media/3086/20190304ראו           60

https://www.energean.com/media/2748/180809-cpr-results_final-150818.pdf
https://www.energean.com/media/3086/20190304-energean-israel-drilling-campaign.pdf
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 .שכנות

 הויצפ שתתקבל, , שככלפרויקט תמר תייתכן שתתקבל החלטה להרחבנוסף, ב .1.19.1.6

 .ינות שכנותובמד משק המקומיבטבעי הגז ה להגדיל את היצע

י בהיקף דומה שנים מול חופי עזה מאגר גז טבע 20 -כלפני  תגלההככל הידוע,  .1.19.1.7

בעתיד מאגר זה יפותח וישווק  (, ויתכן כיBCM 30 -ס )כלממצאים של ים תטי

 .ניתרשות הפלסטילקוחות בלמשק המקומי ול

 LNG -ותפות בייצוא גז טבעי בצנרת ו/או במתחרים פוטנציאליים של הש .1.19.1.8

בעיקר חברות ענק בינלאומיות, בין חברות פרטיות ובין  םהשותפות ה ללקוחות

מדינות ו/או ב ממשלתיות, המספקות גז טבעי ללקוחות באותן מדינותחברות 

ות סחר או , חברות בינלאומיות המציעות אספקת גז טבעי וכן חברסמוכות

קת פה לאספציעות לספק גז נוזלי לאותן הלקוחות כחלושיווק בינלאומיות המ

 .גז טבעי

 :חשמל לייצור וטכנולוגיה חלופיים דלקים .1.19.2

היקף הביקוש לגז ומחירו רמת , מהווה דלק חלופי לייצור חשמלפחם ש רמאח .1.19.2.1

 .ימוש בפחם ומחירומהיקף השעשויים להיות מושפעים 

תקן קבלת למשק הישראלי באמצעות מ LNGהחל יבוא של  2013ינואר חודש ב .1.19.2.2

LNG חברת החשמל לטבעי ר אספקה של גז דרה. המתקן האמור מאפשחב

רות ילי יתוכן מייצר למשק הישרא , בנוסף לגז המסופק ממאגר תמר  לישראל 

 .אסטרטגיות

, כגון אנרגית רוח או אנרגית ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשותהרצון להגברת  .1.19.2.3

חרות לגז תות אף הן להוות מש, אשר מהוות מקור נקי לייצור חשמל, עשויש

 .הטבעי

מכירת נפט מוגבלת פחות ללקוחות מקומיים, ויכולה להיעשות בשוק  .1.19.2.4

אך גם אפשרויות המכירה רבות יותר. לאומי, ומכאן שהתחרות רחבה יותר הבינ

ידי תנודות -אשר מחיריו מוכתבים על "commodity" ינו מוצרעם זאת, הנפט ה

מפיקות נפט אחרות אינה  תהתחרות עם חברו כלל עולמיות, ולכן היצע וביקוש

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

 :התיכון הים של המזרחי באגן יטבע גז ותגליות חיפושים .1.19.3

ים שונים גר לוויתן לשווקהגז הטבעי ממא ורבדבר אפשרות מסח לעילשפורט  כפי

התיכון ובפרט בשווקי היעד של  םגן המזרחי של היבאמצעות צנרת, תגליות גז טבעי בא

השותפות עשויות לפגוע בתכניות השותפות לשווק את הגז הטבעי ממאגר לוויתן לאותם 

 שווקים

וף שנת ם לסות המוכחות במצרילמיטב ידיעת השותפות, היקף העתוד  – מצרים .1.19.3.1

גליות תלוקיים פוטנציאל  61(TCFיליון רגל מעוקב )טר 62.8 -מוערך בכ 2017

, אשר לפי Zohrהתגלה במצרים מאגר הגז הטבעי  2015בשנת  נוספות. בנוסף,

                                                           
 .tical Review of World Energy, June BP Statis2018, עפ"י 2017לסוף שנת  נכון 61
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 30 -כוערך במ (Gas in Place)"( גודלו ENI)" .Eni S.p.Aפרסומי חברת 

י. נכון נה מידה אזורגר גדול מאוד בקבר במא(. מדוTCFמעוקב )טריליון רגל 

מסחרית ממאגר ה ההפקה, ENIלמועד פרסום הדוח ובהתאם לפרסומי חברת 

Zohr  וכושר ההפקה, שעומד נכון למועד הדוח על כ 2017החלה בחודש דצמבר- 

רגל  מיליארד 3.2 -דרגה לכרגל מעוקב ליום, ואשר צפוי לגדול בה מיליארד 2.1

ות אקספלורציה ם מקדמת פעילבנוסף, מצרי. 2019שנת מעוקב ליום בסוף 

ברות בינלאומיות לצורך חבמסגרת רישיונות שניתנו והסכמים שנחתמו עם 

שנמצאים בשלב  ,ומאגרים אחרים Zohrנפט. מאגר גז וביצוע פעולות חיפוש 

ק למששל גז טבעי ע משמעותי מהווים היצ הפקה ו/או לאחר תגלית מסחרית,

ז משמעותיים נוספים אזי משאבי גותחו ויפו בנוסף, ככל שיתגלהמצרי המקומי. 

ים לספק את כל הביקוש במשק יבצירוף המשאבים שכבר התגלו הם צפו

המקומי המצרי ואף חלק או מרבית הביקוש להזנת מתקני ההנזלה שבמצרים, 

גז  לייצואנוספים הסכמים מחייבים הגיע לובכך להשפיע על יכולת השותפות ל

, נחתם פותלמיטב ידיעת השות כמו כן,. ריםללקוחות במצ גר לוויתןטבעי ממא

עם אפשרות של ייבוא גז משדות הגז  הסכם בין מצרים וקפריסין בקשר

לקידום ייבוא גז  פועלת למיטב ידיעת השותפות, ממשלת מצרים בקפריסין. 

( לגז HUBפוך את מצרים למרכז אזורי )מישראל וקפריסין, מתוך מטרה לה

קומי לצד שימוש במתקני המשק המצרכי ת לספק את וזאת על מנ טבעי,

גז וחיפוש פרויקטי  פיתוחפעולות ידוד עהקיימים, וכל זאת במקביל ל הנזלה ה

 .הממשלה המצרית דיי-לעטבעי 

יצור נכון למועד פרסום הדוח, אין בקפריסין שימוש בגז טבעי, וי – קפריסין .1.19.3.2

יבוא לויה בים מבוססי נפט והיא תהחשמל בה מבוסס בעיקרו על שימוש במוצרי

יה גאנרמוצרי נפט למיניהם, וזאת לצד קשיים בהתחברות לתשתיות השל 

באירופה בשל מיקומה הגיאוגרפי. עם זאת, בעקבות תגלית שדה הגז אפרודיטה 

 נוצר בקפריסין מקור אפשרי של גז טבעי מקומי, ואולם לאור 2011בשנת 

 היקפו הקטן של השוק ההשקעות הגדולות הדרושות לפיתוח השדה ולאור

ומי בקפריסין, נראה כי פיתוחו ואספקת הגז הטבעי לשוק יאלי המקהפוטנצ

י תלויה ביכולת הרשויות בקפריסין לקדם הקמת תשתיות ייצוא ממקוה

יפותח, עשוי להתחרות בשיווק שיצדיקו את מסחורו. מאגר אפרודיטה, ככל ש

ויות קפריסין זכ ת העניקהבשנים האחרונובנוסף,  מדינות שכנות.להטבעי  הגז

 למיטב ידיעת. מובילות בינלאומיותאנרגיה ט למספר חברות יפושי נפלח

בוצע קידוח אקספלורציה של  2017במהלך המחצית השניה של שנת תפות, והש

ים של במים הכלכלי 11בשטח רישיון בלוק  ENI -ו"SA Total "(Total ) חברות

כי  Totalחה דיוו 2017דש ספטמבר קפריסין. לאחר השלמת הקידוח האמור בחו

 .תרידוח נמצאה כמות משאבים מועטה וכי אין מדובר בתגלית מסחבקי

. היקף 6בבלוק  Calypsoעל תגלית  Total -ו ENIו הכריז 2018 שנת בתחילת

ו בוצע 2019פברואר  - 2018שים נובמבר חודהבמהלך המשאבים טרם פורסם. 

 Qatar Petroleum עם ףובשית ExxonMobilקידוחי אקספלורציה של  ניש
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כי  ExxonMobilדיווחה  2019פברואר  חודש . בסוף10לוק בשטח רישיון ב

 gas inשל גז טבעי ) TCF 5-8, נמצא מאגר בהיקף של 1-י, גלקוסנבקידוח הש

placeנמצא יבש. בכוונתה של 1-(, והקידוח הראשון, דלפין ,ExxonMobil 

משאבי  היה ויתגלו. 62ולהעריך את הפטנציאל הגיאולוגי בשטח הבלוק להמשיך

רותי חאלה עלולים להיות גורם תמשאבים  ,פים מסחרייםבהיקנוספים,  גז

באזור האגן משמעותי לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן ללקוחות במדינות 

 .המזרחי של הים התיכון

ימה לבנון הליך לחלוקת רישיונות לחיפושי גז ונפט. קי 2017במהלך שנת  - לבנון .1.19.3.3

נחתמו הסכמים בין ממשלת לבנון  2018שונים, בתחילת שנת  פי פרסומים-על

לקבלת שני  Novatek -ו  ENI,Totalהאנרגיה  בין קונסורציום של חברותל

 םיתגלו משאבי נפט בהיקפים מסחריים באותש ככלרישיונות חיפוש )בלוקים(. 

גז טבעי  אבים אלה עלולים להיות גורם תחרותי משמעותי לאספקתמש ,שטחים

 .יכוןינות באזור האגן המזרחי של הים התיקט לוויתן ללקוחות במדמפרו

 תיותעונ .1.20

חברת החשמל ויצרני חשמל יכת הגז הטבעי לייצור חשמל של ר, צובמדינות השכנות בישראל

י החשמל ומתכניות התחזוקה של יצרני פרטיים, מושפעת, בין היתר, משינויים עונתיים בביקוש

 .א הגבוהה ביותרשי של השנה )חודשי הקיץ( צריכת החשמל היהחשמל. בדרך כלל ברבעון השלי

 ייצורמתקנים וכושר  .1.21

 של פרויקט לוויתן חלתכנית הפיתו א'1שלב  .1.21.1

, בין כולליםא' לתכנית הפיתוח, 1מתוכננים בפרויקט לוויתן בהתאם לשלב המתקנים ה

ערך ; מ63ליום כל אחד  MMCF 400 -בעה קידוחים בעלי כושר הפקה של עד כהיתר: אר

מיים בקוטר צינורות תת י דוחים כאמור; שניימי המרכז את הפקת הגז מהקי-הפקה תת

להולכת הגז משדה לוויתן לפלטפורמת ק"מ, כל אחד,  115-של כ אינטש ובאורך 18

 10-ורמת הפקה הממוקמת כ; פלטפBCF 1.2ובעלי ספיקה יומית כוללת של  ההפקה

 6פית לנתג"ז; שני צינורות נוספים בקוטר ק"מ מקו החוף, מערבית לנקודת החיבור החו

נע קפיאה( ו)חומר המ MEGל אחד, להולכת ק"מ, כ 115-כ אינטש ובאורך של

אינטש להולכת קונדנסט  6פקה למערך הקידוחים; צנרת בקוטר מפלטפורמת הה

המגופים היבשתית באזור חוף דור ומשם לנקודת חיבור תחנת מפלטפורמת ההפקה דרך 

לון לבית המוביל נפט גולמי מאשק (קו צינור הנפט אילת אשקלון) צא"אלצינור חברת ק

נסט בעתות חרום דינטש לכיוון מיכל אחסון קונא 6קוק בחיפה  וכן צנרת בקוטר הזי

אינטש להולכת הגז מפלטפורמת  32; צינור בקוטר בסמוך לתחנת הכוח חגיתשימוקם 

 ( באורךumbilicalsחיבור לנתג"ז; מארז כבלי פיקוד, בקרה ושליטה )ההפקה לנקודת ה

 קה למערך הקידוחים ומאפשרים אתפלטפורמת ההפק"מ, המחברים את  115-של כ

ם. פלטפורמת ההפקה פקת הגז הטבעי מהקידוחיההשליטה, הפיקוד והבקרה על 

ת מגדל מטר באמצעו 86-מתוכננת להיות מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ

                                                           
exxonmobileases/2rel-https://corporate.exxonmobil.com/news/newsroom/news_019/0228-: ורמק   62

cyprus-offshore-discovery-gas-natural-makes 

 .7 -תן, ולווי4-תן, לווי3-ןהושלמו קידוחי לווית 2018. בשנת 5-הושלם קידוח לוויתן 30.7.2017ביום    63
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(jacket ,על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים .) מורכבים הסיפונים של

יפול המלא בגז הטבעי. עוד בין היתר, את מתקני ההפקה והט רמה, המכיליםהפלטפו

, מתקני הפרדת נוזלים מהגז הטבעי וייבוש הגז, אחסון, ויים על פלטפורמת ההפקהצמ

רדה, הטיפול, הייצוב, האחסון והמשלוח של , מתקני ההפMEGטיפול ומחזור 

מגורי עובדים,  מנחת מסוקים,כלים, משאבות, מדחסי אויר, הקונדנסט, גנרטורים, מי

למערכת מתקנים נוספים הקשורים ו, סירות הצלה, מתקני אבטחה מתקני כיבוי אש

 ה. ההפקה והטיפול של הפלטפורמ

 ויתןלתכנית הפיתוח של פרויקט לו ב'1שלב  .1.21.2

כוללים, בין  ב' לתכנית הפיתוח,1בהתאם לשלב ויקט לוויתן המתקנים המתוכננים בפר

ליום כל  MMCF 400-דוחי הפקה נוספים בעלי כושר הפקה של עד כי: ארבעה קהיתר

ימי הקיים; צינור תת ימי -התת ימית למערך ההפקה-אחד שיחוברו באמצעות צנרת תת

י אל ההפקה התת ימק"מ, שיוליך גז ממערך  115-אינטש ובאורך של כ 20נוסף, בקוטר 

; לפלטפורמה יתווסף MMCF 900-ל ספיקה יומית של כהפלטפורמה של לוויתן, ובע

 900-יימים בתוספת מדחסים, ובעל כושר טיפול של כמודול עם מתקני טיפול דומים לק

MMCFה ,( מיועדים בעיקר לייצוא האזוריRegional Export Module ,)ד עם כך שביח

 2,100-יהיה כפול היומי הכולל של הפלטפורמה א', כושר הטי1מתקני הטיפול של שלב 

MMCF1,200-על כמהפלטפורמה יעמוד  היומי כושר ייצוא הגז המקסימלי י. יצוין כ 

MMCFעשה, בין היתר, באמצעות צנרת ית . הולכת הגז מהפלטפורמה אל שווקי הייצוא

 .ייעודית

 EMG צינור עם תמר של ההפקה פלטפורמת אופלטפורמת ההפקה של לוויתן  חיבור .1.21.3

השותפות ביחד עם שותפי לוויתן בוחנים את האפשרות לחבר באמצעות צנרת ימית את 

, באופן כזה EMGעם צינור או את אסדת ההפקה של תמר אסדת ההפקה של לוויתן 

שהזרמת הגז מלוויתן לדולפינוס תהיה בצינור ייעודי ובכך ייתיתר הצורך בשימוש 

רים לצורך הולכת הגז הטבעי מישראל , בירדן ובמצבתשתיות הולכה יבשתיות בישראל

למצרים. שותפי לוויתן אישרו תקציב לתכנון ראשוני ולביצוע בדיקת כדאיות של ביצוע 

 .EMGלבין צינור או פלטפורמת תמר פרוייקט חיבור ישיר בין פלטפורמת לוויתן 

 .לעיל 1.8.6 ויתן, ראו סעיףלפרטים נוספים אודות תוכנית הפיתוח של מאגר לו

 חומרי גלם וספקים .1.22

נים השותפות בעלת זכויות ממונה מפעיל לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבל בכל פרוייקט בו

בפרוייקט לוויתן  בכלייקט. מתקני הקידוח הימיים ד הנדרש לפרוהציומקצועיים ועם בעלי 

נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם לזמינותם, לסוג הפרוייקט ולצרכים  רייעודי אח

נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר המיוחדים של כל פרוייקט. פרמטר חשוב 

וד מכך גם על זמינות הקבלנים והציענף וכתוצאה ות בה, לרוב, על היקף הפעילעליה בו משפיע

תפות אינה מתקשרת באופן ישיר עם ספקים או קבלנים מקצועיים והנדרש, ולהיפך. ככלל, הש

 . וההתקשרות היא בינם לבין מפעילי הפרוייקטים

 מים מהותיים הסכ .1.23

  :םף  השר הם בתוקתקשר החברה ואההסכמים המהותיים בהם ה

 דוחות הכספיים(.ל 5' לעיל וביאור א1.6.4סעיף ראו דרה ב' )סלהלוואה ההסכם  .א

לדוחות  5 -ו 4נות לסדרה ב' )אשר חלק מהוראותיו מתוארות בביאורים מאשטר הנ .ב
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 (.2016צורף במלואו כנספח א' להצעת המדף מת לסדרה ב' והנאמנ שטר, הכספיים. כמו כן

וח מיידי שפרסמה החברה ביום ד, לעיל א1.6.3סדרה ג' )ראו סעיף הסכם ההלוואה ל .ג

 חות הכספיים(.לדו 5וביאור  (2017-01-108226)אסמכתא:  3.12.2017

לדוחות  5 -ו 4יו מתוארות בביאורים מהוראותשר חלק שטר הנאמנות לסדרה ג' )א .ד

 (.2017א' להצעת המדף  חפלסדרה ג' מצורף במלואו כנסשטר הנאמנות  יים. כמו כן,כספה

 לעיל(. 1.9הסכם לקבלת שירותים משותפות רציו )ראו סעיף  .ה

 

 ביטוחים .1.24

וח תוחים המקובלים בתחום האנרגיה לחיפוש, פיהשותפות עורכת מעת לעת את הביט .1.24.1

יה, תנאי הרישיון, צחויבים מדרישות החוק, הרגולוהפקת גז טבעי בשינויים המ

. בארץ ובחו"ל פעילות השותפות וחשיפותיה דרישות הגופים המממנים ומהיקפי

בוצתיות הכוללות מספר מבוטחים, המכסות את הביטוחים נערכים בפוליסות ק

רק כנגד חלק מהסיכונים  בויות בפעילויות השונות של השותפות וזאתהנכסים והח

. מערך ותוצריו פיתוח וההפקה של גז טבעיהים, כמקובל בענף החיפושים, האפשרי

י (, נזקControl Of Wellסה, בין היתר, הוצאות בגין אובדן שליטה בבאר )הביטוח מכ

כן חבויות בגין נזק לגוף ולרכוש רכוש, סיכונים לעבודות קבלניות בעת פיתוח הנכסים ו

ם כתוצאה ולרבות נזקי זיה הקמה וההפקההד שלישי עקב פעילות הקידוח, צשנגרם ל

 .מאירוע תאונתי

נערכים בחלקם באופן עצמאי ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים המפורטים לעיל 

יסות הביטוח כפופות להסכמי שיעבוד והמחאת זכויות הביטוחים של נובל. פול

 .אם להסכמי מימון אשר נערכים מעת לעתבהת

התפעול ו/או  רכוש ביטוחים לכיסוי סיכוניטחון שניתן יהיה בעתיד ליכל ב ןאי .1.24.2

טחון, כי הכיסוי שיינתן יביטוחים ואין כל בלכיסויים הביטוחיים המתוארים בסעיף ה

 .רכשו, יהיה מספיקירכשו, ככל שיידי פוליסות הביטוח שיי-על

משרה )של  פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ה מבוטחת במסגרתהחבר .1.24.3

ידי -אגידים המוחזקים עלתו ל בהמוגבהשותף ה ,ף הכללישל השות ,שותפות רציו

)"פרטים נוספים על א בפרק ד' לדוח התקופתי 29(. לפרטים ראו תקנה השותפות

 . התאגיד"(

לרבות חשיפה, ה פי-עלהשותפות בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש יצוין כי  .1.24.4

זאת ביחס  כוש זה,ח ואובדן רווחים הנובע מנזק לרטביחס לערכו של הרכוש המבו

יטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, השותפות יכולה בלעלויות ה

של סכום ות הקטנה לרבהכיסוי הנרכש ו/או שינוי או צמצום /ולהחליט על שינוי 

 .יטוח עבור סיכון זה או אחרהביטוח הנרכש ו/או שלא לרכוש כלל ב

 

 טייםפהליכים מש .1.25

 ינה צד להליכים משפטיים.למועד הדוח, החברה א נכון 
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   גורמי סיכון .1.26

פט וגז כרוכה ת נשל תגליו חיפושי נפט וגז טבעי ופיתוח ותה של שותפות רציו בתחוםפעיל

ות לספי, במיוחד בכל הנוגע לפעיגה גבוהה ביותר של סיכון כבדר ת,בהוצאות כספיות גדולו

 ם.בחובם סיכונים רביחיפושים והפקה בים, וטומנת 

, קהשהחברה הנפי החוב אגרותת כל אחת מסדרו מחזיקי כלפי החברה של ואיל והתחייבויותיהה

פירעון לת הכולשותפות רציו, הרי שיההלוואות את  רועת רציו לפתלויות ביכולתה של שותפו

ידי  על החובאגרות  של הפירעון ליכולת יקריע גורם שותפות רציו מהווה שלוהאיתנות הפיננסית 

 .החברה

מגז ונפט שיופקו  יםלוגת לקבלת תמיולחברה זכו העניקהשותפות רציו מאחר שת ועוד, זא

ותם את אן יש להביא בחשבו, כויות השתתפות בהןו זותפות רציצלו ממאגר לוויתן אשר לשוינו

 לחברהע על יכולתה לפרוע את ההלוואה ירציו, אשר יש בהם כדי להשפ גורמי סיכון של שותפות

 זכות לקבלת התמלוג. על ה ועל

ואין לה  לוויתןחזקות אין השפעה על אופן ניהול בהקשר זה, יש לחזור ולהדגיש כי לחברה 

 לוויתןויות האחרים בחזקות לי הזכובע פשרים לה להבטיח כי שותפות רציוכלים המאעשה למ

החזקות, נאי תו על ידם ו/או להבטיח כי לא יופר לוויתןפיתוח חזקות ליפעלו בשקידה ראויה 

 זקות במקרים כאמור.לרבות תנאי תוכניות העבודה ו/או למנוע חילוט של הח

ה ם עלולמשותרמי הסיכון של שותפות רציו שהתמברה, וגול החפירוט של גורמי הסיכון שלהלו 

ות החוב. יצויין כי גורמי סיכון אלו רולת הפירעון של החברה את אגלהשפיע לרעה על יכ

ן אשר ר, בישראל ובעולם, בתעשיית חיפושי הנפט וגז והם גורמי סיכון עבום על ניסימבוססי

ה להיות חשופה אליהם. או עשוי שופהת רציו העריך שהשותפות חהשותף הכללי בשותפו

 לות חיפושי נפט והפקה בים.תוקף בכל הנוגע לפעימשנה  בליםהדברים מק

 

 תלות בשותפות רציו ובשותף הכללי בה .1.26.1

וע את את ההלוואה שהוענקה לה על ידי החברה, תלויה, בין לפר תשל השותפוהיכולת 

קית במסגרת לותה העספעי כולתה לגייס הון ובהצלחתר, בחוסנה של השותפות, ביהית

ותפות המפורטים להלן, עלול או יותר מסיכוני הש של אחדותם . התממשלוויתןחזקות 

יכולתה של החברה  ע עליובכך להשפפגוע ביכולתה של השותפות לפרוע את ההלוואה ל

 לפרוע את אגרות החוב או לממש את התמלוג. 

בקבלת המידע ל הקשור ה בכובשותף הכללי ב לחברה תלות בשותפות רציוכמו כן, 

יה מכוח חוק ניירות ערך על החלותבות הדיווח וד בחולעמ דרוש לחברה על מנתה

 נות שהותקנו ו/או יותקנו על פיו.קוהת

 

 נייניתות קכמלוגים כזהזכות לת .1.26.2

ונפט שיופקו לגישת החברה, הזכות לקבלת התמלוג מחלקה של שותפות רציו מגז 

או לכל  יניתהינה זכות קני דוחות הכספיים(ל 5יאור בב רמתואר לוויתן )כוינוצלו ממאג

נושים אחרים של השותפות אם  ית שתקנה לחברה עדיפות על פנהפחות מעין קנייני

 עון. פיר תב של חדלוהאחרונה תקלע למצ

תהיה זהה לפרשנות טחון כי פרשנות כאמור של הזכות לתמלוג יכל ב ןיש להדגיש כי אי

פט המש ידי בתי-כרעתו. ככל שייקבע עלשר תובא להכאפט בישראל, אם ובתי המש
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א תהא לחברה עדיפות על פני לינה זכות אובליגטורית, אזי ל שהזכות לתמלוג הבישרא

זה,  דוחון של השותפות. יובהר, כי נכון למועד פירע ה של חדלותנושים אחרים במקר

 בישראל. ט המשפ-קתם של בתית לתמלוג טרם נידונה בפסיפרשנות מעמדה של הזכו

למדינה  עד לתשלום תמלוגיםוג תדחה התמלאמור לעיל, קבלת תמורות מכוח כ

גי תמלו ל פי דין(,או כל נטלים ו/או היטלים ו/או כיו"ב אחרים ע/בהתאם לחוק הנפט )ו

חברה בבעלות מר איתן אייזנברג, על לשותף הכללי ולחברת איתן אייזנברג בע"מ )

 מידועהלתאגידים פיננסיים אשר  פיםשלומים שוטת רציו( וכןהגיאולוג של שותפות 

"(, באופן הבנקאיהחוב " ח חזקות לוויתן )להלן ביחד:רציו מימון לפיתו לשותפות

ונפט שיופקו וינוצלו ממאגר לוויתן לאחר מגז  ותפות רציושהוא ישולם מהכנסות ש

 .נקאיבהגין החוב ובכפוף לביצוע תשלום תמלוגים כאמור ולאחר תשלום התשלומים ב

לקה ום בנקים למימון חקונסורציעם  אודות התקשרות שותפות רציוים לפרט

 לדוחות הכספיים.' אי10ור אבפרויקט לוויתן, ראו בי

 גיאופוליטיקה .1.26.3

עלולים  התיכון במזרחהמצב הפוליטי  גם כמוהביטחוני והכלכלי בישראל  המצב

ביחסים עסקיים עם  להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים בינלאומיים להתקשר

 מספר. לוויתן בפרויקט ושותפיה השותפות עם לרבות, לייםו/או גופים ישרא ישראל

 םעסקיה ואת בישראל עסקיתה הפעילות את מגבילים עדיין שונים וארגונים נותימד

התיכון  מזרחבלכך, הרעה ו/או החמרה במצב הגיאופוליטי  עם חברות ישראליות. אי

לפגוע  ,אמורעם מדינות וגופים כ העסקי אתשותפות לקדם עלולה לפגוע ביכולת ה

אי כניסה לתוקף או לביטול הסכמים ל לגרוםוכולת לייצא גז טבעי למדינות שכנות בי

סים הבילטרלית כמו כן, הרעה במערכת היח .לקוחות אותםקת גז עם חתומים של אספ

ו/או מדיניים ו/או  בין ישראל לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים, מטעמים בטחוניים

 עלאו /ו לוויתן מאגרמ ת השותפות לייצא גזע לרעה על יכוללהשפי הכלכליים, עשוי

 .לוויתן ממאגרמ גז לייצא חתומים הסכמים ימושמ

 מספיקוחי טתפעול והיעדר כיסוי בי-כוניסי .1.26.4

-והפקתם נתונות לסיכונים רבים, כגון התפרצות בלתי פיתוחם, נפט וגז יפושיפעולות ח

הקידוח, נפילת  , התמוטטות בורמבור הקידוח, התפוצצות של נוזלים וגז קרתמבו

ל כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקידוח יהיה שכלים לבור הקידוח, תפיסתם 

 עלולאחד מהם -וגז, אשר כלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות, התלקחות נפט בל

חיפושים, גוף הפקה, ציוד לכה והההו , מתקניאו גז נפט לגרום להרס או נזק של בארות

  .צדדים שלישייםשל  ורכוש

תוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים היקרו אירועים כאמור בים, עלולות שבמידה 

 זקים הנובעים מזיהוםכן קיים סיכון של אחריות לנ-ם כבדים ביותר. כמולהיגרם נזקי

 ל גז. או דליפה ש/ו וזליםנזילה של נ או/ו עקב התפרצות סביבתי

 Marineקיימים לגבי כל כלי שיט )ך בסיכוני ים העבודות קידוח בים כרוכות בנוסף לכ

Perils .)הוצאות גדולות מאד יהום הים עקב פעילות השותפות עלול להיות כרוך בז

דים. כמו כן עשויות תקלות במהלך קידוחים לחייב לתיקון הנזק ולגרור קנסות כב

וחים, שויות להיות כרוכות בהגדלת עלות אותם קידקידוחים העשינויים בתכניות ה
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התקלות והניסיונות מר לעלות הנוספת הנובעת מעצם העיכוב הנגרם וזאת מעב

 להתגבר עליהן.

 ,שר לפעילותהבוטחת לכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקאף שהשותפות מ

הסיכונים הללו,  שים לכיסויטחון שניתן יהיה להשיג את כל הביטוחים הדרויאין כל ב

לכיסוי כל סוגי הנזקים  ח, יהיה מספיקפוליסות הביטו ידי-וכי הכיסוי הניתן על

. ישנם סיכונים (כלל סהמכו אינו וחלקם בלבד חלקי באופן מכוסה)חלקם  םפוהיק

 טוחים ו/או שהפרמיה גבוהה עד כדי כך שאינה ריאלית.שלגביהם לא ניתן לרכוש בי

י הנזק כוש השותפות אין בהם כדי לכסות את כל ראשרכשה או תרהביטוחים אשר 

את מלוא היקפם הכספי של  או סביבתי , לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהוםםהאפשריי

ת את , אשר אף אינם ניתנים לצפיה או אומדן מראש, לרבוהנזקים העלולים להיגרם

נים הסכומים שהשותפות עלולה להתחייב בהם כלפי צדדים שלישיים כתוצאה מהסיכו

בדן שליטה בבאר, הן לנזק , הן לעניין איהאמורים, הן לעניין אבדן הכנסות אפשר

במקרה של והן לעניין עלויות הקמה של מערך ההפקה ך הבאר ובת לרכוש מכל סוג

 ואובדן סייבר, מלחמה, טרור עקב בותלר, אירוע בגינו ייגרם נזק למערך ההפקה

)ככל שיהיה כזה בעתיד(. זאת ועוד,  הבאר בתוך סוג מכל לרכוש נזק והן בבאר שליטה

וזיהום הדרגתי  ני אשראיוסיכ, סיכונים פוליטיים, כגון סייברויימים גבי ביטוחים מסל

 .כלל ורכםלעיט שלא השותף הכללי להחל לולע

סוג הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח תוך כי ההחלטה על היקף ו ,יצויין

יבו והיקפו של בעלות הביטוח, טג הפרוספקט אליו קודחים, בסוהתחשבות, בין היתר, 

יג כיסוי מתאים בשוק הביטוח, שהרגולציה, היכולת לה, דרישות הכיסוי המוצע

ויים. לגבי והסיכונים הצפ בור השותפים והפרויקט בשוק הביטוחהקיבולת שקיימת ע

. כמו כן, אין המפעיל בפרויקט מסויים, להחליט שלא לעשותם לולעביטוחים מסוימים 

אים מסחריים סות מתאימות בעתיד בתנשיך לרכוש פוליכל ודאות כי ניתן יהיה להמ

 ו בכלל.אסבירים 

רדן מעלה חשיפות שלא ניתן לבטחן בכלל הפעילות העתידית של השותפות במצרים וי

של ספק  אופן מלא ובכללן נזק תוצאתי הנלווה לנזק מכל סוג שהוא לרכושאו לבטחן ב

הסכמים וביטול ו/או הפרה של  וח ו/או צד ג' כלשהו הנמצא במצרים ובירדןו/או לק

ההסכם ו/או שינוי חקיקה ו/או הוראות של  פי-לעמסיבה שאינה מותרת הסכמים 

 השותפות וברכושה. ויות מוסמכות במצרים ובירדן שעלולות לפגוע בעסקירש

ר נערכו עלולים שלא בקנה מידה גדול, הביטוחים אש בדן או נזקא, במקרה של משכך

לרבות במהלך חציית ) ו/או לצדדים שלישייםנזקים לשותפות להספיק לכיסוי מלוא ה

יכונים אלו, אם יתממשו, עלולים , לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום סביבתי. ס(תיותשת

וההפקה של השותפות, ובמקרה  , החיפושכובים בפעילויות הפיתוחלגרום לדחיות ועי

  להביא את השותפות לחדלות פירעון. קיצון אף עלולים

 ציוד ושירותים מקצועיים ובספקי בקבלניםות תל .1.26.5

נפט, קידוחים, שי פעולות חיפון מצוי כולו בים. וויתלל חזקות שהתחום הגיאוגרפי 

עבודות פיתוח וסקרים סייסמייים בים העמוק מהסוג שמבצעת השותפות, מבוצעות 

לות לא קיים קבלן בישראל המבצע פעוהדוח  מועדל ןנכוכיוון שמקבלנים זרים,  ידי-על
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וד קדיחה ימי, בין לקידוחים יועבודות גיאופיזיות כאמור בים ולא קיים צ חיפושי נפט

 . יםמוקרדודים ובין לע

זאת ועוד, מספר האסדות וכלי השיט האחרים המסוגלים לקדוח בים בכלל ובמים 

 לקדוח המסוגלות חהקידו סדותא מספרבהשוואה ל ,יחסית,עמוקים בפרט הינו קטן 

ים חכלי שיט מתאים לביצוע הקידואו  אסדה וימצאכל ביטחון כי יואין  ,ביבשה

להיות  והגז הטבעי יות חיפושי הנפטילובמועדים שייקבעו להם. עקב כך, עשויות פע

משמעותיים או /עיכובים בלתי צפויים ו להיגרם עלוליםכרוכות בעלויות גבוהות ו/או 

ח וכל הציוד וכל חלק מהן. לא אשר ייקבע לביצוע העבודות או כים שנקבע ובלוח הזמנ

ים וימצ והגז הטבעי ספציפיות בתהליך חיפושי הנפט האדם המתאימים לביצוע פעולות

ולפיכך מתעורר לא פעם צורך להזמין  ,בישראל או ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים

אופן משמעותי את קר ומעכב בח אדם מקצועי מחו"ל, דבר המייושירותי ציוד וכ

, גז טבעי ו/או קבלנים זרים לבצוע פעולות חיפושי נפטף, התקשרות עם הפעילות. בנוס

סקרים סייסמיים ועבודות תחזוקה ותיקונים,  הפיתוח וההפקה בים ובכלל זה ביצוע

פוליטי והביטחוני של מדינת ישראל. גיאועלולה להיתקל בקשיים עקב מצבה ה

ח הזמנים לתי צפויים בלוים להיווצר עיכובים או דחיות בעלול לעיל האמורכתוצאה מ

א י, דבר שעלול להבוהגז הטבעי לות חיפושי הנפטושנקבע ואשר ייקבע לצורך ביצוע פע

ואף לפקיעת זכויות נפט במקרה שזכויות הנפט מותנות  םחיפושיהלייקור בעלויות 

 בביצוע פעולות כאמור במועדים מסויימים.

יות כרוך , הדבר עשוי להיט לשכור את שרותיו של קבלן זרשותפות תחלבמקרה שה

 של הקבלן בביצוע עבודות בישראל. ןבהוצאות נוספות עקב היעדר הניסיו

 על נתונים חלקיים או משוערים והסתמכותפלורציה סיכוני אקס .1.26.6

חיפושי נפט אינם בגדר מדע מדוייק, ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון כספי 

כרוכים בהוצאות  וגז של תגליות נפטפיתוח גז ונפט ו ם שלחיפושיופעילות היות ה

ל תגלית שאו אפילו במקרה  ,ניסיון קידוחישל כישלון ב ובמקרה ,כספיות גדולות

עלולים כל כספי ההשקעה לרדת  ,והפקה שאינה מסחרית ועל כן אינה ראויה לפיתוח

ודאות ששוררת, בין היתר, הן לגבי -אי ההוצאה לחיפוש ופיתוח נעשית בתנאילטמיון. 

לוח הזמנים והן  יעילות מתוכננת, הן לגבי האפשרות לעמוד בצפף ההוצאה לכל פהיק

האמצעים . יפוש ופיתוח, וכרוכה בסיכון כספי רבחלגבי תוצאות כל פעילות של 

אינם מספקים תחזית מדוייקת על המיקום,  יםוהגיאופיזי יםהטכניקות הגיאולוגיו

ת יעדי החיפושים , ולפיכך קביעזאו ג נפט יינים, הצורה או הגודל של מאגריהמאפ

 ,רבה במידה ,מבוססתם ומשאבי הגז ו/או הנפט שבהם ילגבי גודל המאגר וההערכות

על נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. מובן 

שיהיו  כאלהבכלל, או גז  אוגלה נפט שלא ניתן להבטיח כי כתוצאה מהחיפושים ית

 .בפרט ל מסחרייםם להפקה ולניצוניתני

 בהם לשותפות זכויותש הנפט נכסיל המשתתפים בשתכניות החיפושים והפיתוח 

טחון יושל המפעיל. מובן כי אין ב שותפותסות על הערכות גיאולוגיות של המבוס

הדבר לפגוע  עלולת ואם יתברר שאינן נכונו ,שההערכות האמורות אכן נכונות

 .די אובדן כל ההשקעה באותן תוכניותעד כ כניות אלהבכדאיותן הכלכלית של ת
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 בהםי חלק מהאזורים הימיים ר לגבכן, קיים חוסר מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישי יתר על

נכסי הנפט של השותפות, וזאת, בין היתר, בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו מצויים 

 האינפורמציה שניתן לקבל מהם. באזורים אלו ומיעוט 

קף רזרבות ייתכנו אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר ה אם לאמור לעיל,בנוסף, בהת

  ם.מאגריהגז ומשאבי הגז הניתנים להפקה מה

 ועל שונות הנחות על המבוסס יבבמאגרים הינה תהליך סובייקטי םמשאבי הערכת

מומחים שונים, עשויות  ידי-עלוצעות ועל כן הערכות לגבי אותו מאגר המב ,חלקי מידע

המופיע בדוח לעניין  המידע יבאופן מהותי. לאור האמור, יצויין כם להיות שונות לעיתי

 כמויות על מידע בו לראותאומדן בלבד ואין  הינוים הגז במאגרים השונ משאבי

 יתניםהנ הגז משאבי, ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף מדויקות

 .להפקה

 דר אמצעיםאפשרות של העו זמנים משוערים בלבד-עלויות ולוחות .1.26.7

ות מבוסס ופיתוחערים של ביצוע פעולות חיפושים ועלויות משוערות ולוחות זמנים מש

 על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהם סטיות ניכרות. 

, נה בעתידכמפורט בדוח זה ותוכניות עבודה ככל שתהיי תכניות העבודה המשוערות

שיתקבלו במהלך ביצוע אותן  בעקבות ממצאים עשויות להשתנות במידה משמעותית

של אותן פעולות.  סטיות ניכרות בלוחות הזמנים ובעלות המשוערתלפעולות ולגרום 

עלולים  תקלות בשעת ביצוע סקרים או תוך כדי ביצוע קידוחים וכן גורמים אחרים

ה לזמן המתוכנן וכי ההוצאות בפועל שתידרשנ לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך מעבר

 המתוכנן.  עולות תהיינה גבוהות בהרבה מתקציב ההוצאותפהלשם השלמת 

השותף  עשוישותפות אמצעים כספיים מספקים, יהיו בידי ה לא אם, כאמור במקרים

זה בדוח ננות לביצוע כמפורט הכללי לוותר על ביצוע חלק מן הפעולות המתוכ

 ושים.ות פעולות החיפה לאבד את זכויותיה בנכסי הנפט בהם מבוצעוהשותפות עלול

ם לביצוע כל הפעולות עד כדי אובדן נכסי יאפשרות של העדר אמצעים כספיים מספיק .1.26.8

 טהנפ

השותפות תימשכנה מעבר  ידי-עלקיימת אפשרות שפעולות החיפושים המתוכננות 

ן ו/או שהשותפות תבחר למתוכנן ו/או שעלויות החיפושים תהיינה גבוהות מהמתוכנ

מקרה כזה עשויה השותפות להיזקק לכספים ולות כאמור, ובלהגדיל את חלקה בפע

 ים. פנוס

צפוי כי יידרשו לשותפות סכומי כסף  ציהכמו כן, לאור המשך פעילות האקספלור

גדולים לצורך פעילותה וזאת בהתאם לתוכניות העבודה ולתקציבים שיאושרו מעת 

 לעת. 

תפות לא כספיות אשר לשות חיפושים מוצעות תהיינה כרוכות בהוצאות יתכן ופעולו

תפעול המשותפים, אי תשלום במועד של חלק הפי הסכמי -יהיו אמצעים לכסותם. על

פות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה תהשו

סכמי התפעול חל להביא לאבדן הזכויות של השותפות בנכס/י הנפט אשר הסכם ו/או ה

 ו/או חלים עליהם. 

ם במועד את לל כל צד להסכם התפעול המשותף ברישיונות לשבשל אחריותו ש בנוסף,
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לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי  םחריחלקו היחסי, במצב בו צדדים א

הפרת ההסכם, עלולה השותפות להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על 

הפרה, ביו/הם בוצעה הי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס/י הנפט שלגחלקה היחס

ן באובדן כל זכויותיה בנכס/ים אלו. בשל כתסת –ואם לא תעמוד בתשלום זה במועד 

ם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח ושל קידוחים ימיים עלולות החריגות )הן תעלו

תוכל לעמוד  הצפויות והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שהשותפות לא

 .יותיהכך תאבד את זכובהתחייבויותיה הכספיות ועקב 

ואפשרות של העדר כדאיות  פיתוח והפקהת ופיתוח והפקה, השתתפות בפעול סיכוני .1.26.9

 יתכלכל

 שלו החלטה אם יש מקום לבצע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה מסחריתהתהליך קבלת  

)אם  תח וההפקה המסחריופעולות ביניים שעד להפקה מסחרית, וכן ביצוע הפיתו

ך זמן רב ולהיות כרוכים בהוצאות כספיות ( עשויים להימשיוחלט שיש להם מקום

אימות על מנת לבדוק את גודל י ידוחלבצע מספר ק ישבמקרה של תגלית, רות. כני

המאגר כדי לדעת האם מדובר בתגלית מסחרית. במקרה של תגלית מסחרית אשר 

ופן פר קידוחי פיתוח שמטרתם לנקז את המאגר באהוחלט להפיק ממנה, יש לבצע מס

ות. בנוסף, במקרה ידוחי האימות והפיתוח עלויות כספיות משמעותמיטבי. לקי

ש להקים מערכת הפקה הכוללת משאבות, צנרת י פקה,שמתקבלת החלטה על ה

 חזקותבעומק המים  וגמת)כדעוד יצוין, כי הפקה במים עמוקים מאוד  .ומיכלים

וכן  וחדיםמתקני הפקה מי פעילות מורכבת הדורשת טכנולוגיה של הקמת הינהלוויתן( 

כי  יןיצוי .ל הגז הטבעי לתקנים הרלבנטייםשמתקנים להתאמת הלחץ והטמפרטורה 

שותף הכללי הסמכות ושיקול הדעת הבלעדי לקבל בשם השותפות המוגבלת כל ל

כרוך החלטה בקשר להשתתפות בהפקה או המשך ההפקה, ובלבד שאם הדבר 

ות המוגבלת כאמור שותפשהוכנסו להון הבהוצאות נוספות מעבר ליתרת הסכומים 

 בדרכיםלת אלא ת המוגבחלוקת רווחים ולא יוגדל הון השותפו ךלעיל לא תעוכב בשל כ

 .השותפות בהסכם הקבועות

 תלות בשותפים אחרים .1.26.10

פים בפעילות חיפושי נפט עם משתתפים אחרים קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתת

ות שטרם אושרו( וצאלשאת בחלקו )בהכאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם 

שלמת ן לפני הלגרום להבאת פעולות החיפושים לקיצ הבפעולות החיפושים, עלול

התכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם מבוצעות פעולות החיפושים. יתר 

 פי-עלזכאי בדרך כלל המפעיל  אחד השותפים, ידי-עלעל כן, במקרה של אי תשלום 

 ור השותפים שאינם מפגרים בתשלום כי ישלממיתהמשותף לדרוש  הסכם התפעול

האמורים וזאת על מנת להבטיח כי הסכומים באופן יחסי, כל אחד לפי חלקו, את 

 תכנית העבודה המאושרת כפי שתהיה באותה עת לא תפגע בשל הפיגור.

ותפים לא ישא, מסיבה כלשהי, בחלקו היחסי סיכון נוסף כרוך באפשרות שאחד הש

 .ותפתהמשבהוצאות העסקה 

 פותתביטול או פקיעת נכסי הנפט של השו .1.26.11

 התחייבויות במילוי מותנה ותוקפן הקצובפה לתקו הנפט חוק פי-עלניתנות  נפט זכויות

. הארכת תוקפו של נכס נפט הינה, בדרך כלל, הנפט נכסי בתנאי הקבועים במועדים
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בחלקו או  ות גם לחדשו רקחוק הנפט הרשאי פי-עלת הרשויות המוסמכות בשיקול דע

, ות הנפטהקבועים בזכוי תנאיםב עמידהל אי שלהתנות בו תנאים נוספים. במקרה 

 אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות הנפט עלוליתן לבטל זכות נפט או לצמצמה. נ

 .עלולים לרדת לטמיון להביא לאבדן הזכויות וכל הכספים שהושקעו בזכויות אלה

 סיכוני מס .1.26.12

 פי-על ל, לרבות ההיטזהבדוח בעסקאות המתוארות רות מסוימות הקשוס סוגיות מ

קיים דונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, וטרם נ ,טבע אביממש רווחיםחוק מיסוי 

לצפות או לקבוע כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות  קושי

ת, אין כמו כן, לגבי חלק מהסוגיות המשפטיו רעתם.המשפטיות האמורות להכ

אור העובדה שלמעט פסקי ללצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות המס וזאת אפשרות 

מקצועיות מטעם שלטונות המס אין הוראות והנחיות נוספות  הוראותספורים והדין 

ל זה. הואיל ועל פעילות השותפות חבדוח בנושאים הקשורים לעסקאות המתוארות 

כתוצאה משינויי חקיקה,  שינויים שינבעומשטר מס ייחודי שכלולות בו הטבות מס, ל

ות על משטר מהותי ת השלכותדת רשות המיסים, יכולות להיומפסיקה או שינוי בע

  המס שיחול על השותפות ובעלי יחידותיה.

 הדולר שערב יםשינוי .1.26.13

 טבעי ממאגר לוויתן מהסכמים למכירת גז שותפות צפויות הכנסות הנקובות בדולרל

 בשער ינוישרות המימון נקובים בש"ח. לפיכך תיה, לרבות מקוואילו חלק מהתחייבויו

 .התחייבויותיה יתרות על להשפיע עלול הדולר

 חשיפה לריבית .1.26.14

 השותפותריבית בשיעור משתנה ולפיכך  נקבעה השותפות מהתחייבויות חלקבגין 

להיות להם השפעות על תוצאותיה  םעלוליחשופה לשינויים בשיעורי הריבית אשר 

 .שותפותשל ההעסקיות 

 דר השקעות מתאימות לזמן קצרהע .1.26.15

ביניים -להשקעתות פרסום הדוח מבחר האפשרוי למועד נכון, ותפותשהלמיטב ידיעת 

שבהם קיימת תשואה המספיקה לשמירה על ערך הכסף,  ,לזמן קצרכספי השותפות  של

 .ביניים תהיה מועטה ואולי אף שלילית-שקעותאינו רב, ויתכן שהתשואה על ה

 חיצוניים גורמים אישוריבקבלת  תלות .1.26.16

יצוע קידוחים רך ביצוע עבודות גיאולוגיות, גיאופיזיות ובו, לצשותפותלמיטב ידיעת ה 

, יש צורך לקבל היתרים ואישורים מכח חוק בשטחים שבהם יש לשותפות אינטרס

ה לשטח מהרשויות, כגון משרד לכניס הנפט וחוק משק הגז הטבעי וכן היתרים

ת יה האזרחית, רשות שמורות הטבע והרשות המקומל, מינהל התעופהביטחון, צה"

אגף הדיג, רשות הנמלים  – רופיתוח הכפ ו/או וועדות לתכנון ובנייה, משרד החקלאות

אכן  הנדרשיםד התחבורה. אין וודאות שכל ההיתרים והאישורים וגורמי ספנות במשר

ם דבר העשוי לגרוהנ"ל עשויים להיות מותנים בתנאים שונים, יתרים יינתנו. כמו כן הה

ציבים ויות החיפושים, לרבות מעבר לתקללדחייה בתכנית החיפושים ו/או לייקר את ע

לגרוע מהאמור, חלק  מבלי השותפות, ו/או לגרום לביטולם. ידי-עלשיועדו להם 

ים עם רשויות לוח זמנמפעילותה של השותפות עשוי להיות כפוף לתיאום וקביעת 

בש את תכניות השותפות, הן מבחינת טחון עשויה לשיב.  תלות זו ברשויות הטחוןיהב
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והן מבחינת לוח הזמנים והעלויות של  ת לבצע את הפעולות המתוכננותלעצם היכו

 .פעולות אלה

  תנודתיות מחיר הנפטו החשמל ייצור בתעריף שינויים .1.26.17

 למכירתהשותפות  שחתמהשל חלק מההסכמים  המכירה מחיר של ההצמדה נוסחאות

, (Brent)הנפט  רממחיאו /ומתעריף ייצור החשמל  נגזרותויתן לו ממאגרטבעי  גז

 על גם לרעה להשפיע עלולה הנפט במחיראו /ו החשמל ייצור בתעריף ירידה ולפיכך

 ה.יד-על שיימכר הטבעי הגז בגין מלקוחותיה לקבל השותפות תוכל אותם המחירים

כמים למכירת רה של חלק מההספות צופה כי נוסחאות ההצמדה של מחיר המכיהשות

ייצור החשמל או  יףלתערהם  אףשל השותפות יהיו  םהגז הטבעי ללקוחות פוטנציאליי

 להיות עלולהאו בתעריף ייצור החשמל /ונפט למחיר הנפט, כך שלירידה במחירי ה

 נמוך הנפט מחיר בהם צביםבמ טבעי גז ממכירת השותפות הכנסות על לרעה השפעה

  בהם תעריף ייצור החשמל יירד. או במצבים רידהי במגמת נמצא או

 שינוייםת החשמל ביצעה בשנים האחרונות רשו כי, החשמל ייצור לתעריף רבקש, יצוין

של תעריף ייצור החשמל וייתכן שבשנים הקרובות יבוצעו  חישובו באופן מתודולוגיים

לקוחותיה ים להביא למחלוקות מסחריות בין השותפות לשר עלולשינויים נוספים א

ם שנייתרה מכך, ייתכן שב. טבעיהויישומו בנוסחאות מחיר הגז  חישובו דרך עם בקשר

הבאות תעריף הייצור, שבעיקרו מייצג את העלויות וההפקה של חברת החשמל, יבוטל 

עלול להשפיע עין זה שינוי מ  ובמקומו ייקבע מדד אחר שיהיה רלבנטי באותה עת.

כמים שהשותפות חתמה עליהם רת גז באותם הסלרעה על הכנסות השותפות ממכי

    . ייצור החשמל והצמודים לתעריף

( לו נקבעים מחירים בבורסות בעולם, והוא נתון Commodityו הינו מצרך )הנפט לסוגי

 אפשרות שאין לשותפות בינלאומייםלתנודתיות עקב גורמים פוליטיים וכלכליים 

רכזי המשפיע על כדאיות פט הינו גורם מלהשפיע עליהם ו/או לחזותם מראש. מחיר הנ

 במגמת נמצאים או נמוכים מחירי הנפטט וגז טבעי. כאשר פנ של והפקה םחיפושי

כלכלית להמשיך ולבצע  ותכדאי תהיהיתכנו מצבים בהם לשותפות לא י ירידה

. יתרה מכך, חדשים צוע חיפושיםחיל בביחיפושים בהתאם לתוכניות העבודה ו/או להת

פקתו המצבים בהם יתברר כי  ייתכנוחדשים  ושיםחיפ באותםה תגלית גם באם תהי

ועד אמצע  2009משנת  החלינה משתלמת מבחינה כלכלית. הגז הטבעי או הנפט א של

 2014הנפט נסחר בעולם במגמת עליה מתמשכת. אולם, החל מחודש יולי  2014שנת 

 ועד 2016שנת  תמתחיל. 60% -מחיר הנפט צלל בלמעלה מ 2015דצמבר  ועד לחודש

ית נפט ונכון למועד הדוח מחיר חב ותשנפט נמצא במגמת התאושלמועד דוח זה מחיר ה

 קיצוניים שינוייםאו /ו עלייה. 64לחביתדולר  67 -כ מסוג ברנט נסחרת במחיר של

 וכן הפקה שתיותת של הקמהאו /ו חיפושים בעלויות לגידול לגרום עלולה הנפט במחיר

 גבוה הנפט מחיר בהם במקרים. הטבעי זוהג הנפט הפקת של ולהתפע בהוצאות לגידול

 לביצוע קריטיים שהינם משאבים של נמוכה זמינות כןתית עלייה במגמת נמצא וא

ובהתאם  ,מקצועי אדם כוחוכמו ציוד לחיפוש, קידוח והפקה  ,וההפקה החיפושים

 גבוהה.  עלולה להיות עלות אותם משאבים

                                                           
 18.3.2019ליום  w.bloomberg.com/markets/commodities://wwhttpsמקור:   64

https://www.bloomberg.com/markets/commodities%20ליום%2018.3.2019
https://www.bloomberg.com/markets/commodities%20ליום%2018.3.2019
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 ומגבלות על ייצוא ציאת קונים לגז טבעיקשיים במבאספקת גז,  תחרות .1.26.18

בצורה דחות לת שכנות עלולה עי לשוק המקומי ולמדינובתחרות באספקת גז ט

תגלו העתודות הגז שמשמעותית את לוחות הזמנים המתוכננים לשיווק ולאספקה של 

ובכך לפגוע  ,ת הגז הטבעיכור השותפות אידה ו/או להפחית את המחיר שבו תמ-על

 .בהכנסותיה

פן משמעותי על ומאגרי גז משמעותיים בהיקפם העולים באמספר תגלו הבישראל 

לאור התחרות הקיימת  רד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק הישראלי.הערכות מש

חיים קפי האספקה הנוכיעם קבוצות נוספות הפועלות בשוק הגז הטבעי, בעיקר לאור ה

כן תחרות ומר, דה הגז הטבעי תאל העתידי לגידול בכמויות האספקה משוהפוטנצי

שותפות למצוא קונים מתאימים טחון כי יעלה בידי הין ביא, צפויה ממאגרי כריש ותנין

ו/או שיימצא  במאגר לוויתן שנמצאהחזויות גז הטבעי כמויות הבשוק המקומי ל

ז מפרויקט לוויתן ייעודו לצרכי לק מעתודות הג, צפוי כי חלפיכך בעתיד )ככל שיימצא(.

ת ולה בעניין ועדשבר ייצוא גז טבעי, שנקבעו בהחלטת הממות בדא, בכפוף להגבלייצו

הן בישראל והן במדינות יתגלו ממצאים נוספים בעתיד, ש. כמו כן, ייתכן דיריוא צמח

ת מתחרים אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניס נוספות באגן המזרחי של הים התיכון,

 דינות שכנות. ים באספקת גז טבעי למשק הישראלי ולמנוספ

: כגון םתחליפיי אנרגיה מקורות למו תחרות עם להתמודד השותפות עלולה, בנוסף

 .מתחדשת אנרגיה של ומקורות( ומזוט סולר)כגון  נוזליים דלקים, פחם

 ענק תחברו פועלות הטבעי הגז את לייצא מתכוונת השותפות שאליהם בשווקים

 חברותאו /ו ןשבבעלות ממאגרים גז המספקות ממשלתיות אנרגיה וחברות יותבינלאומ

 בין האספקה ובתנאי הגז יריבמח תחרות. LNG -ב או עיבט בגז בסחר העוסקות ענק

 השותפות הכנסות על לרעה להשפיע עלולה בינלאומיות חברות אותן ובין השותפות

 .שווקים לאותם טבעי גז בייצוא

ויות היתר, באיכותו, בכמ י ולספקו לצרכנים השונים תלויה, ביןלשווק גז טבע היכולת

ם בהיקף המתקנים שיווק והאספקה כרוכים גהשיופקו ובכלכליות ההפקה. בנוסף 

הקיימים המיועדים לשימוש בגז טבעי וכן בהקמה ו/או בהסבת מתקני יצור. לפיכך, 

ם לדרישות קה רצופה בהתאיע אספ, בנוסף, גם ביכולת להצמותנית אספקת גז

 הצרכנים, ולאורך זמן.

 תקופת מבחינת גמישות ללקוחות המאפשרות, הגז מתווה כגון רגולטוריות טותהחל

אשר  הכמויות של משמעותית להקטנה ללקוחות שניתנו האפשרויות וכן ההתקשרות

 את לצמצםו  ,להקטין את ההכנסות ממכירת גז בצורה מהותית ותעלול התחייבולהן 

של  עקב גודלו המוגבל אלבישר אחרים ללקוחות כמויות אותן ירתלמכ האפשרויות

 .השוק המקומי

באמצעות אוניה מגזזת שחכרה  LNGחברת החשמל מייבאת  2013החל מחודש ינואר 

 שבתנאים, אלחברת החשמל וממוקמת במים הטריטוריאליים של מדינת ישר

 . השותפות ייד-על שיימכר לגז תחרות בר להיות עלול הנוזלי הגז מסוימים

ר מפעלים גדולים ברחבי הארץ כי על אף שישנם מספ כמו כן, יש לקחת בחשבון

וטנציאלים נוספים, ואולם עדיין לא פכנים בגז טבעי קיימים עוד צר המשתמשים
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קיימת בישראל מערכת חלוקה )צנרת( בפריסה ארצית הדרושה לשיווק גז טבעי 

יא, עלולים לגרום מכל סיבה שה צנרת החלוקה, עיכובים בהנחת לצרכנים אלו.

אותם צרכנים  כירת גז טבעי, היה וייחתמו הסכמים עםם למימוש של הסכמי מלקשיי

 ם.פוטנציאליי

ההערכות הנוכחיות הינן שמאגרי הגז הטבעי הידועים כיום  שותפותלמיטב ידיעת ה

ה ז הטבעי שנתגלמספיקים לצרכיה הצפויים של מדינת ישראל לשנים רבות. מאגר הג

ותי מהשוק הפוטנציאלי דול יותר באופן משמעהינו בעל היקף הג וויתןלבשדה הגז 

באפשרות למסחור  ,במידה רבה ,תלויותתוצאות פעילות השותפות  בישראל. לפיכך,

הממשלה  החלטתהגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו בשוק הבינלאומי. 

 האפשרותלוויתן. בנוסף, לייצא ממאגר ות הגז שניתן בעניין ועדת צמח מגבילה את כמ

 אות גבוהה לגביהם, כגוןדתלויים בגורמים רבים אשר קיימת אי ו לייצוא הגז ומכירתו

מדינת ישראל עם מדינות המהוות שווקיי יעד ליצוא הגז,  של הגיאופוליטיים םיחסיה

איות יים שונים, כדהקמת צנרת, הקמת מתקני יצוא ושינוע הכפוף לאישורים רגולטור

איתור לקוחות ן ההשקעות הנדרשות, כלכלית להקמת מערך כאמור, מימו

אותם לקוחות בחוזי אספקה ומי והיכולת להתקשר עם אפוטנציאליים בשוק הבינל

ועוד. עוד יצוין בהקשר המימוני כי קיים קושי גדול בפיתוח פרויקט  לטווח ארוך

אינם  LNG -ה ו/או ירי הגז הטבעימשמעותי כאשר הביקוש ומח השקעהבהיקף 

 ייקטאלי.תומכים במימון פרו

כרוכה  ורבות של המדינה בהיותהעצוא מישראל של גז טבעי עשויה לחייב מערכות לייה

הקמת מתקן להנזלת צנרת לאירופה ו/או  הקמתבהיערכות הדורשת משאבי ענק )כגון: 

ת עד פנימיומערכת הולכה באופן שיאפשר הובלתו במיכליות )יבשתי או ימי( גז טבעי 

או תיקח חלק ה תיטול על עצמה ידוע כיום אם המדינ למתקן האמור(. לשותפות לא

 . לרים ביישום אותם פרוייקטי ייצואבהיקפים של מיליארדי דו בהשקעות

קובעות, בין היתר, פעולות הטעונות רישיון ובכלל  הטבעי הגז משקההוראות שבחוק 

 ן הולכה יכול שיקנה בלעדיות.החוק. רישיו יפ-עלזה הולכה של גז טבעי 

רישיון הולכה  להיתר, את האפשרות של ספק גז טבעי לקבהחוק מגבילות, בין  הוראות

י, בחוק קובע כי השר רשאי, בהתייעצות עם הממונה לתת לספק גז טבע 10 אך סעיף

( בלא מכרז, רישיון הולכה )בתנאים הקבועים בחוק ובתנאים שהוא מוסמך לקבוע

משו אך ז הקשורים אליהם שישה ולהפעלה של קווי צינורות ומתקני גשיוגבל להקמ

ן לעיבוד הגז או לנקודת קי גז טבעי אחרים למיתקפורק להעברת גז טבעי שלו ושל ס

אחר. כתוצאה מהוראות אלו עשויה  חיבור למערכת הולכה של בעל רישיון הולכה

י השותפות להפיק גז קרה שיעלה בידלהיווצר תלות של השותפות בגורם חיצוני, במ

 טבעי.

 אוויר ובתנאי ים תלות במזג .1.26.19

הזמנים  ותוחלדחיות בל לגרוםעלולים  חריגים מזג אוויר תנאיאי ים סוערים ותנ

. דחיות כאלה ןשך ביצועלתוכניות העבודה של השותפות בים ולהארכת מ ושנקבע

חות זמנים ם לאי עמידה בלועלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואולי אף לגרו

הקמה של  וכןקידוחים  ,ייסמיועם המוצלח של סקר סביצ שהשותפות מחויבת בהם.
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של ים רגוע. כל אימת שתנאי הים יהיו סוערים,  מותנה במצבבים ני הפקה קצנרת ומת

ייגרמו דחיות בלוח הזמנים שנקבע בתכנית העבודה והארכת תקופת ביצועה או 

 ת את ביצוע העבודה ו/או כאשר העבודהבהם לא ניתן לדחולחילופין, במקרים 

 כאמור צלחות. דחיותון כי התוצאות של הפעולות לא תהיינה מבעיצומה, קיים סיכו

 .לות להביא לייקור עלויות ואף לאי עמידה בלוח הזמנים שנקבע כאמור לעילעלו

 אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי .1.26.20

ם ושירותים )החלת החוק על גז וח על מחירי מצרכיפורסם צו פיק 22.4.2013ביום 

ח רמה של דיווב, המטיל פיקוח על משק הגז 2013-תשע"גקביעת רמת פיקוח(, הטבעי ו

הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט.  חובת ת ומחירים.על רווחיו

ה של פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמב הצורך ייבחן שיתקבל למידע בהתאם

וך קבע מחיר מירבי הנמיבמקרה בו יוטל פיקוח על המחירים, ויקביעת מחיר. 

שקביעה זאת  ז טבעי של השותפות, ככלגמהמחירים הקבועים בהסכמים למכירת 

תעמוד בבחינה משפטית, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על עסקי השותפות, שהיקפה 

על כניסת ירים עשוי להקשות יגזר מהמחיר המירבי שיקבע. מאידך, פיקוח על מח

, שותפותכי למיטב ידיעת ה ן,יצוי עסקי השותפות.למתחרים ובכך לסייע ו ספקים

י כל עוד יעמדו בעלי הזכויות בחזקות לוויתן בכל כ וח על המחירים החליטהקועדת הפי

 כאמורדיווח על רווחיות ומחירים,  תתנאי מתווה הגז, יש להותיר את הפיקוח ברמ

 .לעיל )ו(1.14.2 עבר כהגדרתה בסעיףמהתקופת ב

 הנדסייםקדיחה בים וקשיים  .1.26.21

שתיים הינו קצר יחסית. בובר מאז התגלית ועד להפקה בקידוחים ימשך הזמן הע

זמן טכניות והנדסיות גדולות יותר וכן ב מתאפיינת במורכבויותמאידך, תגלית ימית 

וכן בהקמת  להצבת פלטפורמות ההפקה ,תוח השדהילתכנון, לפיותר הדרוש רב 

סה ליבשה וכן בנקודת כני קבלת גז תיות הנדרשות לרבות ביחס למתקנים שלהתש

התגלית ועד להפקה עלולה  משך הזמן שביןב. ז טבעיגהנזלת  ביחס למתקנים של

העלויות  .אש להשקיע סכומים גדולים מבלי לקבל הכנסה כלשהיהשותפות להידר

קדיחה והפקה יבשתית מימית עולות בהרבה על עלויות -הכרוכות בקדיחה ובהפקה תת

 גיותלביחס לטכנו כות גם כן בסיכונים לרבותביותר וכרו ת גבוהותוהן עשויות להיו

 .פעולתהסיכוני ההפקה ול

 גלישה של מאגרים .1.26.22

שיתגלו בתחום שטחים אשר לשותפות או  שנתגלוי נפט או גז טבעי ייתכן שמאגר

י של המאגר והיקפו( המוגבלת יש בהם זכויות, "גולשים" )מבחינת המבנה הגיאולוג

ם יבמקרה בו המאגר גולש לשטח .ת, ולהיפךן לשותפות זכויום אילשטחים אחרים בה

סכמים בדבר ניצול יות בהם, יתכן ויהיה צורך להגיע להאשר לצדדים אחרים זכו

הנפט  (, על מנת להגיע לניצול יעיל של משאביunitizationוהפקה משותפת מהמאגר )

 .או הגז הטבעי

 רגולטוריים נוייםשי .1.26.23

ורים רגולטוריים רבים, בעיקר השותפות נדרשים איש במסגרת תחום הפעילות של

ישורים הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן א חוק פי-על המוסמכיםמים רמצד הגו

-לשירותים ציבורים רשותה, התחרות רשות לרבות) המדינה רשויות של רגולטוריים
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משרד האנרגיה, , בישראל ות המיסים, רשהמשפטיםמשרד הביטחון, משרד חשמל, 

כנון תורשויות ה החוץ משרד, הבורסה, ערך ותנייר רשות, הסביבה להגנתמשרד ה

 ליצור עשויה כאמור םייהרגולטור הגורמים מצד אישורים בקבלת תלותהשונות(. 

, משכם, הנפט נכסי של תוקפם לעצם ביחס השותפות של הפעילות בתחום ודאות חוסר

 .בהם המחזיקים על יוטלו אשר והמגבלות תנאיהם

 בתקנות וא/ועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ולך השנים האחרונות הבמהכן,  כמו

מספר החלטות,  פורסמו וכןפות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השות הנחיותבאו /ו

אשר ליישומם עלולה חוקים והנחיות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות 

 גזין היתר, את מתווה הוהכוללים, ב על פעילותה של השותפות השפעה שלילית להיות

 איאו /ו הרגולציה החמרתעמידה בתנאי מתווה הגז,  אי. לעיל )ו(1.14.2 כמפורט בסעיף

תנאי ת, ערבויו הפקדתוהפקה,  פיתוח, לחיפושים הקשור בכל רגולטורית וודאות

להעברה ושעבוד של נפט וגז, כללים  ז טבעי, מיסוי רווחיהאספקה של גז טבעי, ייצוא ג

 וכן הוכיוצא בז תכנונית אסדרה, ם עסקיים, פיקוח על מחירי הגזיות נפט, הגבליוזכ

להשפיע לרעה על עסקיה של  יםעלולזמנים לקבלת אותם אישורים עיכובים בלוחות 

 סעיף ראו שותפותה פעילות על החלה הרגולציהאודות -עללפרטים נוספים  השותפות.

   .ילעל 1.14.2

 עילתלות במפ .1.26.24

יש  בהםהשותפות מסתמכת במידה מרובה על המפעילים של נכסי הנפט השונים אשר 

, והן באותם נכסי נפט וזאת הן לאור הוראות הסכמי התפעול המשותף ,כויותלה ז

גודל דומים  יצוע פרויקטים בסדריבב יםהמפעיל צא מהניסיון שהצטבר אצלכפועל יו

או  שבהם השותפות מחזיקההנפט  מנכסישת מפעיל יבמקומות אחרים בעולם. פר

לפגוע  יםעלולנפט מסוים  נכסבשיחדל מלהיות המפעיל  ןבאופ של מפעיל שינוי במעמדו

ת העבודה של נכסי הנפט ויתכנ פי-עלביכולתה של השותפות לעמוד בהתחייבויותיה 

 הנפט נכסיבההפקה הפיתוח ו, החיפושעלויות ו מניםהז לוחותעל  לרעהיע ועלול להשפ

 .ואף עלולים לגרום לאיבוד זכות נפט של השותפות יםהשונ

 זכות דעה של מיעוט .1.26.25

ועקב  יחסית מחזיקה באחוז השתתפות נמוךהיא ובהן  ןהשותפות צד להבעסקאות ש

 יםוב דעות )בשיעורמתקבלות ברההחלטות שמאחר אזי נמוך  כך גם באחוז הצבעה

פות לגרום לקבלת , לא תוכל השות(השונים בהסכמי התפעול המשותף יםמוגדרה

, בעסקאות אלו החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת החלטות שאינן לרוחה. בנוסף

 כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על - קיימת אפשרות שפרישת אחד המשתתפים

עלולה  -או הפיתוח  םרו( בפעולות החיפושיעצמם לשאת בחלקו )בהוצאות שטרם אוש

חזרת לפני השלמת התכנית שנקבעה בעסקה ולה לקיצן כאמורות ללגרום להבאת פעו

 .מבוצעות הןנכסי הנפט שבהם 

 תוח והפקה והשתתפות בפעולותמצעים לצורך פיהעדר א .1.26.26

ת להשקיע סכומים משמעותיים תגליות מסחריות והפקתן מחייבים את השותפו

ת ושל תגלי ידיה כיום. סכומים אלה, במיוחד במקרהלעלות על הסכומים שבהעשויים 

הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים, לרבות  בים,

אף שבמקרה של תגלית מסחרית יש בידי השותפות נכס בעל ערך, אין סיכוני תפעול. 
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ג אשראי לצורך שהשותפות תוכל להשי ן כי שעבודו של נכס זה יספיק על מנתכל ביטחו

ות המוגבלת יכולות להשפיע לרעה גם ות ההפקה לשותפיעל כדא הפיתוח וההפקה.

 ים, רגולציה נוספתותית בנטל המיס, הרעה משמעעלייה משמעותית בהוצאות ההפקה

 .והגז או ירידה משמעותית במחיר הנפט

 מוןקשיים בקבלת מי .1.26.27

רים נוספים בעתיד, תזדקק ו/או פיתוחם של מאג לצורך המשך פיתוח פרויקט לוויתן

ים. במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום של רות מימון נוספוהשותפות למק

רישות של הגופים המממנים להעמדת מימון, מקורות האשראי הזמין ובהחמרת הד

בנקאי בתנאים שיהיו -או חוץי ו/השותפות להיתקל בקשיים בקבלת מימון בנקא עלולה

 .ם לה או בכללנוחי

 מימון עם בקשר בויותהתחיי .1.26.28

 בו המימוןהסכם  עם בקשר עצמה על שנטלה תבהתחייבויו פותתהשו של עמידה אי

 שלוותה הסכומים להעמדת להוביל עלולה החברההסכמי ההלוואה עם  או התקשרה

ידי -וש הבטוחות שהועמדו עלולמימ מיידי לפירעון"ל הנ ההסכמיםפי -עלהשותפות 

 .השותפות

 מידע תאבטחו סייבר סיכוני .1.26.29

ת והמפעילה בהם )במישרין לרבות השותפו ,תהשותפים בנכסי הנפט של השותפו

"(, נסמכים על מערכות מידע התאגידיםובאמצעות קבלני משנה( )להלן בסעיף זה: "

סייסמיים, ים דוגמא, נעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרבפעילותם. ל

ב. תקלות במערכות מידע וכשלים הפקה, הובלה וכיוצ" לתפעל קידוחים, מערכות

עלולים  ,ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים-להמידע, לרבות ע באבטחת

פעילות לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות ב

אספקת הגז, לאובדן מידע, ולהסב  סקתלרבות שיבוש ואף במקרי קיצון להפ ,העסקית

מידע וונת במערכות הכשיקום מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מ עלויות מהותיות בגין

של התאגידים עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות והמפעילה, לזליגת 

ה בשלמות המידע שבידיהם. נכון למועד פרסום מידע לגורמים לא מורשים ולפגיע

אמצעות מנגנוני ת המידע, בין היתר בלמניעת כשלים במערכו תפועל ותפותהש הדוח,

במערך המחשוב שלה ולהעלאת רמת אבטחת  ם למניעת כשליםיגיבוי ואבטחה, מנגנונ

 .המידע

 סביבתית לרגולציה כפיפות .1.26.30

וקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת השותפות בתחום פעילותה כפופה למגוון של ח

הים,  ט או גז טבעי לסביבתכגון: זליגה של נפ ,ם לנושאים שוניםהמתייחסיהסביבה, 

ים )ביוב, שאריות של ציוד ולת מסוגים שונסשחרור לים של חומרים מזהמים ופ

קדיחה, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב(, חומרים כימיים בהם משתמשים בשלבי העבודה 

צנרת על קרקעית  ת תשתיותיטת מזהמים לאויר, מפגעי תאורה, רעש, הקמהשונים, פל

 בראשם המפעילוים לעסקה המשותפת תפהשו יםבנוסף, נדרש. הים ומתקנים נלווים

פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי לצורך -רמים המוסמכים עליג אישורים מגושלה

 . פעילותה
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עלולה לחשוף את השותפות אי עמידה בהוראות הרגולציה הסביבתית כאמור, 

ביעות, קנסות ם לצעדי אכיפה שונים, ובתוך כך גם תפט השוניושותפיה בנכסי הנ

פסקת פעילות לעיכוב ואף לה םות שונות לרבות במישור הפלילי, כמו גוסנקצי

השותפות. כמו כן, השותפות עשויה להיות אחראית לפעולות של אחרים, כגון המפעיל 

הנובע  ותפות אווכן לזיהום הנוגע למתקני הששורים למפעיל או קבלני צד שלישי הק

 .מפעילותה

החלה על פעילותה של  הסביבתיתציה נות חלה החמרה ברגולבמהלך השנים האחרו

איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה. להערכת השותפות, מגמה  פות, בפיקוח עלתהשו

 זו צפויה להימשך ואף להחמיר בשנים הקרובות.

תוף עם המשרד בשי ,האנרגיהמשרד פרסם  2016בחודש ספטמבר  לעיל, כפי שצוין

את ההיבטים  המסדירותחיות ממשלתיים נוספים, הנלהגנת הסביבה ומשרדים 

, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. להנחיות כאמור פעילות חיפושיםבהסביבתיים 

מועד פרסום הדוח לא נכון לו ,עשויה להיות השפעה על עלויות ואופן פעילות השותפות

 קפה.ניתן לאמוד את הי

התקנות  ת את השלכות החוקים,נכון למועד פרסום הדוח השותפות לומדבנוסף, 

למנוע או למזער את הסיכונים  הסביבה, פועלת תוההנחיות המוצעים בתחום איכו

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, 

ה במסגרת והנחיות כאמור ומקצוליות הנובעות מחוקים, התקנות המשפטיות והתפע

ויים. יחד עם זאת, אין כל וודאות נים תקציבים לשם מילתוכניות העבודה בנכסיה השו

השותפות בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות הקיימים דרשו מיויות שילשהע

די השותפות י-והצפויים בתחום איכות הסביבה לא יעלו על הסכומים שהוקצו על

 למטרות אלה.

 לא קבלת תמורה מלאה בגינןזכויות בנכסי נפט ל מכירת .1.26.31

ם נכומים משמעותיים, אשר במקרים רבים איפושים והפקה דורשת ספעילות חי

על כן במקרים מסוימים עשויה להידרש ובמסגרת הלוואות או חוב,  ניתנים לגיוס

השותפות, תוך מכירת חלק של  השונים הנפטהצטרפות שותפים נוספים לזכויות בנכסי 

 .כאמור במחיר הנמוך משווי השוק של הזכויות כויותיה בנכסי הנפטמז

גז הטבעי מערכת חלוקת ה תוהקמ טבעי גזלת הארצי הולכהמערכת ה תבתקינו תלות .1.26.32

 בישראל

 התקשרה עמם ללקוחותיכולתה של השותפות לספק את הגז שנתגלה על ידה 

 של תקינותההיתר, בפוטנציאליים מותנה, בין לצרכנים ו גז לאספקת בהסכמים

 .אספקת הגזההולכה הארצית והקמת מערכת החלוקה למערכת 

 

 השותפותו ההחברשפעה של גורמי הסיכון על פעילות מידת הה .1.27

רו, סיכונים ענפיים ה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקבטבל

פי  , עלבשותפות ת השותף הכלליפות(, אשר דורגו בהתאם להערכותמיוחדים לשו וסיכונים

  , בינונית וקטנה:השפעתם על השותפות, השפעה גדולה
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 סיכון ההשפעה גדול השפעה בינונית השפעה קטנה

 מקרו סיכוני

  X או /ו מחיר הנפטב שינויים
 החשמל ייצור בתעריף

  X גיאופוליטיקה 

 ענפיים סיכונים

  X תפעול והעדר כיסוי  סיכוני
 ביטוחי מספיק

  X תלות בקבלנים 

  X  אקספלורציהסיכוני 
נים על נתו והסתמכות

 יםחלקיים או משוער

 X  זמנים -עלויות ולוחות
בלבד ואפשרות  משוערים

 ל העדר אמצעיםש

  X  פיתוח והפקה, השתתפות
 פיתוח והפקהבפעולות 

ואפשרות של העדר 
 כדאיות כלכלית

 X   ;צירוף משתתפים נוספים
תלות בשותפים אחרים; 

ותפות ל השדילול חלקה ש
 בהכנסות

  X ים תלות בקבלת היתר
 ואישורים

  X גז באספקת רותתח 
 ומגבלות על ייצוא

 X  תנאי ר ובתלות במזג אווי
 ים

  X מחירי על לפיקוח אפשרות 
 הטבעי הגז

  X  קדיחה בים וקשיים
 הנדסיים

  X  שינויים רגולטוריים 

 X  אבטחתו סייבר סיכוני 
 מידע

  X יהגולצלר כפיפות 
 סביבתית

  X  העדר אמצעים לצורך
ת פיתוח והפקה והשתתפו

 בפעולות

 X  מימון בקבלת קשיים 

 X  מערכת  בתקינות תלות
גז ל הארצית הולכהה

טבעי והקמת מערכת 
חלוקת הגז הטבעי 

 בישראל

 שותפותחברה/לל מיוחדים סיכונים

  X ציו רלות בשותפות ת
 ובשותף הכללי בה

  X ות כם כזהזכות לתמלוגי
 נייניתק

 X  ר אפשרות של העד
אמצעים כספיים 

יקים לביצוע כל מספ
 עד כדי אובדן הפעולות

 נכסי הנפט
 

  X  אפשרות ביטול או פקיעת
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השותפות הינה על סמך הערכה החברה ורמי הסיכון האמורים על פעילות ל גושמידת ההשפעה 

 ה.בפועל מידת ההשפעה תהיה שונ בלבד וייתכן כי

 

 

 נכסי הנפט של השותפות
 

 X  סיכוני מס 

 X  הדולר שינוי שער 

 X  ריבית שינוייל חשיפה 

 X   העדר השקעות מתאימות
 לזמן קצר

 X  ל מאגריםגלישה ש 

  X תלות במפעיל 

  X עם בקשר ייבותהתח 
 מימון

 X  טזכות דעה של מיעו 

 X   ט כויות בנכסי נפזמכירת
ללא קבלת תמורה מלאה 

 בגינן
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  מונחים מקצועיים

  
 .Society of Petroleum Evaluation Engineers -" (SPEE) םפטרוליו הערכת מהנדסי "איגוד 

 
 .Society of Petroleum Engineers -" (SPEאיגוד מהנדסי פטרוליום )" 

 
 וגז. נפט לחיפושי הקשורות הפעולות סך - "אקספלורציה" 

 
  הים התיכון.במזרח  האגן הגיאולוגי –" אגן הלבאנט" 

 
 .גז טבעי נוזלי - "LNG" או"גט"ן"  

 
 דולר של ארה"ב. - "דולר" 

 
 אביב בע"מ.-ערך בתל-יירותהבורסה לנ - "הבורסה" 

 
 . מפחמן ומימן המורכבות תרכובות שהם וגז לנפט כולל פחמימנים; שם –" הידרוקרבונים" 

 
 .לעיל (1)ב()1.23 וראו גם סעיף בחוק הנפטכמשמעותו  -"היתר מוקדם" 

 
 . – World Petroleum Council"(WPCלפטרוליום ) העולמית המועצה" 

 
 חוק הנפט. פי-על, שמונה האנרגיהעניני הנפט במשרד הממונה על  - "הממונה" 

 
הפקת נפט מתוך שדה נפט, וכל הפעולות הכרוכות בכך, לרבות טלטולו, הטיפול  - ""הפקת נפט 

  .צינורות או לבית זיקוק בשדה הנפט או בקרבתובו והעברתו למיכלים, ל
  

הזכות  את ק לבעליוהמעני נפט בנכס אינטרס - (WORKING INTEREST) שתתפות"זכות ה"
בכפוף  נפט והפקת חיפושי נפט, פיתוח למטרת הנפט נכס לחלקו, בניצול יחסי להשתתף, באופן

 ההשתתפות. זכות רכישת רבכך שתהיינה, לאח הכרוכות יחסי מההוצאות בחלק להשתתפותו
 

 .שמעותם בחוק הנפטכמ רשיון או חזקה - "זכות נפט"
 

 .לעיל (1)ב()1.23מעותה בחוק הנפט וראו גם סעיף כמש -" לקבלת רישיון "זכות קדימה
 

 .1952-חוק הנפט, התשי"ב -"חוק הנפט" 
 

 .-2002 הטבעי, התשס"ב הגז משק חוק -" הטבעי הגז משק חוק"
 

 .1968-ערך, התשכ"ח-חוק ניירות -" רך"חוק ניירות ע
 

 בחוק הנפט.כמשמעותה  -"חזקה"
 

 ;קדיחת נסיון (1) - "חיפוש נפט"
 

, וניסויים גיאולוגייםכל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיקות  (2)   
גיאופיסיים, גיאוכימיים ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות 

 גיאולוגיות בלבד.
 חח"

 רי.כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסח - ""כמויות מסחריות
 

תכונות הסלעים  של רצוף לרישום הקידוח במהלך המבוצעים חשמליים לוגים -" לוגים"
 נפט ו/או גז. להימצא מאגרי עשויים שבהן הפוטנציאליות תהשכבו את לאתר מטרתםותכולתם, ו

 
 Petroleum Resources Management"- "(SPE-PRMS)פטרוליום  משאבי לניהול מערכת"

System (2007)", מהנדסי איגוד י"ע שפורסמה כפי ( הפטרוליוםSPEהארגון ,) של  האמריקאי
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 מהנדסי ( ואיגודWPCלפטרוליום ) תהעולמי (, המועצהAAPGהפטרוליום ) בתחום גיאולוגים
 לעת. מעת שתתוקן וכפי ,(SPEEהערכת הפטרוליום )

 
בחזקה; במדינה  קה, בין במשירין ובין בעקיפין, בהיתר מוקדם, ברישיון אוהחז – "נכסי נפט"

הגוף  ידי-עלפין, בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה החזקה, בין במישרין ובין בעקי –אחרת 
ן יראו כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או המוסמך לכך. כ

 לת מהות דומה )לפי הענין(. בע בעקיפין, בנכס נפט או בזכות
 

נסאטים ופחמימנים לי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנפט ניגר, בין נוז - "נפט"
מנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים )הידרוקרבונים( ניגרים להם, וכן אספלט ופחמי

 בתוך נפט ניגר וניתנים להפקה יחד אתו.
 
 יםהמבנ ואיתור הקרקע תת של הדמיה )ביבשה או בים( המאפשרת יטהש -" סקר סייסמי"

והחזרתם מהאופקים  הקרקע לתת יםסייסמ גלים החדרת ידי-על מבוצע . הסקרהגיאולוגיים
 וסקרים תלת (2D) מימדיים-דו בסקרים בעיקר משתמשים וםשנבדק. כי בחתך המצויים השונים

 הקרקע באזור תת של ראשונית יקר להכרותבע משמשים ,מימדיים הדו הסקרים .(3D)מימדיים 
 מימדיים התלת לנפט. הסקרים מלכודות העשויים לשמש מבנים של ליכל הנסקר ולאיתור

 דו יותר מסקר גבוהה )שעלותם מימדיים הדו בסקרים כמבטיחים שאותרו באזורים מבוצעים
 מפורטת היא בהם המתקבלת והתמונה יותר( גבוהה באיכות והנתונים והתוצאות מימדי

 של מדויקת יותר ולהערכה קידוחים ועלביצ אופטימאלי מיקום השאר, איתור ומאפשרת, בין
 . גודל המבנה

 
 PROSPECTIVE) )מנובאים( משאבים פרוספקטיביים" ;"(PETROLEUM) טרוליוםפ"

RESOURCES) "; "נתגלה (DISCOVERED) " ; "ממצא( תגלית( (DISCOVERY) " ; "רזרבות 
 )עתודות(רזרבות " ;" (CONTINGENT RESOURCES) משאבים מותנים" ," (RESERVES) )עתודות(

 ;" (PROBABLE RESERVES) צפויות )עתודות( ותרזרב" ;" (PROVED RESERVES) מוכחות
 (LOW ESTIMATE) אומדן כמויות נמוך"; " (POSSIBLE RESERVES) אפשריות )עתודות(רזרבות "
 ;" (HIGH ESTIMATE) אומדן כמויות גבוה"; " (BEST ESTIMATE) אומדן כמויות הטוב ביותר" ;"
; " (ON PRODUCTION) בהפקה" ;" (1C,2C,3C) 1C,2C,3C משאבים מותנים בקטגוריית"
 JUSTIFIED FOR) מוצדק לפיתוח"; " (APPROVED FOR DEVELOPMENT) אושר לפיתוח"

DEVELOPMENT) " ;"הצדקת פיתוח בבחינה DEVELOPMENT PENDING)) "; " תוכנית פיתוח
 DEVELOPMENT) לולה להתעכב באופן מהותיהושעתה או בחינת אפשרויות פיתוח ע

UNCLARIFIED OR ON HOLD) " ;"נטישת באר (WELL ABANDONMENT) "; " מעשיפיתוח אינו 
(DEVELOPMENT NOT VIABLE) " ;קונדנסט (Condensate ;)קידוח יבש״ (DRY HOLE) "; 
במערכת לניהול  כמשמעות מונחים אלה -" ((1P/2P/3P  1P/2P/3Pבקטגוריה ת()עתודו רזרבות"

 SPE-PRMS).משאבי פטרוליום )
 

הפיק ממנו נפט ל ,קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע את כושר תפוקתו - "פיתוח"
 ולשווקו.

 
וזל במעבר תערובת פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי המאגר, אך הופכים לנ – "קונדנסט"

תזקיקי נפט או כחומר בעירה בתעשיות  קונדנסט משמש כתוסף בייצור מהמאגר לפני השטח.
   .שיות מלט( או כחומר גלם בייצור תזקיק נפטכבדות )כגון: תע
דלו או גבולותיו של וו לשם קביעת גקדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט א -"קדיחת נסיון" 

 שדה נפט.
 

 
ע"י  תגלהקידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שה – (Confirmation Well)"קידוח אימות" 

 בקידוחים שקדמו לו. וצעושב ההפקה מבחני מסקנות , ואישושהממצא קידוח
 
שכבת המטרה, בניגוד  אל (directional) מכוונת בזוית עהמבוצ נטוי קידוח -" אלכסוני קידוח"

 . אנכית היא בו שהקדיחה רגיל לקידוח
 
אשר  קידוחי הערכה תמתכני כחלק המבוצע באר קידוח - (Appraisal Well)" הערכה קידוח"

 שדה.  של סביר הפקה וקצב ביםמשאהפיזי,  הגודל את לקבוע מטרתו
 

 כמשמעותו בחוק הנפט. – "רישיון"
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נפט שניתן להפיק מאגר)י( קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע  - "שדה נפט"
 ט בכמויות מסחריות.נפ )הם(ממנו

 
ה מיליון שנ 5)שם תקופה גיאולוגית( שנוצרו לפני  Mioceneמגיל  סלע שכבות -" מיוקן שכבות"

 מיליון שנה. 24עד 
 

 שדה נפט.גילוי  - "תגלית"
 

"BCF "– ארד רגל מעוקב שהם מיליTCF 0.001 0.0283-או כ BCM. 
 

"BCM "– ( מיליארד מטר מעוקבBillions of Cubic Meter.) 
 
"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

 
"TCF "–  טרי( ליון רגל מעוקבTrillions of Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32-או כ BCM. 

 
"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillions of Cubic Feet שהם )BCF 0.001 0.00003-או כ 

BCM. 
 

"MMBBL "– ( מיליון חביותMillions of Barrels.) 
 
"MMBOE או( "MMBBLOE )– Millions of Barrels of Oil Equivalent . 

 
 :בדוחש להלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימו  

 
MMCF BCF BCM 
35310.7 35.3107 1 

 
BCM MMCF BCF 
0.0283 1000 1 

 
BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 
  

הנפט, תהיה להם המשמעות כמוגדר  מונחים שלא פורטו לעיל והם מפורטים ומוגדרים בחוק
 בחוק הנפט.
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 'נספח א

 
 

 יחסב NSAI אישור
  

 (לוויתןאגר )מ לוויתןהמשאבים בחזקות  לדוח
 " 1-מטרות העמוקות בקידוח "לוויתןים בבהמשא לדוח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 





  
  
  
  
  'בפרק 
  

  דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
  

 

   2019 במרס 26

שהסתיימה ביום  שנהל דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה
    2018 בדצמבר 31

  
להגיש בזאת את דוח  מתכבד) החברה - חיפושי נפט (מימון) בע"מ (להלן רציו דירקטוריון

 .)תאריך הדוח -(להלן  2018 בדצמבר 31 ליום החברההדירקטוריון על מצב ענייני 
  

 דוחאת ה לקרוא ישהדוח התקופתי על כל חלקיו, מ נפרד בלתי חלק הוא הדירקטוריון דוח
   התקופתי כולו כמקשה אחת.

  
 דיווחהתקני , מצייתים ל)הכספיים הדוחות -(להלן  2018 בדצמבר 31ליום הכספיים  הדוחות

הנדרש לפי תקנות ניירות ערך וכוללים את הגילוי הנוסף  )IFRS -בינלאומיים (להלן ה הכספי
  .2010-(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

  
  ).הדולר -הדולר של ארה"ב (להלן הינו הכספיים הדוחות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע

  
, 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 
 שמשמטרתן ל אשר לשותפות הלוואות מתן) 2( בכך; הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הן תיהמטרו

 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, 4ביאורים , ראו כאמור ההנפקה עם בקשר והשותפות החברה בין שנחתם ההלוואה

 .להלן' דלדוחות הכספיים וכן חלק  9-ו
  

 



2  

 

ואשר נפדו  2014 בשנת החברה ידי על שהונפקו) א סדרה( החוב אגרות אודות לפירוט  .ג
, ולפירוט אודות ההלוואה שניתנה 2017בדצמבר  24במלואן בפידיון מוקדם ביום 

בדצמבר  24מלא ביום  ירעוןלשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה א) אשר נפרעה בפ
 לדוחות הכספיים.  9-ו 5, 4 ביאורים ראו, 2017
  

  לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות מידע  .ד
  

 לחברה שנמסר מידע פי על, לוויתן במאגר השותפות פעילות אודות פרטים להלן
  :מהשותפות

  

, דלק לוויתן רביחד עם שותפיה במאג השותפות הקיבל, 2017בפברואר  23ביום  .1

 דלק –(להלן .Noble Energy Mediterranean Ltd -ו  שותפות מוגבלת –קידוחים 
החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב ) לוויתן שותפי -להלן יחדיו, , בהתאמהנובל-ו

לשנה ובתקציב של  BCM 12-א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1
מהזכויות במאגר לוויתן), וזאת במטרה לאפשר  100%מיליארד דולר (בגין  3.75-כ

  . 2019תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 
  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנים שותפי לוויתן חלופות שונות להגדלת 
ב', בהתבסס 1ל לבחינת שלב א' ובמקבי1היקף ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 

על המתקנים הקיימים, ופועלים לעדכון תוכנית הפיתוח בהתאם, באופן שיאפשר 

בשנה, והכל בהתאם לביקושים הנוכחיים  BCM 24-הגדלת הקיבולת עד ל
 והצפויים בשוק המקומי ובשווקי יעד אזוריים וגלובליים, ובכלל זה: 

 
לשנה באמצעות הוספת  BCM  16-לשנה ל BCM 12-הגדלת יכולת ההפקה  מ  .א

אינטש  20-בארות ותשתיות נלוות, ובהן הוספת צינור שלישי בקוטר של כ
 משדה לוויתן לפלטפורמת לוויתן. 

  

לשנה (בכפוף ליישום  BCM  24-לשנה ל BCM  16-הגדלת יכולת ההפקה מ  .ב
החלופה הראשונה המתוארת לעיל), בין היתר, באמצעות הוספת בארות, 

ית ותשתיות נלוות (מעבר לאלו של החלופה הראשונה המתוארת צנרת תת ימ
לעיל). חלופה זו תאפשר אספקת כמויות נוספות של גז לייצוא, ככל שיידרש, 
לרבות למתקני ההנזלה הממוקמים במצרים ו/או לצרכי אספקת גז למתקן 

  ). FLNGהנזלה צף (
  

ציב לתכנון הנדסי לצורך בחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו שותפי לוויתן תק
מיליון  3.75, חלק השותפות 100%( מיליון דולר 25-בסך של כ 2019מפורט בשנת 

 .דולר)
  

, בוחנת אפשרויות שונות להמשך דלק ונובלנכון למועד הדוח, השותפות, ביחד עם  .2
מסחור הגז והקונדנסט ממאגר לוויתן, לרבות האפשרויות השונות לייצא גז טבעי 
ללקוחות בשווקים האזוריים, בין היתר  למצרים ולירדן ובהתאם מנהלת (יחד עם 
שותפיה) מגעים ומשאים ומתנים אל מול גורמים שונים בקשר לכך. נכון למועד 

לוויתן ובכללם השותפות על מספר הסכמים למכירת גז טבעי  הדוח, חתמו שותפי
בשוק המקומי, הסכם למכירת גז טבעי לחברת החשמל הלאומית של ירדן והסכם 

, כאמור )דולפינוס - (להלן Dolphinus Holdings Limited -ללמכירת גז טבעי 
 להלן.
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נחתם הסכם בין דלק ונובל לבין דולפינוס לייצוא גז טבעי , 2018בחודש פברואר  .3
) וזאת בהמשך למכתב הסכם הייצוא -מפרויקט לוויתן למצרים (להלן בסעיף זה 

 26. ביום 2015הכוונות אשר נחתם בין שותפי לוויתן ודולפינוס בחודש נובמבר 
הסכם הסבו דלק ונובל לשותפי לוויתן (ובכללם לשותפות) את , 2018בספטמבר 

הייצוא שנחתם בינן לבין דולפינוס לאספקת גז ממאגר לוויתן. כמו כן בסמוך 
שותפי לוויתן מזכר הבנות בלתי מחייב בקשר  נחתם ביןלהסבת ההסכם כאמור, 

להקצאת הקיבולת, וכן הסדרים נוספים, בקשר עם העברת גז טבעי בתשתיות 

  ערבי. ובצינור הפן EMGהולכה מישראל למצרים, לרבות בצינור 
 עם ניםומת יםמשא מנהלותנובל ודלק למועד אישור הדוחות הכספיים,  נכון

  שתסופק תחת הסכם הייצוא. על בסיס מחייב כמות הגז  להגדלת דולפינוס
  

 .Netherland, Sewell & Associates, Incהתקבל מחברת , 2019בחודש מרס  .4

) דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן, מעודכן NSAI -(להלן 
. על פי הדוח, סך כמות עתודות הגז הטבעי המסווגות 2018 בדצמבר 31ליום 

Proved + Probable Reserves )P2) וכמות המשאבים המותנים של גז טבעי (C2 (

 BCM 608.7 -הינה כ א ופיתוחים עתידיים (באמדן הטוב ביותר)1בקטגוריות שלב 

 'ה10. לפרטים נוספים ראו ביאור קונדנסט Million Barrels 38.6-גז טבעי וכ
 לדוחות הכספיים. 

  

א' בתכנית הפיתוח של מאגר לוויתן מתקדם 1נכון למועד הדוח, פיתוח שלב  .5
כפי שאושר על ידי שותפי  שינוי מהותי בתקציבכל ולא חל בהתאם ללוחות הזמנים 

לוויתן, במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי 
יים, שיעור התקדמות הדוחות הכספ אישור. נכון למועד 2019ולייצוא עד סוף שנת 

 . 80%-פרויקט פיתוח לוויתן עומד על כ
  

חשמל) החברת  –לישראל בע"מ (להלן  חשמלהחברת  ,2018בדצמבר  2ביום  .6
בקשה לקבלת הצעה לאספקת  לוויתן לשותפות ולשאר השותפים במאגר העבירה

, אשר BCM2 -גז טבעי בכמות שנתית מוערכת, על ידי השותפות, בהיקף של כ
או ממועד תחילת הפקת הגז  2019באוקטובר  1יסופק לחברת החשמל החל מיום 

או למועד תחילת הפקת  2021ביוני  30ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ועד ליום 
 תקופת האספקה).  -הגז ממאגר כריש, המוקדם מביניהם (להלן 

החשמל במהלך תקופת האספקה תפנה חברת בהתאם למסמכי הבקשה שלעיל, 
בלבד לצורך רכישת גז, בהתאם לצרכיה, מעבר  למציע שיחתום הסכם למכירת גז

הסכם אספקת הגז ממאגר תמר ובניכוי דלקים  במסגרתלגז המסופק לה 
  מערכתיים.

נכון למועד אישור   שותפי לוויתן הגישו הצעה כאמור לעיל. 2019במרץ  7יום ב
  . זוכה הצעה נבחרהמיטב ידיעת השותפות, טרם  לפיהדוחות הכספיים, 

 
הסכם ההלוואה  –נחתם תיקון להסכם ההלוואה המקורי (להלן , 2018בחודש יולי  .7

, לבין )לוויתן פיתוח -בע"מ (להלן  2016 ) בין חברת פיתוח לוויתןהמקורי
המקורי, ההלוואה . בהתאם להסכם קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים

 Limited-Recourseהועמדה לשותפות באמצעות פיתוח לוויתן הלוואה מסוג 
ההלוואה), לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה  -מיליון דולר (להלן  250בסך של 

, בין היתר, להסכם ההלוואה המקורי בפיתוח פרויקט לוויתן. במסגרת התיקון
ירעון הסופי של מיליון דולר, מועד הפ 450הוגדלה מסגרת ההלוואה לסך של 

וכן עודכנה  2021במרס  20חודשים נוספים, קרי עד ליום  24-ההלוואה הוארך ב
התקיימו כל התנאים המוקדמים לכניסתו , 2018ביולי  17ריבית ההלוואה. ביום 

 של התיקון לתוקף. 
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 פרק א' לדוח התקופתי מאגר לוויתן, ראו –נוספים אודות פעילות השותפות  לפרטים
  הכספיים. לדוחות 10 ביאורו
  

 :כספי מצב .2
 

   (מתוכם  דולר מיליון 372-כ של לסך הסתכם, 2018 בדצמבר 31 ליום החברה נכסי היקף
(מתוכם מיליון דולר  368-), בהשוואה לכלשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  370-כ
   .2017 בדצמבר 31 ליום) לשותפות שניתנו הלוואותמיליון דולר בגין  366-כ

מיליון דולר בגין הלוואה לשותפות בקשר  8-הגידול נובע ברובו מהפחתת פרמיה בסך של כ
מיליון דולר בגין הלוואה לשותפות  10-עם אגרות חוב (סדרה ג) ומהפחתת ניכיון בסך של כ

הפרשי שער בגין הוצאות מיליון דולר  14-סך של כ בניכוי ,עם אגרות חוב (סדרה ב)בקשר 
  הלוואה לשותפות בקשר עם אגרות חוב (סדרה ב). 

  
 דולר מיליון 372-כ של לסך הסתכם, 2018 בדצמבר 31 ליום החברה התחייבויות היקף

 366-מיליון דולר (מתוכם כ 368-בהשוואה לכ), חוב אגרותמיליון דולר בגין  370-(מתוכם כ
  . 2017 בדצמבר 31 ליום) חוב אגרותמיליון דולר בגין 

מיליון דולר בגין אגרות חוב (סדרה ג)  8-הגידול נובע ברובו מהפחתת פרמיה בסך של כ
 14-סך של כמיליון דולר בגין אגרות חוב (סדרה ב), בניכוי  10-ומהפחתת ניכיון בסך של כ

  הפרשי שער בגין אגרות חוב (סדרה ב). הכנסות מיליון דולר 
 

 הפעילות  תוצאות .3
 

  :דוחות רווח או הפסד ורווח (הפסד) כולל אחר לגבי נתונים להלן

  
  .אלפי דולר 1-סכום הנמוך מ צגמיי  *  

  
 השותפות, , בין החברה לשותפות2014בספטמבר  14מיום וייעוץ שירותי ניהול  הסכםעל פי 

כהלוואות  לשותפות העמידה החברה, כן כמוהוצאות השוטפות של החברה. הנושאת בכל 

Non-Recourse חובהבאותם תנאים של אגרות  חובה אגרות בגין ההנפקה תמורות את 

)Back to Back.לפי העניין ,(  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2016  
  דולר אלפי  

    :הכנסות
  7,618  20,203  25,554  לשותפות הלוואות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית הכנסות
  -  -  14,285   חוב אגרות בגין שער הפרשי הכנסות
  1,915  27,723  -   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הכנסות

  -  7,669  -  של הלוואה לשותפות בגין אגרות חוב  (סדרה א) מוקדם דיוןימפ רווח
  152  140  135  מהשותפות הוצאות החזר

  39,974  55,735  9,685  
    :הוצאות
  7,618  20,203  25,554   חוב אגרות בגיןופרמיה  ניכיון, ריבית הוצאות
  -  -  14,285   לשותפות הלוואות בגין שער הפרשי הוצאות
  1,915  27,723  -   חוב אגרות בגין שער הפרשי הוצאות

  -  7,669  -  של אגרות חוב (סדרה א) מוקדם וןימפד הפסד
  152  140  135  וכלליות הנהלה הוצאות

  39,974  55,735  9,685  
  -  -  -  רווח מפעולות

  *  *  *  , נטואחרות מימון )הוצאות(הכנסות 
  *  *  *  לשנה כולל )והפסד(ורווח  )הפסד(רווח  סך
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   – )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות ןבגי ופרמיה ניכיון, ) ריביתהכנסות( הוצאות
  

 )לשותפות(הלוואות  חוב אגרות בגין ופרמיה ניכיון, ריבית(הכנסות)  הוצאות, 2018בשנת 
 אלפי דולר אשתקד. 20,203-אלפי דולר, בהשוואה לסך של כ 25,554-הסתכמו לסך של כ

) גאגרות חוב (סדרה  הנפקתבגין  ופרמיהריבית בהוצאות  מגידול נובע ברובו השינוי
   .2017 דצמבר(ומהלוואה שניתנה כנגדה) בחודש 

  
   – )אגרות חוב(הלוואות לשותפות בגין הפרשי שער הוצאות (הכנסות) 

  
ואגרות חוב (סדרה א) אשר נפדו  2016אגרות חוב (סדרה ב) אשר הונפקו בחודש נובמבר 

  שקל. נקובות ב, 2017בחודש דצמבר 
  

-, בהשוואה לקיטון בשיעור של כ8.1%-גידול בשער הדולר בשיעור של כחל , 2018בשנת 
הגידול בשער הדולר הוביל לרישום הכנסות הפרשי שער בגין אגרות  .2017בשנת  9.83%

אלפי דולר בשנת  14,285-החוב (הוצאות הפרשי שער בגין הלוואות לשותפות) בסך של כ
אגרות החוב (הכנסות הפרשי שער בגין  , בהשוואה לרישום הוצאות הפרשי שער בגין2018

  .2017שער הדולר בשנת קיטון אלפי דולר בגין  27,723הלוואות לשותפות) בסך של 
  

 מימון ומקורות נזילות .4
 

 לחברה הצפויים התקבולים. פעילותה מימוןצורך ל בנקאי אשראי נוטלת אינה החברה
 ידה שהונפקו על חובה אגרות בקשר עם לשותפות החברה שנתנה ותההלווא מהחזר
  .של אגרות החוב ריביתהו קרןה מילתשלושל החברה  היחיד המימון מקור את מהווים

  
  . )ג-סדרות ב ו( חוב אגרות של סדרות שתי חברהל, הדוח למועד נכון

ועד שנת  2021החל משנת  יפרעופי תנאי אגרות החוב האמורות, תשלומי הקרן בגינן  על
ולאחר המועד הצפוי בו  לוויתן ממאגר הגז הזרמת לתחילת הצפוי המועד לאחר קרי ,2023

  לשותפות יחלו להיות הכנסות מפרויקט לוויתן כאמור לעיל.
  

דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן  י, בהתבסס על נתונהחברה להערכת

 מספקת בכמות יהיו הצפויות השותפות הכנסות, NSAI, שהתקבל מחברת השותפות של
 אגרותאחת מסדרות  כל עם בקשר לשותפות החברה שנתנה ותלוואההמ אחת כל רעוןילפ

   .הכספיים לדוחות' ה10ראו ביאור  ,נוספים לפרטים .האמורות החוב
) 17, מומשו כתבי אופציה (סדרה 2018בחודשים אוקטובר ונובמבר  כי, גם יצויןזה  בהקשר

  . ברוטו מיליון דולר 58-של השותפות בתמורה לסך של כ
  

של  הקיימות החוב אגרות ,הדוח למועד נכון ,החברה ידיעת למיטבו לעיל האמור לאור
  .במועדן להיפרע צפויותהחברה 

 
 עצמי הון .5

 יםלפרט. דולר אלפי 28-סך של כל, הסתכם 2017-ו 2018בדצמבר  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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  ממשל תאגידיהוראות גילוי בהיבטים שונים של  – '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 
לדין בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים 

  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

  . תפעוליפוקוס שירותי ייעוץ פיננסי 
  

 (ב) לחוק החברות,146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף למיטב ידיעת החברה 
  .    לחוק הביקורת הפנימית 8, ובהוראות סעיף 1999-תשנ"טה
  

או של גופים הקשורים  החברההמבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של 
  אליה.

  
פנימית ותי ביקורת רי, 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  .השליטה בשותף הכללי בה הינם בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות
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 והוגשה החברה של הפנימי המבקר ידי על גובשה העבודה תוכנית

  .החברה של הביקורת
  

בכפוף  ממנה לסטות דעת שיקול הפנימי המבקר בידי מותירה העבודה תכנית
  . קורתלאישור ועדת הבי

  
 מהותיות עסקאות בנושא ביקורת הפנימי המבקר ביצע הדיווח בתקופת

  .גיוס אגרות חוב (סדרה ג)הליך ודיווחים לנאמן וביקורת בגין 

 היקף העסקה  .ה
 

 הסתכם ממשרדו לו הכפופים העובדים וצוות הפנימי המבקר העסקת היקף
. החברה של בגודלה בהתחשב סביר עסקההה היקף. שעות 71-ל 2018 בשנת

  .לנסיבות בהתאם ההיקף להרחבת אפשרות החברה הנהלתל

 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 הביקורתבעדכון ועדת  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
הפנימי בחברה הוגשו להנהלת החברה בחודשים  המבקרדוחות על ממצאי 

התקיים דיון בוועדת  ,2019 פברואר. בחודש 2019פברואר  - 2018דצמבר 
   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 ,2018 בשנת. בפועל עבודה שעות על מבוסס הפנים מבקר תגמול
, הדירקטוריון להערכת. ש"ח אלפי 16-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

  
 2018 לשנת החברה של לדוחות שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם שכר הוצאות

שכר  הוצאות). שעות 850-כ של עבודה היקף עבור( ח"ש אלפי 85-כ של בסך הסתכמו
לסך  הסתכמו, 2017 לדוחות של החברה לשנת שוטפת ביקורת שירותי בגין טרחתם

  ). שעות 750 -כ של עבודה היקף עבור( ח"ש אלפי 75-כ 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  20-ושעות)  210 -(עבור היקף עבודה של כ 2018בשנת  ח"ש אלפי 25-כ של לסך
   .שעות) 150 -(עבור היקף עבודה של כ 2017ש"ח בשנת 

 
 על ומשולם השקעתם להיקף בהתאם החברה דירקטוריון על ידי 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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  החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  – 'גחלק 

  

 הדוח בתקופת עיקריים אירועים  .א
  

  .הכספים לדוחות 4-10 ביאורים ראו, נוסף ומידע התקשרויות, החברה פעילות בדבר .1
  

 הכספי המצב על הדוחלאחר תאריך  אירועים  .ב
  

 לדוחות 11אור בי, ראו הדוח על המצב הכספילפרטים אודות אירועים לאחר תאריך  .1
  הכספיים.

 

  עודי למחזיקי אגרות החוביגילוי י – 'דחלק       

  

המוחזקות בידי  ) של החברהג) ואגרות החוב (סדרה בלהלן פירוט אודות אגרות החוב (סדרה 
  :הציבור בתאריך הדוח

  
   .בע"מ )1975נאמנות (הרמטיק  – )גולאגרות החוב (סדרה  )בהנאמן לאגרות חוב (סדרה 

  
  דן אבנוןעו"ד  – שם האחראי בנאמן

  
; 03-5271736 פקס: ;03-5274867 :'טל, תל אביב; 113רחוב הירקון  – כתובת ואופן ההתקשרות

  avnon@hermetic.co.ilדוא"ל: 
  

לדוחות  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

2018  

  

 הוגן שווי
 31 ליום
  2018 בדצמבר

 בורסאי שווי
 31 ליום

 בדצמבר
2018  

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*  680,210  680,210  4,130  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***  656,921  656,921  4,539  656,312  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

) הממונה -(להלן האנרגיה והמים  ,משרד התשתיות הלאומיותמ על ענייני הנפט הממונהתקבל אישור העד למועד בו . 2% של בשיעור שנתית ריבית) ב סדרה( החוב אגרות נושאות, 2020 באוגוסט 31 ליום עד   *  
 , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית נוספתהכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2016בדצמבר  8ביום  ) בספר הנפטברישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל

  .18.5% שיעור הריבית יהיה ,2023באוגוסט  31ועד ליום  2020בספטמבר  1. החל מיום ביחס לתקופה בה היא חלה ,1% של בשיעור

 למסחר מהרישום מחיקה על הבורסה ידי על יוחלט אם – הבורסה) -(להלן  בע"מ לניירות ערך בתל אביב מהבורסה מחיקה בשל מוקדם דיוןיפ) 1( – מוקדם דיוןילפ החברה זכות למימוש התנאים פירוט להלן  **
 דירקטוריון החלטת מתאריך יום 45 תוך) א: (כדלקמן תפעל והחברה, מוקדם דיוןיפ יבוצע, בה מהמסחר מחיקה בדבר, הבורסה בהנחיות שנקבע מהסכום פחת, החוב אגרות סדרת ששווי מפני החוב אגרות של

ניירות  לרשות שישלח מיידי בדוח תפורסם המוקדם פידיוןה מועד על ההודעה. לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם דיוןיפ מועד על החברה תודיע, כאמור למסחר מרישום המחיקה בדבר הבורסה
 פרסום מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב לאגרות ביחס המוקדם פידיוןה מועד) ב; (החוב באגרות הרשומים המחזיקים לכל בכתב ותימסר העברית בשפה בישראל נפוצים יומיים עיתונים) 2( ובשני ולבורסה ערך

, 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 מהתאריך יום 45-מ מאוחר ולא ההודעה
 המועד) א: (הרלבנטי במועד שיהיו כפי, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות בכפוף והכל, הבאות ההוראות יחולו כאמור ובמקרה מוקדם פידיוןל החוב אגרות את להעמיד
 ברבעון מוקדם פידיון נקבע) ג; (לרבעון אחד פידיון על תעלה לא המוקדמים הפדיונות תדירות) ב; (החוב אגרות של לראשונה למסחר הרישום ממועד ימים 60 חלוף לאחר יהיה מוקדם פידיוןל האפשרי הראשון
 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 מועד גם, זה נאמנות שטר פי על בו שקבוע

 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: הבאות מהתקופות אחת כל משמעו" רבעון"
 שבין בתקופה יחול לא המוקדם פידיוןה מועד) ה; (לשנה אחד פידיון על תעלה לא ח"ש מיליון 10-מ הנמוכים הפדיונות שתדירות ובלבד ח"ש מיליון 10-מ הנמוך בהיקף מוקדם פידיון לבצע רשאית החברה, לעיל

 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 אגרות בגין ריבית לתשלום הקובע המועד
בנובמבר  9 שטר הנאמנות לסדרה ב' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה, אשר פורסם ביום  ).ג סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 וסעיף 'ב סדרה( החוב אגרות של הנאמנות לשטר 9 סעיף
האמורים  ). המידע המופיע בדוחות2017-01-108259 -(מס' אסמכתא  2017בדצמבר  3 ' המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף של החברה מיום גשטר הנאמנות לסדרה ו )2016-01-075504 -(מס' אסמכתא  2016

  מובא בזאת על דרך ההפניה.

בפברואר  6, ביום ) בספר הנפטגרישום התמלוג לחברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ל הממונהתקבל אישור העד למועד בו . 2%של  עורבשי שנתית ריבית) ג סדרה( החוב אגרות נושאות, 2019באוגוסט  31 ליום עד*** 
 2019בספטמבר  1החל מיום . ביחס לתקופה בה היא חלה ,1% של בשיעור נתית נוספתשבמחזור ריבית ש (סדרה ג) , נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החובהכספיים לדוחות 4 בביאור כאמור ,2018

  .10%שיעור הריבית יהיה  ,2023באוגוסט  31ועד ליום 
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  רוטלוי, יו"ר הדירקטוריוןליגד 
  
  

  שי משה לוי, מנכ"ל



  
  
  
  
  ג'פרק 
  

  2018 דצמברב 31דוחות כספיים ליום 
  



  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  2018דוח שנתי 

  

  



  
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
  

  2018דוח 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(הפסד) ורווח רווח או הפסד  ותדוח

  6  שינויים בהוןעל ה ותדוח

  7  על תזרימי המזומנים  ותדוח

  8-34  ים הכספי ותביאורים לדוח
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  המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו

 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר
 ערך ניירות בתקנות) ג( ב9 לסעיף בהתאם

  1970-ל"התש ), ומיידיים תקופתיים דוחות(
  
  

. 2018בדצמבר  31 ) ליום"החברה" - (להלן"מ בערציו חיפושי נפט (מימון)  של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו
 פנימית בקרה לקיום אחראים החברהשל  וההנהלה הדירקטוריון הבאה. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפסקה

 לדוח התקופתי המצורפת כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי על דיווח אפקטיבית
    .ביקורתנו על בהתבסס החברהשל  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי על דעה לחוות היא ל. אחריותנו"הנ לתאריך

  
 ,לשכת רואי חשבון בישראלשל  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

) בקרות 1). רכיבים אלה הינם: ("104תקן ביקורת " -, (להלן תיקוניו על"ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", 
) בקרות על 2ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (

  )."רכיבי הבקרה המבוקרים" -; (כל אלה יחד מכונים להלן חובה אגרותתהליך 
 

 לזהות במטרה הביקורת ולבצעה את לתכנן מאיתנו נדרש זה תקן פי . על104ביקורת  לתקן בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 הבחינות מכל אפקטיבי באופן קוימו אלה רכיבי בקרה אם ביטחון של סבירה מידה ולהשיג המבוקרים הבקרה רכיבי את

 הסיכון הערכתהמבוקרים,  הבקרה רכיבי כספי, זיהוי דיווח על פנימית לגבי בקרה הבנה השגת כללה ביקורתנו המהותיות.
 רכיבי של אותם והתפעול התכנון אפקטיביות של והערכה בחינה וכן ,המבוקרים הבקרה ברכיבי חולשה מהותית שקיימת

 שחשבנו כאלה אחרים נהלים גם ביצוע כללה בקרה, רכיבי אותם לגבי שהוערך. ביקורתנו, הסיכון על בהתבסס בקרה
 התהליכים כלל על פנימית מבקרה להבדיל, המבוקרים לרכיבי הבקרה רק התייחסה ביקורתנו לנסיבות. בהתאם כנחוצים

לא  כן, ביקורתנו כמו בלבד. המבוקרים הבקרה לרכיבי מתייחסת דעתנו חוות ולפיכך הדיווח הכספי, עם בקשר המהותיים
 מביאה אינה דעתנו חוות ,ולפיכך מבוקרים שאינם כאלה לבין המבוקרים הבקרה רכיבי בין הדדיות להשפעות התייחסה

   .לעיל המתואר בהקשר דעתנו לחוות בסיס נאות מספקת שביקורתנו סבורים כאלה. אנו אפשריות השפעות בחשבון
  

 הצגה לגלות או שלא למנוע עשויים בפרט, מתוכה ורכיבים בכלל, כספי דיווח על פנימית מובנות, בקרה מגבלות בשל
 תהפוכנה שבקרות לסיכון חשופה כלשהי אפקטיביות נוכחית הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות כן, הסקת כמו מוטעית.

 .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום או שמידת בנסיבות שינויים בגלל מתאימות לבלתי
  

המבוקרים  הבקרה רכיבי המהותיות, את הבחינות אפקטיבי, מכל באופן , בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימהולדעתנ
  .2018בדצמבר  31 ליום

  
   2018בדצמבר  31 לימים חברהשל ה הכספיים הדוחות בישראל, את מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו

, כלל 2019 במרס 26שלנו, מיום  והדוח 2018בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת כל, ול2017-ו
   .מסויגת על אותם דוחות כספייםחוות דעת בלתי 

  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון  2019 במרס 26

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  המבקר החשבון רואה דוח

  של המניות לבעלי

  מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו
  

 בדצמבר 31 לימים) החברה - להלן( מ"בע) מימון( נפט חיפושי רציו של המצורפים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 מזומניםה תזרימי על הדוחותו בהון השינויים על הדוחות, אחר כולל(הפסד)  רווחו הפסד או רווח דוחות ואת 2017-ו 2018

 הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת כלל
  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה

  
 פעולתו דרך( החשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאתנו נדרש אלה תקנים פי על. 1973-ג"התשל), חשבון רואה של
 בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של

 שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע
 שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על

  .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת
  

 לימים החברה של הכספי מצבה את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות ,לדעתנו
 השנים משלוש אחת לכל שלה המזומנים ותזרימי בהונה השינויים, פעולותיה תוצאות ואת 2017-ו 2018 בדצמבר 31

 רךע ניירות תקנות והוראות) IFRS( בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם. 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה
  .2010-ע"התש), שנתיים כספיים דוחות(
  

דיווח כספי",  על פנימית בקרה רכיבי של בישראל "ביקורת חשבון רואי לשכת של 104 ביקורת לתקן גם, בהתאם ביקרנו
 כלל 2019 במרס 26מיום  שלנו והדוח 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיביתיקוניו,  על

  .אפקטיבי באופן רכיבים אותם של קיומם על מסויגת בלתי דעת חוות
  
  
  
  
  
  
  
  

  וקסלמן קסלמן  ,אביב-תל
  חשבון רואי  2019 במרס 26

  PricewaterhouseCoopers International Limited-ב חברה פירמה  
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  בע"מ )מימון(חיפושי נפט רציו 

  הכספי המצב על ותדוח
  

  בדצמבר 31  

  2017  2018 ביאור 
  אלפי דולר   

        נ כ ס י ם
        נכסים שוטפים:

  *  *    מזומנים ושווי מזומנים
        :חובה ויתרות חייבים

  1,578  2,313  5,9  הלוואות בגין מהשותפות לקבל ריבית
  -  41  9  שוטף חשבון - השותפות

  234  16    אחרים
  1,812  2,370    שוטפים נכסים סך

        
        - שוטפים שאינם נכסים

  183,289  179,100  5,9  )ב סדרה( חוב אגרות עם בקשר לשותפות הלוואה     
  182,519  190,872  5,9  )ג סדרה( חוב אגרות עם בקשר לשותפות הלוואה

  365,808  369,972    שוטפים שאינם נכסים סך
        

  367,620  372,342    נכסים סך

        
        והון התחייבויות

        :שוטפות התחייבויות
  165  -  9  שוטף חשבון - השותפות

  1,578  2,313  4   חוב אגרות בגין לשלם ריבית
  41  29    אחרים זכאים

  1,784  2,342    שוטפות התחייבויות סך
        

        :שוטפות שאינן התחייבויות
  183,289  179,100  4     )ב סדרה( חוב אגרות     

  182,519  190,872  4     )ג סדרה( חוב אגרות
  365,808  369,972    שוטפות שאינן התחייבויות סך

  367,592  372,314    התחייבויות סך
        

      7  התקשרויות
        

  28  28  8   הון
  367,620  372,342     והון התחייבויות סך

  
  .דולר 1,000-מ הנמוך סכום מייצג* 

  
  

         
  לוי הילה     לוי משה שי    רוטלוי ליגד

  כספים מנהלת     ל"מנכ     הדירקטוריון ר"יו
  
  

  .2019 במרס 26: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות שוראי תאריך
  
  
  

  .מהדוח הכספיהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
   



  

5  

  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  כולל אחר(הפסד) ורווח רווח או הפסד  ותדוח
  
  
  

  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה    

  2016 2017 2018  ביאור  
 דולר אלפי    

 
          הכנסות:

  7,618  20,203  25,554  5,9  לשותפות ותבגין הלוואופרמיה ניכיון , ריביתהכנסות 
  -  -  14,285    בגין אגרות חוב  שער הפרשיהכנסות 
  1,915  27,723  -  5,9  לשותפות  ותהפרשי שער בגין הלווא הכנסות

  מוקדם של הלוואה לשותפות בגין אגרות רווח מפידיון
  -  7,669  -  4  חוב (סדרה א)    

  152  140  135  9  החזר הוצאות מהשותפות
    39,974  55,735  9,685  

          :הוצאות
  7,618  20,203  25,554  4   בגין אגרות חוב ופרמיה ניכיון, הוצאות ריבית

  -  -  14,285  5,9  לשותפות  ותהוצאות הפרשי שער בגין הלווא
  1,915  27,723  -    בגין אגרות חוב  שער הפרשי הוצאות

  -  7,669  -  4  הפסד מפידיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א)
  152  140  135  9  הנהלה וכלליות הוצאות

    39,974  55,735  9,685  

  -  -  -    רווח מפעולות 
          

  *  *  *    , נטומימון אחרות (הוצאות) הכנסות

  *  *  *     לשנה  כולל (הפסד) ורווח (הפסד) רווחסך 
  

  
  .דולר 1,000-מסכום הנמוך  מייצג  *

  
  
  
  
  
  
  

  .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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   רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

   בהון השינויים על ותדוח

  
  

  סך ההון  עודפים  הון מניות  

  דולר אלפי  

 
  28  * 28  2016 בינואר 1 ליום יתרה

        - 2016שנת במהלך תנועה 
  *  *  -  לשנה כולל(הפסד)  רווח

  28  * 28 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

        - 2017שנת  במהלך תנועה
  *  *  -  לשנה כולל(הפסד)  רווח

  28  * 28 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

        - 2018שנת  במהלך תנועה
  *  *  -  לשנה כולל(הפסד)  רווח

  28  * 28  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  

  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג  *
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  המזומנים תזרימי על ותדוח

  
  

  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  

  2018 2017 2016 

 דולר אלפי  
  

        - שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

  *   *   *   לשנה כולל (הפסד) רווח
        

        התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
        

        התאמות לסעיפי רווח והפסד:
  7,618   20,203   25,554   בגין אגרות חוב  ופרמיה ניכיון, הוצאות ריבית
  )7,618(  )20,203(  )25,554(  בגין הלוואות לשותפות ופרמיה ניכיון, הכנסות ריבית

  1,915   27,723   )14,285(  הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין אגרות חוב 
  )1,915(  )27,723(  14,285   הפסד (רווח) מהפרשי שער בגין הלוואות לשותפות

   -   -   -  
        

        :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים

  155,146   182,065   -   תמורה מהנפקות אגרות חוב, נטו

  )155,146(  )182,065(  -   מתן הלוואות לשותפות

  -  )111,522(  -   מזומן ששולם בגין פידיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א)
מוקדם של הלוואה לשותפות בגין אגרות  מזומן שהתקבל בגין פידיון

  -  111,522   -   חוב (סדרה א)
  196   )23(  )206(  קיטון (גידול) בחשבון שוטף עם השותפות

  )203(  12   218   קיטון (גידול) בחייבים אחרים
  7   11   )12( אחרים בזכאים(קיטון)  גידול

   -   -   -  

  *   *   *   שוטפתמפעילות (שימשו) מזומנים נטו שנבעו 
        

  *   *   *   מזומנים ושווי מזומניםב שינוי
  *   *   *   השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  *   *   *   השנה לגמר מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  

ונכללים בפעילות  מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה
        :שוטפת

  )1,798(  )5,247(  )6,370(  ריבית ששולמה בגין אגרות חוב

  1,798   5,247   6,370   ריבית שהתקבלה בגין הלוואות לשותפות

  -  )7,669(  -   מזומן ששולם בגין הפסד מפידיון מוקדם של אגרות חוב (סדרה א)

מוקדם הלוואה לשותפות בגין     מזומן שהתקבל בגין רווח מפידיון
  -  7,669   -  אגרות חוב (סדרה א)

  
  .דולר 1,000-סכום הנמוך מ מייצג  *

  
  
  
  
  

  .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
 
 
 
 



  (מימון) בע"מרציו חיפושי נפט 

   יםהכספי ותלדוחביאורים 
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  כללי:  - 1ביאור 
  

 חברהכ 2014 מרסב 24 ביום בישראל התאגדה ,)החברה - להלן( מ"בע )מימון( נפט חיפושי רציו  .א
 משרדה כתובת. )החברות חוק - להלן( 1999-ט"התשנ, החברות בחוק המונח כמשמעות פרטית
  .אביב-תל, 85 הלוי יהודה רחוב הינה החברה של הרשום

 
), השותפות - להלן( מוגבלת שותפות -) 1992( נפט חיפושי רציו של מלאה בבעלות הינה החברה  .ב

 להלן( מ"בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה נסחרות שלה המוגבל בשותף ההשתתפות יחידות אשר
" צפון לוויתן" I/15-ו" דרום לוויתן"I/14  בחזקות השתתפות זכויות, היתר בין, לשותפות). הבורסה -
 או וויתןל פרויקט - ביחד להלן( לוויתן הטבעי הגז שדה נמצא בשטחן אשר), לוויתן חזקות - להלן(

  ). לוויתן מאגר
  

 באמצעות לרבות, השותפות עבור כספיים מקורות גיוס הינו החברה של היחידי הפעילות תחום  .ג
  .לציבור חוב אגרות של הנפקה
 מטרותיה אשר, (Special Purpose Company - SPC) תכליתית חד ייעודית חברה הינה החברה

 השותפות את לשמש מטרתן אשר, לשותפות הלוואות מתן) 2; (בכך הכרוך וכל חוב גיוס) 1: (הינן
 בעיסוקים הכרוכות הפעולות כל ביצוע) 3(-ו; לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך

  .לעיל האמורים
  

 ,)א סדרה( חוב אגרות החברה הנפיקה, 2017 ודצמבר 2016 נובמבר, 2014 אוקטובר בחודשים  .ד
 כל עם קשרב, התקשרה החברה. בהתאמה, לציבור )ג סדרה( חוב ואגרות) ב סדרה( חוב אגרות

  .השותפות עם הלוואה בהסכם, ל"הנ מההנפקות אחת
  4 יםביאור ראה). א סדרה( החוב אגרות את מוקדם בפידיון החברה פדתה, 2017 דצמבר בחודש

 .5-ו
  

 אגרות חברת שהיא פרטית לחברה החברה הפכה בבורסה למסחר) א סדרה( החוב אגרות רישום עם  .ה
 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו מדווח ולתאגיד החברות בחוק מונחה כהגדרת, חוב

 המתאימות הדיווח הוראות פי על החברה מדווחת לכך ובהתאם, )חוק ניירות ערך -(להלן  ותקנותיו
  . החברה על חלות שהן ככל, מכוחו שהותקנו והתקנות זה לחוק

  
  

  : החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
  
  :הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס  .א

 
 השנים שלושמ אחת לכלו 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים החברה של הכספיים הדוחות )1

 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2018 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה
)International Financial Reporting Standards (על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 

) International Accounting Standard Board( בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי
 כספיים דוחות( ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים) IFRS-ה תקני - להלן(

 .2010-ע"התש), שנתיים
, המוצגות השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי
  .אחרת צוין אם אלא

 מסוימים חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת
 מדיניותה יישום בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים

  . החברה של החשבונאית
  

  .חודשים 12 הינה החברה של התפעולי המחזור תקופת )2
  

  :תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  .ב
 

  ההצגה ומטבע הפעילות מטבע )1
  

 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברהשל  הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
מוצגים בדולר של  ). הדוחות הכספייםהפעילות מטבע - להלן( החברה פועלת בה העיקרית

  . החברההדולר) שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של  - ארה"ב (להלן
  



  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  (המשך) יםהכספי ותלדוחביאורים 
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   :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
  

 עסקות ויתרות )2
 

 הפעילות למטבע מתורגמות )חוץ מטבע - להלן( הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
 מיישוב הנובעים שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות

 החליפין שערי לפי חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות
  . רווח או הפסד עללדוח  נזקפים, התקופה לתום

  
  :נכסים פיננסיים  .ג

  
 -"מכשירים פיננסיים" (להלן  9, נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי 2018בינואר  1ביום 

IFRS 9 .(9של  לראשונה ליישום IFRS של הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה הייתה לא 
   .'ט סעיף הרא ,נוספים לפרטים. החברה

 
 IFRS, לפי 2018בינואר  1ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  חברהמדיניות ה )1

9: 
  
 סיווג  )א

 
 מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגורית נכסים פיננסיים בעלות מופחתת. חברהה

הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של מוחזקים הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו 
החברה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי  תזרימי המזומנים בגינם.

  הנכסים הפיננסיים.חוב כאשר, ורק כאשר, חל שינוי במודל העיסקי שלה לניהול 
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי 

יים, וכן התנאים מזומנים חוז שמטרתו להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי
החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי 

  קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 
חודשים  12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

ים. הנכסים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפ
", מזומנים ושווי"מזומנים כלולים בסעיפים:  חברההפיננסיים בעלות מופחתת של ה

  .המופיעים בדוח על המצב הכספי "לשותפות ות"חייבים ויתרות חובה" וכן "הלווא
  

 הכרה ומדידה  )ב
  

ה במועד חבררכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי ה
  ה. חברה או נמסר על ידי החברהעסקה, שהינו המועד בו הנכס נמסר לסליקת 

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, 
מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים אלה.  ה העבירה באופןחברוה

וקבות בעלות מופחתת, על בסיס נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות ע
  שיטת הריבית האפקטיבית.

  
 ירידת ערך נכסים פיננסיים  )ג

  
בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון  חברהה

משווה את  חברההאשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה. לשם כך, ה
הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל 

של כל מידע סביר וניתן  במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון
עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית  לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד.

ה מודדת את ההפרשה להפסד חברממועד ההכרה בהם לראשונה, הבסיכון האשראי 
בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה 

חודשים. סכום  12ה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של להפסד תימדד בסכום השוו
רווחים הפרשי האשראי החזויים (או ביטולם) מוכר ברווח או הפסד במסגרת "

עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון  ".(הפסדים) מירידת ערך של נכסים פיננסיים
הכרה ה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי ממועד החבראשראי נמוך, ה
   בהם לראשונה.
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  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

תקן חשבונאות  לפי, 2017 בדצמבר 31 ליום עד פיננסיים לנכסים ביחס החברה מדיניות )2
  :)IAS 39 -, "מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה" (להלן 39בינלאומי 

  
 סיווג  )א

  
 הנהלת החברה. הלוואות וחייביםלקטגוריית מסווגת את נכסיה הפיננסיים ה החבר

   ם הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.קובעת את סיווג הנכסי
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים 

נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לקביעה, ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל. 
חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  12-לחלויות לתקופה של יותר מ

 והחייבים של החברה כלולים בסעיפים: ההלוואותהמסווגות כנכסים שאינם שוטפים. 
בדוח  הכלולים" לשותפות ותהלוואוכן " ""חייבים ויתרות חובה מזומנים",ושווי "מזומנים 

  .יעל המצב הכספ
  

 הכרה ומדידה  )ב
  

ההוגן בתוספת עלויות  בשווים לראשונה ההכרהבמועד הלוואות וחייבים נמדדים 
עסקה. בתקופות עוקבות נמדדים הלוואות וחייבים בעלות מופחתת, על בסיס שיטת 

   הריבית האפקטיבית.
  

 ירידת ערך נכסים פיננסיים  )ג
  

 ראייה אובייקטיבית קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה
 רק ערך מתהווים מירידת והפסדים של נכס ערכו .וחייבים ההלוואות של ערך לירידת

 שהתרחשו או יותר אחד מאירוע כתוצאה ערך לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת אם
 אירועי"-ל ההפסד האמור (או הפסד") ולאירוע בנכס ("אירוע לראשונה ההכרה לאחר

 שניתן הפיננסי של הנכס העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על השפעה יש )ההפסד"
   .מהימן באופן אותה לאמוד

  
  פיננסיות התחייבויות  .ד

 
-של החברה (להלן יחדיו  )גחוב (סדרה  אגרותו , אגרות חוב (סדרה ב)חוב (סדרה א) אגרות

עוקבות נמדדות  עסקה. בתקופות עלויות בניכוי ההוגן, שוויין לפי לראשונה הוכרואגרות החוב) 
  מופחתת.  אגרות החוב בעלות

רווח או  בדוח דיון שלהן מוכריהפ לבין ערך לראשונה החוב אגרות הוכרו בו הסכום בין הפרש כל
 .4ביאור  ראה .האפקטיבית החוב, בהתאם לשיטת הריבית אגרות תקופת פני על הפסד

  
  מזומנים ושווי מזומנים  .ה

  
  .מזומנים בקופה ,זומנים, כוללים המזומנים ושווי מעל המצב הכספי במסגרת הדוח

  
  הון מניות  .ו

  
  מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.

  
   ספקים  .ז

  
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור שירותים שנרכשו מספקים במהלך 
העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע 

  פחות, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות.תוך שנה אחת או 
  

  הכרה בהכנסות  .ח
  

  תקופתי בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות ריבית מוכרות על בסיס 
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  (המשך):עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

 ביום המתחילות דיווח תקופות עבור ומחייב לתוקף נכנס אשר חדש בינלאומי כספי דיווח ןתק  .ט
 :2018 בינואר 1
  

IFRS 9 של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. הגרסה המלאה  הכרהעוסק בסיווג, מדידה ו
  . 2014פורסמה בחודש יולי  IFRS 9של 

  באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים. ,IAS 39-ב שהיו קיימותאת ההנחיות  החליףתקן זה 
IFRS 9 אותו וקובע  פישטעל כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך  הותיר

: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן דרך רווח או עיקריותשלוש קטגוריות 
 של החוזי המזומנים תזרים אפיינימ ועל חברהה של העסקי המודל על מבוסס הפסד. הסיווג

שווי הוגן דרך רווח או הפסד. עם זאת, ב תימדדנההפיננסי. השקעות במכשירים הוניים  הנכס
הפיך, להציג את השינויים -, באופן בלתיבראשונה ההכרה במועדיכולה לבחור,  חברההנהלת ה

 . (Recycling)בשווי ההוגן של מכשיר הוני ברווח כולל אחר, ללא סיווג מחדש לרווח והפסד 
  

IFRS 9  של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים  ערך לירידתמציג מודל חדש
")Expected Credit Loss Model .("ב קייםיה הש המודל את מחליף זה מודל-IAS 39 ,

 . ("Incurred Loss Model")המבוסס  על הפסדים שהתרחשו 
  

סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי בהתחייבויות  לגבי
, ברווח כולל חברהה של העצמי האשראי מסיכון הנובעשיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, 

 אחר. 
  

IFRS 9 את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה לעמידה  הקל
 כלכלידורש כי יהיה יחס  IFRS 9בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. 

 הנהלת בו הגידור ליחס זהה יהיה" הגידור"יחס  וכי, המגודר הפריט לבין המגדר המכשיר בין
 במשך לתיעוד הדרישה את שימר התקן. שלה הסיכונים ניהול לצורכי בפועל משתמשת חברהה

 .IAS 39 לפי נדרשש מזה שונה התיעוד אך, הגידור תקופת כל
  

המעבר  בהוראת בחרה החברה. 2018בינואר  1מיום  החל רטרוספקטיבי באופןיושם  התקן
 של הפתיחה ליתרת כתיאום לראשונה היישום של המצטברת בהשפעה הכרההמאפשרת 

  . 2018 בינואר 1 ליום העודפים
ה מהם המודלים העסקיים במסגרתם מוחזקים חבר, העריכה הנהלת הIFRS 9במסגרת יישום 

ה נכון למועד היישום לראשונה של התקן, וסיווגה את מכשיריה חברנכסיה הפיננסיים של ה
  .IFRS 9הפיננסיים לקטגוריות המתאימות בתחולת 

  .החברהשל  הכספיים דוחותיהלא הייתה השפעה מהותית על  IFRS 9לראשונה של  ליישומו
  

  :מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 3ביאור 
  

הלוואות , ות חוב שהונפקוגרמהתחייבויות בגין א המכשירים הפיננסיים של החברה נובעים רובם ככולם
ראה וריבית לקבל ולשלם בגין אותם מכשירים פיננסיים.  לשותפותבגינם  "Back to Back" שניתנו

  .5 -ו 4ביאורים 
  
 שוק  ןסיכו  .א

  
, לעיל כאמור "Back to Back" שהינן יתרות מהוותוהיתרות של המכשירים הפיננסיים  מאחר

  ).ריבית וסיכון מחיר סיכון, חליפין שערהרי שהחברה אינה חשופה לסיכוני שוק (סיכון 
  
 אשראי  סיכון  .ב

  
 לשעבודים באשר. לעיל כאמור לשותפותהחברה לסיכון אשראי נובעת מההלוואות  חשיפת

ובאשר לתנאים האחרים של  האמורות ההלוואות פירעון להבטחת העומדות האחרות והבטוחות
  .5ההלוואות האמורות, ראה ביאור 
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  : (המשך) מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים - 3ביאור 
  
  נזילות סיכון  .ג

  
באמצעות ההלוואות שניתנו לשותפות  ןבמלוא נפרעותידי החברה  עלאגרות החוב שהונפקו 

 הסילוקין ותללוח "Back to Back" זהה הינובאופן שבו לוחות הסילוקין של אגרות החוב שהונפקו 
 תזרימי של החלויות את המפרט, 'ז4. בהקשר לכך ראה ביאור לשותפות שניתנו ההלוואות של

  .החוב לאגרות מהוונים הבלתי החזויים המזומנים
  

, 9'ה5 -ו 'ו4באשר לאומדני שווי הוגן של אגרות החוב ושל ההלוואות לשותפות, ראה ביאורים 
  בהתאמה.

  
  אגרות חוב: - 4יאור ב
  

 ) א סדרה( חוב אגרות  .א
 החברה של להשלמה תשקיף פי על, 2014 באוקטובר 1 ביום לציבור הונפקו) א סדרה( חוב אגרות

, השותפות של מדף הצעת דוח עם משולבת, משלימה הודעה פי ועל 2014 בספטמבר 15 מיום
אודות תנאי אגרות החוב (סדרה  לפרטים .השותפות שהנפיקה) 14 סדרה( אופציה כתבי עם יחד
  '.ו סעיף ראהא), 
 מיליון 371-כ( דולר מיליון 102 -לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש מיליון 5.5-כ( דולר ליוןימ 1.5-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש

 ,לפרטים. )א סדרה( החוב אגרות של מלא מוקדם דיוןיפ החברה ביצעה, 2017 בדצמבר 24 ביום
 .'ה סעיף ראה

  
  )ב סדרה( חוב אגרות
 החברה של מדף תשקיף פי על, 2016 בנובמבר 13 ביום לציבור הונפקו) ב סדרה( החוב אגרות

 מיום השותפות של מדף הצעת דוח עם משולב מדף הצעת דוח פי ועל 2016 בפברואר 22 מיום
 שהנפיקה) 18 סדרה( אופציה וכתבי) 17 סדרה( אופציה כתבי עם יחד, 2016 בנובמבר 9

  '.ו סעיף ראהאודות תנאי אגרות החוב (סדרה ב),  לפרטים. השותפות
 מיליון 630-כ( דולר מיליון 164-לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש מיליון 9.8-כ( דולר ליוןימ 2.5-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש
  

  )ג סדרה( חוב אגרות
 מיום החברה של מדף תשקיף פי על, 2017 בדצמבר 4 ביום לציבור הונפקו) ג סדרה( החוב אגרות

אודות  לפרטים .2017 בדצמבר 3 מיום החברה של מדף הצעת דוח פי ועל 2016 בפברואר 22
  '.ו סעיף ראהתנאי אגרות החוב (סדרה ג), 

 מיליון 643-כ( דולר מיליון 184-לכ הסתכמה האמורה מההנפקה ברוטו המיידית התמורה סך
  ).ח"ש ליוןמי 7.9-כ( דולר ליוןימ 2-לכ הסתכמו ההנפקה הוצאות סך). ח"ש
  

 ותההנפקמ אחת כל של) נטו ההנפקה תמורת - להלן( הנפקה הוצאות ניכוי לאחר נפקההה תתמור  .ב
 והועמד החוב אגרות מסדרות אחת כל של הנקוב הערך סכומי כאשר ,לשותפות הועברה האמורות

 .)"Back to Back"( החוב אגרות לתנאי זהים בתנאים לשותפות הכהלווא
 היחיד המימון מקור את יהוו ,כאמור מהשותפות ותההלווא מהחזר לחברה הצפויים התקבולים

 אחרים מימון מקורות לחברה ואין החוב אגרות מסדרות אחת כל של ריביתהו קרןה לתשלום
  .כאמור החוב אגרות מסדרות  אחת כל של ריביתהו קרןה תשלומי לפירעון

 מיידי רעוןילפ תועמדנה החוב שאגרות במידה כי במסגרת כל אחד מהסכמי ההלוואה נקבע, כן כמו
 אגרות בהעמדת וייראו, מיידי רעוןילפ, ההלוואה את להעמיד זכאית החברה תהא, שהיא סיבה מכל

  .5 ביאור ראה ,לפרטים .לכך מספקת עילה כשלעצמה מיידי רעוןילפ החוב
  

 לרכיב מדידה לצורכי פוצלה) ב סדרה( חוב ואגרות) א סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין התמורה  .ג
 ולרכיב עסקה עלויות בניכוי ההוגן שוויו בסיס על לראשונה הוכר אשר), החוב אגרות( ההתחייבות

  . 'ד2 ביאור ראה. החברה הון על משפיע ואינו השותפות להון נזקף אשר, האופציות
  

 הרכיבים שני בין פוצלו )ב סדרה( החוב ואגרות) א סדרה( החוב לאגרות המיוחסות העסקה עלויות
 לרכיב בהנפקה שיוחסה התמורה בין הפער. כאמור התמורות פיצול של הסכומים ליחסי בהתאם

 פני על ומופחת ניכיון משקף שהונפק הנקוב הערך לבין, עסקה עלויות ניכוי לאחר, ההתחייבות
  .יתהאפקטיב הריבית בשיטת החוב אגרות תקופת

 משמשת), ב סדרה( חוב ואגרות) א סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין התמורה שהועברה לשותפות
 .לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות השותפות של חלקה מימון לצורך השותפות את
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  :)המשך(אגרות חוב  - 4ביאור 

  
 לצורך ראשית ,השותפות את שימשה), ג סדרה( חוב אגרות הנפקת בגין נטו ההנפקה תמורת

  ). א סדרה( חוב אגרות עם בקשר החברה ידי על לה שהועמדה ההלוואה של מוקדם דיוןיפ
 מוקדם דיוןיפ ביצעה החברה ,)א סדרה( חוב אגרות עם בקשר ההלוואה הסכם להוראות בהתאם

  '.ה סעיף ראה. החברה של) א סדרה( החוב לאגרות "Back to Back" מלא
 מימון לצורך ורק אך השותפות את משמשת, כאמור המוקדם דיוןיהפ לאחר ההנפקה תמורת יתרת
 בהוצאות חלקה מימון עם בקשר חובותיה מחזור לרבות, לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה
 עלויות בניכוי, הוגן שווי בסיס על לראשונה הוכרו), ג סדרה( חוב אגרות. לוויתן חזקות עם בקשר
 משקף שהונפק הנקוב הערך לבין עסקה עלויות בניכוי שהתקבלה התמורה בין הפער. עסקה
  .האפקטיבית הריבית בשיטת) ג סדרה( החוב אגרות תקופת פני על ומופחת פרמיה

  
 9 ביום), א סדרה( החוב לאגרות נאמנות שטר על החברה חתמה, 2014 בספטמבר 14 ביום  .ד

, 2017 בדצמבר 3 וביום )ב סדרה( החוב לאגרות נאמנות שטר על החברה חתמה, 2016 בנובמבר
 מסדרות אחת כל תנאי את כוללים אשר, )ג סדרה( החוב לאגרות נאמנות שטר על החברה חתמה
 הנחיות ,היתר בין ,כוללים הנאמנות שטרי ).הנאמנות שטרי - יחדיו להלן( בהתאמה, החוב אגרות

 ובלבד( חוב אגרות של נוספות סדרות והנפקת החוב אגרות סדרות הגדלת בדבר ומגבלות
   ).החוב אגרות פני על פירוק של במקרה עדיפה פירעון בדרגת תהיינה לא הנוספות שהסדרות

  
, כי סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג) שתנפיק החברה הובהר) ג סדרה( חוב אגרות לעניין

מעת לעת, כולל אגרות החוב (סדרה ג) שתונפקנה בדרך של הרחבת הסדרה כמפורט בשטר 
דולר לפי השער  יליוןמ 200-בשקלים חדשים השווה להנאמנות, לא יעלה על ערך נקוב בסכום 

 שטרי( בטוחות ומימוש מיידי פירעון יתכן בהם ומקרים החברה ביוזמת מוקדם פידיון ;)היסודי
 ועל החברה על החלות, חוב לאגרות נאמנות בשטרי כמקובל מיידי לפירעון עילות יםכולל הנאמנות
 הרעה; הליכים הקפאת או/ו נכסים כינוס, פירוק; תשלומים הפסקת, היתר בין, וכוללות השותפות

 את לפרוע תוכל לא שהשותפות ממשי חשש קיים מכך שכתוצאה השותפות בעסקי מהותית
 כלפי המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד לא שהשותפות ממשי חשש קיים אם; במועדן ההלוואות

 הנוגעות ספציפיות עילות הנאמנות ישטר יםמכיל, כן כמו. )ועוד ההלוואות להסכמי בהתאם החברה
 של משיעור פחתו לוויתן בחזקות השותפות של אחזקותיה אם - לוויתן בחזקות השותפות לאחזקת

 של לזכויותיה לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או, שעבוד ימומש, עיקול יוטל אם); 100% מתוך( 5%
פרק הזמן  תוך הפעולה תבוטל או המימוש יבוטל או העיקול יוסר ולא לוויתן בחזקות רציו שותפות

  .שנקבע בשטר הנאמנות
  

 של, מלא או חלקי, מוקדם דיוןיפ ביצוע על לחברה הודיעה השותפות, 2017 בנובמבר 9 ביום  .ה
) א סדרה( החוב אגרות של ההנפקה תמורת מכספי, החברה ידי על לה שהועמדה ההלוואה

 אגרות של מוקדם פידיון ביצוע על החברה דירקטוריון החליט, 2017 בנובמבר 9 ביום בעקבות כך,ו
 ). ג סדרה( חוב אגרות של לציבור הנפקה בהשלמת מותנה, מלא או חלקי), א סדרה( החוב

 
 2017בדצמבר  24ביום , כמתואר בסעיף א' לעיל לאחר השלמת הנפקת אגרות חוב (סדרה ג)

הסכום הגבוה  את )א(סדרה  החוב אגרות למחזיקי שילמה החברה ,דיון המוקדם)ימועד הפ -(להלן 
דיון מוקדם של יבגין פ(סדרה א)  החוב לאגרות החלופות המפורטות בשטר הנאמנות שלושמבין 

 ואהחלופה שסכומה ה .מיליון ש"ח) 417-מיליון דולר (כ 119-כבסך של  חוב (סדרה א)האגרות 
 מוקדם דיוןילפ העומדות (סדרה א) החוב אגרות של המזומנים תזרים יתרת היתההגבוה ביותר 

 הנאמנות בשטר(כהגדרתה  שקלי ממשלתי אג״ח תשואת לפי מהוונת כשהיא) ריבית בתוספת(קרן 
 המוקדם דיוןיהפ ממועד החל חושב החוב אגרות היוון .2.5% בתוספתלאגרות החוב (סדרה א)) 

 דיוןיהפ שער. מוקדם דיוןילפ העומדות החוב לאגרות ביחס שנקבע האחרון הפירעון למועד ועד
  .שנפדה ערך נקוב"ח ש 1 לכל"ח ש 1.23845 ואה זו לחלופה בהתאם המוקדם

  
 .סכומים באותם לחברה) א סדרה( חוב אגרות עם בקשר ההלואה את השותפות פרעה במקביל
 האמור המוקדם הפידיון שער לפי), א סדרה( החוב אגרות למחזיקי ששולם הסכום בין ההפרש

, המוקדם הפידיון במועד בספרים) א סדרה( החוב אגרות הוצגו לפיו ההתחייבותי הערך לבין, לעיל
 27-כ( דולר מיליון 7.7-כ של בסך מוקדם מפידיון חשבונאי כהפסד הכולל הרווח על לדוח נזקף
 ההלוואה של מוקדם פידיון בגין זהה בסכום חשבונאי ברווח החברה הכירה, במקביל). ח"ש מיליון

  ).א סדרה( החוב אגרות עם בקשר לשותפות שניתנה
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 :החוב אגרות תנאי  .ו
  

  
   

  )גאגרות חוב (סדרה   )באגרות חוב (סדרה   )אאגרות חוב (סדרה   
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2018  2017  2018  2017  2018  2017  

            
  633,849  633,849  617,587  617,587  *  *  "ח)שערך נקוב (אלפי 

            
  182,519  190,872  183,289  179,100  *  *  **)דולר(אלפי  בספרים יתרה

  186,078  175,272  213,866  181,486  *  *  )דולר אלפי( הוגן שווי
            

  2021 באוגוסט 31 - 33.33%  *  *  קרן תשלום מועד
  2022 באוגוסט 31 - 33.33%
  2023 באוגוסט 31 - 33.34%

  2021 באוגוסט 31 - 33.33%
  2022 באוגוסט 31 - 33.33%
  2023 באוגוסט 31 - 33.34%

  
              

 מהשנים אחתבאוגוסט של כל  31  *  *  ריבית תשלום מועד
  )כולל( 2023 עד 2017

 מהשנים אחתבאוגוסט של כל  31
  )כולל( 2023 עד 2018

-  
            

 מהשנים אחת כל של באוגוסט 25  *  *  והקרן הריבית לתשלום קובע יום
 התשלום). כולל( 2022 עד 2017

 באוגוסט 31 ביום ישולם האחרון
2023  

 מהשנים אחת כל של באוגוסט 25
 התשלום). כולל( 2022 עד 2018

 באוגוסט 31 ביום ישולם האחרון
2023  

-  
              

   הקרן יתרת על נקובה ריבית
  )1( מסולקת הבלתי 

  2020 עד 2017 בשנים - 2%  *  *

  2023 עד 2021 בשנים -18.5%

  2019 עד 2018 בשנים - 2%

  2023 עד 2020 בשנים -10%

              
              

  (דולרי) 6.68%  (שקלי) 7.58%               * (שקלי)6.6%            שנתי אפקטיבית ריבית שיעור
            

ששולמה במהלך השנה  ריבית
  )1) (דולר אלפי(

-  2,364  3,391  2,883  2,979  -  

            
 תהיינה החוב אגרות וריבית קרן  שקלי  שקלי  הצמדה בסיס

 30 ביום הדולר לשער צמודות
=  דולר 1(קרי  2017 בנובמבר

  השער היסודי) -) (להלן 3.499
-  

            
  מדורגות לא  מדורגות לא  מדורגות לא  דירוג

  
          

 משועבד וחשבון מהשותפות תמלוג  )2( החוב לאגרות בטוחות
  ***לריבית

 משועבד וחשבון מהשותפות תמלוג
  לריבית

 משועבד וחשבון מהשותפות תמלוג
   לריבית

  
  
 .לעיל' ה סעיף ראה, נוספים לפרטים. 2017 בדצמבר 24 ביום במלואן נפדו) א(סדרה  חוב אגרות  *
  
 .שנצברה ריבית ללא  **
  

   ה' לעיל. בסעיף כמתואראגרות החוב (סדרה א),  דיוןיפ בעקבות*** השעבודים על הבטוחות האמורות הוסרו 
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 לתקופה ביחס, 1% בשיעור נוספת שנתית לריבית זכאיםהיו  החוב אגרות מסדרות אחת כל מחזיקי )1(
 הנפט ענייני על הממונה אישור התקבל בו המועד עדו החוב אגרות הנפקת ממועד, חלה היא בה

) בהתאמה, האנרגיה ומשרד הממונה - להלן( והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות במשרד
 'ה5 בביאור כאמור החוב אגרות מסדרות אחת כל עם בקשר הנפט בספר לחברה התמלוג לרישום

  .בשנה ימים 365 בסיס על בתקופה הימים מספר לפי חושבה הריבית ).הממונה אישור - להלן(
 

עם  בקשר התמלוג ושעבוד לרישום הממונה אישור התקבל בו המועד, 2016 בדצמבר 8 ליום עד
, נשאה היתרה הבלתי מסולקת של קרן ורישומו של השעבוד בספר הנפט אגרות החוב (סדרה ב)

 .לעיל כאמור ביחס לתקופה בה היא חלהשבמחזור ריבית שנתית נוספת (סדרה ב), אגרות החוב 
בשיעור שנתית נוספת בהתאם, ההלוואה לשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ב) נשאה ריבית 

  זהה.
 עם בקשר התמלוגושעבוד  לרישום הממונה אישור התקבל בו המועד, 2018 בפברואר 6יום עד ל

 קרן של מסולקת הבלתי היתרה נשאה, הנפט בספר השעבוד של ורישומו )ג סדרה( החוב אגרות
 .לעיל כאמור ביחס לתקופה בה היא חלה נוספת שנתית ריבית שבמחזור), ג סדרה( החוב אגרות

בשיעור שנתית נוספת בהתאם, ההלוואה לשותפות בקשר עם אגרות החוב (סדרה ג) נשאה ריבית 
  זהה.

  
 בטוחות: )2(

 
 מהשותפות תמלוג  )א(

) א סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג על השעבוד כי יצוין .'ה5 ביאור ראה ,נוספים לפרטים
  .לעיל' ה בסעיף כמתואר )א סדרה( החוב אגרות דיוןיפ בעקבות הוסר

  
 ריבית כרית חשבון  )ב(

ה יד על ונפתחר שאת ריבית ונות בגין כריחשבובהתאם לשטרי הנאמנות, לשותפות קיימים 
י מחזיק עבור הנאמן לטובת וושועבדאגרות החוב) סדרות מ(חשבון נפרד לכל אחת  שמה ועל

 זכויות על בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד קבוע בשעבודהנאמן)  -(להלן  החוב אגרות
 של הפירעון הבטחת לשם גבלהה ללא בדרגה ראשון יחיד שוטף ובשעבוד בחשבון החברה
) שתחול ככל, פיגורים ריבית לרבות( החוב אגרות מסדרות אחת כל של והריבית הקרן תשלומי
 משטרי אחד בכל האמור עם בקשר בהם חייבת החברה תהיה אשר, נוספים וסכומים

  .החוב אגרות של המלא לפירעונן עד וזאת, הנאמנות
 דיוןיפ בעקבות הוסר) א סדרה( החוב אגרות בגין הריבית כרית חשבון על השעבוד כי יצוין

   .לעיל' ה בסעיף כמתואר )א סדרה( החוב אגרות
 

 מסווגות כשהן החברה של, נגזרות שאינן, הפיננסיות התחייבויותיה של ניתוח מציגה להלן הטבלה  .ז
 על הדוח לתאריך נכון החוזי פירעונן למועד הנותרת התקופה פי על, רלוונטיות חלות לקבוצות

 .  הכספי המצב
 

  .מהוונים בלתי חוזיים מזומנים תזרימי הינם בטבלה המוצגים הסכומים
  

  
  

  משנה פחות
   שנה בין

  שנים 2-ל
 5-ל שנים 2 בין

  שנים
  דולר אלפי  

        :2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
  60,971  3,296  3,296  )ב סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  36,232  18,115  3,623  )ג סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  -  -  29  אחרים זכאים
  164,778  -  -  )ב סדרה( חוב אגרות
  181,151  -  -  )ג סדרה( חוב אגרות

  6,948  21,411  443,132  
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  משנה פחות

   שנה בין
  שנים 2-ל

 שנים 2 בין
  שנים 5-ל

 5-מ יותר
  שנים

  אלפי דולר  
          :2017בדצמבר  31יתרה ליום 

  10,987  58,488  3,563  3,563  )ב סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  6,040  48,308  3,623  2,953  )ג סדרה( חוב אגרות בגין ריבית
  -  -  -  41  אחרים זכאים
  59,390  118,743  -  -  )ב סדרה( חוב אגרות

  60,396  120,756  -  -  אגרות חוב (סדרה ג)

  6,557  7,186  346,295  136,813  

  
 :לשותפותהלוואות  - 5ביאור 

  
התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם השותפות בקשר עם אגרות חוב  ,2014בספטמבר  14ביום 

 במקביל נעשה ההלוואה הסכם לתנאי ובהתאם 2017בדצמבר  24ביום (סדרה א). הלוואה זו נפרעה 
  .4 ביאור ראה ,לפרטים). א(סדרה  חוב אגרות לש מוקדם פידיון

  
 סדרה( חוב אגרות עם בקשר השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2016 ובמברנב 9 ביום

 חוב אגרות עם בקשר השותפות עם הלוואה בהסכם החברה התקשרה, 2017 בדצמבר 3 ביום, ו)ב
  :יםהאמור ההלוואות הסכמי עיקרי תמצית להלן ).ג סדרה(

  
אחת  כלבגין  (בניכוי הוצאות הנפקה) תמורת ההנפקה את, לשותפות להעביר התחייבה החברה  .א

), "Back to Back"( החוב אגרותאחת מסדרות  כלובאותם תנאים של  חובה אגרותמסדרות 
 ישמשו ההלוואות כי התחייבה  השותפות). ותההלווא -(להלן  Non-Recourseמסוג  ותכהלווא
 חובותיה מחזור לצורך וכן( לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון לצורך ורק אך אותה
  .))ג סדרה( חוב אגרות עם בקשר ,לוויתן חזקות עם בקשר בהוצאות חלקה מימון עם בקשר

  
 אגרות מסדרות אחת כל של הנקוב הערך לסכום השווה סכום לחברה להחזיר התחייבה השותפות  .ב

 כל של רעוןיפ מועדי ובאותם מועד לאותו הרלוונטית הריבית בצירוף) ההלוואה סכום - להלן( החוב
  .4 בביאור כמתואר החוב גרותא מסדרות אחת

 רעוןיפ מועד כל לפני חודשים 6 ועד במידה כי ההלוואה מהסכמי אחד בכל התחייבה השותפות
 מחדש מימון או הון לגיוס תפעל היא, לוויתן ממאגר הכנסות לה יהיו לא הרלוונטית ההלוואה
 מקרן חלק אותו על שתיצבר הריבית בתוספת ההלוואה מקרן החלק רעוןיפ את לפרוע לה שיאפשר
 .רעוןיפ מועד באותו לפרוע שעליה ההלוואה

  
 אגרותשל  ריבית בשיעור שקלית שנתית ריבית נושא ה בגין אגרות חוב (סדרה ב)ההלווא םסכו  .ג

 שנתית ריבית נושא ה בגין אגרות חוב (סדרה ג)ההלווא םסכו .הצמדה ללא, (סדרה ב) החוב
 =1$( 2017בנובמבר  30צמודה לשער הדולר ביום , )ג(סדרה  החוב אגרותשל  ריבית בשיעור
 אחת כל למחזיקי ריבית לשלם החברה שעל מועדים באותם משולמתריבית ה ).ש"ח 3.499

 . החוב אגרות מסדרות
) הריבית בצרוף הרלוונטית ההלוואה סכום( ההלוואותמ אחת כל את להעמיד רשאית השותפות

, חלקי או הרלוונטית מוקדם של ההלוואה דיוןיפכי במקרה של  הוסכםמוקדם, בכל עת.  דיוןילפ
 מוקדם ובאותם סכומים של אגרות החוב שכנגדן הועמדה ההלוואה. פידיוןמלא, יבוצע במקביל 

תהיה רשאית לפרוע כל סכום  השותפות כי נקבע) ג(סדרה  חוב תואגר של ההלוואה בהסכם
ה בצירוף הריבית) בפדיון מוקדם, מותנה ברכישה עצמית של אגרות החוב מההלוואה (קרן ההלווא

  , בהתאם להוראות שטר הנאמנות ולכל דין.החברהעל ידי 
  

רעון ילפ להעמיד זכאית החברה, שהיא סיבה מכל מיידי לפירעון תועמדנה החוב אגרותו במידה  .ד
 וייראו, אותה סדרת אגרת חוב שהועמדה לפירעון מיידי)שניתנה בקשר עם ( ההלוואה את מיידי

 רעוןילפ עילות בדבר לפרטים .לכך מספקת עילה כשלעצמה מיידילפירעון  החוב אגרות בהעמדת
 .'ד4 ביאור ראה, הנאמנות בשטרי שנקבעו מיידי

 
לכל , ביחס שותפות לחברהה העניקהההלוואה בצרוף הריבית)  קרן( ותההלווארעון ילהבטחת פ  .ה

 רק ווינוצל ונפט שיופקוב גזמחלקה של השותפות בבכסף זכות לקבלת תמלוג  הלוואה בנפרד,
 .)יםהתמלוג -, כמפורט להלן (להלן לוויתן ממאגר
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להבטחת מלוא התחייבויות החברה בקשר  ןהינ, אשר ניתנו ביחס לכל הלוואה בנפרד, אלו תיוזכו
   .תוהריבי הקרן תשלומי זה ובכלל ובמועד המלא פירעונן לרבות ,אגרות החובכל אחד מסדרות עם 

בדרך של רישומו בספר הנפט וכן  הינה , בקשר עם כל אחת מסדרות אגרות החוב,יצירת השעבוד
לאגרות  הנאמנות לשטרנכון למועד הדוח, הושלמו רישומי כל השעבודים בהתאם ברשם החברות. 

  לאגרות החוב (סדרה ג).  הנאמנות שטרהחוב (סדרה ב) ול
  

 בצרוף ההלוואה סכום( ההלוואה אם ורק אך תמלוג לקבלת זכותה את לממשהחברה זכאית 
 סופי דין בפסק המוסמך המשפט בית יקבע כאשר או/ו הפירעון מועד) וכולל( עד תיפרע לא) ריבית
). התמלוג לקבלת הקובע המועד - להלן( מיידי לפירעון ההלוואה להעמדת עילה התקיימה כי וחלוט

 כמפורט השותפות ידי על בכירים חובות לתשלום עד תדחה התמלוגים מכוח תמורות קבלת, כן כמו
   .6 בסעיף

  
 לאחר, קרי 2023ועד שנת  2021החל משנת  יפרעו בגינן הקרן תשלומי, החוב אגרות תנאי פי על

ולאחר המועד הצפוי בו לשותפות יחלו להיות  לוויתן ממאגר הגז הזרמת לתחילת הצפוי המועד
 מהתמלוגים איזה לקבלת הקובע המועד בהגיע כי וודאות כל אין כי יצויין. הכנסות מפרויקט לוויתן

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

 תבטלות פקעת, הפירעון מועד) וכולל( עד במלואה תפרע) ריבית בצירוף( ההלוואה קרןש במידה
 יפקע והוא התמלוג את לקבל) בנעליה שיכנס מי כל לרבות( החברה של זכותה אוטומטי באופן

  . התמלוג ביטול לצורך הדרושים המסמכים כל על החברה תחתום כאמור במקרה. יבוטלו
  

 מצויין אם למעט, אך, יחיד בלשון מובא שלהלן הפירוט( יםלתמלוג ביחס נוספים פרטים להלן
 סדרה( החוב אגרות בגין לתמלוג והן) ב סדרה( חוב אגרות בגין לתמלוג הן מתייחס הוא ,אחרת

  :)האמורות מהסדרות אחת כל לגבי כנפרד אותו לקרוא ויש )ג
  

 ממאגר רק) וינוצלו שיופקו ככל( ווינוצל ונפט שיופקו גז מתוך בכסף ישולם התמלוג, כאמור )1
 . לוויתן

 וכי לוויתן ממאגר נפט או/ו גז מופקים לא עדיין ,כספייםה דוחותה אישור למועד נכון כי מובהר
 המימון ולצרכי לוויתן מאגר בפיתוח השונות הדרך לאבני הזמנים ללוחות באשר וודאות כל אין
  .לוויתן מאגר פיתוח עם בקשר השותפות של

  
 10% של לשיעור ביחס ויחושב 10% של בשיעור הוא) ב סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג )2

, 12%  של בשיעור הוא) ג סדרה( החוב אגרות בגין התמלוג .לוויתן ממאגר) 100% מתוך(
  .לוויתן ממאגר) 100% מתוך( 10% של לשיעור ביחס ויחושב
 המשאבים הערכות שינוי של במקרה ישתנו לא כאמור חישובו ואופן התמלוג שיעור כי, מובהר
  .לוויתן במאגר

 
 המפורטים להלן, יבוצעו התאמות לשיעור התמלוג:   במקרים, לעיל האמור אף על )3
  

מוקדם חלקי של ההלוואה ושל אגרות החוב, שיעור התמלוג לא  דיוןיבמקרה 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        
  

 החדש אחזקתה ששיעור כך, לוויתן במאגר מאחזקותיה חלק השותפות תמכור בו במקרה  )ב
 ושל ההלוואה של מוקדם פידיון שיבוצע מבלי) 100% מתוך( 10%-ל מתחת ירד במאגר
 בשיעור החלק על ירשם והוא הבא החישוב לפי יעודכן התמלוג שיעור ,החוב אגרות

 : החדש האחזקות
 

  ישן תמלוג שיעור  = חדש תמלוג שיעור
X   

  
  במאגר החדש האחזקות שיעור  =   X כאשר

                    10%  
  

  .בתמלוג ההתאמות ביצוע לצורך הדרושים המסמכים כל על תחתום החברה כאמור במקרים



  רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ

  (המשך) יםהכספי ותלדוחביאורים 
  
  

18  

   :(המשך) לשותפות הלוואות - 5ביאור 
  

לא ניתן יהא לשלם אלא  דין פי על אם( או בדולרים התמלוג את לחברה תשלם השותפות )4
במטבע ישראלי) במטבע ישראלי, כשהוא מחושב בדולרים לפי השער היציג של הדולר בעת 

 .חודשהתשלום בפועל, מחושב על פי המחיר בפי הבאר. התשלום כאמור, יעשה אחת בכל 
 "ב אחרים אשר יש לנכותם על פי דין.צאו כיוו/מהתמלוג ינוכה כל מס ו/או היטל 

  
 ככל שרלוונטי, תמלוג,הלצורך חישוב מאגר לוויתן מ ווינוצל ונפט שיופקגז ומדידת הכמויות של  )5

, באותו אופן שנעשית המדידה לצורך תשלום תמלוגים למדינה בהתאם לחוק הנפטייעשו 
 ונפט שיופקהתמלוג יחושב רק ביחס לכמויות של גז ו .)הנפט חוק -(להלן  1952 -תשי"ב
 מאגר לוויתן החל מהמועד הקובע לקבלת תמלוג העל.מ ווינוצל

  
 או/ו( הנפט לחוק בהתאם למדינה תמלוגים לתשלום עד תדחה התמלוג מכוח תמורות קבלת )6

 של הכללי לשותף על תמלוגי תשלום), דין פי על אחרים ב"צכיו או/ו היטלים או/ו נטלים כל
 מ"בע אייזנברג איתן ולחברת) הכללי השותף - להלן( מ"בע נפט חיפושי רציו, השותפות

 יעמידוהעמידו ו/או  אשר פיננסיים לתאגידים שוטפים תשלומים וכן) השותפות גיאולוג(
 ישולם שהוא באופן), הבכיר החוב -ביחד להלן( לוויתן חזקות פיתוחלצורך  מימון לשותפות
 תשלום לביצוע ובכפוף לאחר לוויתן ממאגר וינוצלו שיופקו ונפט מגז השותפות מהכנסות
 .הבכיר החוב בגין התשלומים תשלום ולאחר כאמור תמלוגים

  
כי הזכות לקבלת כספים מכוח התמלוג תוגבל לגובה יתרת קרן אגרות החוב בצירוף וסכם ה )7

(בשטר הנאמנות בגין  הנאמנות) שהיא תישא יהריבית וריבית הפיגורים (כהגדרתה בשטר
 כלפי השותפות תחוב בהם נוספים סכומיםאגרות החוב (סדרה ג) נקבע גם כי הזכות תכלול 

זכותה של החברה תפקע , ועם תשלום מלוא הסכום כאמור )הלוואה להסכם בהתאם החברה
, ןיהעני לפי, הנאמן או/ו החברה כאמור במקרה. ויבוטל יפקע והתמלוג התמלוג אתלקבל 
 .עליו שיירשם השעבוד ביטול ולצורך התמלוג ביטול לצורך הדרושים המסמכים כל על יחתמו

  
 הריבית כרית חשבון מלבד( השותפות מצד נוספת בטוחה בכל מובטחת תהיה לא ההלוואה )8

 .)4 בביאור כמתואר
  

להלן יתרת  .לשותפות ןבמלוא ההלוואות הועמדו, 2017 ודצמבר 2016 נובמבר יםבחודש )9
  ההלוואות והשווי ההוגן שלהן:

  
  בדצמבר 31 ליום  
  2018  2017  
  דולר אלפי  

      הערך הפנקסני:
  184,480  180,202  הלוואה לשותפות (סדרה ב)*

  182,906  192,083  הלוואה לשותפות (סדרה ג)**

      :שווי הוגן
  213,866  181,486  הלוואה לשותפות (סדרה ב)

  186,078  175,272  הלוואה לשותפות (סדרה ג)

  
 ריבית בתוכה כוללת ההלוואה יתרת, 2017 בדצמבר 31-ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכון  *

  .בהתאמה, דולר אלפי 1,191 דולר אלפי 1,102 -כ של בסך לקבל
 ריבית בתוכה כוללת ההלוואה יתרת, 2017 בדצמבר 31-ו 2018 בדצמבר 31 לימים נכון  ** 

  .בהתאמה, דולר אלפי 387 דולר לפיא 1,211-כ של בסך לקבל
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 :מס הכנסה  .א
 

בעניין הנפקת יהן הסדר מס שיחול על בישראל המסים מרשות קיבלו והחברה השותפות )1
כתבי אופציה לציבור. להלן עיקרי הסדר המס והנפקת אגרות חוב משולבת עם אגרות חוב 

 שניתן:
 
 השותפות אישור של הפרה יהווה שהדבר מבלי מהחברה הלוואה לקבל יותר לשותפות  )א

מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות  בתקנות כאמור
  .1988-"טהתשמ ,בשותפות לחיפושי נפט) ההשתתפות

 
אגרות החוב ותשמש את השותפות לצורך מימון תנאי תינתן בתנאים זהים ל ההלוואה  )ב

 לוויתן.  פרויקטחלקה בהוצאות בקשר עם 
  

 .מהחברה ההלוואה מכספי לצד שלישי הלוואה להעמיד רשאית אינה השותפות  )ג
  

חברת  לבין לוויתןפרויקט ב הזכויות בעלות בין טבעי גז ייצוא הסכם לעניין מיסוי החלטת )2
 ההסכם – להלן( The National Electric Power Company -ירדן  הלאומית של החשמל

 )בהתאמה NEPCO-ו
 

 על ידישניתנה לבעלות הזכויות בלוויתן  ,2017בינואר  19 מיום ת המיסויחלטהבמסגרת 
הסכם הייצוא) בו התקשרו בעלות –, ביחס להסכם הייצוא (להלן בישראל רשות המסים

חברת  –(להלן  NBL Jordan Marketing Limitedהזכויות בלוויתן (באמצעות חברת 
 , התחייבו בעלות הזכויות בלוויתןNEPCOעם חברת , 2016בספטמבר  26) ביום השיווק)

להציע לצרכנים פוטנציאלים חדשים להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב 
) להחלטת 2.א(1, כמפורט בסעיף ד.Brent -בהתאם לנוסחה המיטבית מבוססת מחיר ה

החלטת הממשלה), כאשר ההתחייבות –(להלן , 2015באוגוסט  16 מיום 476ממשלה מס' ה
ש שנים מיום חתימת הסכם הייצוא. ההצעה להצעה כאמור תחול במהלך תקופה של שלו

לרבות לעניין מועד  ,.ד. לנספח ב' להחלטת הממשלה2תתבצע בהתאם להוראות סעיף 
הסכם הייצוא (אשר  על פיהאספקה אשר יכול לחול בכל מועד החל מתחילת האספקה 

ם בענייננו יחול לאחר תחילת אספקת הגז ממאגר לוויתן) ועד לשש שנים מיום חתימת הסכ
  .ד'1'יב10לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראה ביאור  הייצוא כמפורט לעיל.

  
 לתיקון החוק פורסם, 2016 ינואר בחודש. רגיל בשיעור חברות במס חייבות החברה הכנסות )3

 החל, החברות מס של הפחתה קבע אשר, 2016-ו"התשע), 216' מס( הכנסה מס פקודת
, 2016 דצמבר בחודש. 25% של לשיעור 26.5% של משיעור, ואילך 2016 המס משנת
 2017 התקציב לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות חוק פורסם

 25% של משיעור החברות מס של נוספת הפחתה קבע אשר, 2016-ז"התשע), 2018-ו
 מס שיעור לפיה שעה הוראת האמור החוק במסגרת נקבעה, זאת עם יחד. 23% של לשיעור

 היה 2016 בשנת שחל החברות מס שיעור, יוצא כפועל. 24% יהיה 2017 בשנת החברות
 2018 משנת שחל החברות מס ושיעור 24% היה 2017 בשנת שחל המס שיעור, 25%
 . 23% הינו ואילך

 
  .החברה לא נישומה למס מיום היווסדה )4

  
 :2011-חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א  .ב

 
 שינויים להחלת ששינסקי ועדת המלצות את ממשלת ישראל אישרה, 2011 ינואר בחודש )1

, 2011 במרס 30 ביום, ההמלצות בעקבות. בישראל וגז נפט חיפושי בענף החל במיסוי
 ,2011 באפריל 10 וביום) החוק - להלן( 2011-א"התשע, נפט רווחי מיסוי חוק התקבל
 על החלים המיסוי בכללי לשינוי גרם והחוק ההמלצות של יישומן. ברשומות החוק פורסם

 לפי וגז נפט רווחי היטל והנהגת האזילה ניכוי ביטול, היתר בין, הכוללים השותפות הכנסות
 בהפקה שיחלו כאלה או מפיקים מיזמים לגבי מעבר הוראות כולל החוק. בחוק שנקבע מנגנון

  :כדלקמן הם החוק הוראות עיקרי. 2014 שנת עד
 
 .שיעור התמלוגים למדינה ללא שינויהשארת   )א

 
    .ביטול ניכוי האזילה  )ב
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  .הנהגת היטל רווחי נפט וגז  )ג
  

 בין היחס פי על), המקדם - להלן( פקטור R מסוג מוצע מנגנון לפי יחושב ההיטל
. בחוק שהוגדרו כפי המצטברות ההשקעות לבין מהפרויקט נטו המצטברות ההכנסות

 וכשיעלה, 1.5-ל יגיע פקטור R יחס שבו בשלב החל ייגבה 20% של מינימאלי היטל
 הגעת עם 50% של המקסימלי לשיעור עד פרוגרסיבית בצורה ההיטל יגדל היחס
  . 2.3-ל היחס

  
 0.64 של במכפלה 2016 בשנת החל יופחת, כאמור ההיטל ששיעור נקבע, כן כמו

(נוסח חדש),  הכנסה מס לפקודת 126 בסעיף הקבוע החברות מס שיעור בין בהפרש
 .18% של המס שיעור לבין מס שנת כל לגבי  הפקודה) -(להלן  1961-התשכ"א

, ואילך 2018 המס משנת החל 46.8% של לשיעור הופחת האמור סימליכהמ השיעור(
 ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות בחוק המס שיעורי שינוי בעקבות

 נוספות הוראות נקבעו בנוסף). 2018-ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות
 ההיטל גבולות; הכנסה מס חישוב לצורך כהוצאה יוכר ההיטל, היתר בין, ההיטל לענין

); Fencing Ring( בנפרד מאגר לכל ביחס ויוטל יחושב ההיטל; יצוא מתקני ייכללו לא
 מקבל חייב יהיה, המופק מהנפט כשיעור המחושב נפט זכות בעל ידי על תשלום

 מסכום יופחת זה וסכום, שקיבל התשלום לגובה בהתאם היטל בתשלום התשלום
  .הנפט זכות בעל חב שבו היטל

  
יצוין כי, נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, בכל המשאבים בהם יש לשותפות חלק, 

  טרם הופקו הכנסות.
  

 בשיעור מואץ פחת יינתן, המסחרית ההפקה תחילת מועד חל שבה המס משנת החל  )ד
 פחת לבחירת אפשרות תינתן, כן כמו. 10% עד של, הנפט זכות בעל לבחירת הנתון

 .שנה באותה החייבת ההכנסה לגובה עד, 10% על עולה אינו אשר משתנה בשיעור
 

ודיווח על רווחי השותפים בחוק נקבעו הוראות לגבי אופן חישוב  -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   )ו
 פקטור.  R -מצטברים בדבר תקבולים והשקעות לצורך חישוב ה

 
לבעלות הזכויות במיזמי לוויתן (צפון ודרום) נתגלעו  רשות המיסים בישראליצוין כי בין 

אשר  2013-2015מחלוקות ביחס לדוחות ההיטל של מיזמי לוויתן (צפון ודרום) לשנים 
נגעו, בעיקרן, לאופן סיווגם וכימותם של מספר נתונים בדוחות ההיטל של מיזמי לוויתן 

  (צפון ודרום) לאותן שנים. 
  

מחלוקות אלו נדונו בין הצדדים בפני ערכאות שיפוטיות, כאשר במהלך חודש אוקטובר 
, הגיעו הצדדים להסכמות ביחס למחלוקות האמורות במסגרת הסכם שומות 2018

פסק דין על תוקף של  2018באוקטובר  25, אשר קיבל ביום 2013-2015היטל לשנים 
כך, הגיעו בעלות הזכויות במיזם  . נוסף עליפו-בית המשפט המחוזי בתל אביב ידי

לעניין איחוד חזקות לוויתן (צפון ודרום)  בישראל לוויתן להסכמות עם רשות המסים
(א) 8כמיזם נפט אחד לצרכי החוק והדיווחים על פיו וזאת בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק.
  

שום כי נכון למועד פרסום דוח זה, מתבררות מספר מחלוקות פרשניות ביחס ליייצויין 
החוק בדיווח מיזם לוויתן מול רשות המיסים, במסגרת הליכי ההשגה הקבועים בחוק. 

  הסוגיות מושא מחלוקות אלו טרם נידונו בפסיקתם של בתי המשפט בישראל.
  

 ועדתוב שאושר הכנסה מס לתקנות תיקון במסגרת בוטל האזילה ניכוי כי יצויןכמו כן, 
  . הכנסת של הכספים
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  :(המשך) ההכנס על מסים - 6ביאור 

  
 המס היבטי. 'י10 בביאור כמפורט לשותפות הנוגעים שונים מיסוי היבטי כולל, הגז מתווה )2

 להלן. בכלל אם, ספציפיים מס בהסדרי או בחוק שיבוצעו רלוונטיים בתיקונים ביטוי לידי יבואו
 נכון הגז במתווה מופיעים שאלו כפי לשותפות הנוגעים המיסוי היבטי עיקרי בתמצית מובאים

 :להיום
 
 לטכניקה בהתאם וזאת החוק לפי הייצוא למחיר המקומי הממוצע המחיר השוואת  )א

 המחיר, כללי באופן. לחוק שיבוצע בתיקון ביטוי לידי ושתבוא הגז במתווה שנקבעה
 ההשוואה כאשר, הייצוא מהסכם שהתקבלו בפועל לתקבולים ישווה המקומי הממוצע
 את להציע יתחייב הייצוא חוזה שבעל או ההסכם חיי לאורך מצטבר באופן תתבצע
 הגז כמו כן, נקבע במתווה. בישראל חדשים ללקוחות הייצוא שבהסכם המחיר נוסחת

 אישור לתת רשאי יהאכהגדרתו בפקודת מס הכנסה,  בישראל כי מנהל רשות המסים
 מהמחיר נמוך אינו היצוא הסכם לפי נפט יחידת מחיר כי נפט זכות בעל לבקשת מראש

, הייצוא מהסכם התקבול את" בפועל שהתקבל"תקבול כ יראו כן ועל, המקומי הממוצע
 .הנפט זכות בעל בידי שהתקבל כפי

 
ממכירת נפט לשימוש בישראל כהגדרתם בחוק, יכללו את כלל התקבולים  תקבולים  )ב

ולים בשל הובלה ממכירה כאמור המתייחסים לנקודת המסירה בישראל (לרבות תקב
 ועיבוד), לרבות רכיבים נלווים. 

 
הובהר כי במידה ונקודת מסירת הגז בהסכם היצוא אינה זהה לנקודת המסירה   )ג

בישראל, תתבצע התאמה הנדרשת, לצורך השוואת התקבולים מהסכם הייצוא 
לתקבולים המחושבים לפי המחיר הממוצע המקומי, וזאת בהתאם לתעריף דמי הולכה 

 . ישראל ממשלתהל רשות המסים על פי עקרונות שייקבעו עד החלטת שיקבע מנ
 

בצינורות המשמשים לשינוע והובלת נפט לצורך ייצואו אינה מוכרת כהשקעות  השקעה  )ד
לוויתן נקבע כי תשלומים שישולמו בפועל  שדההקמה בהתאם לחוק. יחד עם זאת לעניין 

 "לשם תכנונם, יצירתם והקמתם של צינורות אלה יכללו בהגדרת "השקעות הקמה
 ההיטל לפי העניין. כאמור בחוק, ויובאו בחשבון במסגרת חישוב מקדם 

  
לעניין חילוף של  הלפקוד 96חילוף נכסים נקבע כי ניתן להחיל את הוראות סעיף  לעניין  )ה

(כגון אסדה, צינורות, קידוחים וציוד מכונות) בנכס פיזי במיזם  מסויםנכס פיזי במיזם 
 בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף.  והכלאחר, 

 
יובהר כי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,  –פיצוי על נזק ישיר בשל פעולות מלחמה ואיבה   )ו

 ככל הנפט מיזמי של והצנרת העיבוד לרבות, ההפקה מתקני על יחול 1961-א"התשכ
 הבהרה. ישראל מדינת של יםיהכלכל במים לרבות ישראל מדינת בשטח מצויים שהם

  .שיחוקק הימיים האזורים חוק במסגרת ביטוייה את תקבל זו
 

) 4(16של הלוואות מתושבי חוץ אשר עונים לקריטריונים הקבועים בסעיף בריבית   )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
 

   .9 ביאור ראה ,מהשותפות וייעוץ ניהול שירותי לקבלת להסכם באשר
  

  הון מניות - 8ביאור 
  

 -מ מורכב, 2017 בדצמבר 31 וליום 2018 בדצמבר 31 ליום החברה של והמונפק הרשום המניות הון
  .נקוב ערך ח"ש 1 בנות רגילות מניות 100,000
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  :וצדדים קשורים עם בעלי ענייןויתרות עסקאות  - 9ביאור 
  

  .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע -עניין"  בעל"
  

 " (להלןקשור לצד בהקשר גילויים" ,24 מספר בינלאומי חשבונאות בתקןכהגדרת מונח זה  -"קשור"צד 
- IAS 24(.  
  

 גורמים עם יחד הנכללים )Key Management Personnel( החברה של הניהוליים המפתח אנשי
 חברי אתו הדירקטוריון חברי את כוללים ,)IAS 24-ב האמורה(" קשורים צדדים" בהגדרת אחרים

  .הבכירה ההנהלה
  

  ממניות החברה.  100%נשלטת על ידי השותפות אשר בבעלותה  החברה
  

  . 5ביאור  ראההשותפות,  עםההלוואות  להסכמיבאשר   .א
 

 וייעוץ ניהול שירותי לקבלת בהסכם השותפות עם 2014 בספטמבר 14 ביום התקשרה החברה  .ב
 ). ההסכם - להלן( מהשותפות

  
 שירותי, 2014 אוקטובר מחודש החל, תמורה ללא, לחברה השותפות העניקמ, ההסכם פי על

 שירותי, מנכ״ל שירותי: הבאים העיקריים השירותים את, היתר בין, הכוללים וייעוץ ניהול
 משפטי ייעוץ שירותי, ומזכירות משרד שירותי, וחשבות חשבונות הנהלת שירותי, דירקטורים

 של במשרדיה שימוש, שונים בנושאים ייעוץ שירותי, מידע מערכות שירותי, חברה ומזכירות
 - ביחד להלן( השותפות ובהסכמת החברה ידי על שידרשו ככל נוספים שירותים וכן השותפות

  ). והייעוץ הניהול שירותי
  

 בעלי ידי על בה הכללי השותף או/ו השותפות ידי על לחברה מוענקים והייעוץ הניהול שירותי
  ). השירותים נותני - להלן( ןבה המועסקים ויועצים תפקיד
 שתשתנה ויכול, דעתה לשיקול בהתאם, השותפות ידי על נקבעת השירותים נותני של זהותם

  . דין לכל ובכפוף השותפות להחלטות בהתאם לעת מעת
  

 שעות להיקף התחייבות ללא, החברה לצרכי בהתאם בהיקף ניתנים והייעוץ הניהול שירותי
 הסדר ויקבע, השירותים נותני לבין החברה בין מעביד-עובד יחסי יתקיימו לא כי הוסכם. מינימלי
  . החברה עובד הינו או היה שירותים נותן כי וייקבע היה השותפות ידי על החברה לשיפוי

  
 החברה בדירקטוריון חברים הינם אשר, השירותים לנותני אינה משלמת החברה ,כן כמו

 גמול), בחברה המכהנים אשר תלויים בלתי ודירקטורים חיצוניים דירקטורים למעט( ובוועדותיו
  .דירקטורים

   
 ההוצאות בכל וכן ות החברהבהנפק הכרוכות ההוצאות במלוא תמורה ללא נושאת השותפות
 אחריות ביטוח, זאת ובכלל לעיל מנויים שאינם החברה של ובפעילות בניהול הכרוכות השוטפות

 המכהנים נוספים משרה ונושאי ובלתי תלויים חיצוניים דירקטורים שכר, ודירקטורים משרה נושאי
 תשלומים, מסים, חיצוניים יועצים, מס יועצי, חשבון רואי, דין עורכי רחתט רשכ, בחברה יכהנווש

  . ״בצוכיו שונים והיטלים
  

 השיפוי כתבי עם בקשר החברה מחוייבת בהן הוצאה או חבות בכל השותפות נושאת ,בנוסף
למועד שבו יסתיימו  עד בתוקף יהיה ההסכם. בה המשרה ולנושאי לדירקטורים החברה שתעניק

 לשותפות החברה תודיע בוש המועד עד או החברה שלפי חוק ניירות ערךכל חובות הדיווח של 
  . , לפי המוקדםההסכם סיום על
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  :(המשך) עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 9ביאור 
  

 :השותפות עם עסקאות  .ג
  
  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2018  2017  2016  
  דולר אלפי  

 
  152   140  135   מהשותפותהוצאות  החזר

 הלוואה בגין ופרמיה ניכיון, ריבית הכנסות
) א(סדרה חוב  אגרות עם בקשר

  6,114   6,684  -   לשותפות

 בקשר הלוואה בגין ניכיוןו ריבית הכנסות
  1,504  12,678  13,395   לשותפות) ב(סדרה חוב  אגרות עם

 בקשר הלוואה בגין ופרמיה ריבית הכנסות
  -   841  12,159   לשותפות) ג(סדרה חוב  אגרות עם

 בקשר הלוואהשער בגין  הפרשי הכנסות
  1,392  10,211  -   לשותפות )א(סדרה חוב  אגרות עם

שער בגין  הפרשי(הוצאות)  הכנסות
 )ב(סדרה  חוב אגרות עם בקשר הלוואה

  523   17,512  )14,282(  לשותפות

בקשר  הלוואהשער בגין  הפרשי הוצאות
  -  -  )3(  לשותפות) ג(סדרה  עם אגרות חוב

  
 :השותפות עם יתרות  .ד

 

  בדצמבר 31  

  2018  2017  

  דולר אלפי  
      :שוטפים נכסים

מהשותפות בגין הלוואה בקשר לקבל  ריבית
  1,191  1,102  עם אגרות חוב  (סדרה ב)

מהשותפות בגין הלוואה בקשר לקבל  ריבית
  387  1,211  עם אגרות חוב  (סדרה ג)

  -  41  חשבון שוטף –השותפות 

      :שוטפים שאינם נכסים
לשותפות בקשר עם אגרות חוב  הלוואה

  183,289  179,100   (סדרה ב)

לשותפות בקשר עם אגרות חוב  הלוואה
  182,519  190,872   (סדרה ג)

      - התחייבויות שוטפות

  165  -  שוטף חשבון - השותפות

  
: לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 10 ביאור  

  
 לוויתן מאגר פיתוח  .א

  
 BCM21 -, אישר הממונה את תכנית הפיתוח, בהיקף הפקה מקסימלי של כ2016בחודש יוני 

, המפעילה .Noble Energy Mediterranean Ltd לשנה, כאמור לעיל, כפי שהוגשה על ידי
. במכתב האישור ציין הממונה כי על פי חוות דעת או המפעילה) נובל –בחזקות לוויתן (להלן 

של חברה בינלאומית שניתנה למשרדו, כמות הגז הטבעי המשוערת אשר תופק ממאגר לוויתן 
  כמות ההפקה המשוערת).  -וזאת לפי תכנית ההפקה אשר הוגשה (להלן  BCM 498.4הינה 

  
, וכן עם קבלת 5ידוח לוויתן כן ציין הממונה, כי עם קבלת נתונים נוספים בדגש על ביצוע ק

, כמות ההפקה המשוערת תעודכן, בין הגז הלוויתן נתונים שיתקבלו במהלך ההפקה משדה
 טרם, השותפות ידיעת ולמיטב זה למועד נכוןהיתר, לצורך חישובי אישורי יצוא, ככל שיידרש. 

   .כאמור המשוערת ההפקה כמותהערכת  עודכנה
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  : )המשך( לוויתן מאגר - השותפות פעילות - 10 ביאור
  

 5ידי המפעילה, הועברו לממונה נתוני קידוח לוויתן  במקביל לביצוע פעולות מיפוי והערכה על
על מנת לספק את מלוא המידע הרלוונטי לצורך חישובי אישורי יצוא, כאמור לעיל. יצוין, כי 

של שותפי לוויתן  הערכת המשאבים בחוות הדעת האמורה הינה שונה מהערכת המשאבים
 ,Netherland, Sewell & Associatesחברת ידי  כאמור בדוח המשאבים שניתן לשותפות על

Inc.  להלן)- NSAI(.  יחד עם זאת, יודגש, כי להערכת השותפים, כמות ההפקה המשוערת
 BCM21  -כפי שהציג הממונה, מספקת לשם יישומה של תכנית הפיתוח, בהיקף הפקה של כ

בשנה כפי שאושרה, במלואה, ומספקת לשם יישומם של מלוא הסכמי הייצוא הרלבנטיים 
  לתכנית הפיתוח בהיקף זה.

  
א' 1בלו שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב קי, 2017בפברואר  23ביום 

 3.75 -בתקציב של כו לשנה BCM12  -בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ
מהזכויות במאגר לוויתן), וזאת במטרה לאפשר תחילת הזרמת גז  100%מיליארד דולר (בגין 

א' 1שלב  כלולה בתקציבההקידוחים  עלותיצויין כי, . 2019טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שנת 
, כפי מתקציב הקידוחים )100%( מיליון דולר 50-בכהסתכמה לסך הנמוך  לפיתוח מאגר לוויתן

  .  א' כאמור1שהוערך בעת אישור תקציב שלב 
  

  . סעיף יא הלפירוט בדבר מימון חלקה של השותפות בעלויות פיתוח מאגר לוויתן רא
  

התכנית לפיתוח מאגר לוויתן כוללת אספקת גז טבעי למשק המקומי ולייצוא וכן אספקת 
 תכנית הפיתוח או התכנית), שעיקריה כדלקמן: -קונדנסט למשק המקומי (להלן בסעיף זה 

  
) א'1להפקה במסגרת שלב  והושלמושנקדחו  ארבעהקידוחי הפקה (מהם שמונה  )1

הפלטפורמה), שתוקם בים  -עה (להלן שיחוברו בצנרת תת ימית לפלטפורמה קבו
. והקונדנסט ח ושעליה יותקנו כל מערכות הטיפול בגז/37בהתאם להוראות תמ"א 

מהפלטפורמה יזרום הגז לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית 
 -ח' (להלן /37 כפי שהוגדרה בתמ"א )נתג"ז -(להלן נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ של 

 נקודת החיבור לנתג"ז). 
 
יכולת ההפקה, הטיפול וההולכה של הבארות, הפלטפורמה, הצנרת המובילה אליה  )2

מהשדה והמתקנים הנלווים לרבות הצנרת מהפלטפורמה לנקודת החיבור לנתג"ז (להלן 
. ב')1א' ושלב 1(שלב  לשנה BCM21  -מערכת ההפקה) מתוכננת לעמוד על כ -ביחד 

המקומי ולאספקה באמצעות מערכת  הגז שיסופק בנקודת החיבור לנתג"ז ייועד למשק
ההולכה הארצית למדינות שכנות. בנוסף, תכלול הפלטפורמה נקודת יציאה נוספת 

  אשר תיועד בעיקרה לייצוא. , BCM 12-בקיבולת של עד כהמיועדת לחיבור לצנרת ימית 
  
תכנית הפיתוח מיושמת בשני שלבים, בהתאם לבשלות השווקים הרלוונטים, כמפורט  )3

, חיבור לחוף תת ימית לפלטפורמה הכולל ארבעה קידוחי הפקה, צנרת -א' 1ב להלן: של
, צנרת לחוף לשנה BCM12   -והתקנת הפלטפורמה עם מתקני טיפול בקיבולת של כ

-מיליארד דולר (ל 3.75 –בתקציב של כ  וכל הצנרת והמתקנים היבשתיים הנדרשים,
הכולל ארבעה קידוחים  -ב' 1; שלב לעיל כמעודכן מהזכויות בחזקות לוויתן) 100%

מתקני הטיפול והרחבת  מערכות תת ימיות נלוות, צנרת תת ימית לפלטפורמה נוספים,
 BCM9 -של הפלטפורמה בכהכוללת יכולת הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את 

מיליארד דולר (ל  1.5-2 -, בתקציב מוערך של כלשנה) BCM21 -כ (סה"כ ם לשנהנוספי
 ,הנדרש, על מנת לאפשר הפקה בהיקף כן כמו מהזכויות בחזקות לוויתן). 100% –

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  במהלך חיי הפרויקט יידרשו קידוחי הפקה נוספים.
 ב'.1טרם התקבלה על ידי שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 

 
יובהר, כי ככל שהיקף הדרישה לגז יעלה מעבר לקיבולת של מערכת ההפקה, כפי  )4

לעדכון תוכנית הפיתוח באופן שיאפשר  לוויתןשהוגדרה בתכנית הפיתוח, יפעלו שותפי 
 BCM21   –טיפול נוספים שאינם נכללים כיום בתוכנית הפיתוח (מעבר ל  הוספת מתקני

 .  )לשנה
  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בוחנים שותפי לוויתן חלופות שונות להגדלת היקף   .ב
ב', בהתבסס על המתקנים 1א' ובמקביל לבחינת שלב 1ההפקה ממאגר לוויתן מעבר לשלב 

-הקיימים, ופועלים לעדכון תוכנית הפיתוח בהתאם, באופן שיאפשר הגדלת הקיבולת עד ל
BCM24 קושים הנוכחיים והצפויים בשוק המקומי ובשווקי יעד אזוריים בשנה, והכל בהתאם לבי

  וגלובאליים, ובכלל זה:
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שנה באמצעות הוספת בארות ל BCM 16 -לשנה ל BCM 12 -מ  ההפקה יכולתהגדלת  )1

משדה לוויתן  אינטש 20-כהוספת צינור שלישי בקוטר של  ובהןותשתיות נלוות, 
 . לפלטפורמת לוויתן

  
(בכפוף ליישום החלופה  לשנה BCM 24 -לשנה ל  BCM 16 -ההפקה מ  יכולתהגדלת  )2

ותשתיות  תת ימית , צנרתבארות הוספת, באמצעות היתר בין, הראשונה המתוארת לעיל)
אספקת כמויות נוספות של גז  ת לעיל). חלופה זו תאפשרונלוות (מעבר לאלו המתואר

שיידרש, לרבות למתקני ההנזלה הממוקמים במצרים ו/או לצרכי אספקת גז  ככל, לייצוא
 ). FLNGלמתקן הנזלה צף (

  
ורט בשנת לצורך בחינת חלופות הרחבה שונות, אישרו שותפי לוויתן תקציב לתכנון הנדסי מפ

 .מיליון דולר) 3.75, חלק השותפות 100%( מיליון דולר 25 -בסך של כ 2019
  

ההערכות דלעיל ביחס להיקף התקציב ולוחות הזמנים לפיתוח מאגר לוויתן, מבוססות על   .ג
הערכות השותפות והמפעילה, בהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, תכנית הפיתוח ולוחות 
הזמנים ליישומה, קבלת אישורים רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים 

העבר. ההערכות האמורות עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ועלויות וכן על ניסיון 
שונה מהותית במידה שיחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו לעיל, וכן במידה 
שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים גיאופוליטיים ו/או 

וויתן ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושים, מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר ל
 הפקה ושיווק של נפט וגז טבעי ו/או כתוצאה מהתקדמות פיתוח מאגר לוויתן עד להשלמתו. 

  
א' בתכנית הפיתוח למאגר לוויתן מתקדם 1נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, פיתוח שלב   .ד

י שאושר על ידי שותפי לוויתן, במטרה כפ וללא שינוי מהותי בתקציבבהתאם ללוחות הזמנים 
 .2019לאפשר תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי ולייצוא עד סוף שנת 

  
 לוויתן במאגר משאבים הערכות עדכון  .ה

  
דוח הערכת עתודות ומשאבים מותנים בחזקות לוויתן,   NSAI-התקבל מ, 2019בחודש מרס 

של גז טבעי בר הפקה  הכוללת הדוח). על פי הדוח, כמות –(להלן  2018 בדצמבר 31ליום 
 ומחולקת BCM608.7 -בכ תמוערכעתודות ומשאבים מותנים באומדן הטוב ביותר)  קרי(

  כמותנים. מסווגים הלקטגוריות של משאבים המסווגים כעתודות ומשאבים 
 Proved), המסווגות Approved For Developmentהעתודות המאושרות לפיתוח ( כמות

Undeveloped הינן כ-BCM266.9  וכמות העתודות המסווגותProved + Probable 
Reserves הינן כ- BCM379.1 . בנוסף, עתודות הקונדנסט בחזקות לוויתן, המסווגות

 Million Barrels16.9-הן כ Proved Reservesכעתודות המאושרות לפיתוח המסווגות 
  .Million Barrels24-היא כ Proved + Probable Reserves ותוכמות העתודות המסווג

  
קטגוריות, המתייחסות לכל אחד בדוח המשאבים המותנים חולקו המשאבים המותנים לשתי 

  משלבי פיתוח מאגר לוויתן, כדלקמן:
  

משאבים מותנים המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה  -) Phase I - First Stageא (1שלב 
)Development Pending משאבים אלו מותנים בהחלטות לביצוע קידוחים נוספים ,(

  ;ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי
משאבים המותנים בקבלת החלטת השקעה  -) Future Developmentים עתידיים (פיתוח

ב בתוכנית הפיתוח ולשלב נוסף (ככל שתעודכן תוכנית הפיתוח) 1נוספת, בהתאם לשלב 
  ובחתימת הסכמים נוספים למכירת גז טבעי.

 
 BCM 214-(האומדן הגבוה) לבין כ BCM 329.6-כמות המשאבים המותנים נעה בין כ

 20.9 –(האומדן הנמוך). בנוסף, כמות המשאבים המותנים בקונדנסט בקטגוריה זו נעה בין כ 
Million Barrels (האומדן הגבוה) לבין כ- Million Barrels 13.6 .(האומדן הנמוך)  
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) Proved + Probable Reserves )P2סך כמות עתודות הגז הטבעי והקונדנסט המסווגות 
א ופיתוחים 1) בקטגוריות שלב C2וכמות המשאבים המותנים של גז טבעי והקונדנסט (

 Million Barrels 38.6 -גז טבעי וכ BCM608.7-עתידיים (באמדן הטוב ביותר) הינה כ
הכוללות  כמויותב מהותילא חל שינוי  מעודכןהמובהר, כי בדוח העתודות והמשאבים  קונדנסט.

הקודם שפרסמה  המשאביםוהעתודות לוויתן ביחס לדוח  במאגרששל גז טבעי וקונדנסט 
נתונים חדשים שנתקבלו על המאגר, ובכלל זה  לאורעם זאת,  .2018 מרץהשותפות בחודש 

 ההשלמה תהליך במסגרת שבוצעו הזרמה וממבחני מעבדה מבדיקות, 7-לוויתן מקידוח נתונים
 הערכות עדכוןעודכנו כמויות המשאבים. בנוסף, לאור  לוויתן קידוחי של ההפקה בארות של

ספקת גז טבעי מהמאגר, במשאים ומתנים לא התקדמותוהשותפות לכמויות המכירה מלוויתן 
  מהמשאבים. עם התפתחויות בשווקים המקומיים והאזוריים, שונה סיווג חלק בשילוב

  
 הערכות עתודות ומשאבים מותנים של גז טבעי וקונדנסט   .ו

 
 הקונדנסטכמויות גז הטבעי והוהמשאבים המותנים של   בדבר כמויות עתודות NSAI הערכות

במאגר לוויתן, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. ההערכות הנ"ל בדבר 
קונדנסט בחזקות לוויתן מבוססות, כמויות העתודות והמשאבים המותנים של גז טבעי וכמויות 

בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה. 
אשר לגביהן לא קיימת כל  NSAIינן בגדר הערכות והשערות מקצועיות של ההערכות הנ"ל ה

וודאות. כמויות הגז הטבעי והקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות 
וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים וטכניים ו/או משינויים רגולטוריים ו/או 

בעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים ו/או כתוצאה מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הט
מהביצועים בפועל של המאגר. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע 
נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטים של חיפושים והפקה של נפט וגז 

 .טבעי
 

 קידוח למטרות עמוקות   .ז
  

דוחות הכספיים, מגבשת השותפות פרוספקטים למטרות עמוקות בנכסי נכון למועד אישור ה
הנפט שלה, לרבות גיבוש תוכנית לקידוח חיפוש במטרות העמוקות בחזקות לוויתן, לצורך 
הגשתה לממונה. יובהר כי, החלטה על ביצוע ותקציב קידוח עמוק כאמור, צפויה להיות מובאת 

 .2019לאישור שותפי לוויתן במהלך שנת 
  

  2קידוח הערכה לוויתן   .ח
 

הופסקו עקב שפיעה  2011שבוצעו במהלך שנת  2פעולות הקדיחה של קידוח ההערכה לוויתן 
של מים מהקידוח. הקידוח נאטם, ושפיעת המים ממנו הופסקה. המפעילה, בתיאום עם משרד 

ן למועד קיימה מספר סקרי ניטור באזור הקידוח בכדי לוודא שאין דליפה מהבאר. נכו ,האנרגיה
כספיים ממצאי הסקרים מעידים כי אין שפיעה מהבאר וסביבת הבאר הדוחות האישור 

  משרד להגנת הסביבה.המשתקמת. המשך פעולות הניטור יקבעו בתיאום עם משרד האנרגיה ו
  

, העניק שר האנרגיה לחברה ייעודית בבעלות שותפי לוויתן, לוויתן 2017בחודש פברואר   .ט
שיון הולכת גז טבעי מפלטפורמת ההפקה של פרויקט לוויתן לנקודת מערכת הולכה בע"מ, רי

 הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית נתג"ז.
 

  רגולציה מרכזית בהסדרת משק הגז הטבעי בישראל   .י
  

מסדיר את הרגולציה בתחום החיפושים וההפקה של נפט וגז טבעי  1952-חוק הנפט, התשי"ב
מסדיר בעיקר את נושא ההולכה,  2002-בישראל. בנוסף, חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

  החלוקה והשיווק של גז טבעי ו/או גט"ן בתחומי מדינת ישראל.
) את עקרונות יצוא גז 422אישרה ממשלת ישראל  (החלטה מס'  2013בחודש יוני  כמו כן,

טבעי. בין השאר נקבע כי יצוא גז טבעי מהחזקה יהיה טעון אישור בכתב מאת הממונה בכפוף 
אישור היצוא), וכן נקבע כי לא יתאפשר יצוא בפועל אלא  -לסמכותו של שר האנרגיה (להלן 

בהתאם  BCM 540תוח תעמוד לרשות המשק המקומי כמות של  אם לאחר ביצוע תוכנית הפי
  לאמור בהחלטת הממשלה.
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) את המתווה להגדלת 476אישרה ממשלת ישראל (החלטה מספר , 2015בחודש אוגוסט 
כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי 

המתווה או מתווה הגז), וזאת בכפוף למתן  –"לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז נוספים (להלן 
-), התשמ"חהעיסקייםחוק ההגבלים  התחרות הכלכלית (לשעבר  לחוק 52פטור לפי סעיף 

  , למחזיקות בחזקת תמר ולמחזיקות בחזקות לוויתן.1988
  

ולאחר אישור הממשלה והכנסת, ניתן תוקף למתווה הגז ובחודש מאי  2015בחודש דצמבר 
בעניין מתווה הגז, תוך  2015, שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מחודש אוגוסט 2016

"סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה רגולטורית קביעת הסדר חלופי בעניין 
  המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו. 

 
הצוות  ) את מסקנות4442אישרה ממשלת ישראל (החלטה מספר , 2019בחודש ינואר 

המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות ועדת צמח, אשר מונה על מנת לבחון את הוראות 
ובפרט את דרישת חובת החיבור של שדות הגז הטבעי למשק  442ת ממשלה בהחלט 1סעיף 

המקומי. בין השאר, נקבע כי מועד חובת החיבור וכן חובת אספקה מינימלית ייקבעו בהתאם 
לא יחויבו כלל בחיבור למשק המקומי.  BCM  50לגודלו של כל שדה, אולם שדות בהיקף של עד 

 500תהיה  2042עד שנת  ובטח לטובת המשק המקומיכמו כן נקבע כי כמות הגז הטבעי שת
BCM.   

  
 לוויתן פרויקט פיתוח מימון  .יא

  
 באמצעות מימון בנקאי ,את חלקה בעלויות פיתוח מאגר לוויתן, בין היתר מממנת השותפות

  .4ראה ביאור  (אשר בוצעו באמצעות החברה) גיוסי חובוגיוסי הון וחוב. לפרטים בדבר 
  

  :המימון הבנקאי כאמור לעיל הסכםלהלן פירוט אודות 
  

הסכם המימון או ההסכם) בין חברת פיתוח  -(להלן  נחתם הסכם הלוואה, 2017במרס  20ביום 
), לבין קונסורציום של מממנים מקומיים וזרים פיתוח לוויתןאו  הלווה –(להלן בע"מ לוויתן 

(אשר שימשו כחתמים להסכם המימון) (להלן  BNP Paribas-ו  HSBC Bank Plcהכוללים את
-Limitedהלוואה מסוג באמצעות פיתוח לוויתן לשותפות  הועמדההמלווים), לפיו  -יחדיו 

Recourse  ההלוואה), לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה  -מיליון דולר (להלן  250בסך של
  . בפיתוח פרויקט לוויתן
חודשים ממועד חתימת  24קרן ההלוואה תיפרע בתשלום אחד בחלוף על פי הסכם המימון, 

  חודשים נוספים בכפוף להסכמת הגופים המממנים.  24-בהסכם המימון והיא ניתנת להארכה 
  

בהסכם המימון נקבעו אירועים אשר בקרות מי מהם יש לפרוע את ההלוואה (בחלקה או 
בשותף הכללי השליטה אי חוקיות, בעלי במלואה) בפירעון מוקדם, והם כוללים, בין היתר: 

ביחידות  15%-חדלו מלהיות בעלי שליטה בו או ירידה שלהם משיעור החזקות מינימלי של
ההשתתפות של השותפות ופירעון חלקי במקרה של מכירה חלקית של זכויות השותפות 
 בפרויקט לוויתן שבעקבותיה החזקות השותפות בפרויקט לוויתן תפחת משיעור שנקבע

  . בהסכם
הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה, בהתאם  לפיתוח לוויתן

  לתנאים הקבועים בהסכם. 
 

ההלוואה הינה דולרית ונושאת ריבית משתנה אשר תשולם מדי חודש, שלושה חודשים, ששה 
חודשים או תקופה קצרה יותר לפי בחירת הלווה. הריבית המשתנה האמורה מחושבת לפי 

ששיעורו עולה לאורך תקופה של  , כקבוע בהסכם המימון,בתוספת מרווח מדורג בוריריבית ל
  י למשוך סכומים ממסגרת ההלוואה. שנתיים שבמהלכה הלווה רשא

  
כספי ההלוואה מועברים ללווה בהתאם לדרישות התשלום של המפעיל בפרויקט לוויתן 
לשותפים בפרויקט לוויתן וכן לצורך מימון עלויות ההלוואה (כמו גם עלויות נוספות כמפורט 

  ).Back to Backבהסכם), ויועברו כהלוואה לשותפות באותם תנאים (
  

פירעון ההלוואה שיעבדה השותפות את זכויותיה בנכסים הקשורים לפרויקט לוויתן,  להבטחת
לרבות, בין היתר, חזקות לוויתן, הסכם התפעול המשותף, ציוד הפרויקט ופוליסות הביטוח, 
הסכמי מכירת גז (כולל הסכמים שיחתמו בעתיד, ככל שייחתמו), זכויות השותפות מתוקף 

  השותפות בחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ וחשבונות ההלוואה.  אישור היצוא לירדן, מניות
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ולמלווים אין זכות חזרה לנכסי השותפות שלא  Recourse Limitedההלוואה הינה מסוג 
תמלוגים של המדינה וכן שועבדו לטובתם. יצוין כי השעבודים האמורים לעיל כפופים לזכויות 

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 בתוקפם גם למשך תקופת הסכם המימון.
  

התקיימו כל התנאים המוקדמים לביצוע משיכת כספים ראשונה, בהתאם , 2017ביוני  29ביום 
  לתנאי הסכם המימון. 

 
), הכולל, בין היתר, את התיקון - להלן( יהמקור םנחתם תיקון להסכ, 2018ביולי  6ביום 

  :לוויתן פרויקט מימון בתנאי הבאים העיקריים השינויים
 
 .דולר מיליון 450 של לסך הוגדלה ההלוואה מסגרת )1

  
 במרס 20 ליום עד קרי, נוספים חודשים 24-ב הוארך ההלוואה של הסופי הפירעון מועד )2

 ההוצאות כל לאחר גז ממכירת שינבעו מזומנים מיתרות 75% כי נקבע, כן כמו. 2021
 ההלוואה של שוטף רבעוני לפירעון ישמשו בהסכם המפורטים האחרים והתשלומים

)(Cash Sweep ההלוואה תקופת בתום תיפרע ההלוואה יתרת כאשר. 
  

-ל שיפחת 4% של מרווח בתוספת LIBOR של לשיעור ונקבעה עודכנה ההלוואה ריבית )3
המימון  בהסכם לקבוע בהתאם, כן כמו. לוויתן ממאגר הגז הזרמת תחילת לאחר 3.5%

 הקרן מיתרת 1.3% של בשיעור אשראי ניצול אי עמלת לשלם השותפות התחייבה המקורי
 .המסגרת והגדלת ההלוואה הארכת בגין עמלות וכן, מנוצלת הבלתי

 
 התקיימו 2018 ביולי 17 שביום לאחר למשיכה במלואה זמינה המוגדלת ההלוואה מסגרת )4

 עם בקשר הממונה אישור ובעיקרם, לתוקף התיקון של לכניסתו המוקדמים התנאים כל
 חיי לאורך מסוימים מועדים נקבעו התיקון במסגרת. המלווים לטובת השעבודים תיקון

 כך, חתומים הסכמים קיימים לגביה הממוצעת השנתית הגז כמות תיבחן שבהם ההלוואה
 ההלוואה מסגרת תוקטן אזי, בתיקון שפורטו מיעדים נמוכות יהיו אלו שכמויות וככל שאם

 העולים סכומים ההלוואה חשבון על נמשכו מועד לאותו שעד ככל, כזה ובמקרה, הכוללת
 . האמורים הסכומים את תפרע השותפות, המוקטנת ההלוואה מסגרת על

  
מיליון  79-מיליון דולר וכ 225-נמשך סכום של כ, 2017-ו 2018בדצמבר  31 לימיםנכון  )5

דולר מההלוואה, בהתאמה. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים נמשך סכום מצטבר של 
  מיליון דולר מההלוואה. 258-כ

 
 ) אשרCovenantsכמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, השותפות נטלה על עצמה מחויבויות (

למעט, כוללות, בין היתר, את המחויבויות העיקריות הבאות: מגבלות על נטילת אשראי נוסף (
אשראי בקשר הלוואות נחותות מצדדים קשורים, , Limited Recourse בין היתר, אשראי מסוג

ואשראי בסכום כולל של , ה'1יב'10ראה ביאור  (במגבלות הקבועות בהסכם) EMGעם עסקת 
עמידה במבחני נזילות, לפיהם במועדי בדיקה שנקבעו בהסכם יהא על ); מיליון דולר 5עד 

ויותיה עד לתחילת השותפות להוכיח כי ברשותה די מקורות מימון בכדי לעמוד בהתחייב
ו/או עד למועד הפירעון הסופי של ההלוואה; מגבלות על שינוי תחום  ההפקה ממאגר לוויתן

הפעילות; מגבלות על ביצוע פעולות שיכולה להיות להן השפעה מהותית לרעה, התחייבות 
חלוקת רווחים במהלך תקופת ההלוואה; מימוש זכויות מסוימות מכוח הסכם התפעול -לאי

(מחושב לפי היחס בין: (א)  2:1-יחס כיסוי חוב לא יפחת מבאישור המלווים בלבד;  המשותף
פי דוח המשאבים האחרון שפרסמה  שווי המשאבים במאגר (שיחושב על בסיס כמויות הגז על

השותפות ביחס לפרויקט, כפול שווי שנקבע בהסכם לכל יחידת גז) בניכוי יתרת אגרות החוב 
יידרש הלווה  2.2:1-היה והיחס יפחת מכאשר ; לבין (ב) יתרת ההלוואה), החברהשהנפיקה 

ימדד בעת כל משיכה, במועד מתן דוח יהיחס האמור (לפרוע חלק מההלוואה עד לעמידה בו 
; עמידה ביחס בין יתרת ההלוואה לבין )ככל שתבוצע ,משאבים ובמועד מכירת זכויות בלוויתן
) שלא יעלה על מצטברותפרויקט לוויתן (לרבות הוצאות חלקה של השותפות בהוצאות פיתוח 

  , השותפות עומדת במחויבויות האמורות לעיל.2018בדצמבר  31נכון ליום . 65%
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) אשר בהתקיימם עומדת Events of Default( הפרה אירועי הוגדרו המימון בהסכם, כן כמו
למממנים זכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את האירועים 

) של חבות פיננסית אחרת שאינה מסוג Cross Defaultהעיקריים הבאים: הפרה צולבת (
Limited Recourse אירוע או נסיבות אשר יש להם השפעה מהותית לרעה על יכולת ;

ים את התחייבויותיה המהותיות בקשר עם הסכם המימון או מסמכי הפרויקט השותפות לקי
(כהגדרתם בהסכם המימון), על זכויות המלווים לפי הסכם המימון, או על נכסיה, עסקיה או 
מצבה הכספי של השותפות באופן שפוגע ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועדם או על 

סבירות גבוהה את יכולת המימון מחדש של ההלוואה הפרויקט באופן שמסכן או עלול לסכן ב
השפעה מהותית לרעה); החלטה רשמית של גוף ממשלתי המחייבת את השותפות  -(להלן 

לדחות את הפיתוח של פרויקט לוויתן אשר יש לה או עשוי להיות לה השפעה מהותית לרעה, 
שפיע או עשוי להשפיע ביטול הסכמים לאספקת גז ומסמכי פרויקט אחרים אם ביטול כאמור י

מהותית לרעה על יכולת המימון מחדש של ההלוואה; אי עמידה באמות המידה הפיננסיות 
כאמור לעיל; אי עמידה בתנאי האשראי הנוסף כמפורט לעיל; התקשרות בעסקאות גידור למעט 

שר פי ההסכם; נטישת הפרויקט; אירועי חדלות פירעון; אירוע כוח עליון מתמשך בק כמוסכם על
עם הפרויקט שיש או עשויה להיות לו השפעה מהותית לרעה; והכל בכפוף לתנאים ולסייגים 

  ו/או לתקופות ריפוי שנקבעו בהסכם. 
  

 : טבעי גז למכירת התקשרויות  .יב
  

 : לוויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים )1
  

. לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת הסכמים מספר על חתמו לוויתן שותפי ויתר השותפות
  : להלן עיקרי ההסכמים המהותיים שנחתמו בקשר עם פרוייקט לוויתן

  
 אספקה בפועל לכל לקוח תהיה בהתאם לתנאים שנקבעו בכל הסכם בנפרד. *

   אולם הקונה יוכל להכפיל את ,לשנה BCM  0.38בהיקף של 2020כיל) עד ספטמבר  –בנוסף נחתם הסכם עם כימיקלים לישראל בע"מ (להלן **
   וזאת בהתאם להוראות ההסכם. 2025ההיקף וכן להאריך את תקופת ההסכם עד לסוף   

 
במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס   )א

להסכם הרלוונטי, תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת לעיל, או עד אשר 
 ת המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.תצרוך הרוכשת את הכמות החוזי

  
כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוח   )ב

במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות 
זו. יצוין, כי קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא רשאי 

הכמויות הנרכשות (לרבות הכמות המירבית הכוללת) עד להגדיל/להפחית את 
  למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו ולהוראות שנקבעו בהסכם.

 
 המתלים התנאים כל התקיימו לא לעיל המתוארים מההסכמים בחלק כי יובהר  )ג

  .להסכם
  
  
  
  

  
  תחילת אספקה צפויה* 

 אספקת תקופת
 הבסיסית הגז

  )א( (בשנים)

 הגז אספקת תקופת
  הנוספת

 כוללת מירבית כמות
) 100%( לאספקה

)BCM)(ב(  
  הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיס

  :יצוא הסכמי
  

  )(NEPCO ירדן

  )ד(

מועד הזרמת הגז בכמויות מסחריות  ממאגר 
 או מוכנים הרוכשת מתקני בו המועדלוויתן, 
 הרלוונטיות ההולכה מערכות בו המועד
  )המאוחר(לפי  מוכנות תהיינה

 עד הארכה אפשרות  15
  נוספות שנתיים

 הצמדה על מבוססת המחיר נוסחת   45-כ
,  Brent)( ברנט מסוג נפט חבית למחירי

 הולכה דמי, שיווק תבתוספת של עמל
  "זלנתג בתשלומים והשתתפות

מועד הזרמת הגז בכמויות מסחריות ממאגר   )המצרים (דולפינוס) (
 או מוכנים הרוכשת מתקני בו המועד, לוויתן

 הרלוונטיות ההולכה מערכות בו המועד
  )המאוחר(לפי  מוכנות תהיינה

 עד הארכה אפשרות  10
  נוספות שנתיים

נוסחת המחיר מבוססת על הצמדה   32-כ
  Brent)למחירי חבית נפט מסוג ברנט (

    :**מקומי משק הסכמי

ולקוח  פרטיים חשמל יצרני
  )ו)(ג( תעשייתי

 ממאגר מסחריות בכמויות  הגז הזרמת מועד
  לוויתן

 להארכה אפשרות   15-20
  נוספות בשנתיים

 הצמדה על מבוססת המחיר נוסחת  32-כ
 ובחלק החשמל ייצור לתעריף

נוסחת המחיר מבוססת על  מההסכמים
הצמדה למחירי חבית נפט מסוג 

)Brent(   

    109-כ  הכל סך
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  NEPCO -ל לוויתן מפרויקט טבעי גז לייצוא הסכם  )ד
  

הסכם מפורט לאספקת גז טבעי בין חברת  נחתם, 2016ספטמבר  בחודש
הייצוא לירדן). חברת השיווק הינה חברה  הסכם  -להלן( NEPCO השיווק לבין

בת בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט לוויתן, המחזיקים בה באופן יחסי 
  ). 15% –לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן (חלקה של השותפות 

 
גז טבעי  NEPCO-פי הסכם הייצוא לירדן, התחייבה חברת השיווק לספק ל על

שנה לאחר תחילת האספקה המסחרית או עד אשר  15-למשך תקופה של כ
פי הסכם הייצוא לירדן  . האספקה עלBCM 45-היקף האספקה הכולל יהיה כ

צפויה להתחיל עם תחילת האספקה ממאגר לוויתן והשלמת מערכות ההולכה 
  בישראל ובירדן.  NEPCO-הנדרשות להולכת גז טבעי ל

 
יה להתבצע ביציאה ממערכת ההולכה הישראלית בגבול בין הגז צפו אספקת

ישראל לירדן. עלות השלמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל 
 17.8-(חלקה של השותפות כ מיליון דולר 119-לירדן מוערכת בסכום של כ

) בעבור כמות Take or Payהתחייבה לרכוש או לשלם ( NEPCO. מיליון דולר)
  מלית של גז, בהיקף ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם הייצוא. שנתית מיני

  
 מסוג נפט חבית למחירי המוצמד מחיר על מבוסס בהסכם שנקבע הגז מחיר
 דמי הולכה ,בתוספת של עמלת שיווקוכולל מחיר רצפה  )Brent( ברנט

  . והשתתפות בתשלומים לנתג"ז
  

 -ל לוויתן לצורך מכירתוחברת השיווק תרכוש את הגז הטבעי משותפי 
NEPCO ) במסגרת הסכם הייצוא לירדן, באותם תנאיםBack to Back.(  

  
נכנס לתוקף  ולפיכך ההסכםהתנאים המתלים בהסכם הייצוא לירדן הושלמו  כל

  .2018 מרסב 7ביום 
  

סך העלויות של עבודות הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול ישראל 
מיליון דולר  88-סך של כלירדן שנצברו עד לתאריך הדוחות הכספיים הסתכמו 

  מיליון דולר). 13.3-) (חלקה של השותפות כ100%(
  

  .2א6ראה ביאור ,בדבר החלטת מיסוי בקשר עם הסכם הייצוא לירדן לפרטים
 

  ולפינוס) ד-(להלן Dolphinus Holdings Limited -הסכם לייצוא הגז הטבעי ל  )ה
  

(להלן  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים  נחתם הסכם בין 2018בחודש פברואר 
הרוכשת)  -המוכרות) לבין דולפינוס (להלן  -ונובל (להלן תיקראנה יחדיו  )דלק –

הסכם הייצוא או הסכם  -לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים (להלן 
דולפינוס) וזאת בהמשך למכתב הכוונות אשר נחתם בין שותפי לוויתן ודולפינוס 

  . 2015בחודש נובמבר 
 

  וא: להלן תמצית פרטי ותנאי הסכם הייצ
   

אספקת הגז לדולפינוס בהתאם להסכם הייצוא תתבצע על בסיס מחייב  )1
)Firm המוכרות התחייבו לספק לרוכשת כמות שנתית של כ .(-   BCM3.5 

) עבור כמות שנתית Take or Payוהרוכשת התחייבה לרכוש או לשלם (
  מינימלית בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם. 

  
   .BCM32   -כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא הינה כ )2

  
מחיר הגז שיסופק לרוכשת תחת הסכם הייצוא ייקבע על פי נוסחה  )3

 . (Brent) המבוססת על מחיר חבית נפט מסוג ברנט
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פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם תחילת ההפקה ממאגר  האספקה על )4
לוויתן ולהימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם 

 , לפי המוקדם מביניהם. 2030הייצוא או דצמבר 
 

הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים 
בישראל ובמצרים, לרבות קבלת אישורים לייצוא וייבוא הגז, חתימה וכניסה 
לתוקף של הסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה מישראל למצרים, 

בלת לרבות חתימה על הסכם הולכה בין המוכרות לבין נתג"ז (ככל שיידרש), ק
לטובת המוכרות כפי שנדרש בהסכם הייצוא, וכן קבלת אישורים  ערבות

יצוין כי במסגרת מרשויות המס בישראל ביחס לעסקאות נשוא הסכם הייצוא. 
הסכמי דולפינוס הוסכם כי שותפי לוויתן יישאו בעלויות הזרמת הגז במערכת 

  ההולכה של נתג"ז.
  

פי הסכם הייצוא תתממש, וזאת עקב אין כל ודאות כי מכירת הגז לרוכשת על 
אי התקיימות חלק או כל מהתנאים המתלים בהסכם הייצוא ו/או בהסכמים 

  אחרים הקשורים בשימוש בתשתיות הולכה.
  

הסבו דלק ונובל לשותפי לוויתן (ובכללם לשותפות) , 2018בספטמבר  26ביום 
ממאגר את הסכם הייצוא שנחתם בינן לבין דולפינוס המצרית לאספקת גז 

  לוויתן. 
  

 עם ומתנים משאים מנהלות ודלק נובל, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
  .הייצוא הסכם תחת שתסופק מחייב בסיס על הגז כמות להגדלת דולפינוס

  
שותפי לוויתן מזכר הבנות  נחתם ביןבסמוך להסבת הסכם דולפינוס כאמור, 
, וכן הסדרים מזכר ההבנות) -(להלן בלתי מחייב בקשר להקצאת הקיבולת

נוספים, בקשר עם העברת גז טבעי בתשתיות הולכה מישראל למצרים, לרבות 
מזכר  -ובצינור הפן ערבי דרך עקבה, כמפורט להלן (להלן  EMGבצינור 

  ההבנות והתשתית הנוספת, בהתאמה). 
תפות יצוין, כי בסמוך לחתימה על מזכר ההבנות מסרו דלק ונובל הודעה לשו

כי חברה בבעלות משותפת של חברות בנות של דלק, נובל ושותף מצרי (להלן 
- EMED חתמה על הסכמים לרכישת חלק ממניות (EMG  להלן)-  עסקת

EMG שהינה הבעלים של צינור ,(EMG כאשר השלמת עסקת ,EMG  ,מותנית
במסגרתו  EMED -ל EMGבין היתר, בחתימת הסכם קיבולת והפעלה בין 

את הזכות הבלעדית לחכור ולהפעיל את צינור  EMED -ל EMGתעניק חברת 
EMG  .לצורך הזרמת גז טבעי מישראל למצרים  

במזכר ההבנות נקבע כי בכפוף לחתימתו של הסכם מחייב ולהשלמת עסקת 
EMG במועד השלמת עסקת ,EMG  250ישולם על ידי שותפי לוויתן סכום של 

מיליון דולר) בתמורה להתחייבות  37.5חלקה של השותפות  מיליון דולר (מתוכו
לאפשר העברת גז טבעי ממאגר לוויתן לצורך מימוש הסכם הייצוא.  EMEDשל 

בנוסף נקבעו במזכר ההבנות מנגנונים המאפשרים לשותפי לוויתן להשתמש 
 MMBTU 350,000ובתשתית הנוספת מעל  EMGבקיבולת הפנויה בצינור 

שותפי תמר) לא ישתמשו ביתרת  –פים בפרוייקט תמר (להלן ליום, ככל שהשות
  הקיבולת הפנויה במלואה.

  
במקביל, הודיעו נובל ודלק לשותפות כי המחו לשותפי תמר את ההסכם 

  -שנחתם ביניהן לבין דולפינוס לייצוא גז טבעי למצרים מפרויקט תמר (להלן 
ידי שותפים בתמר מזכר הבנות בלתי  דולפינוס), וכן כי נחתם על-הסכם תמר

, ישלמו EMGמחייב, לפיו בכפוף לחתימת הסכם מחייב ולהשלמת עסקת 
מיליון דולר  125, סכום של 2020ביוני  30שותפי תמר לשותפי לוויתן, עד ליום 

לאפשר העברת גז ממאגר תמר לצורך מימוש  EMEDבתמורה להתחייבות של 
, או 2019על בסיס מזדמן כבר בתחילת דולפינוס לרבות מכירה -הסכם תמר

והתשתית הנוספת,  EMGסכום מופחת באופן יחסי היה וסך הקיבולת של צינור 
 700,000כפי שתאושר ע"י גורם טכני מוסמך, יהיה נמוך מקיבולת של 

MMBTU  .ליום  
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למועד אישור הדוחות הכספיים, שותפי לוויתן ושותפי תמר מנהלים משאים  נכון
 EMGומתנים במטרה להגיע להסכם מחייב בקשר עם הסדרת השימוש בצינור 

ובתשתית הנוספת וזאת בהתחשב במשאים ומתנים בין נובל ודלק עם דולפינוס 
  דולפינוס.-בקשר עם כמויות הגז בהסכם הייצוא ובהסכם תמר

  
כי ההסכם המחייב, אם וככל שייחתם, צפוי לכלול הסדרים ספציפיים  יודגש,

והתשתית הנוספת, לרבות הסדרים  EMGבנוגע להסדרת השימוש בצינור 
בנוגע לחלוקת הקיבולת בין שותפי לוויתן ושותפי תמר במקרים שונים, 
השקעות בתשתית (ככל שיידרש) והסדרים נוספים. ההסכם המחייב, אם וככל 
שייחתם, יהיה כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים, לרבות אישור 

  גיה ככל שיידרשו. רשות ההגבלים ואישור משרד האנר
  

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, המוכרות ממשיכות לבחון את החלופות 
חיבור בין מערכת ההולכה השונות לייצוא גז טבעי לדולפינוס, לרבות באמצעות 

, ו/או באמצעות חיבור בין צינור הגז הצפוני (צינור EMG של נתג"ז לצינור
נתג"ז בגבול ישראל ירדן לצנרת  שיחבר את הצינור החדש המוקם על ידי

ההולכה בירדן) וצינור הגז הפן ערבי המחבר בין ירדן למצרים או באמצעות 
של את אסדת ההפקה או  ןצינור ייעודי שיחבר את אסדת ההפקה של לווית

או באמצעות צינור ייעודי שייבנה כחלק ממערכת ההולכה /וEMG  תמר לצינור 
  של נתג"ז ויחובר למצרים.

 
שנחתמו  למשק המקומי טבעי גז למכירת ההסכמים כל אודות נוספים יםפרט  )ו

 :לוויתן במאגר השותפים ויתר השותפות ידי על
 

 או לרכוש הרוכשות התחייבו, האמורים הטבעי הגז מכירת מהסכמי אחד בכל
 בהיקף טבעי גז של לית) בעבור כמות שנתית מינימTake Or Pay( לשלם

  ). המינימלית הכמות -(להלן  האספקה בהסכם שנקבעו למנגנון ובהתאם
  

 עודפות כמויות בגין יתרה צבירת של מנגנון האספקה הסכמי קובעים עוד
 הרוכשת חובת להפחתת וניצולה כלשהי בשנה הרוכשת ידי על שנצרכו

 נקבעו, כן כמו. מכן לאחר שנים במספר לעיל כאמור המינימלית הכמות לרכישת
 גז בגין ששילמה לאחר, מהרוכשות אחת לכל המאפשרים ומנגנונים הוראות

 ללא גז לקבל, לעיל כאמור המינימלית הכמות מנגנון הפעלת עקב צרכה שלא
  .צרכה שלא גז בגין הרוכשת ששילמה לכמות עד נוסף תשלום

  
 שנחתמו בהסכמים, המקומי במשק מהרוכשות אחת לכל, הגז למתווה בהתאם

 את להקטין אופציה ניתנה, שנים 8 על העולה ולתקופה 2017 ביוני 13 ליום עד
מהכמות השנתית הממוצעת אותה  50%-ל השווה לכמות, המינימלית הכמות

 צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה, בכפוף
  האופציה).  -האספקה (להלן  בהסכם שנקבע כפי להתאמות

  
יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם  ,המינימלית הכמות הקטנת עם

האספקה. כל אחת מהרוכשות האמורות תהיה רשאית לממש את האופציה 
שנים שתחל לפי  3הנ"ל בהודעה, שתינתן למוכרים במהלך תקופה של 

ועד תחילת הזרמת הגז שנים ממ 5המאוחר מבין שני המועדים שלהלן: בחלוף 
שנים מהמועד בו אישר הממונה את  4או בחלוף  ,מפרויקט לוויתן לרוכשת

העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז (אישור כאמור ניתן 
). הודיעה הרוכשת על מימוש האופציה כאמור, תופחת 2016בפברואר  13-ב

   חודשים ממועד מתן ההודעה.  12הכמות בחלוף 
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 הודיעו, 2017האספקה הותנו במספר תנאים מתלים. בחודש מאי  הסכמי
 המתלים התנאים כל התקיימות על המקומי במשק ללקוחותיהם לוויתן שותפי

 הטבעי הגז אספקת בהסכמי שנקבעו כפי), לוויתן(שותפי  המוכרים של
"מ בע אשדוד זיקוק בית לפז כאמור הודעה מתן עם כי יצוין. עמם שנחתמו

 בין הגז אספקת בהסכם שנקבעו המתלים התנאים כל התקיימו), פז -(להלן 
  . 2016 בנובמבר 24 מיום פז לבין לוויתן שותפי

  
הודיעו שותפי לוויתן על התקיימות כל התנאים המתלים , 2018במאי  9ביום 

  מפרויקט לוויתן לאי.פי.אמ. באר טוביה בע"מ.בהסכם לאספקת גז טבעי 
  

  כיל לא נקבעו תנאים מתלים והוא נכנס לתוקף במועד חתימתו. בהסכם
  

 זכות: הבאים בנושאים, היתר בין, נוספות הוראות נקבעו האספקה בהסכמי
 לספק לוויתן שותפי זכות, מהותית התחייבות הפרת של במקרה ההסכם לסיום

 של במקרה פיצויים מנגנוני, אחרים טבעי גז ממקורות האמורות לרוכשות גז
 הכמויות אספקת אי של במקרה או לוויתן מפרויקט הגז באספקת עיכוב

 בין ליחסים בנוגע וכן, בהסכם הצדדים לאחריות מגבלות, בהסכם הקבועות
   .האמורות לרוכשות הגז לאספקת הקשור בכל עצמם לבין המוכרים

 
  טבעי גז ליצוא BG International Limited -ל לוויתן שותפי בין מחייב בלתי כוונות מכתב )2

  
 BGנחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין שותפי לוויתן לבין חברת , 2014בחודש יוני 

International Limited  על ידי 2015אשר נרכשה במהלך שנת Royal Dutch Shell  
), שותפי לוויתן Shell -) (להלן 2016(עסקת הרכישה הושלמה ברבעון הראשון של שנת 

לאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקן ההנזלה הקיים Shell ממשיכים לנהל משא ומתן עם 
  .מתקן ההנזלה) –(להלן  בעיר אידקו שבמצרים Shellשל 

  
ל המשא ומתן בין הצדדים יובהר, כי העסקה כאמור לעיל תהא כפופה להשלמה המוצלחת ש

ולחתימה על ההסכם המחייב. אין וודאות כי הצדדים יגיעו להסכמה על תנאיו של ההסכם 
  המחייב, וכי אין כל ודאות שהסכם כאמור ייחתם.

  
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, ממשיכים שותפי לוויתן לקיים משאים ומתנים, בשלבים  )3

חייבים נוספים לאספקת גז טבעי למשק המקומי ולייצוא שונים, במטרה לחתום על הסכמים מ
 BCM 21 -מפרויקט לוויתן ובכלל זה ובמטרה להגדיל את יכולת האספקה לכמות של עד כ

  ב' בפרוייקט לוויתן).1לשנה (פיתוח שלב 
  

 הערכות בדבר כמויות הגז ומועדי האספקה )4
  

פי הסכמי  מועדי האספקה עלהערכות בדבר כמויות הגז הטבעי שתירכשנה ותחילת 
האספקה, מהוות מידע אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן 
שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות כל התנאים המתלים בכל 

כובים אחד מהסכמי האספקה (ככל שאלו טרם התקיימו), אי קבלת אישורים רגולטוריים, עי
בלוחות הזמנים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על ידי כל אחת מהרוכשות 

  רות, מימוש האופציות הניתנות בהסכמי האספקה (ככל שקיימות) וכיוצ"ב.והאמ
  

במסגרת פעולותיה ליישום מתווה הגז בהתאם לתנאיו, מנהלת השותפות, יחד עם שותפיה  )5
ו/או משאים ומתנים, בשלבים שונים, לשיווק גז טבעי מפרויקט לוויתן , מגעים לוויתןבפרויקט 

יצרני  חשמל),החברת  - (להלן בע"מ חשמל לישראלהחברת  לצרכנים פוטנציאלים ובכללם
חשמל פרטיים וצרכנים תעשייתיים, וזאת בהתאם למחירי הגז הטבעי ותקופות ההסכמים 

 הקבועים במתווה הגז.
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 בקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי לחברת חשמל  .יג
  

 ולשאר השותפים לשותפות  העבירהחשמל החברת  ,2018בדצמבר  2ביום 
בקשה לקבלת הצעה לאספקת גז טבעי בכמות שנתית מוערכת, על ידי  לוויתן  במאגר

 2019באוקטובר  1חשמל החל מיום ה, אשר יסופק לחברת BCM2 -השותפות, בהיקף של כ
או  2021ביוני  30או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר מביניהם, ועד ליום 

  תקופת האספקה).  -למועד תחילת הפקת הגז ממאגר כריש, המוקדם מביניהם (להלן 
 

 למציעבמהלך תקופת האספקה תפנה חברת חשמל שלעיל,  קשהבה למסמכי בהתאם
בלבד לצורך רכישת גז, בהתאם לצרכיה, מעבר לגז המסופק לה  גז למכירת הסכם שיחתום

  תחת הסכם אספקת הגז ממאגר תמר ובניכוי דלקים מערכתיים.
  
נכון למועד אישור הדוחות  שותפי לוויתן הגישו הצעה כאמור לעיל. 2019 במרץ 7יום ב

   .וכהז הצעה נבחרהטרם מיטב ידיעת השותפות,  לפיהכספיים, 
  

   :הדוח תאריך לאחר אירועים -11 ביאור
  

 לוויתן במאגר משאבים הערכות עדכון  .א
  

  .'ה10ביאור  הלהתפתחות לאחר תאריך הדוח, רא
  

 רגולציה מרכזית בהסדרת משק הגז הטבעי בישראל  .ב
  

  .'י10ביאור  הלהתפתחות לאחר תאריך הדוח, רא
  

 לחברת חשמלבקשה לקבלת הצעות לאספקת גז טבעי   .ג
  

  .גי10ביאור  הלהתפתחות לאחר תאריך הדוח, רא
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 פרק ד': פרטים נוספים על התאגיד
  
  

לכל אחד מהרבעונים בשנת החברה הכולל של או הפסד על הרווח דוחות תמצית  – .א10תקנה 
  )של ארה"ב (להלן: "דולר") (באלפי דולר 8201
  

  2018סה"כ     10-12 /2018    7-9 /2018    4-6 /2018    1-3 /2018    

                      
                      הכנסות:

 ותבגין הלווא ופרמיה , ניכיוןתהכנסות ריבי

  25,554    6,433   6,458    6,364    6,299    לשותפות

  14,285    5,941    -    6,969    2,517    * הכנסות הפרשי שער בגין אגרות חוב

  -    -    1,142    -    -     ** לשותפות ותהלוואהכנסות הפרשי שער בגין 

  135    39    31    25    40    החזר הוצאות מהשותפות

        8,856    13,358    7,631    12,413    39,974  
                      

                      הוצאות:

  25,554    6,433    6,458    6,364    6,299    בגין אגרות חוב , ניכיון ופרמיההוצאות ריבית

  14,285    5,941    -    6,969    2,517     **   לשותפות ותהלווא הוצאות הפרשי שער בגין

  -    -    1,142    -    -    *בהוצאות הפרשי שער בגין אגרות חו

  135    39    31    25    40    הוצאות הנהלה וכלליות

    8,856    13,358    7,631    12,413    39,974  

  -    -    -    -    -    רווח מפעולות
    טו, נמימון אחרות )הוצאות( הכנסות

***    ***    ***    ***    ***  
     לשנה כולל )והפסד( ורווח )הפסד( רווחסך 

***    ***    ***    ***    ***  

 
  .בנטו מוצגותבגין אגרות החוב  שער יהפרש הכנסות/הוצאות* 

אינו  2018סה"כ את זבהתאם ל, נייםפיים ביוחות כסד במתכונת של הטבלה מובאת, א10אות תקנה להור בהתאם
יש לסכום את הנתונים שבשורת הכנסות הפרשי שער בגין  2018 לסה"כ על מנת להגיע עונים.סכימה של הרבמסתכם ל

  .גרות חובהוצאות הפרשי שער בגין אבשורת  הנמצאיםרות חוב עם הנתונים אג
  

  .צגות בנטוהכנסות/הוצאות הפרשי שער בגין הלוואה לשותפות מו** 
אינו  2018לזאת סה"כ בהתאם דוחות כספיים ביניים,  במתכונת של א, הטבלה מובאת10אות תקנה בהתאם להור

ות הפרשי שער בגין שורת הכנסהנתונים שב יש לסכום את 2018גיע לסה"כ מסתכם לסכימה של הרבעונים. על מנת לה
  .פותוואה לשותשער בגין הל הוצאות הפרשיהנמצאים בשורת ת עם הנתונים הלוואה לשותפו

  
   דולר. 1,000-ך ממייצג סכום הנמו ***
  

 יחסות ליעדי התמורה על פי תשקיףתוך התי ערךהשימוש בתמורת ניירות ה - .ג10תקנה 
   וחדהלאחרונה לפני תאריך  שפורסם

  
שותפות  –) 1992רציו חיפושי נפט (פקה משולבת של החברה והונפקו, בהנ 2016נובמבר חודש ב

 ,מניות המונפק של החברהמהון ה 100% -, המחזיקה ב")השותפות" או "רציוות תפשו"( מוגבלת
) של 18אופציה (סדרה  כתבי) ו17) של החברה יחד עם כתבי אופציה (סדרה 'אגרות חוב (סדרה ב

  . תפותושה
  ו אגרות חוב (סדרה ג) של החברה.הונפק 2017דצמבר  חודשב
תמורת "( בניכוי הוצאות הנפקה האמורות ת החובאגרו בגין ותההנפקמ ה של כל אחתתמורה

רה כהלוואה בידי הח הועמד על של כל סדרה הועברה לשותפות, וערכה הנקוב ,)ההנפקה נטו"
  .הרלוונטית החובאגרות סדרת ים לתנאי בתנאים זה לשותפות Non-Recourse מסוג

) משמשת את השותפות לצורך מימון חוב (סדרה בהאגרות  תמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת
 .זקות לוויתןאות בקשר עם חהשותפות בהוצ חלקה של
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רך לצו ,תיאשר ,) שימשה את השותפותגתמורת ההנפקה נטו בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה 
, )חוב (סדרה אהשל ההלוואה שהועמדה לה על ידי החברה בקשר עם אגרות א מלדיון מוקדם יפ

 . בהתאם2014בספטמבר  14פי הסכם הלוואה מיום  על ,2014פטמבר ודש סדה בחי-שהונפקו על
של דיון מוקדם מלא יפ 2017בדצמבר  24ביום ביצעה החברה , הלוואה האמורלתנאי הסכם ה

  . ) של החברהרה אסד( ובחת האגרו
דיון המוקדם כאמור, משמשת את ילאחר הפ) של אגרות החוב (סדרה גיתרת תמורת ההנפקה 

 זור חובותיהוויתן, לרבות מחבקשר עם חזקות לת אך ורק לצורך מימון חלקה בהוצאות השותפו
  .יתןבקשר עם מימון חלקה בהוצאות בקשר עם חזקות לוו

  .ספייםות הכוחלד 9- ו 5, 4 יםרביאו לפרטים נוספים ראו
  

  רשימת הלוואות – 14תקנה 
  

  שנתנה החברה: ותההלוואלהלן פירוט יתרת 
  

(ערך נקוב) סכום ההלוואה   סוג הלוואה  שם הלווה
  המקורי

 31ליום  יתרת ההלוואה
  2018בדצמבר 

הלוואה בקשר עם אגרות   פותותהש
 (סדרה ב)חוב 

   1,2רלוון דמילי 179 -כ  מיליון דולר 165 -כ

קשר עם אגרות ב אהווהל  השותפות
  חוב (סדרה ג)

  1,3דולרמיליון  191 -כ  מיליון דולר 181 -כ

  
  יים.לדוחות הכספ 9- ו 5, 4 יםוכן ביאורג לעיל 10פי תקנה  אמור בתיאור עלראו הנוסף לפירוט 

  
  ושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי ענין ולנ – 21תקנה 

  
עם השותפות בהסכם  2014בר ספטמב 14ביום  התקשרה ברהחהדים. איננה מעסיקה עוב החברה

בעצמה ו/או באמצעות השותף , לחברהלפיו השותפות מעניקה , תי ניהול וייעוץלקבלת שירו
וייעוץ הכוללים, בין היתר, את השירותים העיקריים  ניהול תמורה, שירותיללא  הכללי בה,

ותי משרד , שירחשבותת חשבונות ולהנה ישירות, 4םיתי דירקטורכ״ל, שירושירותי מנבאים: ה
פטי ומזכירות חברה, שירותי מערכות מידע, שירותי ייעוץ בנושאים ומזכירות, שירותי ייעוץ מש

ידרשו על ידי החברה ים נוספים ככל ששירותיכן והשותפות של  השימוש במשרדי, שונים
  .םפייכסה לדוחות ב'9ביאור  ורא ,לפרטים נוספים. השותפותובהסכמת 

  
  בחברההשליטה  – א12נה קת
  

, שהינה השותף רציו חיפושי נפט בע"מ .ל השותפותבת בבעלות מלאה ש ההחברה הינה חבר
בעלי המניות של  .פותה בשותבעלת השליטהיא "), השותף הכללי"להלן: ( הכללי בשותפות

עידו פורת  ),4.3%( ריאייל צפרי ,)34%( ו בע"מחירם לנדא ,)34%(ד.ל.י.ן בע"מ  השותף הכללי הם:
צור ) ועו"ד בעז בן 8.5%(בע"מ איתן איזנברג  ,)1.4%), דניאל סולדין (1.4%, אשר פורת ()1.4%(

בבעלות פרטית, ברה .י.ן בע"מ הינה ח). ד.ל15%שוקרון ( מהשלמר בנאמנות עבור ועו"ד אלי זוהר 
השותף  יוןטוררקדי "ריו( 2/3) וליגד רוטלוי ובחברה הכללי(דירקטור בשותף  1/3יאיר רוטלוי 

. ז"ל ישעיהו לנדאועזבון המנוח בבעלות  פרטית, חברה נה). חירם לנדאו בע"מ היוהחברה לליהכ
אולוגי יוץ גיעי יהמעניקה שירות ,בבעלות איתן איזנברגפרטית, חברה  נהאיתן איזנברג בע"מ הי

  .לשותפות
  
  

                                                 
  ולא בערכה הנקוב. דיווח כספי בינלאומייםכללי  פי-עלמוצגת  יתרת ההלוואה      1
 דולר. מיליון 1.1-ריבית לקבל בגובה של כלא כולל     2
  דולר. מיליון 1.2-של כ לקבל בגובהבית א כולל ריל    3
ם כובהתאם לסברה זכאים לגמול שנתי חתלוי ב הדירקטורים החיצוניים והדירקטור הבלתי 1.1.2018החל מיום     4

 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"סרות (כללים בדבר גמול לתקנות החבבתוספת השניה  ופיעהמ הקבוע
השתתפות  לגמולוכן  תה של החברה כפי שתהיה מעת לעתלדרגם מעת לעת ובהתא היהשי, כפי ")תקנות הגמול("

) לתקנות הגמולמירבי הקבועים בתוספת השלישית שבין הסכום הקבוע לסכום ה ש"ח (שהינו בטווח 1,840בסך 
, 2018מורים בשנת ורים האקתם של הדירקט. עלות העסולבהתאם לתקנות הגמהמחירים לצרכן צמוד למדד 

   .דולראלפי  38.5 -כלסך של הסתכמה 
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  ת עם בעל שליטהעסקאו – 22תקנה 
  

לבעלי השליטה ליטה בחברה או שערכו עם בעלי הששנ תוהעסקאל ה, כלמיטב ידיעת החבר
ר החברה התקשרה בהן בשנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף בחברה יש עניין אישי באישורן, אש

  בתוקף במועד הדוח, הן כמפורט להלן: ת הדוח או שהן עדייןשנת הדיווח ועד למועד הגשל

ם שותפות הלוואה ע מיה בהסכרבחה שרהקתה ,2017בדצמבר  3- ו 2016בנובמבר  9ים בימ  .א
 הכספיים. ותלדוח 5אור י, ראו ביםם האמורמילפירוט על אודות תנאי ההסכרציו. 

לת שירותי ניהול ם לקבעם שותפות רציו, בהסכ 2014בספטמבר  14החברה התקשרה ביום   .ב
 לדוחות הכספיים. 'ב9 יאורבראו  ,לפרטים .תפות רציווייעוץ משו

 להלן. א29. ראו הפירוט לפי תקנה פותשותטוח של ההביסת ילרת פוגסמחת בהחברה מבוט  .ג
בשותפות רציו  בעלי עניין בשותף הכלליות , לרבכמפורט להלן נושאי המשרה בחברה  .ד

 קיבלו מאת החברה כתבי פטור ושיפוי., בחברה הי משרם כנושאהמכהני
  
   החזקות בעלי ענין ונושאי משרה  – 24תקנה   

  
  . של החברה מונפקה הנובכל ה הקמחזישותפות רציו 

דוח מיידי ו ראאי משרה בניירות ערך של החברה. נוספות של בעלי עניין או של נושקות אין החז
 :(אסמכתאונושאי משרה בכירה ן יי עניבדבר מצבת החזקות בעל 2018בינואר  7 מיוםשל החברה 

2018-01-003064(. 
  

  יריםמה ערך הון רשום, הון מונפק וניירות -א24תקנה 
  

, ש"ח ע.נ. 1מניות רגילות בנות  100,000של החברה הינו הרשום ן המניות והח, עד הדונכון למו
   רשום.מניות הלהון ה הון המניות המונפק והנפרע של החברה זהה אשר אינן רשומות למסחר.

  
   מרשם בעלי המניות – ב24תקנה 

  
  .ודי שותפות רציחזק ביכל הונה המונפק של החברה מו

  
  הטלפון המען הרשום ומספר – א25נה קת

  4657961, תל אביב, 85יהודה הלוי     :החברהכתובת משרדה של 
 info@ratioil.com    :כתובת דואר אלקטרוני

   5661338-03          : טלפון
  5661280-03        : פקסימיליה

  
   טורים של התאגידדירקה - 26תקנה 
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  יוסף טנא  יעקב טננבאום  טיןאוטולנגי פלורנ תרצה  נדאולל יוב  אל לנדאוגי  לוייאיר רוט  ליגד רוטלוי  שם  

  057249849  מספר זיהוי  1

  

008466369  056467665  027931427  058105727  78519733  053581575  

  תלוי דירקטור בלתי  חיצוני דירקטור  דירקטורית חיצונית  דירקטור  דירקטור  דירקטור  טוריוןיו"ר הדירק  בחברהתפקיד   2

  1955באוקטובר  17  1948ביולי  16  1963באפריל  16  1970בדצמבר  31  1960במאי  13  1934בינואר  6  1962י אבמ 15  התאריך ליד  3

  יםרמות השב ,6ת התו  ק, בני בר11גוטמכר   וןרמת השר ,7מסדה   , ת"א 4דניאל פריש   , ת"א4דניאל פריש     "א, ת1בית חורון   ת"א, 85יהודה הלוי   דין ת כתבי בימען להמצא  4

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  יתישראל  ישראלית  ות ינתנ  5

עדות בועדה או וחברות   6

  טוריוןהדירק

ועדת ; ומאזן ביקורת דתוע  -  -  -  -

   תגמול

דת עו; ומאזן ועדת ביקורת

   תגמול

ועדת  ;ןומאז ורתביק ועדת

  תגמול

או  חיצוני האם הוא דירקטור  7

  בלתי תלוי

  י תלויכן, דירקטור בלת  י, דירקטור חיצונכן  ת חיצוניתקטוריר, דיכן  לא  לא  לא  לא

 בעל הוא האם ,כן אם

 יננסיתפו חשבונאית מומחיות

  מקצועית ירותשכ בעל או

אית בעלת מומחיות חשבונ  -  -  -  -

  ופיננסית

ות חשבונאית ימחמו בעל  קצועיתמת רובעל כשי

  ופיננסית

 דירקטור הוא האם, כן םא

  מומחה חיצוני

  -  לא  לא  -  -  -  -

החברה,  של עובד הוא האם  8

 או קשורה החבר, בת חברה

(בציון התפקיד  עניין בעל של

  שהוא ממלא כאמור)

 הדירקטוריון"ר יו –כן 

של השותף הכללי 

, יו"ר רציו יובשותפות רצ

  .בע"מ פטרוליום

  

שותף ב דירקטור –כן 

שותפות רציו הכללי ב

  וברציו פטרוליום בע"מ.

  -כן 

ף הכללי מנכ"ל השות

דיקטור , , רציו פותתשוב

בשותף הכללי בשותפות 

דירקטור ברציו ו רציו

  . ום בע"מפטרולי

שותף דירקטור ב –כן 

שותפות רציו הכללי ב

פטרוליום בע"מ,  וברציו

עובד בחברה משפחתית 

 עזבון המנוחבבעלות 

  .ז"ל ישעיהו לנדאו

  לא  לא  לא

 כהונתו החלה בו תאריךה  9

  כדירקטור

  2015בינואר  1  2015 בינואר 1  2015בינואר  1  2015בינואר  1  2014במרס  23  2015בינואר  1  2014במרס  23

ן תואר ראשו ית,אקדמא השכלתו  10

מדעים מחשבים וב

מאוניברסיטת  ייקיםמדו

תואר שני  תל אביב,

ומימון  במנהל עסקים

בינלאומי מאוניברסיטת 

UHBS  

לימודי כלכלה 

 סיטת תל אביבבאוניבר

ולימודי סוציולוגיה 

באוניברסיטה העברית 

  בירושלים

  

 הנדסהתואר ראשון ב

תואר שני מהטכניון ו

מנהל עסקים ב

  אביבתל מאוניברסיטת 

  

תואר אקדמאית, ת עסקי

ן בכלכלה וניהול ראשו

מהטכניון ותואר שני 

במנהל עסקים מהקריה 

  האקדמית קרית אונו

לה ומוסמכת כלכלת כלכ בוגרת

טת תל אביב; ים, אוניברסיעסק

תכנית מנהלים באוניברסיטת 

  הארוורד

למד במשך שנה מדעי 

שב באוניברסיטת בר המח

  .אילן

 בוגר כלכלה וחשבונאות

 –עסקים וסמך מנהל ומ

ת ומימון, תחום חשבונאו

אוניברסיטת תל אביב; 

   .רואה חשבון

 השנים בחמש עיסוקו  11

  האחרונות

 נכ"ל של ד.ל.י.ן בע"ממ

ויו"ר 

דירקטור /וריוןדירקט

מנכ"ל לודז'יה רוטקס 

  השקעות בע"מ

ירם ל חדס בנין, מנכ"מהנ

 מנכ"ל בע"מ,לנדאו 

השותף הכללי (רציו 

השקעות בחברת מנהל 

  .חירם לנדאו בע"מ

  

צמאית מנהלת השקעות ע

באפסילון בית השקעות; 

הול איי ג'י איי ניכ"לית מנ

 "ל בנק מרכנתילמנכ

  בע"מ. דיסקונט

  

סמנכ"ל כספים יועץ פיננסי ו

מ; באיתמר מדיקל בע"

CFO ב- Orgensis Inc..    
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  יוסף טנא  יעקב טננבאום  טיןאוטולנגי פלורנ תרצה  נדאולל יוב  אל לנדאוגי  לוייאיר רוט  ליגד רוטלוי  שם  

בתאגידים המפורטים 

  להלן

  "מקרנות בע  )חיפושי נפט בע"מ

 משמש בהם אחרים תאגידים  12

 טורכדירק

רציו חיפושי נפט בע"מ, 

ארגמן יו"ר ן בע"מ, .י.ל.ד

ודז'יה תעשיות בע"מ, ל

רוטקס השקעות בע"מ, 

) בע"מ, 1980רוטקס (

ירותי החברה הכללית לש

סיד -רולווין בע"מ, יו"ר פ

הון סיכון בע"מ, יו"ר  קרן

ן ן סיכוסיד ניהול הו-פרו

) בע"מ, ח.ל.ל 1999(

; יו"ר רציו בע"מתקשורת 

  .פטרוליום בע"מ

רציו חיפושי נפט בע"מ, 

בע"מ, לודזיה  ד.ל.י.ן

רוטקס השקעות בע"מ, 

"מ ארגמן תעשיות בע

(יו"ר), גבור סברינה 

 )1980בע"מ; רוטקס (

ר); ענבל ע"מ (יו"ב

תעשיות גז טבעי ודשנים 

 -בע"מ; לה"ב 

 אוניברסיטת תל אביב;

סיד קרן הון סיכון -פרו

יד ניהול הון ס-בע"מ; פרו

מ; קרן ) בע"1999סיכון (

ורציו  מידאס להשקעות

  .ליום בע"מפטרו

רציו חיפושי נפט בע"מ, 

ל בע"מ, בנק איגוד לישרא

סיד קרן הון סיכון -פרו

ון ניהול ה דיס-בע"מ; פרו

) בע"מ, ענבל 1999סיכון (

שנים תעשיות גז טבעי וד

וליום ורציו פטר בע"מ

  .בע"מ

 בנק איגוד לישראל בע"מ,

מ, רציו חיפושי נפט בע"

  טרוליום בע"מ,רציו פ

כון פרוסיד קרן הון סי

בע"מ ובמספר חברות 

  .פרטיות ומשפחתיות

ואות יצחק בע"מ בד מש-לע

(כדירקטורית בלתי תלויה), 

ת בע"מ ית תעשיורפכ

איי (כדירקטורית בלתי תלויה), 

ג'י איי ניהול קרנות בע"מ, 

OTTOLENGHI UK LTD ,

, קבוצת וולקן תעשיות בע"מ

, חברת נמלי ישראל ע"מגאון ב

  .בע"מ

אודיוקודס בע"מ (דירקטור   בנק ירושלים בע"מ

מאינד  בלתי תלוי),

ור מ (דירקטע"יי. בסי.טי.א

או.פי. סי ), י תלויבלת

רגיה בע"מ (דירקטור אנ

 .Ability Incחיצוני), 

(דירקטור בלתי תלוי), 

בע"מ (דירקטור ס אורג'נסי

  רגיל).

 בעל של משפחה בן הוא םהא  13

 הכללי בשותף אחר עניין

 בן אחיו של יאיר רוטלוי

(דירקטור ומבעלי 

 בשותף הכללי שליטהה

  )ת רציובשותפו

 וידודו של ליגד רוטל

 דירקטוריוןהיו"ר (

בשותף  שליטההעלי ומב

  )בשותפות רציו הכללי

 ישעיהו לנדאו מר בנו של

ו ונו הינאשר עזב( ז"ל

 בשותףה השליטמבעלי 

 )ושל שותפות רצי הכללי

  ואחיו של יובל לנדאו 

 ישעיהו לנדאומר בנו של 

ו אשר עזבונו הינ( ז"ל

בשותף השליטה י מבעל

  )של שותפות רציו הכללי

  ואחיו של יגאל לנדאו 

  לא  לא  לא

 כבעל בו רואה החברה האם  14

 ופיננסית חשבונאית מומחיות

 רבמספ עמידה לצורך

 הדירקטוריון שקבע המזערי

 לחוק) 12(א)(92 סעיף פי על

  1999- תשנ"טה, החברות

  כן  לא  כן  לא  כן  לא  כן
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  אי משרה בכירהנוש -' א26תקנה 
  ל:לעי 26שרה בכירה שפרטיהם לא הובאו בתקנה להלן פרטים על נושאי מ

  
  גיל רוגוזינסקי  לוי הילה  שי משה לוי    שם

  024572059  039567292  027238914  מס' זיהוי

  18.1.1970  04.06.1984  25.8.1974  תאריך לידה

  22.3.2015  22.3.2015  14.9.2014  ד תחילת כהונהמוע

 בחברת בת, בחברה קשורה, חברהשממלא ב תפקיד

  בהאו בבעל עניין 

וני מימ ועץמנכ"ל החברה; י

 ונושאשותפות ל פיננסי

משרה בחברות בשליטת בעלי 

  .השליטה ברציו בע"מ

 לכספים שת מנהל

שותף בחשבת החברה, 

 של השותף הכללי הכללי

  .ית השותפותרוגזב

  מבקר פנימי

פנימי של ש גם מבקר משמ

ושל רציו  השותפות

 - פטרוליום אנרגיה 

אשר (מוגבלת  שותפות

השותף הכללי בה הוא 

בעלי  יטתבשלה חבר

שותף הכללי השליטה ב

  .)שותפותב

  לא  לא  לא  החברהאם הוא בעל ענין ב

 משרה נושא לש שפחהמ בן הוא האם

  חברהב עניין בעל של או אחר בכירה

  לא  לא  לא

אות, כלה וחשבונבוגר כל  השכלתו

אוניברסיטת תל אביב; רואה 

  חשבון

סקים מנהל ע תבוגר

וחשבונאות במכללה 

   ;למינהל

מון מיבשני  תואר

; רואת נהליבמכללה למ

  חשבון

בוגר מנהל עסקים 

מכללה וחשבונאות ב

  ; רואה חשבוןלמינהל

מימוני יועץ . כ"ל החברהמנ  ונותהאחר שנים בחמש ונוניסי

ל ; מנכ"לשותפותפיננסי 

 רן הון סיכון בע"מפרוסיד ק

סיד ניהול הון סיכון -פרוו

; סמנכ"ל ) בע"מ1999(

 Elieכספים והשקעות 

Tahari Ltd יו"ר ;

ציוני אמריקה דירקטוריון 

  .נכסים ובניין בע"מ

 כספים שלמנהלת 

תף שוהחשבת החברה, 

 .של שותפות רציו ליהכל

אליום מדיקל חשבת ב

   סולושנס בע"מ

מנהל תחום  -שותף 

וייעוץ  הביקורת הפנימית

קי, פוקוס שרותי ייעוץ עס

  לי בע"מפיננסי תפעו

  
 

  ידהתאג רואה החשבון של - 27תקנה 
  

   .6812508אביב -תל מגדל סחר, ,25רחוב המרד קסלמן וקסלמן, רואי חשבון, 
  

  
  ת החברההחלטו - א29תקנה 

  
התגמול של החברה  לאחר אישור והמלצת ועדתישר דירקטוריון החברה א 20.9.2018ביום   .א

המניות של  ור האסיפה הכללית של בעלימדיניות תגמול הפטורה מאיש, 17.9.2018 מיום
ח , ראו דום נוספיםירטלפ .1999-ת, התשנ"טב לחוק החברו267הוראות סעיף ומ החברה

), אשר המידע בו מובא בזאת על 2018-089298 :אסמכתא( 20.9.2018 מיוםמיידי של החברה 
 דרך ההפניה.

 ועדת הישרא 20.3.2019ביום  .שותפותל הבוטחת במסגרת פוליסת הביטוח שהחברה מ  .ב
ושאי קטורים ונבפוליסת ביטוח אחריות דיר ת השותפותאת התקשרושל השותפות  התגמול

ובחברות ) בשותפות תף המוגבלבע"מ (השו מנויותנא יוברצבשותפות,  הכללי, משרה בשותף
, 50%-ה בפחות מתפות מחזיקבהן השובחברות בנות ( , לרבות החברההבנות של השותפות

  .1.3.2019ה החל מיום שנל ופה שנציגי השותפות באותה חברה), לתק תחול הפוליסה רק על
ארה"ב ר מיליון דול 30יו עד טח יההמב חריות) גבולות א1ה של הפוליסה: (להלן עיקרי

דולר ארה"ב במקרה  50,000סכום ההשתתפות העצמית הינו ) 2הביטוח; ( למקרה ולתקופת
ל בקנדה. סכום ההשתתפות העצמית לכה"ב ו/או תביעה בארניירות ערך ושל  של תביעת



 7  -ד  
 

  

שותפות ולא על ההשתתפות העצמית יחול על ה דולר ארה"ב. סכום 35,000תביעה אחרת הינו 
ותעניק כיסוי לדירקטורים ונושאי הפוליסה תחול בכל העולם ) 3( ;ור/נושא המשרההדירקט
 ,המפקח ידי-לות עתביעות המוגש ,הנאמןידי -עלשות המוגתביעות  :בגיןבין היתר המשרה 

, תביעה נגזרת ו/או ייצוגית ידי בעלי אגרות חוב-על המוגשת ייצוגיתו/או  תביעה נגזרת
הליכים ו י עובדי החברהיד-ל, תביעות המוגשות עת ההשתתפותיחידו בעלי ייד- לשת עהמוג

הפוליסה  לתנאי כפוףב -  ורייםאו גופי פיקוח ציב/י רשויות ציבוריות ויד-לע המתנהלים
(כיסוי לתאגיד  235 -ו 261ברות הישראלי סעיף ה מותאמת לחוק החסליהפו) 4( ;וחריגיה

ותף הכללי ות כנגד השותפות ו/או השלכסות תביע מורחבתהפוליסה ) 5(; )המכהן כדירקטור
שעניינן ניירות ערך של השותפות עצמה הנסחרים  (במובחן מתביעות כנגד נושאי המשרה בה)

. להרחבה זו ייקבעו (Entity coverage for securities claims)בבורסה לניירות ערך בת"א 
ושאי המשרה לקבלת ו כאלה, לפיהם זכותם של נסדרי תשלום של תגמולי ביטוח, ככל שיגיע

) סכום הפרמיה 6; (ללימהמבטחים קודמת לזכותה של השותפות ו/או השותף הכשיפוי 
  . אלפי דולר ארה"ב 67,500- ו כהשנתית הינ

 הארכה בעד חודש נוסף (החלשותפות של הגמול תועדת ה אישרה 26.2.2019, כי ביום יצוין
אי דות תנ. לפרטים אוו מועד) של פוליסת הביטוח שהיתה בתוקף באות1.3.2019מיום 

, שפורסם 2017לשנת  חברההתקופתי של הלדוח לפרק ד'  א29הפוליסה האמורה, ראו בתקנה 
  על דרך ההפניה.ובא כאן , אשר האמור בו מ)2018-01-033457(אסמכתא:  29.3.2018ביום 

  
 'ב9 יאורבב כמפורט( השותפותלבין החברה בין  יעוץול וילקבלת שירותי ניה להסכםבהתאם 

ת הביטוח של בפוליס נכללים בה רההמש ונושאי הדירקטורים החברה, ),לדוחות הכספיים
   ה).לרבות פרמי( לפוליסה הנוגעת עלות בכל נושאת אינה והחברה שותפות רציו
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 הדירקטוריון ליגד רוטלוי, יו"ר
  
  

  שי משה לוי, מנכ"ל



  
  
  
  
  הפרק 
  

 וההנהלה הדירקטוריון הערכת בדבר שנתי דוח
  הפנימית הבקרה את אפקטיביות
  



בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  שנתיבזאת דוח מצורף 
  :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 כספיםההילה לוי, מנהלת  .3

  
י בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו ביד

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 למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתא
, 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 כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשר
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.מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוח

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 כמההתהליכים והבקרות בקביעת   . 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 על הדיווח הכספי ועל הגילו והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית
  אפקטיבית. אהי 2018בדצמבר 



- 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 ) מימוןרציו חיפושי נפט (של  הדוח התקופתיבחנתי את   )1(
  הדוחות); –(להלן   2018 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 

  נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

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 ולוועדת הביקור , לדירקטוריוןהתאגידגיליתי 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)
של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר 

לעבד, לסכם או לדווח על מידע  לאסוף,התאגיד  שליכולתו להשפיע לרעה על 
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  שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש

  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)
, מובא לידיעתי על לתאגידפיקוחי, 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 
הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות 

  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. 

  

  כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.יל עלאין באמור 
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  , 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
  הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

  

  , מצהירה כי:הילה לויאני, 

  

רציו חיפושי נפט של  הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחותאת בחנתי   )1(
  הדוחות); –(להלן   2018התאגיד) לשנת  –(להלן (מימון) בע"מ 

האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל והמידע הכספי לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים   )2(
ה מהותית הנחוץ כדי מצג 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 מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנ

  התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   )4(
יותר לגבי הבקרה הפנימית על כתי העדכנית בדירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הער

  הדיווח הכספי ועל הגילוי:

חולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה את 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
ה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי לרע

במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים  באופן שיש בו להטיל ספק
  –בהתאם להוראות הדין; וכן 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי   (ב)
בדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי או מעורבים עושכפוף לו במישרין 

  בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

  עם אחרים בתאגיד:לבד 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 הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, לדוחות 
  –קופת ההכנה של הדוחות; וכן , 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

פיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות הדוחות הכס
  מקובלים;

יות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, 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.

  

  חר, על פי כל דין.יל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אעאין באמור ל
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  כספים מנהלת, הילה לוי  
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