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 תיאור עסקי התאגיד -פרק א 

 

 מקרא

 בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם להלן:

 קבוצת דלק בע"מ - החברה

 GOM   - Delek GOM Investments LLCדלק

 Ithaca Energy Limited - איתקה

 דלק מערכות אנרגיה בע"מ - דלק אנרגיה        

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ - דלק ישראל

 בע"מ ישראל נכסים )ד.פ(דלק  - דלק נכסים

 דלק פטרוליום בע"מ - דלק פטרוליום

 הפניקס אחזקות בע"מ - הפניקס

 שותפות מוגבלת – מד אנרג'י-ניו - השותפות או מד אנרג'י-ניו

 דלק השקעות פיננסיות, שותפות מוגבלת  - דלק השקעות פיננסיות

IOGL - Itacha Oil ang Gas Limited 

DKL -  DKL Investments Limited 

DKL ENERGY -  DKL Energy Limited 

DNSL - Delek North Sea Limited 
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה -חלק ראשון

 כללי .1.1

בישראל ובחו"ל באמצעות  טבעינפט וגז  ה ושיווק שלהפק , פיתוח,החברה פועלת בתחום חיפוש

 שיווק מוצרי דלק בישראלנוספות של  תיוובפעיל החזקותחברה לבנוסף,  .תאגידים מוחזקים

 החברה .ובדלק נכסים באמצעות החזקותיה בדלק ישראל תדלוקובנכסי נדל"ן של מתחמי 

  ".קבוצת דלק" או "הקבוצהוהחברות בשליטתה ייקראו להלן לשם הנוחות: "

 הינו מר יצחק שרון )תשובה(בעל השליטה בחברה . 1999באוקטובר  26החברה התאגדה ביום 

-בכ , באמצעות תאגידים בשליטתו,הדוחפרסום נכון למועד  , אשר מחזיק"(בעל השליטה)להלן: "

  מזכויות ההצבעה בחברה. %21.50-מההון המונפק ובכ %60.48

 : הדוחפרסום מועד נכון ל ,של הקבוצההעיקריות  חזקותאמבנה ההמציג את להלן תרשים 
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 הקבוצה של פעילותה תחומי .1.2

 :תחומי פעילות עיקריים, כדלקמן שלושהבהדוח הקבוצה פועלת במועד  .1.2.1

 במישרין, החברה של החזקותיה באמצעות בעיקרה מתבצעת זה בתחום הפעילות - בישראל תחום האנרגיה (א)

 משמעותיים גז מאגרי נתגלו בהם נפט בנכסי בזכויות מחזיקה אשר, מד אנרג'י-ניו שותפותב, ובעקיפין

וכן מחזיקה  ,ומאגר אפרודיטה בקפריסיןבישראל  לוויתן מאגר את, היתר בין, הכוללים, התיכון הים במימי

החזיקה  2021בדצמבר  9עד ליום  .ובמספר רישיונות חיפוש תמלוגים מנכסי הנפט כריש ותניןלקבלת בזכות 

מתווה הגז, החלטת הממשלה בעניין בהתאם להוראות ו "תמרהטבעי "מאגר הגז זכויות בהשותפות גם ב

  להלן. (4)א1.7.1 נוספים ראו סעיףלפרטים . מאגרב( 22%)מלוא זכויותיה את  מכרה

, פיתוח, הפקה ושיווק של גז טבעי, קונדנסט בחיפושהאסטרטגיה של הקבוצה בתחום זה הינה התמקדות 

ונפט בישראל ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות 

לות מאפיינים הגז הטבעי שמפיקה השותפות. במקביל לכך, בוחנת השותפות הזדמנויות עסקיות שונות בע

דומים לפרויקטים הקיימים, וכן בוחנת אפשרויות לכניסה לתחום האנרגיות המתחדשות ולתחום המימן 

 הדוח אישור למועד נכון .טבעי ואשר יכול להוות תחליף דל פחמן לצרכני אנרגיההכחול, המופק מגז 

 יחידות מהון 54.66% -ובכ(, 100%) בשותפות הכללי השותף של המניות הון בכל החברה מחזיקה

  .שותפותב המוגבל השותף ידי על הונפקוש ההשתתפות

  .להלן 1.7סעיף  וראזה,  פעילות תחום תיאורל

זכויות  בבעלותהאשר  ,איתקה בתחום זה מתבצעת באמצעותהפעילות עיקר  – תחום האנרגיה בחו"ל (ב)

 מתקני הפקה, טיפול ואחסון, הצפוניים מדף היבשת של בריטניה באזור המפיקים בשטח מאגרי נפט וגז ב

  (.Operatorסיון מוכח כמפעיל )יונ

 .להלן 1.8 סעיף ותחום פעילות זה, ראתיאור ל

דלק וב דלק ישראלבמניות  25%בשיעור של  ת החברהופעילויות אלו כוללות את אחזק – פעילויות נוספות (ג)

מכירת דלקים ושמנים, הפעלת תחנות תדלוק וחנויות נוחות במתחמי עוסקת בעיקר בדלק ישראל . נכסים

 מחזיקה בזכויות במקרקעין בישראל. . דלק נכסים בישראלתחנות תדלוק 

 להלן. 1.9ראו סעיף , של החברהנוספות הפעילויות הלתיאור 

 מהותיות תחומי הפעילות ותיאורם בדוח .1.2.2

בישראל ובחו"ל, וכפועל יוצא  בתחום האנרגיה להתמקדהיא בשנים האחרונות הקבוצה של  האסטרטגיה

ישראל ובחו"ל בתחום האנרגיה הפכו , בשנים האחרונות אגב מכירת פעילויות מהותיות אחרותמכך, 

 משאביב , בין היתר,בפעילות הקבוצה. הדבר בא לידי ביטויוהעיקריים  יםהפעילות המשמעותי מילתחו

בתחום זה, בפיתוח הפעילות, המוחזקים נהלות התאגידים יחד עם ה ,הניהול אשר משקיעה הנהלת החברה

 קבלת החלטות השקעה ואופן מימון הפעילות. 

מידת היקף תיאור תחומי הפעילות של הקבוצה במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד נעשה בהתחשב ב

 היחסית של תחומי הפעילות השונים. מהותיות ה

 משבר הקורונה והשפעתו על הקבוצה ועסקיה .1.2.3

במהלך המחצית בשווקים הבינלאומיים נרשמו  ,הקורונה וגורמים נוספים מגפתהתפרצות בעקבות 

אחרים ההמניות וניירות ערך  יוכן במחיר ירידות חדות במחירי הנפט והגז הטבעי 2020הראשונה לשנת 
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, ראו 2020החברה בשנת . לפרטים בדבר השפעת אירועים אלה על אנרג'י שותפות ניו מדשל של החברה ו

)מס'  31.3.2020שפורסם ביום  2020בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.14בפרק המימון בסעיף 

"(. 2020הדוח התקופתי לשנת (, הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה )להלן: "2021-01-052227אסמכתא 

החוב של במהלך שנת הדיווח המשיכה החברה לפעול בהתאם להסדרים שהושגו עם מחזיקי אגרות 

לפרטים  ., כמפורט בדוח זההחברה, ובכלל זאת ביצעה גיוסי הון וחוב ומימשה החזקות ונכסים נוספים

. לפרטים בדבר ההלוואות ואגרות החוב של להלן 1.6.6סעיף ראו בדבר משבר הקורונה והשלכותיו נוספים 

  .להלן 1.14החברה ראו בפרק המימון בסעיף 

   במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות .1.3

ידי בעלי עניין -בשנתיים שקדמו לתאריך הדוח לא בוצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות על

  למעט כמפורט להלן:למיטב ידיעת החברה, בחברה במניות החברה מחוץ לבורסה, 

למימוש הניתנים  (7)סדרה  אופציה כתבי 329,124, רגילות מניות 1,371,350 החברההנפיקה  2020במאי  .1.3.1

סה"כ התמורה ברוטו . הניתנים למימוש למניות רגילות (8)סדרה  אופציה כתבי 329,124 -ו למניות רגילות

ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  מליוני 137 -שהתקבלה בחברה הסתכמה לכ

( 2020-01-049647)מס' אסמכתא:  2020במאי  18מיום (  ו2020-01-048828)מס' אסמכתא:   2020במאי  17

 אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה.

סדרה כתבי אופציה ) 758,000מניות רגילות של החברה,  2,198,200 החברה נפיקהה 2020 אוגוסט בחודש .1.3.2

סדרה כתבי אופציה ) 379,000-ו( 11סדרה כתבי אופציה ) 758,000(, 10סדרה כתבי אופציה ) 379,000 (,9

 הערך תניירו)להלן: " של החברה רגילות למניות למימוש ניתנים( 9-12(. כל כתבי האופציות )סדרות 12

ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוחות מידיים  אלפי 175,856 -כבסך של  (ברוטוכוללת )תמורה ב "(המוצעים

)מס'  2020באוגוסט  4מיום ( ו2020-01-081795)מס' אסמכתא:   2020 באוגוסט 2של החברה מיום 

 ( אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה.2020-01-083622אסמכתא: 

 39.7 -של כבסך  בתמורה )ברוטו( מניות רגילות של החברה 361,000 הנפיקה החברה 2020 דצמבר בחודש .1.3.3

 -ו (2020-01-128635) 2020 בדצמבר 16מיום לפרטים נוספים ראו דוחות מידיים של החברה ש"ח.  מיליוני

 .הפנייה( אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של 2020-01-129052 )מס' אסמכתא:

 -כבסך של  (ברוטוכוללת )תמורה ב מניות רגילות של החברה 63,400 הנפיקה החברה 2021 אפרילבחודש  .1.3.4

)מס' אסמכתא:  2021 באפריל 7ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום  מליוני 10

המידע המופיע בהם ( אשר 2021-01-059871)מס' אסמכתא:  2021 באפריל 8מיום ( ו2021-01-058080

 .מובא בזאת בדרך של הפנייה

הניתנים ( 13כתבי אופציה )סדרה  47,266מניות רגילות, וכן  189,064החברה הנפיקה  2021 אוגוסטבחודש  .1.3.5

ש"ח. לפרטים נוספים  מליוני 35.35 -כבסך של  (ברוטוכוללת )תמורה בשל החברה, למימוש למניות רגילות 

-2021-01-ו 2021-01-127773: ות)מס' אסמכתא 2021 באוגוסט 5ה מיום ראו דוחות מיידיים של החבר

 .אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה ,(062284

לניצעים  ,מניות רגילות של החברה 85,200אישר דירקטוריון החברה הקצאה של  2021אוגוסט  בחודש .1.3.6

 ,1968 -שהינם משקיעים מסווגים הנמנים עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

בסך של , בתמורה אשר אינם מהווים צד קשור לחברה, ולמיטב ידיעת החברה, אינם בעלי עניין בחברה

 באוגוסט 5של החברה מיום לפרטים נוספים ראו דוח מיידי  ש"ח. 15,006,276ש"ח למניה, ובסה"כ   176.13

 .מובא בזאת בדרך של הפנייה בו( אשר המידע המופיע 2021-01-062308)מס' אסמכתא:  2021
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( 14כתבי אופציה )סדרה  82,260מניות רגילות, וכן  287,910הנפיקה החברה  2021 באוקטובר 13ביום  .1.3.7

ש"ח. לפרטים  מליוני 76 -כך של בס (ברוטוכוללת )תמורה בשל החברה, הניתנים למימוש למניות רגילות 

)מס'  2021באוקטובר  14-וה 2021 באוקטובר 13נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך  , בהתאמה(,2021-01-155772-ו 2021-01-087280: ותאסמכתא

 .של הפנייה

)לרבות מימוש על ידי בעלי עניין( ( 7-14ות אופציה )סדרכתבי  1,748,074למועד פרסום הדוח מומשו  נכון .1.3.8

  מיליוני ש"ח. 138 -למניות החברה בתמורה כוללת בסך של כ

על ידי בעלי  ועד למועד הדוח 1.1.2020 מיום בדבר עסקאות שנעשו , למיטב ידיעת החברה,פרטים להלן .1.3.9

  :מחוץ לבורסה בחברה במניות החברה עניין

 מחיר למניה  כמות המניות סוג העסקה ביצוע העסקהיום  שם בעל העניין
 )בש"ח(

סך התמורה 
 )באלפי ש"ח(

 44,022 -כ 435 101,200 רכישה 20.2.2020 יצחק )שרון( תשובה

 4,230 -כ 98.45 42,970 מכירה 23.12.2020 יצחק )שרון( תשובה

 1,289 -כ 335 3,849 רכישה 30.1.2022 יצחק )שרון( תשובה

  דיבידנדים .1.4

 דיבידנדים בשנתיים האחרונות ויתרת הרווחים הניתנים לחלוקהחלוקת  .1.4.1

על  מגבלותלעניין  .הדוח פרסוםעד סמוך לפני מועד ו 2021 - 2020בשנים  םהחברה לא חילקה דיבידנדי

 להלן. 1.4.3ראו סעיף חלוקת דיבידנד 

 -לחוק החברות בכ 302הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה לפי סעיף , הסתכמו 31.12.2021נכון ליום 

 ש"ח.מיליוני  2,347

 מדיניות חלוקת דיבידנד  .1.4.2

על חלוקת דיבידנד  ותת מגבלולחברה קיימ לא קיימת בחברה מדיניות חלוקת דיבידנד. ,נכון למועד הדוח

ומכוח שטרי הנאמנות של אגרות החוב  לד' -לא' ו אגרות החוב סדרותמכח תיקון לשטרי הנאמנות של 

 להלן., כמפורט לו' -ו לה'סדרות 

 התניות בקשר עם חלוקת דיבידנד  .1.4.3

 לד'( -)סדרות לא' ו החברהשל לאגרות החוב שטרי הנאמנות תיקון למכוח על חלוקה מגבלות     (1)

, 1שהיו קיימות דאז אושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות של החברה 17.6.2020ביום 

 החברה ה,לפי דיבידנד חלוקתעל  מגבלהתיקון לשטר הנאמנות של כל אחת מהסדרות, הכולל )בין היתר( 

וכן לא תבצע כל תשלום לבעלי מניות  מניותיה את תרכוש ולא דיבידנד תחלק לא זה ובכלל חלוקה תבצע לא

  :לפיו "התנאי המפקיע"התקיימות עד פרסום דוח מיידי על וימים מבין מ 7חלוף עד ל בכורה

ההון העצמי של החברה כפי שהופיע בדוחות הכספיים האחרונים )השנתיים או הרבעוניים( שפרסמה  (א)

פחות כל סכום  ש"חמיליארד  2.8החברה, וכן בדוחות שפורסמו ברבעון קודם לכן, עלה על הגבוה מבין: )א( 

 2.1)ב(  –; ו הנאמנות לאחר פרסום תיקון שטר במזומן שהחברה תגייס כהון מעבר לסכומים שיגויסו

)חלוקת דיבידנד, רכישה לצורך התקיימות התנאי המפקיע לעניין ביצוע חלוקה  –מיליארד ש"ח. ואולם 

                                                           

 להלן.  1.14.3לפרטים נוספים ראו סעיףלד'.  -לג' ונותרו רק סדרות לא' ו -נכון למועד פרסום הדוח, נפרעו סדרות יח', יט', כב' ו 1



 

 
 7 -א 

 ש"חמיליארד  3ההון העצמי האמור לא יפחת מסך של  עצמית של מניות וכן תשלום לבעלי מניות בכורה(,

 או רכישת מניות עצמית(. לאחר ביצוע החלוקה )לרבות דיבידנד

היחס בין ההון העצמי של החברה לבין סך המאזן כפי שמופיעים בדוחות הכספיים הנפרדים )סולו(  (ב)

האחרונים )השנתיים או הרבעוניים( שפרסמה החברה, וכן כפי שמופיעים בדוחות שפורסמו ברבעון קודם 

 .22.5%לכן, לא יפחת משיעור של 

 .P&Sלפי סולם הדירוג של מעלות  Aשל  דירוגב של החברה הוא לפחות האחרון של אגרות החו הדירוג (ג)

 .להלן 1.14.3סעיף  ראו לד'( -)סדרות לא' והנאמנות  יהתיקון לשטראודות  לפרטים נוספים

 '(ול -' וה)סדרות ל החברהשל לאגרות החוב שטרי הנאמנות מכוח על חלוקה מגבלות     (2)

החברה לא לבצע חלוקה התחייבה לו'(  -במסגרת שטרי הנאמנות לאגרות החוב של החברה )סדרות לה' ו

)כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד )כהגדרתם בחוק 

( ההון 1להלן: החברות(, אלא אם מתקיימים )לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים 

( החברה אינה בהפרה של אחת או יותר 2מיליון ש"ח בעקבות החלוקה;  2,000העצמי לא יפחת מסך של 

)סדרה  ולפי תנאי אגרות החוב או לו', לפי העניין(לה'  )סדרההנאמנות  מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר

סדרות אגרות החוב אודות  לפרטים נוספים ( לא התקיימה עילה לפירעון מיידי.3; לה' או לו', לפי העניין(

 .להלן (2))ג(1.14.9 -ו  (1))ג(1.14.9, 1.14.8פים סעי ראולו'  -לה' ו
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 מידע אחר -חלק שני 

 הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע .1.5

 : הקבוצה של הפעילות תחומי לגבי כספי מידע להלן

  )במיליוני ש"ח( 2021שנת 

 2021שנת 
 )במיליוני ש"ח(

התאמות  אחרים חו"לאנרגיה ב אנרגיה בישראל
 למאוחד

 מאוחד

 7,973 - 6 4,736 3,231 הכנסות מחיצוניים הכנסות 

 - - - - - הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 7,973 - 6 4,736 3,231 סך הכל

תחום  עלויות המהוות הכנסות של סך העלויות המיוחסות 
 פעילות אחר

- - - - - 

 3,343 (31) (110) 1,797 1,687 עלויות אחרות

 3,343 (31) (110) 1,797 1,687 סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

- - - - - 

עלויות משתנות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

1,687 1,797 (110) (31) 3,343 

 3,921 31 116 2,939 835 מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם )הפסד( רווח

החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות 
 שליטה

709 - - - 709 

 31,401 1,041 526 14,269 15,565 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

 26,213 4,959 - 11,091 10,163 סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות
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  )במיליוני ש"ח( 2020שנת 

 2020שנת 
 )במיליוני ש"ח(

התאמות  אחרים חו"לאנרגיה ב אנרגיה בישראל
 למאוחד

 מאוחד

 6,671 (56) 8 4,052 2,667 הכנסות מחיצוניים הכנסות 

 - - - - - הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 6,671 (56) 8 4,052 2,667 סך הכל

עלויות המהוות הכנסות של תחום פעילות  סך העלויות המיוחסות 
 אחר

- - - - - 

 6,765 33 (16) 4,786 1,962 עלויות אחרות

 6,765 33 (16) 4,786 1,962 סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

- - - - - 

עלויות משתנות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

1,962 4,786 (16) 33 6,765 

 (417) (89) 24 (734)  382 מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם )הפסד( רווח

 323 - - - 323 החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 34,427 851 622 13,507 19,447 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

 29,177 5,908 43 9,793 13,433 הפעילותסך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
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  ()במיליוני ש"ח 2019שנת 

 2019שנת 

 )במיליוני ש"ח(

 התאמות אחרים *( דלק ישראל חו"לאנרגיה ב אנרגיה בישראל

 למאוחד

 מאוחד

  3,356 (60) 22 - 2,062 1,332  הכנסות מחיצוניים הכנסות 

 -  - - - - הכנסות מתחומי פעילות אחרים

 3,356 (60) 22 - 2,062 1,332 סך הכל

עלויות המהוות הכנסות של תחום  סך העלויות המיוחסות 
 פעילות אחר

- - - - - - 

 2,929 (5) 85 - 2,166 683 עלויות אחרות

 2,929 (5) 85 - 2,166 683 סך הכל

עלויות קבועות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

- - - - - - 

המיוחסות לתחום עלויות משתנות 
 הפעילות

683 2,166  85 (5) 2,929 

 169 (55) (63) - (104) 391 מפעולות רגילות המיוחס לבעלים של החברה האם )הפסד( רווח

 258 - - - - 258 החלק ברווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 46,963 1,983 1,486 3,970 16,635 22,889 סך הנכסים המיוחסים לתחום הפעילות

 39,386 8,791 656 3,245 11,293 15,401 סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

 

 .ח' לדוחות הכספיים10נוספים ראו ביאור )*( נתוני ההכנסות, העלויות והרווח סווגו מחדש לאור מכירת השליטה בדלק ישראל. לפרטים 
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 חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה .1.6

  כללי .1.6.1

ובארץ ל "האנרגיה בחוהתאגידים המוחזקים על ידי החברה ושבאמצעותם פעילה החברה בתחומי 

לחברה פעילויות נוספות  ,בנוסף .50%בהם עולה על  האחזקותושיעור  ,ידי החברה-נשלטים על

 ודלק נכסים. דלק ישראל ב 25%של בשיעור החזקותיה באמצעות 

הנתונים הכספיים ותוצאות הפעילות של החברה מושפעים מן הנתונים הכספיים ומתוצאות 

תזרים המזומנים של החברה מושפע, בין היתר, . הפעילות של החברות המוחזקות על ידה

 החזקות על ידי חברות מוחזקות, מתקבולים הנובעים מפעולות מימושהמשולמים מדיבידנדים 

  .שווי נכסיהבו אחזקותיה , מיכולתה של החברה לגייס מימון התלויה, בין היתר, בשוויונכסים

 התפתחויות ותנודתיות בשווקים  .1.6.2

 העסקיות התוצאות על משמעותיות השפעות להיות עלולות בשווקים ולתנודתיות להתפתחויות

עסקיהן,  נכסים, מצב לממש יכולתן נכסיהן, שווי נזילותן, שלה, על וחברות מוחזקות החברה של

 לגייס יכולתן ועל דיבידנדים, לחלק יכולתן שלהן, דירוג האשראי שלהן, הפיננסיות המידה אמות

שבהם יגייסו. תוצאות  המימון על תנאי גם הטווח כמו ארוכת ולפעילותן השוטפת לפעילותן מימון

פעילותה  ים הרלבנטיים לתחומיבאופן מהותי מהתפתחויות ותנודתיות בשווקמושפעות הקבוצה 

 והגורמים המשפיעים עליהם, כפי שמפורט להלן. 

 שערי חליפין .1.6.3

מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה בו ערוכים דוחותיה הכספיים הינו השקל. יחד עם זאת, 

לפיכך, תוצאות הקבוצה ב. הינו דולר ארה"איתקה ו מד אנרג'י-ניושותפות מטבע הפעילות של 

 מושפעים באופן מהותי מתנודות בשערי החליפין מול השקל. וההון המיוחס לבעלי מניות החברה 

 רגולציה  .1.6.4

הוראות ולדין ההעסקית של החברה ושל החברות המוחזקות על ידה כפופה למגבלות  ןפעילות

כגון הוראות מתווה הגז, הוראות הנוגעות להגבלים בארץ ובחו"ל, גופים רגולטוריים שונים, 

כן, יכולת הקבוצה לגייס -סקיים והוראות הנוגעות לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים. כמוע

רגולציה מהוראות ניהול בנקאי תקין )ראו להלן( וכן מימון מושפעת, בין היתר, מרגולציה, כגון 

ביטוח  ההון, ידי הממונה על שוק-בקשר עם אשראי חוץ בנקאי, כגון הרגולציה שאומצה על

 בעקבות המלצות ועדת חודק.  "(הממונה על שוק ההוןבמשרד האוצר )להלן: "וחיסכון 

אופן יישומם, בעיקר בתחומים בהם היא ומ התחרותהחברה מושפעת מהתפתחויות בדיני 

 1.7.23פים אודות רגולציה בתחום אנרגיה ישראל ראו סעילפרטים מקיימת פעילות משמעותית. 

 .להלן 1.8.22 פיםבתחום אנרגיה חו"ל ראו סעי ,להלן 1.7.32עד 

-, תשע"דהריכוזיותלקידום התחרות ולצמצום חוק הפורסם ברשומות  2013ר בדצמב 11ביום 

נכנס לתוקפו הפרק בחוק הריכוזיות העוסק  11.12.2014. ביום "(חוק הריכוזיות)להלן: " 2013

 נפית בהקצאת זכויות. ביוםמשקית ושיקולי תחרותיות ע-בשקילת שיקולי ריכוזיות כלל

פי הוראות חוק הריכוזיות, את רשימת -הוועדה לצמצום הריכוזיות, על  2פרסמה 20214.26.

                                                           
 .26.4.2021,י"ד באייר התשפ"א,  9562פורסם בילקוט הפרסומים  2
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במשק, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים  הגורמים הריכוזיים

. הקבוצה נמנית על רשימת הגורמים הריכוזיים. לפירוט השפעת חוק הפיננסיים המשמעותיים

הריכוזיות על החברה ו/או על החברות בנות של החברה ולהשלכות הנובעות מהכללתה של 

 .להלן 1.17.1הריכוזיים, ראו סעיף החברה על רשימת הגורמים 

החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח 

על הבנקים בישראל, הכוללות, בין היתר, מגבלות על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק 

ל"לווה בודד" ול"קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה 

ות(. בהתאם, עשוי היקף ההלוואות שנטלו חברות הקבוצה ובעל השליטה בהוראות האמור

בחברה להשפיע, בנסיבות מסוימות, על יכולתן של חברות הקבוצה ללוות סכומים נוספים 

 מבנקים בישראל. 

ידה מושפעות גם ממדיניות הממשלה בנושאים שונים )כגון -החברה והחברות המוחזקות על

 שות של רשויות המפקחות על איכות הסביבה. מדיניות מוניטרית(, ומדרי

  התפתחויות במשק הישראלי .1.6.5

להתפתחויות במשק הישראלי יש השפעה מהותית על תוצאות הפעילות. התפתחויות אלו נגזרות, 

 בין היתר, ממצבה הכלכלי, הפוליטי והביטחוני של ישראל. 

ציפי על תחומי הפעילות של לפרטים בדבר סביבה כללית וגורמים חיצוניים המשפיעים באופן ספ

 קבוצת דלק, ראו תיאור בכל אחד מתחומי הפעילות להלן. 

  והשלכותיו על הקבוצה הקורונה נגיף התפרצות .1.6.6

רחבי העולם נגיף קורונה ב, החל להתפשט 2020הראשון לשנת ובמהלך הרבעון  2019בסוף שנת 

(COVID-19 אשר ,) העולמי כמגיפה עולמית )להלן:  הוגדר על ידי ארגון הבריאות 2020בחודש מרץ

 (. משבר הקורונה""

 2020 לשנת הראשונה המחציתבמהלך מסיבות נוספות, כן על רקע התפרצות משבר הקורונה ו

 נרשמו בשווקים הבינלאומיים ירידות חדות ביותר במחירי הנפט והגז הטבעי. 

הראשונים של שנת  בעקבות הנפילה החדה במחירי מוצרי האנרגיה, נרשמו בשלושת הרבעונים

ובמדינות רבות אחרות תנודתיות גבוהה ונפילות שערים חדות בשערי ניירות הערך  ,בישראל 2020

של תאגידים הפועלים בתחום האנרגיה, ובכלל זאת במחיר ניירות הערך של החברה ושל שותפות 

  אביב.-, הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתלי'מד אנרג-ניו

, י'מד אנרג-ניוהמחירים של מוצרי האנרגיה ומחירי ניירות הערך של החברה ובעקבות ירידות 

ננקטו כאמור לעיל פעולות כנגד החברה על ידי בנקים ומחזיקי אגרות החוב של החברה אשר חייבו 

את החברה, בין היתר, לפעול למימוש החזקות ונכסים, לפרוע את ההלוואות העיקריות שלה 

עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, במסגרתו קיבלה על עצמה  וסכםמתווה מללבנקים ולהגיע 

בפרק א'  1.14לפרטים נוספים ראו בפרק המימון בסעיף החברה התחייבויות ומגבלות מסוימות. 

  .2020לדוח התקופתי לשנת 
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חלה התאוששות חדה במחירי מוצרי האנרגיה בעולם,  2021ובמהלך שנת  2020לקראת סוף שנת 

, ובפרט במחירי הגז הטבעי במרכזי הסחר הבינלאומיים לגז טבעי LNG -לרבות במחירי הנפט וה

(Hubsאל רמות מחיר העולות באופן משמעותי על אלו של לפני משבר הקורונה ,). 

 2021נרשמה עלייה בביקושים לגז טבעי בשנת  2021רונה גם בשנת על אף התמשכות משבר הקו

 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

נכון למועד אישור הדוח, קיים קושי לאמוד כיצד ימשיך ויתפתח משבר הקורונה בשנים הבאות, 

הביקוש, ההיצע ומה תהיה השפעתו על  והמקומית מה יהיה היקף השפעתו על הכלכלה העולמית

. ויתר מוצרי האנרגיה המופק ומשווק על ידי התאגידים בקבוצה הנפט והגז הטבעי ומחירי

בנסיבות אלו, משבר הקורונה מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר אי ודאות באשר 

ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים, ובשוק המקומי לפעילות הכלכלית העתידית בעולם 

בתחום האנרגיה ועלול לגרום לפגיעה בענפים רבים סחורות מרווחי ריבית, שערי מטבעות ומחירי 

 הפעילות של הקבוצה.  מיובכלל זה בתחו

למגבלות ולפעולות בהן תנקוט ממשלת ישראל ומדינות אחרות בנוסף, אם משבר הקורונה יחריף, 

מעבר משבר הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקי הקבוצה. להתמודדות עם 

להשפעתם השלילית של צעדים אלו על הצמיחה הכלכלית, המקומית והעולמית, למגבלות אלו 

עלולה להיות השפעה מהותית לרעה על פעילותם של התאגידים המוחזקים, ובכלל זאת על המשך 

כסי הנפט שלהם בים התיכון ובים הצפוני, ועלולים להיגרם ההפקה הסדירה של נפט וגז טבעי בנ

ואף להשית עלויות נוספות בלתי צפויות, וזאת על  עיכובים בתכניות העבודה בפרויקטים השונים

 . התאגידים המוחזקיםידי -אף צעדי המניעה הננקטים על

 על הקבוצה בתחומי יםלפרטים נוספים אודות השפעת משבר הקורונה וגורמי הסיכון המשפיע

 ( להלן.ג)1.8.26( א)1.7.37פעילותה העיקריים, ראו סעיפים 

 הקורונה משברהשלכות האפשרויות של החברה בנוגע לערכות ה -אזהרת מידע צופה פני עתיד 

א לחוק 32מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בסעיף על החברה והתאגידים המוחזקים שלה, 

בוסס על הערכות החברה, נכון למועד אישור הדוח, בהתייחס לגורמים מידע זה מ. ניירות ערך

כל ודאות ביחס כל שליטה עליהם, ולפיכך אין לחברה אין מאקרו כלכליים גלובאליים אשר 

 להתממשות הערכות החברה. 

 והחברות הבנות הקבוצהמצבה הכספי של  .1.6.7

ש"ח, ולקבוצה  מיליארד 0.17 -לחברה )סולו( גרעון בהון החוזר בסך של כ 31.12.2021ליום 

לדוחות  1ש"ח. לפירוט בעניין זה ראו ביאור מיליארד  0.86 -)במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של כ

 הכספיים.

 פעילות תחומי לפי התאגיד עסקי תיאור - שלישי חלק

 .תיאור עסקי הקבוצה לגבי כל אחד מתחומי פעילותה בנפרד יובא להלן
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  בישראל תחום האנרגיה 1.7

  כללי

שותפות  –מד אנרג'י -בניו החזקותיהמתבצעת באמצעות  בישראלהאנרגיה בתחום החברה  פעילות

בנכסי נפט במימי הים  שהינה בעלת זכויות, "(השותפות" או" מד אנרג'י-ניו)להלן: " 1מוגבלת

 אפרודיטה ומאגר לוויתןהתיכון בהם נתגלו מאגרי גז משמעותיים, הכוללים, בין היתר, מאגר 

של גז טבעי,  ושיווקהפקה  ,בחיפוש, פיתוח בעיקרמאז הקמתה עוסקת השותפות  .בקפריסין

 קונדנסט ונפט בישראל ובקפריסין.

 בנכסיהפקה ומכירת גז טבעי  ,מקדות בפיתוחהת אהיזה  פעילותהאסטרטגיה של הקבוצה בתחום 

  .התיכון-הים במימיוחיפושי נפט וגז טבעי הנפט הקיימים של השותפות 

 .להגדרות של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה ראו נספח הגדרות בסוף הפרק

 מד אנרג'י -בניו החזקות החברה (א)

כמשמעותה בפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, שותפות מוגבלת ציבורית,  היא אנרג'ימד -ניו (1)

פי הסכם שותפות שנחתם ביום -נוסדה עלאשר "(, פקודת השותפויות" )להלן: 1975-התשל"ה

)להלן:  ניהול בע"מ מד אנרג'י-ניו"( בין הסכם השותפות)כפי שתוקן מעת לעת( )להלן: " 1.7.1993

כשותף מוגבל מצד נאמנויות בע"מ אנרג'י מד -ניובין ל"( כשותף כללי מצד אחד, השותף הכללי"

בהתאם  לפי פקודת השותפויות 25.7.1993השותפות נרשמה ביום  2"(.השותף המוגבלשני )להלן: "

  השותפות המוגבלת. ןאת תקנומהווה , לעת מעת שתוקן כפיהסכם השותפות,  .פקודת השותפויותל

הנפיק השותף המוגבל לציבור , 2003-1993בהתאם לתשקיפים שפרסמה השותפות בין השנים 

" יחידות השתתפותיחידות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות )להלן: "

"(. הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-"(, הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתלהיחידותאו "

ות עבור ידו בנאמנ-השותף המוגבל משמש כנאמן ומחזיק את יחידות ההשתתפות שהונפקו על

 בעלי היחידות.

ידי -פי הוראות פקודת השותפויות והסכם השותפות, ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על על

, ורו"ח מיכה בלומנטל תחת פיקוחם של המפקחים, פאהן קנה ושות', רואי חשבון, השותף הכללי

 "(.המפקח)להלן יחד: " ביחד עם קידר פיקוח וניהול

השותף המוגבל בשותפות לבין המפקח נחתם הסכם נאמנות, אשר מקנה למפקח סמכויות  בין

ידי השותף הכללי וכן סמכויות פיקוח על מילוי התחייבויות השותף -פיקוח על ניהול השותפות על

 המוגבל כלפי בעלי היחידות.

 . יהשל דלק אנרג( 100%בבעלות מלאה )השותף הכללי והשותף המוגבל הם חברות בנות 

  

                                                                    

 שונה שם השותפות לשמה הנוכחי. 21.2.2022שותפות מוגבלת. ביום  -שמה הקודם של השותפות היה דלק קידוחים   1
נאמנויות ( בע"מ ושמו הקודם של השותף המוגבל היה דלק 1993שמו הקודם של השותף הכללי היה דלק ניהול קידוחים )     2

 שונו שמותיהם לשמם הנוכחי. 24.2.2022קידוחים בע"מ. ביום 
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 אבנרהושלם מיזוג בין השותפות לבין אבנר חיפושי נפט, שותפות מוגבלת )להלן: " 17.5.2017ביום  (2)

השותף לשותפות,  As Is"(, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר הועברו שותפות אבנראו "

אבנר  , ושותפותהמוגבל הנפיק יחידות השתתפות למחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות אבנר

מיזוג " או "המיזוגהתחסלה ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות )להלן: "

 "(. השותפויות

מהון היחידות שהונפקו  54.7% -למועד אישור הדוח, החברה מחזיקה, במישרין ובעקיפין, בכ נכון (3)

)א( החברה מחזיקה במישרין  "(, כדלקמן:הון היחידות המונפק)להלן: " המוגבלעל ידי השותף 

מהון  43.5%-במועד אישור הדוח בכמחזיקה  אנרגיה דלק (ב) מהון היחידות המונפק; 5.1%-בכ

; מהון היחידות המונפק 5.6%-השותף הכללי מחזיק במועד אישור הדוח בכ (ג; )המונפק יחידותה

אישור הדוח  במועד, אשר מ"בע וגז נפט אבנר מהון מניותיה של 50%דלק אנרגיה מחזיקה  )ד( -ו

  .(0.48% –של דלק אנרגיה  ה)חלק המונפק היחידותמהון  0.96% -מחזיקה ב

להלן,  )כב(1.7.12בסעיף  תהמתואר"מתווה הגז"  בעניין הממשלה החלטתבהתאם להוראות  (4)

 I/13 -"תמר" ו I/12את מלוא זכויותיה בחזקות  17.12.2021השותפות להעביר עד ליום  חויבה

את מלוא החזקותיה במניות תמר פטרוליום בע"מ  וכן"( ודלית תמרחזקות : "להלן"דלית" )

זכויותיה של השותפות  יתרתלמכירת הושלמה העסקה  9.12.2021 ביום "(.פטרוליום תמר)להלן: "

 Tamar -ו Tamar Investment 1 RSC Limited -ל ודלית תמרבחזקות  22%בשיעור של 

Investment 2 RSC Limited " :(. לפרטים נוספים בדבר מכירת מכירת הזכויות בתמר)להלן"

 מלואמכרה השותפות את  5.5.2021 ביוםכמו כן,  להלן. )יא(1.7.21ף הזכויות בתמר, ראה סעי

 כולל לסך בתמורה לבורסה מחוץבעסקה  שלישי לצדבתמר פטרוליום  22.6%זכויותיה בשיעור של 

 ."חש מיליון 100 -כ של

, בדרך של אישור הסדר השינוי מבנלת ה אפשרינכון למועד אישור הדוח, מקדמת השותפות עסק (5)

לחוק החברות, שעיקרו החלפת כל יחידות ההשתתפות של השותפות  351 -ו 350לפי סעיפים 

במניות רגילות של חברה חדשה שהתאגדה באנגליה, אשר תחזיק במלוא זכויותיהם של השותף 

ל בשותפות, ואשר מניותיה תירשמנה למסחר מקביל בבורסת תל אביב הכללי והשותף המוגב

 להלן.)כז(1.7.21ובבורסת לונדון. לפרטים נוספים ראו סעיף 

  של השותפות נכסי הנפט (ב)

של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל  ושיווק בחיפוש, פיתוח והפקה ואעיקר עיסוקה של השותפות ה (1)

ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז 

, בוחנת השותפות הזדמנויות עסקיות לכך במקביל .ממאגר לוויתן השותפותשמפיקה הטבעי 

ת לכניסה לתחום לפרויקטים הקיימים, וכן בוחנת אפשרויובעלות מאפיינים דומים  שונות

האנרגיות המתחדשות ולתחום המימן הכחול, המופק מגז טבעי ונפט. ואשר יכול להוות תחליף דל 

 פחמן לצרכני אנרגיה.
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( 100%)מתוך  45.34% של בשיעור החזקה הוא הדוח אישור במועד השותפות של העיקרי הנפט נכס (2)

", חזקת לוויתן צפון" -" וחזקת לוויתן דרוםלוויתן צפון )להלן: " I/15-לוויתן דרום ו I/14חזקות ב

. בשטח חזקות לוויתן נתגלה מאגר הגז הטבעי לוויתן, הכולל "(לוויתן חזקות: "וביחדבהתאמה, 

 המסחרית ההפקהTCF13.4 (100% .)  -, בהיקף של כ31.12.2021 ליום, P2עתודות גז טבעי מסוג 

 להלן. 1.7.4 סעיףבדבר פרויקט לוויתן, ראו  לפרטים. 2019החלה בחודש דצמבר  לוויתן ממאגר

הגז הטבעי מאגר ב 30%בשיעור של  בזכויות השותפות מחזיקה, לוויתן במאגר לזכויות נוסף (3)

. למאגר "(12 בלוק" או" אפרודיטה)להלן: " בקפריסין 12בשטח בלוק  שהתגלהאפרודיטה 

(. לפרטים בדבר 100%) TCF 3.48 -בהיקף של כ C2מסוג משאבים מותנים אפרודיטה מיוחסים 

  .להלן 1.7.5 סעיף, ראו 12נכס הנפט בלוק 

אשר נכון  ,נוספיםבנכסי נפט נוסף לזכויותיה במאגרים לוויתן ואפרודיטה, לשותפות זכויות  (4)

 כנכסי נפט זניחים, כדלקמן: החברהידי -סווגו על ,למועד אישור הדוח

רישיון אופק "יהל חדש" )להלן: "/406 -ו"אופק חדש" /405רישיונות החיפוש זכויות ב .א

 ;להלן 1.7.7 -ו 1.7.6 פיםסעי. לפרטים ראה ", בהתאמה(רישיון יהל חדש" -" וחדש

 -" וחזקת נועה" )להלן: ""אשקלון I/10 -"נועה" ו I/7פרויקט ים תטיס בחזקות זכויות  .ב

 .להלן 1.7.8סעיף . לפרטים ראה ", בהתאמה(אשקלוןחזקת "

-" וחזקת תנין"כריש" )להלן: " I/17 -"תנין" ו I/16מחזקות זכויות לקבלת תמלוגים  .ג

למכירת כל  2016מחודש אוגוסט עסקה במסגרת , שנתקבלו ", בהתאמה(חזקת כריש"

, .Energean Israel Ltd -להשותפות ושותפות אבנר בחזקות תנין וכריש זכויותיהן של 

 להלן. 1.7.9לפרטים ראה סעיף  (., בהתאמה"עסקת אנרג'יאן" -" ואנרג'יאן")להלן: 

 Chevron Cyprus-ו  Mediterranean LimitedChevron אפרודיטה הןבמאגרים לוויתן ו המפעילות (5)

imited L " :של  בנות חברות, בהתאמה 3"(,קפריסין שברון)להלןNoble Energy Inc. " :נובל)להלן 

)להלן:  Chevron Corporationעם חברה בת בבעלות מלאה של  2020"(, אשר התמזגה בשנת אינק

 4."(שברון"

 לתמלוגים  זכויותהחברה ב החזקות (ג)

מנכסי הנפט תמלוגים  לקבלתזכויות  חברהנוסף להחזקותיה בנכסי נפט באמצעות השותפות, ל

"(, התמלוגים זכויות)להלן ביחד: "שבבעלות אנרג'יאן מנכסי הנפט כריש ותנין כן ו של השותפות

 :להלן כמפורט

  

                                                                    
 Noble -"( ונובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltdהיה  12שמן הקודם של המפעילות במאגרים לוויתן ובלוק    3

Energy International Ltd..בהתאמה, והוא שונה בעקבות המיזוג האמור , 
הדוח, נובל אינק הינה חברה בבעלות מלאה של שברון. שברון הינה תאגיד ציבורי זר שמניותיו  אישור נכון למועד  4

 מהון המניות המונפק של שברון. 10% -, אין בעל מניות יחיד המחזיק למעלה מהחברה. למיטב ידיעת NYSE -נסחרות ב
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)להלן:  להלן (2)ז()1.7.21 סעיףב המתואר 1993העברת זכויות נפט לשותפות משנת לפי הסכם  על (1)

"(, מחזיקות החברה ודלק אנרגיה בזכויות לקבלת תמלוגים מהשותפות )חלקה של 1993 הסכם"

לאחר  6.5% -לפני החזר השקעה ו 1.5% של(, בשיעור 75% –וחלקה של דלק אנרגיה  25% –החברה 

החברה יש לה או יהיה לה אינטרס. ה של השותפות בכל נכסי הנפט בהם החזר השקעה, מחלק

לצדדים  1993על פי הסכם תמלוגים מפרויקט תמר קבלת ודלק אנרגיה מכרו את זכויותיהן ל

לתיאור זכויות התמלוגים של החברה ודלק , בהתאמה. 2018ויוני  2019יולי  יםבחודששלישיים 

 .להלן (2)ז()1.7.21 סעיף, ראו 1993אנרגיה על פי הסכם 

לקבלת תמלוגים זכויות החברה ודלק אנרגיה הושלמה עסקה לפיה  2020בחודש אוקטובר  (2)

דלק תמלוג על לוייתן בע"מ, לועברו הבגין זכויותיה בפרויקט לוויתן  1993על פי הסכם מהשותפות 

אגרות חוב "(, אשר הנפיקה יתןודלק לושל דלק אנרגיה )להלן: " (100%)חברה בת ייעודית 

המובטחות בשעבוד של זכות התמלוגים מלוייתן. לפרטים  ,למשקיעים מסווגים זרים וישראלים

 להלן. )ז(1.7.12 ראו סעיף

 להלן מפה המציגה את מיקום נכסי הנפט של החברה בשטח הים התיכון, נכון למועד אישור הדוח.  (ד)
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בישראל במועד אישור  האנרגיהבתחום  החברההעיקריות של  יהאת החזקות המציגלהלן תרשים  (ה)

 : הדוח

 

  חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה 1.7.2

חיפוש והפקה של ה מסדיר את הרגולציה בתחום "(חוק הנפט)להלן:" 1952-, התשי"בהנפט חוק (א)

נפט וגז בישראל יכולות להתבצע לחיפוש , בין היתר, כי פעולות בישראל וקובע גז טבעינפט ו

חוק משק הגז  פי חוק הנפט.-על וגזבאזורים גיאוגרפיים בהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט 

"( מסדיר בעיקר את נושא ההולכה, חוק משק הגז הטבעי)להלן: " 2002-הטבעי, התשס"ב

בנוסף, בתחומי מדינת ישראל. גט"ן( ) נוזלי טבעי גזאו /ושל גז טבעי  והאחסון השיווקהחלוקה, 

 "(טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוק)להלן: " 2011-תשע"אה, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע

לפרטים נוספים אודות מסדיר, בין היתר, סוגיות מס, היטל רווחי נפט ותשלום תמלוגים למדינה. 

שגיאה! מקור  סעיפים, ראו וחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע חוק משק הגז הטבעי, חוק הנפט

 . בהתאמהלדוחות הכספיים,  יז'12ביאור ו 0, )א(1.7.13 ההפניה לא נמצא.

הכלכלית של השקעות בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת במידה רבה ממחירי  הכדאיות (ב)

לגז טבעי בשוק המקומי, האזורי והעולמי  , מהביקושיםLNG -מחירי ה לרבותהנפט והגז בעולם, 

ומיכולת הייצוא של גז טבעי )בין אם בצנרת, בתצורה דחוסה או נוזלית( המחייבת, בין היתר, 

משאבי גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח למכירת גז טבעי בכמויות 

שתיות המתאימות ו/או משמעותיות, אשר יצדיקו את ההשקעות הגבוהות הדרושות להקמת הת

כמו כן, להיקף התשלומים למדינה השפעה את התשלומים בגין דמי שימוש בתשתיות קיימות. 

 מהותית על הכדאיות הכלכלית של השקעות בפרויקטי נפט וגז.
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עם גילוי מאגר נועה בחזקת נועה  2000-1999משק הגז הטבעי בישראל החלה בשנים  התפתחות (ג)

נתגלו מאגרי הגז הטבעי תמר ודלית, בשנת  2009בהמשך, בשנת . קלוןבחזקת אש Bומאגר מרי 

 .נתגלה מאגר לוויתן ולאחר מכן נתגלו המאגרים תנין וכריש 2010

החלה הזרמת גז טבעי מפרויקט ים תטיס באמצעות מערכת ההולכה של נתג"ז. תחילה  2004בשנת 

ומפעלי תעשייה גדולים.  "(חברת החשמללישראל בע"מ )להלן: " חברת החשמלחוברו מתקני 

, חוברו תחנות כוח פרטיות ומפעלים 2013בהמשך, עם תחילת הזרמת הגז מפרויקט תמר בשנת 

הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה במקביל להתקדמות בהקמת תשתית נוספים, והצריכה 

רטיות( ח פוותחנות כ ח של חברת החשמלוההולכה של נתג"ז וחיבורם של צרכנים )לרבות תחנות כ

החלה ההפקה  2019בחודש דצמבר ושל צרכנים קטנים יותר למערך החלוקה.  ,למערך ההולכה

 המסחרית מפרויקט לוויתן לשוק המקומי.

הגז הטבעי בישראל שינויים משמעותיים )הכוללים בין היתר  משק עובר בשני העשורים האחרונים (ד)

 במשק הטבעי הגז הפך ספורות שנים ךתוסביבתיים(. , מסחריים ושינויים רגולטוריים, כלכליים

. לתעשייהאנרגיה משמעותי  למקור כןמרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וה למרכיב הישראלי

הבאים, בעשורים  ישראלצרכי הגז של  כל אתלספק  כדישהתגלו בישראל, יש  הטבעיהגז  במשאבי

, וכן לאפשר זריםישראל במקורות אנרגיה  מדינת של התלות את משמעותית בצורהובכך להקטין 

 ובראשן למצרים ולירדן.ייצוא גז טבעי בכמויות מהותיות למדינות האזור 

 BCM .86-בגז טבעי בישראל עלה מכ צריכת הגז, היקף 5האנרגיהמשרד  ם שפרסםלנתונ בהתאם

 BCM -בכידי השותפות -הוא מוערך על 2021בשנת  כאשר, 2010בשנת  BCM 11.8 -לכ 2013בשנת 

12.5. 

 2020חודש יולי ב מצומצם. היקףבהחל לראשונה ייצוא גז טבעי ממאגר תמר לירדן 2017בשנת  (ה)

. למיטב ידיעת BCM 0.25 -כל 2020ייצוא גז טבעי ממאגר תמר למצרים, אשר הסתכם בשנת  החל

 פי-ועל השותפות ידיעת למיטב. BCM 0.81 -כל 2021 בשנת, הסתכם היקף הייצוא מתמר חברהה

  BCM 8.7.6 -הופק ממאגר תמר גז טבעי בהיקף כולל של כ 2021פרסומי משרד האנרגיה, בשנת 

 -ו 1.1.2020החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן לשוק המקומי, ובימים  31.12.2019ביום 

סופק  2020בשנת  בהתאמה.החלה הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן לירדן ולמצרים,  15.1.2020

 BCM -ולירדן ולמצרים בהיקף של כ BCM 3.5 -ממאגר לוויתן גז טבעי לשוק המקומי בהיקף של כ

סופק ממאגר לוויתן גז טבעי לשוק המקומי בהיקף של  2021ובשנת  , בהתאמהBCM 1.9 -וכ 1.9

 בהתאמה., BCM 3.4 -וכ BCM 2.75 -ולירדן ולמצרים בהיקף של כ BCM 4.55 -כ

ת, בין עצמה, וזאצריכת הגז הטבעי בישראל צפויה להכפיל את  2040עד שנת החברה,  להערכת (ו)

 בנוגענוספים למערכת ההולכה הארצית, מדיניות הממשלה  היתר, בהינתן חיבורם של ספקי גז

 גידול,  2025עד לסוף שנת החשמל באמצעות תחנות פחמיות מזהמות  ייצורהדרגתית של  הפסקהל

)בין היתר כתוצאה מחדירה משמעותית של רכבים אקסטרני בהיקף הביקושים לחשמל 

כדוגמת מעבר של הטמעת השימושים בגז טבעי דחוס בחלק מענפי התחבורה )חשמליים(, 

                                                                    
  ,2020סיכום לשנת  –ות במשק הגז הטבעי רשות הגז הטבעי, סקירת התפתחוי -מקור הנתונים: משרד האנרגיה    5

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf. 
,  2021שנת  –וצרות טבע אגף תמלוגים, חשבונאות וכלכלה, דו"ח על הכנסות מא –מקור הנתונים: משרד האנרגיה   6

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/income_reporte/he/revenue_report_2021.pdf. 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/ng_2019/he/ng_2019.pdf
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, הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי אוטובוסים ורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי(

כנית ממשלתית למתן תמיכות לחברות שקיבלו זיכיון ממשלתי הארץ, בין היתר, באמצעות תו

לצורך שידרוג ומהלכי חקיקה ממשלתיים לשינויים במקטע החלוקה וזאת להנחת צנרת חלוקה 

 גידולהטמעת השימוש בגז טבעי במקטעים נוספים כגון דיור, שירותים וכד', מערכות החלוקה, 

של רכבים חשמליים, חשמול  מואצתור כניסה אקסטרני בהיקף הביקושים לחשמל )בין היתר לא

בהתאם מגדיל את הביקוש לגז טבעי,  אשר(, ועודהרכבת, הקמת מתקנים נוספים להתפלת מי ים, 

התפתחות כן ייצור מימן כחול ופיתוח ומיצוי תעשיות המבוססות על גז טבעי כחומר גלם )כדוגמת 

, והפעולות המדיניות שיינקטו לטובת שצורכים גז טבעי(וייצור אמוניה, מפעלים פטרוכימיים

גידול ההנושא, וכל זאת מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי עקב 

להתמתן עשויה ביקוש לגז טבעי לעיל, העליה ב האמור על אףעלייה ברמת החיים. הובאוכלוסייה 

חממה וקידום השימוש בנוגע להפחתת פליטות גזי הממשלה מדיניות  על רקעבשנים הבאות 

 . להלן 1.7.18 ראו סעיףלפרטים  באנרגיות מתחדשות.

 תחום הפעילות עלה והשפעת הקורונה גיפתמ (ז)

החל להתפשט בסין ולאחר מכן ברחבי העולם  2020שנת לובמהלך הרבעון הראשון  2019שנת  בסוף

הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה  2020, אשר בחודש מרץ (Covid-19הקורונה ) נגיף

 "(. משבר הקורונהעולמית )להלן: "

ביותר במחירי  חדותירידות נרשמו בשווקים הבינלאומיים  2020במהלך המחצית הראשונה לשנת 

למשבר הקורונה, כמו גם לסיבות וגורמים נוספים המשפיעים על  המיוחסות, הטבעיהנפט והגז 

ובמהלך החודשים הראשונים  2020הביקוש וההיצע של מוצרי אנרגיה. עם זאת, לקראת סוף שנת 

, LNG -חלה התאוששות במחירי מוצרי האנרגיה בעולם, לרבות במחירי הנפט וה 2021לשנת 

(, אל רמות מחיר העולות Hubsבמרכזי הסחר הבינלאומיים לגז טבעי )ובפרט במחירי הגז הטבעי 

 על אלו שלפני משבר הקורונה.

לעומת  2021כי, על אף הימשכות משבר הקורונה, נרשמה עלייה בביקושים לגז טבעי בשנת  יצוין

 התקופה המקבילה אשתקד. 

 בשנים הבאות, הקורונה משברימשיך ויתפתח  כיצד קיים קושי לאמוד, הדוח אישור למועד נכון

ומה תהיה השפעתו והמקומית הכלכלה העולמית  עלשל משבר הקורונה  השפעתו היקף היהי מה

בנסיבות אלו, משבר הקורונה מהווה . מחירי הגז הטבעי ויתר מוצרי האנרגיהעל ועל הביקושים 

ובשוק  בעולםסיכון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית העתידית 

ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים, מרווחי ריבית, שערי מטבעות ומחירי  המקומי

 זה בתחום האנרגיה בו פועלתובכלל  בענפים רבים ועלול לגרום לפגיעה בתחום האנרגיה סחורות

 השותפות.

ישראל יחריף, למגבלות ולפעולות בהן תנקוט ממשלת ימשיך או בנוסף, אם משבר הקורונה 

ומדינות אחרות להתמודדות עם משבר הקורונה עלולה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקי 

השותפות ותוכניות העבודה שלה. כתוצאה מצעדים אלו, עשויים להיגרם עיכובים בכניסת 

מומחים זרים וכן באספקת ציוד ייעודי לתוך מדינת ישראל, עקב מגבלות החלות על תנועת 

ים ומדינות וכן מגבלות על ייצור או שינוע החלות במדינות השונות, דבר שעלול, אזרחים בין אתר

בין היתר, לשבש את פעילות ההפקה הסדירה, את תוכניות העבודה של המפעילה ואף להשית 

 .ידי השותפים-עלויות נוספות בלתי צפויות, וזאת על אף צעדי המניעה הננקטים על
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ההשלכות האפשרויות של נגיף הקורונה  בדבר החברה הערכות - עתיד פני צופה מידע אזהרת
)להלן: "חוק  1968-א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32סעיף מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו ב

אישור  למועד נכון השותפות של ואומדנים הערכות על, היתר בין, מבוסס זה מידע"(. ערךניירות 
 ואשר הרלוונטיות הרשויות הנחיותעל ו זה בנושא עולםוב בארץ הפרסומים על ומתבסס דיווחה

 .חברהה בשליטת ואינה , כולה או חלקה,וודאית אינה התממשותם

 מידע כללי על תחום הפעילות 1.7.3

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו (א)

והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, הכרוכה בעלויות  פיתוחפעילות חיפוש, 

לגבי עלויות, לוחות זמנים, הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת  ניכרמשמעותיות ובחוסר ודאות 

על כדאיות כלכלית. כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות, ו על הסביבה להפיקם תוך שמירה

תוצאות חיוביות  אינן משיגות, ובכלל זה קידוחי הניסיון וההערכה פעולות החיפוש קרובותלעתים 

 . בזמן קצר יחסית אובדן רוב ההשקעה או כולהועלולות להוביל ללהכנסות כלשהן  ואינן מביאות

והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של עסקאות משותפות  פיתוחפעולות חיפוש, 

פיו -, על(JOAאו  Joint Operating Agreement)בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף 

  .מתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה המשותפת

י לכלול בין היתר את של נפט וגז טבעי בשטח כלשהו, עשו טיפוסיוהפקה  פיתוח, תהליך חיפוש

 השלבים הבאים:

ניתוח ראשוני של נתונים גיאולוגיים וגיאופיזיים קיימים לבחירת אזורים בהם יש פוטנציאל  (1)

 .טבעי לחיפושי נפט וגז

 .(Play)ראשוני  גיאולוגי מודלגיבוש  (2)

איתור מבנים בסקרים סייסמיים, המסייעים גיאופיזיים שונים, ובכלל זה  סקריםביצוע  (3)

 ועיבוד ופענוח הנתונים.( Leads)"מובילים" או  טבעי גיאולוגיים העשויים להכיל נפט ו/או גז

 . מתוכם ניסיון קידוחיוהכנת פרוספקטים ראויים ל מוביליםבחינת ה (4)

 , וביצוע פעולות הכנה לקראת קידוח.ניסיוןהחלטה על ביצוע קידוח  (5)

 לווים.התקשרות עם קבלנים לביצוע הקידוח ולקבלת שירותים נ (6)

 כולל ביצוע לוגים ובדיקות נוספות. הניסיוןביצוע קידוח  (7)

 . (ככל שממצאי הקידוח מצדיקים זאת)ביצוע מבחני הפקה  (8)

, על בסיס הערכה ראשונית של מאפייני המאגר ושל ממצאשל תוצאות הקידוח, ובמקרה של  ניתוח (9)

ראשונית של והערכה  ופיסקאלי )כולל הערכת שוק( כלכליכמות הנפט ו/או הגז הטבעי, ניתוח 

קידוחי הערכה  ו/או ם נוספיםימתכונת ועלות הפיתוח. יתכן ויבוצעו לפי הצורך סקרים סייסמי

(Appraisal וזאת לצורך גיבוש ,)יותר של מאפייני המאגר ושל כמות הנפט ו/או הגז  טוב אומדן

 .בו המצויה הטבעי

כנית פיתוח וגיבוש תהטבעי, זיהוי שווקי היעד ובחינתם,  הגזו/או  הנפטהחלופות למסחור  בחינת (10)

 כנית כלכלית לפרויקט.ווכן הכנת ת

  (.FIDת השקעה סופית )ניתוח סופי של הנתונים וקבלת החלט (11)
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על הסכמי , גם חתימה הנדסית , מעבר להיתכנותממצאי גז טבעי נדרשתלפיתוח  בפרויקטים (12)

ארוך בכמויות ובמחירים מתאימים עם לקוחות בעלי יכולת פיננסית לטווח  מחייבים אספקה

 .פרוייקטאלי מימון גיוסהמאפשרת 

 .המאגר, ובכלל זה ביצוע קידוחי הפקה, הנחת צנרת הולכה, בניית מתקני טיפול וכיוצ"ב פיתוח (13)

נוספות במטרה והרחבה עבודות פיתוח  ביצוע וכן שוטפת ואחזקה תפעול לרבותמהמאגר,  הפקה (14)

 לשמר ו/או להגדיל את היקף ההפקה.

 שקילת ולאחר, (Depleted) ממוצה המאגרש( של מתקני השדה לאחר decommissioningפירוק ) (15)

איטום פעולות נטישה עשויות לכלול, בין היתר,. שונים ורגולטוריים כלכליים, טכניים פרמטרים

 תקינההשונים ול הנחיות הרגולטריםל בהתאםהבארות, נטישת המתקנים ושטח החזקה, 

 .המקובלת המקומית

 בהכרח השלבים המפורטים לעיל אינםעקב המאפיינים והנתונים השונים של כל פרויקט ופרויקט,  

קט מסוים, אשר בפרוי , ההפקה והנטישההפיתוח, יםים של תהליך החיפושממצים את כל השלב

נוספים ו/או שלבים בסדר ו/או שלבים  כאמורבשל טיבו ומהותו עשוי לכלול רק חלק מהשלבים 

 אחר.

  .י הפרויקטפי אופ-בנוסף, פרקי הזמן לביצוע כל אחד מהשלבים, משתנים על

מסחרית של ממצאי נפט ו/או גז טבעי מורכבת ותלויה בגורמים רבים הכדאיות ה כפי שפורט לעיל,

ושונים. בהקשר זה, קיימים הבדלים מהותיים בין ממצא בים שפיתוחו מחייב תשומות כספיות 

ימיים -ושימוש בטכנולוגיות ייחודיות, כגון קדיחה בעומק מים ניכר או הנחת צנרת ומתקנים תת

מינות במעמקי הים, לבין ממצא ביבשה אשר עלויות הפיתוח המסוגלים לפעול ברמה גבוהה של א

שלו עשויות להיות נמוכות באופן משמעותי. כמו כן, התשומות הכספיות, הלוגיסטיות והטכניות 

או /ו להולכת המשמשים הרכיבים לצורך הקמת לרבות, טבעי גז מאגרהנדרשות בכדי לפתח 

בינלאומי, לרוב משמעותיות לאין שיעור ה וא אזוריה לייצוא לשוקמיועד ה הטבעי הגז הובלת

הנדרשות לפיתוח ולהפקה ממאגר גז טבעי המיועד אך ורק לשוק המקומי. פרמטר  ביחס לאלו

מרכזי נוסף הינו הביקוש והמחיר בשווקי היעד. קיים קושי גדול בפיתוח פרויקט בהיקף משמעותי 

פרויקטאלי. בנוסף, קיימים הבדלים  כאשר הביקוש ומחירי הגז הטבעי אינם מאפשרים גיוס מימון

טכנולוגיים, שיווקיים וכלכליים משמעותיים בין מאגרי נפט לבין מאגרי גז טבעי. לדוגמא, 

מהיכולת לשווקו ליעד אטרקטיבי ומובטח לאורך  רובפי -עלכלכליותו של מאגר גז טבעי נגזרת 

רה הנמכרת במחירים דומים שנים, וזאת בשל העובדה כי הגז הטבעי, להבדיל מהנפט, אינו סחו

כמו כן,  .דחיסה או בהנזלה וכרוך מורכב להיות עשוי היעד לשווקי שינועו וכןבכל העולם 

מאגר, אשר אינו  -מסחריותו של מאגר נפט מושפעת מאוד ממחירי הנפט בעולם, כך לדוגמא 

 -פט עולה לדולר עשוי להפוך למסחרי כאשר מחיר חבית הנ Xמסחרי כאשר מחיר חבית נפט הינו 

X1.5 מובן כי מאגרי נפט ו/או גז טבעי, אשר אינם מסחריים אמור לעילדולר ולהיפך. לאור ה ,

בתנאי שוק מסוימים יכולים להפוך, בקרות שינויים מהותיים בתנאי השוק והאסדרה, למאגרים 

 מסחריים, ולהיפך.

 החלים על תחום הפעילות ואילוצים מיוחדים , הנחיותמגבלות חקיקה, תקינה (ב)

 .לןלה 0 סעיףלפרטים ראו 

 או שינויים במאפייני לקוחות בשווקים התפתחויות (ג)
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ללקוחות שונים במשק לוויתן  מפרויקטהשותפות גז טבעי  וכרתמהדוח,  אישור נכון למועד

 The National -חברת החשמל הלאומית של ירדן  הםשבהם  יםעיקריכשה, והאזוריהמקומי 

Electric Power Company " :להלן(NEPCO )"7חברת וBlue Ocean Energy  :במצרים )להלן

 . "(בלו אושן"

לחופי מדינת ישראל, בעיקר במאגרי הגז  שהתגלההיקף המשאבים המשמעותי  לאורבד בבד, ו

, בשוק המקומי וכן נוספים שווקים ולקוחות, פועלת השותפות לאיתור ותמר הטבעי לוויתן

 סעיףבמדינות שכנות ו/או בשווקים באירופה ובאסיה, בכפוף למגבלות על ייצוא גז, כמפורט ב

השותפות שימוש בתשתיות קיימות ו/או אשר יהיו קיימות בעתיד  דמתמקכן . להלן (5)כב()1.7.12

, הטבעי הגז לייצוא נוספות דרכים לרבות,  יבנו במיוחד לצורך ייצוא גז טבעייהנראה לעין ו/או ש

 סעיפיםבפרטים נוספים בעניין זה ראו ל. (CNG) דחיסתואו /ו( LNG) הנזלתו של בדרך לרבות

להפקת  כמו כן, השותפות מקיימת בחינה ראשונית של אפשרויות .להלן (7)ג()1.7.12 -ו (6)ג()1.7.12

, ויעדיה השותפות אסטרטגיית אודות לפרטים .להלן(2)כח()1.7.21 ראו סעיף -מימן כחול מגז טבעי 

 .להלן0סעיף  ראו

 אחרים אנרגיה ומוצרי טבעי לגז שיםווהביקהמשפיעים על המחיר  גורמיםה (ד)

של מוצרי  הםהביקוש לאנרגיה בכלל ולגז טבעי בפרט תלוי במספר גורמים עיקריים, ובהם מחירי

, קצב גידול התמ"ג )תוצר מקומי גולמי(, קצב גידול התחליפיים להםוהמוצרים השונים  האנרגיה

חשמל ויצרני האוכלוסיה, רמת החיים, תנאי מזג האוויר, ורמת ההתייעלות האנרגטית של צרכני 

 וגז. 

להשפיע על נתח השוק של הגז עשויה משרד האנרגיה  הממשלה ובפרט כמו כן, עשויה מדיניות

עידוד בין היתר,  החשמל במשר הישראלי, וזאת באמצעות, הטבעי בתמהיל מקורות ייצור

 לאגירתאנרגיות מתחדשות; אמצעים  כגוןמקורות אנרגיה חלופיים לגז הטבעי, התפתחות 

גז הטבעי; הקמת ה; קצב חיבור מפעלים למערכת חשמליים כלי תחבורה כניסת קצבאנרגיה; 

 ההסבה של תחנות כוח פחמיות לשימוש בגז טבעי. תחנות כוח חדשות המונעות בגז טבעי וקצב 

 בשווקים הבינלואמים LNG")" או" "ןגט)להלן: " הנוזלי הטבעי גזהגז הטבעי וה הם שלמחירי

והפחם, עשויים  הנפט, מתחדשות אנרגיותומחיריהם של מוצרי אנרגייה תחליפיים, לרבות 

הטבעי של השותפות ומחירי המכירה על היקף מכירות הגז ו על רמת הביקושים להשפיע אף הם

ם והן תחת הסכמים עתידיים, כדוגמת הסכמי מכירת גז של הגז הטבעי, הן תחת הסכמים קיימי

, ובכך להשפיע על הכדאיות הכלכלית של קידום LNGטבעי למתקני הנזלה ו/או הסכמי מכירת 

 LNG, מחירי לכך נוסףאו הרחבת פרויקטים קיימים.  LNG-פרויקטים חדשים התלויים בשוק ה

לישראל ו/או לשווקים  LNGיבוא של יהבינלאומיים עשויים להביא להגדלת  בשווקיםנמוכים 

בשווקים הרלוונטיים לשותפות המופק בישראל , לצמצם את הביקושים לגז טבעי יםהאזורי

 LNG -גבוהים מצמצמים את ייבוא ה LNGכך, מחירי לוויתן.  ולפגוע בהכנסות השותפות ממאגר

 ישראל ו/או לשווקים האזוריים, וכן מגדילים את הדרישה לגז טבעי המופק בישראל. ל

 הפעלת, וזאת בין היתר, עקב LNGשל  גידול משמעותי ביכולת הייצורבעולם בשנים האחרונות חל 

, בקטאר, צות הבריתמתקני הנזלה חדשים או הגדלת מתקנים קיימים, כגון מתקני הנזלה באר

במחצית הראשונה של  הקורונהבעקבות התפרצות מגיפת  הארקטי( ובאוסטרליהברוסיה )בחוג 

                                                                    
, אשר הסבה בחודש יוני "(דולפינוס)להלן: " Dolphinus Holdings Limitedההתקשרות לייצוא גז למצרים נערכה עם   7

 . שלה שהיא חברה קשורה את הסכם הייצוא למצרים לבלו אושן 2020
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באירופה ובאסיה, בהם  Spot -והגז הטבעי בשווקי ה LNG -במחירי ה היריד, נרשמה 2020שנת 

 . LNG -התפתחו מחירי גז טבעי עצמאיים המנותקים ממחיר הנפט, ושאליהם הופנו עודפי ה

ולמי שינויים דרמטיים, אשר הובילו, בין היתר, לעליה חדה האנרגיה הע קחלו במש 2021 שנתב

במסגרת דוח סקירה מיוחד של משרד האנרגיה מחודש נובמבר במחירים של מוצרי האנרגיה. 

צוין, בין היתר, כי מחירי הגז הטבעי  8",2021, שכותרתו "משבר משק האנרגיה העולמי 2021

מהמחיר  10, למעלה מפי MMBTU -דולר ומעלה ל 35באירופה עלו במהלך השנה עד לרמה של 

. כותבי הדוח סבורים כי למתקני אחסון הגז באירופה, הדרושים על מנת לספק את כןלפני בשנה ש

קיבולת משמעותית, דבר שיצר  הביקוש הגבוה יותר לגז טבעי לצורך חימום בחודשי החורף, חסרה

לחץ משמעותי בצד הביקושים. גורמים נוספים לעליית המחיר הם קיטון ייצוא הגז הטבעי 

של גז טבעי באירופה ומשטר רוחות חלש יחסית  עיקריותהספקיות המנורבגיה, שהיא אחת מ

ם אשר הקטין את הספק ייצור החשמל באמצעות אנרגיית רוח. הכותבי 2021שנרשם בשנת 

מציינים כי בשנים האחרונות נרשמה ירידה ביכולת ההפקה הפנים יבשתית באירופה, ועלתה 

ממדינות כגון קטאר,  LNGההסתמכות האירופית על ייבוא מוגבר של גז טבעי, בדגש על יבוא 

ניכר קצר, ושינוי שכזה מורכב מטבעו, בפרט כשהוא נעשה בפרק זמן ארה"ב, אלג'יריה ועוד. 

הקורונה והחורף הקר. משבר שינוי המהיר שחל בביקושים בעקבות ייתה ערוכה להאירופה לא ש

יחד עם כניסתה של סין לתחרות העולמית על גז טבעי, הדבר הוביל לעליית מחירים חדה ולמשבר 

אנרגטי. להערכת כותבי הדוח, למרות שישראל אינה תלויה ביבוא גז טבעי, מחיר הגז הטבעי 

של מרכיבי ההצמדה של חוזי האספקה, ומשבר האנרגיה העולמי צפוי בישראל יושפע בעקיפין ב

להעלות את מחירי הגז הטבעי בחוזים השונים במידה משתנה, ובעיתוי משתנה, אך בסה"כ 

בנקודות  LNG -נכון למועד אישור הדוח, מחיר ה ההערכה היא כי צפויה עליה מתונה בלבד.

 -לדולר  35 -, ועל כ32 -כ( עומד על JKM) ( ומזרח אסיהTTFהכניסה העיקריות לאירופה )

MMBTU בהתאמה, מחיר הגבוה משמעותית מסביבת מחירים אליה הורגל העולם בשנים ,

האחרונות, בין היתר בשל האטה בהשקעות במיזמי גז טבעי ובשל עליית הביקושים עקב משבר 

( )להלן: International Energy Agencyהאקלים. לפי תחזית סוכנות האנרגיה הבינלאומית )

"IEAמחירי ה ,)"- LNG  2022צפויים להישאר גבוהים במהלך שנת.  

 למצרים ,לישראל LNGהגבוהים, הביאו להפסקה כמעט מוחלטת של ייבוא  LNG -מחירי ה

על ידי מצרים, ולעליה בביקושים לגז טבעי בשוק  LNGולירדן, להגדלת כמויות הייצוא של 

 האיזורי בכלל, ובישראל בפרט. 

עליות חדות גם במחירי  2021לצד העליה החדה במחירי הגז הטבעי בשוק העולמי, נרשמו בשנת 

. 2020הפחם, אשר הצרכניות העיקריות שלו הן סין והודו, זאת לאחר שפל שנרשם בחודש מאי 

, אם כי בשיעור מתון יותר מהגז הטבעי והפחם. 2021נפט עלו אף הם בשנת במקביל לכך, מחירי ה

, מחיר הגבוה משמעותית דולר 115-נכון למועד אישור הדוח, מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ

, זאת, בין היתר, על רקע המלחמה מסביבת המחירים אליה הורגל העולם בשנים האחרונות

אינה יכולה להעריך החברה נכון למועד אישור הדוח,  .2022שפרצה באוקראינה בחודש פברואר 

של  ותוצאותיה העסקיות ומה תהיה השפעתו על פעילותה באוקראינהכיצד יתפתח המשבר 

 .השותפות

 שינויים טכנולוגיים מהותיים (ה)

                                                                    
8  https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_101121/he/energy_101121.pdf  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/energy_101121/he/energy_101121.pdf
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וההפקה של נפט וגז טבעי,  הפיתוח, ולוגיים בתחום החיפושחלו שינויים טכנ בעשורים האחרונים

והן בשיטות הקידוח וההפקה. שינויים אלו שיפרו את איכות  וניתוחו המידע איסוףהן בתחום 

, ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי הטבעי הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז

עשויים גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים. כמו כן,  ולכן ,פוטנציאליים טבעינפט וגז 

לפעול כיום ואף מאפשרים  ייעלו את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה,הטכנולוגיים  השיפורים

 תאגידים יכולים. בהתאם לאמור, משמעותייםבעומקי מים  לרבות ,בתנאים קשים יותר מבעבר

בהם בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים  שטחיםב, להשקיע מאמצי חיפוש וגז טבעי נפט המחפשים

והמפעילות  השותפות יותר. רביםאו שניתן היה לבצעם אולם בעלויות גבוהות מאוד ובסיכונים 

בפרויקטים השונים שבהם שותפה השותפות חותרות ליישם טכנולוגיות מיטיביות בכל מקטעי 

מחדש של סקרים וניתוח עיבוד בהושקעו משאבים ניכרים  2021עד שנת , לדוגמא כךהפעילות. 

 מפותאת  לעדכןסייסמיים באמצעות טכנולוגיות חדשניות, בכדי לטייב את בסיס הנתונים, 

 המשאביםואת הערכת הפרמטרים המאפיינים אותם, וכך בהתאם לעדכן את היקף  המאגרים

פקטים העיבוד מחדש בכדי להגדיר פרוס שימש, בנוסף וכן לעדכן את תוכניות הפיתוח., בהם

 "מיטביות" המוגדרות טכנולוגיות ככל הניתן, ,לוויתן בפרויקט מיושמות. כמו כן, עמוקים חדשים

(Best Available Technologies) םבמתקני הבטיחות את להגבירייעל את מערך ההפקה, ל בכדי 

 . הסביבה על השפעתם את ולצמצם

ויעילות יותר  חדשותשינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק של הגז הטבעי, כגון טכנולוגיות 

( ולנוזל CNGלגז טבעי דחוס ) או (,FLNG"ן באמצעות מתקן יבשתי או ימי )טלגלהפיכת גז טבעי 

(GTL .עשויים לסייע בשינוע ובמסחור יעילים יותר של גז טבעי ) 

 בתחום הפעילותגורמי הצלחה קריטיים  (ו)

 לממצאאיתור וקבלת זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות( בשטחים בהם קיים פוטנציאל  (1)

 . מסחרי

 . גיוס משאבים כספיים ניכרים פיננסיות ויכולת תויכול (2)

ותהליכי עיבוד מידע מתקדמים  3Dסקרים סייסמיים  דוגמתבטכנולוגיות מתקדמות, שימוש  (3)

הערכת תוצאות הקידוחים, וכן לצורך גיבוש תוכנית  שיפורלאיתור והכנת פרוספקטים לקדיחה, ל

 פיתוח.

 ו/או תוכניות פיתוח סיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחיםינו ידע חבירה לגופים עתירי (4)

 . הניכרות הכספיות בהשקעותהסתייעות בידע המקצועי שברשותם והשתתפותם  תוך, מורכבות

 . החיפושיםהצלחת פעילות  (5)

 .מתאימיםהתקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות ובמחירים  ,במקרה של מציאת גז טבעי (6)

חיפושים,  לניהול פרויקטי ייםומסחר יים, פיננסים, גיאולוגייםהנדסישל ידע, ניסיון ויכולת  םקיומ (7)

  פיתוח והפקה בהיקפים כספיים ניכרים, לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא.

 מחסומי כניסה ויציאה (ז)

לביצוע חיפוש,  שיונותירבומחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים 

פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי, עמידה בדרישות החוק והרגולציה ובכלל זה בהנחיות 

הנחיות וקריטריונים הקבועים בחקיקה  -)ובקפריסין  טריונים שקבע הממונה על ענייני הנפטובקרי

היכולת להעביר ו/או לרכוש  ,להלן( )ג(1.7.5 סעיףבהזיכיון, כמתואר פי הסכם -ובהסדרים על
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לרבות לעניין הצגת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת טכנית של וגז טבעי, זכויות בנכסי נפט 

 שלרחב המפעיל לצורך קבלתן וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע השקעות בהיקף נ

סיכון גבוהה יחסית, הכרוכות בביצוע פעולות החיפושים,  ברמת ותהמאופיינ, ודולרים מיליארדי

 הפיתוח וההפקה. 

ח הסכמי וחסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל, הינם בעיקר התחייבויות מכ

 החובאספקת גז ארוכי טווח בהם התקשרה השותפות. בנוסף, הן בישראל והן בקפריסין קיימת 

קידוחים ופירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות, כמפורט בשטרי של  הונטיש האטימל

 הדין בדבר נטישת קידוחי נפט וגז ימיים.  הוראותהסכם הזיכיון בקפריסין והחזקה, 

בכל הקשור ליציאה מפרויקטים קיימים בדרך של מכירה חלקית או מלאה עשויים להיות כי  ,יצוין

חסמי יציאה הנובעים מהדרישות הרגולטוריות, שיחולו על הרוכש ומהיקף הכספי המשמעותי של 

 מכירה כאמור. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות  (ח)

בעיקר ליצרני חשמל וללקוחות ובאיזור ונמכר בישראל  חשמלטבעי משמש בעיקר לייצור  גז

סולר, מזוט, פחם,  כדוגמת ,תעשייתיים. ככלל, התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים אחרים

, ו'רית, אנרגיית רוח וכאוכן אנרגיה ממקורות מתחדשים, כגון אנרגיה סול ,פטקוקו גפ"מ, גט"ן

אגירה, במתקני  תאוחסןשמעבר לביקוש בשוק ו מופקת להיות שעשויה מתחדשת אנרגיה לרבות

שעות הלילה בהן לא ניתן להפיק אנרגיה ה, לטובת שימוש בזמן בו מקור האנרגיה אינו זמין )לדוגמ

האמורים ולשיטות הפקת האנרגיה  לכל אחד מהדלקים החליפיים .ממקורות סולאריים(

ם טכניים, יתרונות וחסרונות והם כפופים לתנודתיות מחירים, זמינות, אילוצי ישנם החלופיות

ועוד. המעבר משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל זמינות קרקעות 

נוזליים הם פוסיליים טבעי לעומת פחם ודלקים הגז הבהשקעות גדולות. יתרונותיו העיקריים של 

העובדה שהניצולת האנרגטית של תחנות כוח המופעלות בגז טבעי גבוהה משמעותית מזו של 

חלקיקים ותחמוצות פחמן דו חמצני, ת כוח המופעלות בפחם ובמזוט, והעובדה שפליטת תחנו

ת והחלטאודות  לפרטיםגופרית וחנקן מבעירת גז טבעי נמוכה משמעותית מזו של פחם ומזוט. 

הפחתת הפליטות של ממשלת ישראל בנוגע לקידום השימוש באנרגיות מתחדשות וקביעת יעדים ל

 .להלן 1.7.18 ףסעיראו גזי חממה, 

  הפעילות מבנה התחרות בתחום (ט)

 .להלן 1.7.15 סעיףראו  לפרטים

 :בהם יש לחברה זכויות התיכון-הים בשטחנכסי הנפט  להלן פירוט אודות

 לוויתן פרויקט 1.7.4

 כללי (א)

לוויתן נובעות מהחזקותיה במישרין זכויותיה של החברה בפרויקט נכון למועד אישור הדוח, 

, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט יחידות של דלק קידוחיםמהון ה 54.7% -כובעקיפין ב

דלק אנרגיה לקבלת תמלוגים מחלקה של ו זכויות של החברההמנובעות , וכן 45.34% של בשיעור

הם נכונים למועד  כל הנתונים המפורטים להלן .להלן )ז(1.7.21בסעיף  כמפורט, השותפות בפרויקט

 כלל זכויותיה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין.מתייחסים לאישור הדוח, ו
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 הנפט נכס אודות כלליים פרטים

 פירוט נושא

 צפון ויתןול שם נכס הנפט:
 דרום ויתןול

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

 500 -כ הינו יחדיו החזקות שתיהשטח הכולל של  שטח:
 קמ"ר

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
: 

 ;חזקה
 והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 27.3.2014 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 13.2.2044 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

 13.2.2044 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 .נוספות שנים 20-ב ניתן להאריך בכפוף לחוק הנפט

 שברון (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

  בעלי השליטה בשותפים האמורים :

 .(45.34%השותפות ) ▪

 .(39.66%) שברון ▪

שותפות מוגבלת )להלן:  – אנרגיותרציו  ▪
, השותף החברה(. למיטב ידיעת 15%"( )רציו"

הכללי ברציו, רציו חיפושי נפט בע"מ, הינו 
"( ד.ל.י.ןחברה בבעלות ד.ל.י.ן בע"מ )להלן: "

"( חירם(; חירם לנדאו בע"מ )להלן: "34%)
"( איזנברג( איתן איזנברג בע"מ )להלן: "34%)
ידו פורת (, ע4.3%(, אייל צפרירי )8.5%)
(, דניאל סולדין 1.4%(, אשר פורת )1.4%)
 רובי בכר( ועו"ד בעז בן צור ועו"ד 1.4%)

(. 15%בנאמנות עבור מר שלומי שוקרון )
ד.ל.י.ן הנה חברה פרטית, בבעלות יאיר רוטלוי 

חברה  יא. חירם ה(2/3)וליגד רוטלוי  (1/3)
עזבון  שמניותיה מוחזקות בידי מנהלי פרטית
)מר לנדאו ז"ל הוריש את  ו לנדאוישעיה המנוח

מניותיו בחירם לילדיו יגאל לנדאו, יובל לנדאו 
 אי. איזנברג ה(ושלומית לנדאו, בחלקים שווים

  9חברה פרטית בשליטת איתן איזנברג.

 

  הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

 פירוט נושא

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

 רשיונותחלף  27.3.2014לוויתן הוענקו ביום  חזקות
 .עמית/350 -ורחל /349

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

בכל  45.34% -השותפות מחזיקה באופן ישיר ב
 .אחת מחזקות לוויתן

למחזיקי הזכויות  המשויך בפועלציון החלק 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 :בהכנסות להשתתפות בזכות
 20.57% –החזר השקעה  לפני

 19.33% – השקעה החזר לאחר
 :תמלוגים לקבלת בזכות

 0.68% –החזר השקעה  לפני
 2.95% – השקעה החזר לאחר

                                                                    
ברציו )למעט החזקות מוסדיים, קרנות נאמנות וקופות גמל(  נכון למועד אישור הדוח, החזקותיהם של כלל בעלי הענין  9

 . 22% -קטנות מ
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  הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

 פירוט נושא

 : בהכנסות
 21.25% –החזר השקעה  לפני

 .%2822 – השקעה החזר לאחר

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
בנכס הנפט במהלך חמש בהשקעה המצטברת 

השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 
 אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

  אלפי דולר 1,430,796 -כ
 

 

 ויתןול חזקות תנאי עיקרי (ב)

שנקבעו בתנאי חזקות לוויתן צפון ולוויתן דרום זהים בעיקרם. התיאור המובא להלן התנאים  (1)

"(, כאשר במקומות החזקה: "סעיף זההעיקריים בחזקת לוויתן דרום )להלן במתייחס לנושאים 

 בהם יש הבדל מהותי ביחס לחזקת לוויתן צפון, הדבר מצוין. 

המפעיל יחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות הממונה על ענייני הנפט או מי מטעמו למפעיל  (2)

מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל  כדי לגרוע סעיף זהתחייבנה את בעל החזקה. אין באמור ב

 אחד משותפי לוויתן לפעול בהתאם להוראות החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד. 

 בעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא באישור הממונה על ענייני הנפט, מראש ובכתב. (3)

 יקף החזקהה (4)

החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי בשטח החזקה בלבד, במשך כל  בעל .א

 תקופת החזקה כאמור, בכפוף ליתר הוראות שטר החזקה וכל דין.

החזקה, על אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת ההפקה ויתחזק אותה לצורך בעל  .ב

קבלנים, מתכננים ויועצים שהם בעלי ידע ברמה גבוהה  הפעלתה השוטפת, הכל באמצעות המפעיל,

וניסיון רב בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה אמינה, סדירה ותקינה ובטיחותית של נפט ושל גז 

 טבעי משדה לוויתן.

 תקופת החזקה (5)

הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט והתקנות שמכוחו או לפי 

 ה, תפקע זכותו של בעל החזקה לפעול מכוחו.הוראות שטר החזק

 וייצוא בישראל לצרכנים מכירה (6)

 בישראל לצרכנים טבעי וגז נפט לספק סביר בלתי סירוב יסרב לא החזקה בעל .א

גז טבעי מהחזקה יהיה טעון אישור בכתב מאת הממונה על ענייני הנפט באישור שר האנרגיה  צואיי

בעניין הייצוא בהתאם להחלטת הממשלה ייצור יינתן ה.אישור "(אישור הייצוא: "סעיף זה)להלן ב

בפועל אלא אם  צואיילא יתאפשר ש לכך ףובכפוף לתנאים שפורטו בה, ובכפוף לכל דין; ובכפו

בהתאם להחלטת  BCM 540לאחר ביצוע תוכנית הפיתוח תעמוד לרשות המשק המקומי כמות של 

גע ביכולת של בעל החזקה לספק ולהזרים משדה באופן הפו צואייכמו כן, לא יתאפשר  10.הממשלה

מיליון מ"ק של גז לשעה לפחות )משטחי חזקות  1.05לוויתן למערכת ההולכה הארצית כמות של 

                                                                    
 להלן. 1.7.17בדבר החלטות הממשלה בעניין יצוא ראו סעיף  לפרטים   10
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האמור לעיל, הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי לשקול להפחית את הכמות  למרותלוויתן יחד(. 

ההולכה הארצית כאמור, וזאת אם שבעל החזקה נדרש לספק ולהזרים משדה לוויתן למערכת 

, מזרים או צפוי להזרים 27.3.2014נוכח, בין היתר, כי בעל חזקה אחר אשר יקבל חזקה לאחר יום 

 בלוח זמנים סביר, גז למערכת ההולכה הארצית.

של מחסור בגז טבעי בישראל, ייתן בעל החזקה עדיפות לצרכי המשק המקומי, ביחס  במקרה .ב

פופה להתחייבות מכירה על פי חוזה בר תוקף שיש לו באותה העת. כמות ליכולת אספקה שאינה כ

שתסופק כאמור למשק המקומי תיחשב כחלק מהכמות המיועדת למשק המקומי לפי החלטת 

 יצוא לפי אישור הייצוא ככל שיינתן.יהממשלה האמורה, ולא תגרע מהכמות המותרת ל

 מתקנים והתאמת הקיבולת לצרכי המשק המקומי  הקמת (7)

כנית הפיתוח ייעשו כך ווההקמה של מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לחוף במסגרת ת התכנון .א

 לשעהמיליון מ''ק  1.4 שיאפשרו אספקה והזרמה של גז למערכת ההולכה הארצית בכמות של

 משטחי חזקות לוויתן יחד.לשנה(  BCM 12) לפחות

ענייני הנפט ומנהל רשות הגז  החזקה יהיה רשאי, בכפוף לקבלת אישור בכתב של הממונה עלבעל  .ב

הטבעי, לפי העניין, להגדיל את קיבולת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לספק ולהוסיף להן 

מתקנים וקידוחים, באופן שיאפשר הזרמה למערכת ההולכה הארצית של כמויות גז מעבר לאמור 

 לעיל. אקטן  סעיףב

על ענייני הנפט רשאי לדרוש מבעל החזקה, אם ראה צורך בכך בשל נסיבות מיוחדות, הממונה  .ג

וקידוחים, וכן נקודת כניסה נוספת, באופן  מתקניםלהוסיף למערכת ההפקה ומערכת ההולכה 

שיאפשר הזרמת כמויות של גז העולות על אלה האמורות לעיל בבטיחות, באמינות וביעילות 

לצרכנים בישראל; דרישה כאמור תינתן רק אם התקיימו נסיבות מיוחדות, תוך שקילה ואיזון של 

, ואם ימצא הממונה על ענייני הנפט כל השיקולים הנוגעים לעניין, ובהם שיקולי כדאיות כלכלית

הממונה על ענייני החזקה, רק אם יימצא לכך פתרון. דרש כי אין לתוספת כדאיות כלכלית לבעל 

כנית הפיתוח ויגיש אותה לאישורו בתוך תקופה שיקבע והנפט כאמור, יכין בעל החזקה תוספת לת

 הממונה על ענייני הנפט בדרישתו. 

 ההפקה המסחרית (8)

 :אלה לעקרונות בהתאם תתבצע החזקה משטח המסחרית ההפקה .א

תתבצע בשקידה ראויה, ללא בזבוז, ללא יצירת סיכון, ובאופן שאין בו כדי לפגוע במאפייני  ההפקה .1

 מאגרי הגז המצויים בשדה לוויתן.

קידוח תתבצע כך שלא תעלה על התפוקה המרבית היעילה; הממונה על ענייני הנפט ההפקה מכל  .2

לבעל החזקה, מזמן לזמן, מה תהיה התפוקה המרבית, בהתחשב בנתוני מאגרי הגז  רשאי להורות

 המצויים בשדה לוויתן ובמאפייניהם.

מור על איכות הגז המוזרם על ידו למערכת ההולכה הארצית בהתאם למפרט הגז ישבעל החזקה  .3

 שייקבע.

ין, ובהתאם החזקה יבצע הפקה מסחרית בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות ולכל ד בעל .ב

 שיון, היתר, אישור וכיוצ"ב הנדרשים לשם כך לפי כל דין.ילהוראות כל ר
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החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז למערכת ההולכה לספק, אלא לאחר  בעל .ג

 שהגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה לאישור הפעלה והבקשה אושרה על ידו.

יום לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה לממונה על ענייני הנפט  30כל שנה )לפחות  בסוף .ד

תוכנית עבודה מפורטת המתארת את העבודות שבכוונתו לבצע בשנה העוקבת לגבי החזקה לצורך 

ההפקה וקיום הוראות שטר החזקה, תחזית עלויות לביצוע הפעולות שבתוכנית העבודה האמורה, 

 ההפקה בשנה העוקבת.ותחזית לקצב 

החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על המועדים שבהם בכוונתו להתחיל בהקמת מתקנים  בעל .ה

 נוספים על מנת לעמוד בהוראות שטר החזקה.

 הפיקוח חברות (9)

תכנון מערכת ההפקה, ייצור מרכיביה, הקמתה והפעלתה ייעשו בפיקוח של חברות פיקוח בעלות 

על תכנון, ייצור, הקמה או הפעלה, לפי העניין, של מערכות הפקה ימיות, הכשרה וניסיון בפיקוח 

 וזאת בכפוף לאישורו של הממונה על ענייני הנפט

 הפיתוח  תוכנית (10)

החזקה יכין ויגיש לאישור הממונה על ענייני הנפט את תוכנית הפיתוח שהוא מציע לשדה בעל  .א

 לוויתן.

מערכת ההפקה מפורט לביצוע תכנית הפיתוח לגבי כנית הפיתוח לוח זמנים והחזקה יכלול בתבעל  .ב

חודשים ממועד מתן  48למשק המקומי שלפיו ההפקה המסחרית והזרמת גז למערכת ההולכה תחל 

 שטר החזקה.

החזקה רשאי להגיש לממונה על ענייני הנפט בקשה מנומקת ומפורטת לדחות או לעדכן את בעל  .ג

מונה על ענייני הנפט ידחה או יעדכן את לוח לוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוח כאמור. המ

הזמנים, לפי המבוקש או בהיקף אחר, הכל כפי שיראה לנכון בנסיבות העניין, אם שוכנע כי בעל 

החזקה פעל בשקידה ראויה בכל הדרוש לצורך עמידה בלוח הזמנים, וכי העיכוב בלוח הזמנים, 

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

 ע או להגביל או להקטין את תוצאותיו. ובשקידה ראויה, למנ

 תנאים בשטרי החזקות  שינוי (11)

אם תתגלה בשטח החזקה שכבה שממנה ניתן להפיק נפט גולמי בכמויות מסחריות, יוסיף הממונה 

לנדרש להפקת נפט גולמי, על ענייני הנפט לשטר החזקה פרקים שיכללו את כל הנחוץ כדי להתאימו 

לעיבודו ולהולכתו; בעל החזקה לא יפיק משטח החזקה נפט אלא לאחר הוספת הפרקים כאמור 

 ובהתאם להוראותיהם. 

 הגבלתה או החזקה ביטול (12)

לחוק הנפט, עם ביטולה  29 סעיףלפי החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת החזקה, עם פקיעתה 

 ורטים להלן:לחוק הנפט, לרבות בהתקיים אחד התנאים המפ 55 סעיףלפי 

החזקה חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או מהוראות הממונה על ענייני בעל  .א

 ח שטר החזקה.והנפט מכ
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להלן( או חלק ממנה חולטה, ובעל החזקה לא השלים את סכום  (14))כמפורט בס"ק הערבות  .ב

 הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקה.

 פירוק תוכנית (13)

( בשדה לוויתן לפי דוח הערכת המשאבים המעודכן P2יאוחר מהמועד שבו יתרת העתודות )לא  .א

, יגיש בעל החזקה לאישור הממונה על ענייני הנפט תוכנית מפורטת BCM 125 -ת מהאחרון תפח

"(. לא הגיש בעל החזקה תוכנית הפירוקלפירוק המתקנים, וכן אומדן של עלויות הפירוק )להלן: "

תוכנית פירוק כאמור במועד, או מצא הממונה על ענייני הנפט שתוכנית הפירוק שהוגשה אינה 

ולא הצליחו הצדדים להסכים על תוכנית הפירוק, יקבע הממונה על ענייני הנפט ראויה לאישור, 

 את תוכנית הפירוק בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים.

אישור תוכנית הפירוק על ידי הממונה על ענייני הנפט יקבע הממונה על ענייני הנפט לבעל במועד  .ב

נטישה", במועדים, במתכונת  ל"קרןהחזקה תוכנית שלפיה בעל החזקה ייתן בטוחה או יפקיד 

ובשיטת הצבירה כפי שיורה הממונה על ענייני הנפט, במטרה להבטיח שיהיו בידי בעל החזקה 

 האמצעים הדרושים לביצוע תוכנית הפירוק.

חודשים לפני המועד שבו  3החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט על רצונו לנטוש קידוח לפחות  בעל .ג

 הפעולה, ולא יבצעה אלא לאחר קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט בכתב. הוא מבקש לבצע את 

 11ערבויות (14)

הבטחת מילוי הוראות שטר החזקה וכל אישור שייתן הממונה על ענייני הנפט לפי שטר לצורך  .א

"(, להבטחת תשלומים לפי כל דין מבעל החזקה למדינה אישור כתבי: "סעיף זההחזקה )להלן ב

החזקה, בעל החזקה ימציא ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ובלתי וכתנאי להענקת שטר 

 100סה"כ ובמיליון דולר בגין כל אחת מחזקות לוויתן ) 50חוזרת לטובת מדינת ישראל בסך של 

מיליון דולר( בהתאם ללוחות זמנים  45 -סך של כ עומד עלחלקה של השותפות כאשר מיליון דולר, 

הדוח, המציא כל אחד מבעלי  אישורנכון למועד  "(.הערבות: "ף זהסעי)להלן ב שנקבעו מראש

 בערבות האמורה. וחזקות לוויתן את חלק

בתוקף למשך כל תקופת החזקה ותמשיך לעמוד בתוקפה גם לאחר פקיעת החזקה הערבות תהיה  .ב

 עוד לא הודיע הממונה על ענייני הנפט שאין צורך בה ובכפוף להוראות חוק הנפט. כל 

להבטחת קיום הוראות שטר החזקה וכתבי אישור על ידי בעל החזקה, להבטחת הערבות תשמש  .ג

תשלומים המגיעים לפי כל דין מבעל החזקה למדינה בגין פיצוי ושיפוי המדינה וכל רשות 

מרשויותיה על כל נזק, תשלום, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, עקב 

מהוראות שטר החזקה או כתבי האישור, במועדה ובמלואה, או עקב ביטול תנאי  אי מילוי הוראה

מתנאי החזקה, הגבלתו או התלייתו או עקב כל מעשה או מחדל של בעל החזקה בקשר עם החזקה 

וקיום תנאי שטר החזקה, וכן להבטחת תשלום עיצומים כספיים אם יוטלו על בעל החזקה לפי כל 

 דין. 

הנפט רשאי לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, בכל אחד מן המקרים ענייני על  הממונה .ד

 המפורטים להלן:

                                                                    
 תינתן לכל אחת מחזקות לוויתן בנפרד, אך כל אחת מהן תשמש לשתי החזקות כאמור.ערבות כאמור   11
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ידי הממונה על ענייני הנפט ולפי תנאים -החזקה לא ביצע את תוכנית הפיתוח שאושרה על בעל .1

שנקבעו באישור, או לא הקים את מתקני מערכת ההפקה, או לא החל בהפקה מסחרית או בהזרמה 

 במועדים שנקבעו לכך לפי שטר החזקה או בכתבי אישור. למערכת ההולכה לספק 

ארעה תקלה בטיחותית או סביבתית כתוצאה מפעילות בעל החזקה, ובעל החזקה לא תיקן את  .2

 התקלה או תוצאותיה לפי הנחיות הממונה על ענייני הנפט וכל דין.

יני הנפט בקשר בעל החזקה הפר תנאי שקבע הממונה על עני -לעניין חזקת לוויתן צפון בלבד  .3

", או לא ביצע באופן מיטבי את תוכנית הנטישה בקשר עם הקידוח 2לנטישה של קידוח "לוויתן 

 האמור.

 בעל החזקה לא ביצע נטישה בהתאם לתוכנית הפירוק. .4

הוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם בשל הפרת תנאי מתנאי שטר  .5

בשל ביצוע לקוי של הוראות שטר החזקה או כתבי האישור או בשל החזקה או כתבי האישור, 

ביטול שטר החזקה, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה כאמור; חילוט הערבות 

לשם כיסוי סכום התביעה כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין באותה תביעה )לרבות פסק בורר( 

 -כנגד המדינה בפסק הדין כאמור )ובמקרה של פשרה  יהפוך לחלוט, ובהתאם לסכומים שנפסקו

ידי בעל החזקה, אשר לא יסרב אלא מטעמים סבירים בלבד( ובכפוף לכך -בכפוף לאישורה על

 שניתנה לבעל החזקה הזדמנות להצטרף כצד להליך.

 נגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ביטול החזקה. .6

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

 החזקה.

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

 עליו לפי כל דין.

 טחוני הנוגע למערכת ההפקה.יידי נציג צה"ל בכל עניין ב-בעל החזקה הפר הנחיות שניתנו לו על .9

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

בעל החזקה הפר באופן מהותי תנאי אחר בשטר החזקה או בכתבי האישור או בהנחיות שנתן לו  .11

 הממונה לפיהם. 

על ענייני הנפט כי קמה לכאורה עילה לחילוט, ישלח הממונה על ענייני הנפט לבעל מצא הממונה  .ה

ימים מיום  7ילה לכאורה ולאפשרות החילוט, בתוך החזקה הודעה על כך ויאפשר לו להגיב בנוגע לע

קבלת מכתב ההתראה, אלא אם מצא כי בנסיבות העניין אין להמתין; החליט הממונה על ענייני 

החזקה הנפט, לאחר ששקל את תגובת בעל החזקה, אם ניתנה, כי יש מקום לחילוט, ישלח לבעל 

יהיה רשאי על ענייני הנפט לוט; הממונה הודעה ובה יפרט את ההפרה, נימוקי החילוט וסכום החי

ימים מיום מסירת ההודעה, זולת אם לפני כן שילם  7לפנות לבנק ולדרוש את החילוט החל מתום 

 בעל החזקה את הסכום שנקבע בהודעה.

לעיל, אם העילה לכאורה לחילוט היא מעשה או מחדל הניתן לתיקון,  הקטן  סעיףבעל אף האמור  .ו

רשאי הממונה על ענייני הנפט להודיע לבעל החזקה כי פנייתו לבנק תיעשה אם בתוך תקופה שקבע 
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מורה תחלוף מבלי שבעל החזקה תיקן לא יתקן בעל החזקה את המעשה או המחדל, והתקופה הא

 את המעשה או המחדל לשביעות רצונו של הממונה על ענייני הנפט. 

הערבות או חלק ממנה, ימציא בעל החזקה ערבות חדשה, או ישלים את יתרתה עד לסכום חולטה  .ז

 הערבות, כפי שאמור להיות באותו מועד, מיד עם קבלת דרישת הממונה על ענייני הנפט.

החילוט או בחילוט כדי לגרוע מזכותה של המדינה לתבוע מבעל החזקה תשלום נזקים כות אין בסמ .ח

שהוא חב בהם לפי שטר החזקה או מזכותה של המדינה או מנהל רשות הגז הטבעי לתבוע כל סעד 

 או תרופה אחרים על פי כל דין או שטר החזקה.

סדרי ביטחון; תנאים להפעלת כוללים הוראות נוספות לרבות בנושאים הבאים: השטרי החזקות  (15)

המתקנים וטיפול בתקלות; בדיקות, דיווחים ופיקוח; מתן שירותים לבעלי חזקות אחרות; 

הוראות לעניין שמירה על הסביבה, בטיחות; מגבלות על העברה או שעבוד של שטר החזקה ושל 

 נכסי מערכת ההפקה; אחריות, שיפוי וביטוח.

  לוויתן קטבפרויכנית העבודה ועמידה בתנאי ת (ג)

 עבודה כניתות נקבעה לא, לעיל )ב(1.7.4)ד( סעיףבכמפורט  לוויתן חזקותלאמור בתנאי שטרי  מעבר

 .לוויתן בפרויקט מחייבת

 לוויתן בפרויקטכנית עבודה בפועל ומתוכננת ות (ד)

ועד  1.1.2019מיום  לוויתן בפרויקטלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל 

  :האמור בפרויקטהדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות  אישור למועד

 חזקות לוויתן 

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 12אלפי דולר(ב)

 השתתפות היקף
 של בפועל

 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות

תקציב ב החברה
 13אלפי דולר(ב)

א' לפיתוח מאגר לוויתן ותחילת 1שלב  השלמת • 201914
 הזרמת גז ממנו.

 
 1,020,169 -כ

 
 252,873-כ

פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים  סיום •
ותחילת עבודת פיענוח התוצאות, בין היתר, בקשר 
עם קידוח חיפוש למטרות העמוקות בחזקות 

 לוויתן. 
 

 
 2,093 -כ

 

 
  519-כ

חלופות שונות לייצוא גז טבעי באמצעות  בחינת •
, בין FLNGימית ו/או הנזלה, לרבות -צנרת תת

היתר, באמצעות התקשרות לקבלת שירותי הנדסה 
 ותכנון הנדסי. FEEDלביצוע 

 
 1,341-כ

 
 332 -כ

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

אישור הדוח, נראה שאטימת הקידוח בשנת למועד 

 
 220 -כ

 
 55 -כ

                                                                    
 הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים. 2021-2019הסכומים לשנים   12
בחזקות ( ואת החזקת השותפות 54.7%-נכון למועד הדוח בשותפות )כ החברההעלויות בטבלה משקפות את החזקת   13

 .45.34%, קרי דלק קידוחים ואבנר יתן לאחר מיזוגלוו
 ,עלויות ביטוח והנהלה וכלליות ,אינן כוללות עלויות נטישה שמיוחסות לנכס בספרים 2019העלויות המפורטות בשנת   14

מי השתתפות לוויתן ועלויות עלויות בגין דעלויות בגין הקמת מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן, 
 .EMGבקשר עם עסקת 
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 חזקות לוויתן 

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 12אלפי דולר(ב)

 השתתפות היקף
 של בפועל

 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות

תקציב ב החברה
 13אלפי דולר(ב)

אפקטיבית, שאין עדויות לשפיעה ממנו,  2012
 ושהסביבה משתקמת באופן הדרגתי ורציף.

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

  

א' לפיתוח מאגר 1בקשר עם סיום שלב  עלויות • 202015
 מערכות כלל הרצת קידום זה ובכלללוויתן, 

 וסיום(, Turbo Expanders -)לרבות ה בפלטפורמה
 השלמת לרבות, היבשתי הקונדנסט מערך בניית
 .חגית אתר

 23,514 -כ 94,872-כ
 

ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  הפקההמשך  •
 שוטפים.

  

חלופות שונות לייצוא גז טבעי באמצעות  בחינת •
 בין(, FLNGימית ו/או הנזלה )לרבות -צנרת תת

לקבלת שירותי הנדסה  התקשרות באמצעות, היתר
 ותכנון הנדסי.  FEEDביצוע ל

 509 -כ 2,052-כ

להגדלה נוספת של  FEEDבחינת חלופות וביצוע  •
, לרבות התקנת EMGיכולת ההזרמה במערכת 

 מדחס שני.

  

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

 4-כ 15 -כ

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

והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספות, ככל 
 .שיידרשו

 25-כ 99 -כ

גיבוש פרוספקט למטרות העמוקות בחזקות  קידום •
נוסף  סייסמיסקר  לביצוע כדאיות בחינתולוויתן 

לצורך טיוב הידע הקיים, וזאת בכדי לבסס קבלת 
 למטרות החדשות. ניסיוןהחלטת קידוח 

  

ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  הפקה המשך • 2021
, לרבות שינויים ושדרוגים לצורך שוטפים

 .ההפקהאופטימיזציה של 

  

א' לפיתוח מאגר 1בקשר עם סיום שלב  עלויות •
הקשורות בשלמות  פעולותלוויתן, ובכלל זה 

(, ובטיוטה מערכות Asset Integrityהמערכות )
ההפקה והבטיחות. בנוסף, הפעלה של מערך 

היבשתי, לרבות הפעלת אתר חגית  הקונדנסט
 במלואו.

 8,811-כ 35,546 -כ

-"לוויתן קידוחעבור  ציודורכש מקדמי של  תכנון •
-לוויתןלוויתן דרום )להלן: "I /14" בשטח חזקת 8
8.)"16 

 4,732-כ 19,092 -כ

עבודות תחזוקה ושיפורים במערכות  תכנון •
 החשמל והבקרה התת ימיות.

 1,606-כ 6,480 -כ

גיבוש פרוספקט למטרות העמוקות בחזקות  •
לוויתן. השותפות בוחנת את האפשרות לצירוף 
שותף אסטרטגי בעל ידע וניסיון רלוונטיים 

  

                                                                    
בגין הוספת מדחס שני  ותקציביםאינן כוללות עלויות  ואילך 2020המפורטות בשנת  והפעולות התקציביםהעלויות,   15

מיליון דולר(, עלויות בקשר עם הקמת  15 -, חלק החברה כ100%מיליון דולר ) 39.9 -בסך של כ באשקלון EMGבתחנת 
עלויות בקשר עם הזרמת הגז ומיליון דולר(  24-כ חברה, חלק ה100%מיליון דולר ) 140 -המשולב בסך של כהמקטע 

 הנהלה וכלליות. ,עלויות נטישה של המאגר ועלויות ביטוח וכןלמצרים דרך ירדן, 
לוויתן צפון.  I/15קת בשטח חז 8-קיבלו שותפי לוויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה לוויתן 12.7.2021ביום    16

, כולל השלמה וחיבור למערך ההפקה של מאגר לוויתן(. ביצוע הקידוח כאמור 100%מיליון דולר ) 248 -התקציב הינו כ
 .2022צפוי להתחיל במהלך הרבעון השני של שנת 
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 חזקות לוויתן 

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 12אלפי דולר(ב)

 השתתפות היקף
 של בפועל

 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות

תקציב ב החברה
 13אלפי דולר(ב)

 שזוהו החיפוש מטרות של ופיתוח קדיחה, באיפיון
 מבנה מסוג מטרה)ובפרט  החזקה בשטח

 (.קרבונטי

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

והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספות, ככל 
 שיידרשו.

 17-כ 69 -כ

ב' לפיתוח מאגר לוויתן 1פיתוח שלב  בחינת )א( •
; )ב( ו, ככל שיידרשנוספות פיתוחאו חלופות /ו

 כחלקקונדנסט,  להולכת נוספותחלופות  בחינת
 )ג( -וב' לפיתוח מאגר לוויתן; 1 לשלב מההכנה

-גיבוש חלופה לייצוא גז טבעי באמצעות צנרת תת
ימית ו/או הנזלה )לרבות באמצעות מתקן הנזלה 

(, בין היתר, באמצעות התקשרות FLNG -צף 
ותכנון  FEEDשירותי הנדסה לביצוע  לקבלת

 .מפורט יהנדס

 
 

 8,072 -כ

 2,001-כ

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

 35-כ 142 -כ

המשך הפקה ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  • 2022
 שוטפים.

ביצוע סקרים, בדיקות ופעולות לשמירה על  •
שלמות מערכות ההפקה בפלטפורמה ובמערכות 

 (.Asset Integrityהתת ימיות )

  

היתר, ביצוע המשך שיפור מערך ההפקה בין  •
פעולות הנדרשות על מנת להקטין את מפלי הלחץ 
בתהליך, וכן שיפור מערכות ניטור וגילוי בהיבטים 
של איכות סביבה ובטיחות, בהתאם לדרישות 

 תפעוליות ורגולטוריות.

 6,318-כ 25,490-כ

ביצוע עבודות תחזוקה ושיפורים במערכות  •
 החשמל והבקרה התת ימיות.

 5,339-כ 21,540-כ

 49,885-כ 201,250-כ .8-וויתןלביצוע קידוח פיתוח והפקה  •

האפשרות לאיפיון, קדיחה ופיתוח של בחינת  •
מטרות החיפוש שזוהו בשטח החזקה )ובפרט 

 מטרה מסוג מבנה קרבונטי(.

  

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין  •
היתר, בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה, ותכנון 
והכנות לביצוע קידוחים והשלמות נוספות, ככל 

 שיידרשו.

  

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

  

ב' לפיתוח מאגר לוויתן 1המשך בחינת פיתוח שלב  •
ובהן  ו/או חלופות פיתוח נוספות, ככל שיידרשו
ימית -חלופה לייצוא גז טבעי באמצעות צנרת תת

בין היתר, באמצעות  (.FLNGו/או הנזלה )לרבות 
, תכנון הנדסי מפורט FEEDהיערכות לביצוע 

 ערכות לביצוע.יוה

 8,552-כ 34,500 -כ

קונדנסט,  להולכת נוספותחלופות  פיתוח המשך •
, FEEDביצוע ל היערכות ב',1כחלק מההכנה לשלב 

 ביצוע.רכש ולבערכות ליהנדסי מפורט והתכנון 

 5,345-כ 21,565-כ

המשך הפקה ממאגר לוויתן, תפעול ותחזוקה  • ואילך 2023
 שוטפים.
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 חזקות לוויתן 

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 12אלפי דולר(ב)

 השתתפות היקף
 של בפועל

 הזכויות מחזיקי
 של ההוניות

תקציב ב החברה
 13אלפי דולר(ב)

 על לשמירה ופעולות בדיקות, סקרים ביצוע •
 התת המערכות לרבות, ההפקה מערכות שלמות

 (.Asset Integrity) ימיות
 

שיפור מערך ההפקה בפלטפורמת לוויתן,  המשך •
פעולות הנדרשות על  ביצוע באמצעות היתר בין

 שיפור, וכן מערכותמנת להקטין את מפלי הלחץ ב
 תפעוליות לדרישות בהתאםת, סביבתיו מערכות
 .רגולטוריות ודרישות

המשך ביצוע עבודות תחזוקה ושיפורים במערכות  •
 החשמל והבקרה התת ימיות.

 2,271-כ 9,160 -כ

וחיבורו  8-( של קידוח לוויתןCompletionהשלמה ) •
 למערך ההפקה הקיים.

 6,856-כ 27,660 -כ

בחינת האפשרות לאיפיון, קדיחה ופיתוח של  •
מטרות החיפוש העמוקות שזוהו בשטח החזקה 

 )ובפרט מטרה מסוג מבנה קרבונטי(.

  

, ב' לפיתוח מאגר לוויתן1המשך בחינת פיתוח שלב  •
 -ויישומו )ככל שתתקבל החלטת השקעה סופית 

FID) חלופות פיתוח נוספות, ככל  בחינת ו/או
 שיידרשו.

 
 1,800 -כ

 446-כ

המשך קידום החלופה לייצוא גז טבעי באמצעות  •
(, בין FLNGימית ו/או הנזלה )לרבות -צנרת תת

היתר, באמצעות המשך תכנון הנדסי מפורט 
 והקמת המתקנים.

  

השלמת פיתוח החלופה להזרמת קונדנסט כחלק  •
ב' לפיתוח מאגר לוויתן, 1מההכנה לשלב 

 והפעלתה.

 
 47,925 -כ

 11,879-כ

 מאגר לוויתן לפיתוח תוכנית (ה)

הממונה על ענייני הנפט. במכתב האישור ידי -על פיתוח שדה לוויתןאושרה תוכנית  2.6.2016ביום 

חוות דעת של חברה בינלאומית שניתנה למשרדו, כמות הגז פי -ציין הממונה על ענייני הנפט כי על

 פיתוח(, בהתבסס על תוכנית הrecoverableהטבעי הכוללת המשוערת אשר ניתנת להפקה )

. כן ציין הממונה על ענייני הנפט, כי עם קבלת נתונים נוספים אודות TCF 17.6 -כשהוגשה, הינה 

הכמות הניתנת להפקה תעודכן, בין היתר, ונתונים שיתקבלו במהלך ההפקה מהשדה,  המאגר

 בפרויקט לוויתן העבירה ומעבירה המפעילהכי  יצוין, ככל שיידרש. יצואילצורך חישובי אישורי 

קידוחי  של םנתוני, בין היתר, הכולל, לעת מעת המתעדכן, מלא נתונים מסדלממונה על ענייני הנפט 

על בסיס  היקף המאגר ניתוחמיפוי ותוצרי  ,םהסייסמיי הסקרים של מחדש העיבוד תוצרילוויתן, 

 ונתונימודלי זרימה מעודכנים ומודלים גיאולוגיים  (seismic inversionשיטת אינברסיה סייסמית )

 מהערכת המשאבים מהותיתהערכת המשאבים בחוות הדעת האמורה שונה  כי יצוין עוד .הפקה

 . NSAIידי -על לוויתןשותפי ל שניתנה של המפעילה וכן מהערכת המשאבים

משרד  עם דיונים , לקייםלוויתןשותפי  יתרביחד עם  השותפות משיכהמהדוח,  אישורנכון למועד 

כמויות , ליחד עם זאת, יודגש כי. לוויתן במאגר שאביםהמ הערכתהאנרגיה בנוגע לאפשרות עדכון 

להערכת בנוסף,  .בהסכמיםהייצוא הקיימים ניתנו רישיונות ייצוא ביחס לכלל הכמות הסכמי ב

פי -הכמות הניתנת להפקה, עלגם השותפות, ובהינתן מדיניות הממשלה לעניין ייצוא גז טבעי, 
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זה  סעיףב כמפורט לוויתןלפיתוח פרוייקט  תוכניתה םהממונה על ענייני הנפט, מספקת לשם יישו

 להלן.

( Final Investment Decision - FIDעה סופית )קיבלו שותפי לוויתן החלטת השק 23.2.2017ביום 

 -לשנה, בתקציב של כ BCM 12-א' בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ1לפיתוח שלב 

א' בתוכנית הפיתוח למאגר 1העלות הכוללת שהושקעה בפיתוח שלב  (.100%מיליארד דולר ) 3.75

 הרצה תקופת לאחר(. 100%ר )מיליארד דול 3.7 -, עומדת על סך של כ31.12.2021לוויתן, נכון ליום 

מכירת  החלה 1.1.2020 ביוםממאגר לוויתן;  הטבעי הגז זרמתה 31.12.2019ביום החלה  ,ראשונית

 הטבעי הגז הזרמת החלה 15.1.2020 וביום NEPCOלירדן תחת הסכם ממאגר לוויתן גז טבעי 

  .בלו אושן עםהסכם התחת  למצרים לוויתן ממאגר

 המקומי למשק טבעי גז אספקת כוללת ב'(1א' ושלב 1)שלב  לוויתן מאגר של מלא לפיתוח התוכנית (1)

: סעיף זהב להלן) המקומי למשק קונדנסט אספקת וכן, לשנה BCM 21בהיקף כולל של  ולייצוא

 כדלקמן: שעיקריה"(, התוכנית" או" הפיתוח תוכנית"

קבועה )להלן  ימית לפלטפורמה-בצנרת תתראשונות שיוחברו  בארות 8מערכת הפקה הכוללת  .א

בהתאם  ,בים בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל הממוקמת"(, הפלטפורמה: "סעיף זהב

הגז  וזרםיתקנו מערכות הטיפול בגז ובקונדנסט. מהפלטפורמה ויח ושעליה /37להוראות תמ"א 

ח /37לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז כפי שהוגדרה בתמ"א 

חובר ילצינור הגז, ו ובמקביללחוף בצינור נפרד  יוזרם"(. הקונדנסט נקודת החיבור לנתג"זלהלן: ")

"( המובילה למתחם קצא"אלצנרת דלקים קיימת של חברת קו צינור אירופה אסיה )להלן: "

"מ )להלן: בע לנפט זיקוק בתי"( ומשם לתש"ןחברת תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן: "המיכלים של 

קונדנסט, לצורך מתן גיבוי במידה ולא ניתן יהיה של  יוקם אתר לאחסון ופריקה . כמו כן,"(בז"ן"

 סעיףוהוראותיה כאמור, ראו  ח/37 "אתמנוספים אודות אישור  לפרטים .17להזרים קונדנסט לבז"ן

לפרטים אודות מערכת ההפקה של פרויקט לוויתן, ראו ו ,להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 להלן. )ג(1.7.12סעיף 

 ים, כמפורט להלן:יבשני שלבים, בהתאם לבשלות השווקים הרלוונט מיושמתהפיתוח  תוכנית .ב

ימי -תת הפקה ךמערהוקם , הפקה תת ימיות בארות 4 נקדחו במסגרתו השלב הנוכחי, - א'1שלב 

ומתקנים יבשתיים  החוף אלמערך הולכה והוקמו המקשר בין בארות ההפקה והפלטפורמה, 

 הזרמת החלה 31.12.2019ביום כאמור,  בשנה. BCM 12 -כ יכולת הפקת הגז בשלב זה היא נלווים.

 א'. 1שלב  פיתוח במסגרת והקונדנסט הטבעי הגז

ימיות נלוות, והרחבת מתקני -בארות הפקה נוספות, מערכות תת 4צפוי לכלול תחילה  –ב' 1שלב 

נוספים  BCM 9 -הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את יכולת הפקת הגז הכוללת של המערכת בכ

ידי -לשנה(. יצוין כי, נכון למועד אישור הדוח, טרם התקבלה על BCM 21 -לשנה )לסך כולל של כ

 . ב'1חלטת השקעה סופית לפיתוח שלב שותפי לוויתן ה

. הפקה בהיקף הנדרש שיאפשרו קידוחי הפקה נוספים יידרשו הפרויקט חיי במהלך כי יצוין

 8-קיבלו שותפי לוויתן החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה לוויתן 12.7.2021בהתאם, ביום 

כולל השלמה וחיבור , 100%ולר )מיליון ד 248 -של כ כוללתקציב ב, דרוםלוויתן  I/14בשטח חזקת 

                                                                    
 2.3-של כ בסךבמסגרת הנחת הצנרת לאתר חגית, העמידה השותפות ערבות לטובת רשות מקרקעין ישראל )רמ"י(   17

 מיליון ש"ח.
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כאמור צפוי להתחיל במהלך הרבעון השני  קידוחה ביצועשל מאגר לוויתן(. הקיים למערך ההפקה 

 .2022של שנת 

אספקת הגז מפרויקט לוויתן עומדת יכולת  ובהתאם לתוכניות הפיתוח, נכון למועד אישור הדוח, (2)

 ליום בהפקה מקסימאלית.  BCF 1.2 -למערכת ההולכה של נתג"ז על כ

שלב  לפיתוחלהגדלת היקף  שונות אפשרויותקידום  שותפי לוויתןדוח, בוחנים ה אישורנכון למועד  (3)

במטרה לקבל החלטת , בשנה BCM  21-כ להיקף של ההפקהשל מאגר לוויתן והגדלת קצב  ב'1

(. אפשרויות הפיתוח עשויות לכלול פיתוח והרחבה של תשתיות הזרמת הגז FIDהשקעה סופית )

הטבעי ממאגר לוויתן לצרכנים נוספים בשווקי היעד ובראשם לשוק המצרי, אספקה למתקני 

ההנזלה הקיימים במצרים, וקידום האפשרות להנזלת הגז הטבעי באמצעות מתקן הנזלה צף 

(FLNGלצורך שיווקו לשווקים הגלובאלי ) שונות, אישרו ההרחבה הים. לצורך בחינת חלופות

 )ד(1.7.4סעיף ב(, כמפורט FEEDהנדסי )התכנון שלבים המוקדמים של השותפי לוויתן תקציב ל

 לעיל.

, לוויתן ממאגר הצפויה ההפקה יכולתההערכות לעיל ביחס ל –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
לרבות ביחס לביצוע  מאגר לוויתן,לשלבי פיתוח נוספים של היקף התקציב ולוחות הזמנים ל

וח וקבלת האישורים לביצועו המבוססים על הערכות והשערות ותקציב הקיד 8-קידוח לוויתן
א לחוק 32סעיף מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב יםמהוו,שנתקבלו, בין היתר, מהמפעילה

והמפעילה במאגר לוויתן,  השותפותוהשערות  ניירות ערך. המידע האמור מבוסס על הערכות
ולוחות הזמנים ליישומה, קבלת אישורים כנית הפיתוח ובהתבסס על מגוון גורמים וביניהם, ת

ועל מידע , ניסיון העבר ,רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים ועלויות
הנדסי ואחר, שנצבר, בין היתר, מהיקף ההפקה ממאגר לוויתן -גיאולוגי, גיאופיסי, טכני

יות שלא להתממש או . ההערכות בדוח זה עשוומהסקר הסייסמי שבוצע בשטח חזקות לוויתן
להתממש באופן שונה מהותית במידה ויחולו שינויים ו/או עיכובים במגוון הגורמים כפי שפורטו 

בין היתר, כתוצאה מתנאים גיאולוגיים שנתקבלו, וההשערות לעיל, וכן במידה שישתנו ההערכות
ממכלול של  ו/או ישתנו תנאי השוק, רגולטורייםשינויים  ו/אוו/או מתנאים תפעוליים וטכניים 

מתנאים תפעוליים וטכניים במאגר לוויתן ו/או ו/או  שינויים גיאופוליטים ו/או רגולטוריים
מגורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושים, הפקה ושיווק של נפט וגז טבעי ו/או כתוצאה 

 מהתקדמות פיתוח מאגר לוויתן עד להשלמתו. 
 

  לוויתן בחזקותבהוצאות והכנסות בפועל  השתתפות שיעור (ו)

אחוז לפני  שיעור השתתפות
החזר 

 השקעה

אחוז 
לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  %100
החזר 

 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

%100 
לאחר 
החזר 

 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות 

בנכס  החברהההוניות של 
 הנפט

 שרשרת תיאור ראו 100% 100% 24.78% 24.78%
  סעיףב ההחזקות

 .לעיל )א(1.7.4

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 מנכס הנפט בהכנסות

 סעיףראו תחשיב ב 89.89% 85.74% 22.28% 21.25%
 .להלן )ו(1.7.4

בפועל  השתתפות שיעור
מחזיקי הזכויות  של

 החברהההוניות של 
הכרוכות בהוצאות 

, יםבפעילות חיפוש
בנכס  הפיתוח וההפקה

 הנפט

25.03%-
25.78% 

25.03%-
25.78% 

101%- 
104% 

101%-
104% 

 סעיףראו תחשיב ב
 .להלן )ח(1.7.4
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  לוויתן מחזקותמחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות  השתתפות שיעור (ז)

 אחוז פריט
 החזר לפני

 השקעהה

 לאחר אחוז
 החזר

 שקעההה

 מחושבים כיצד תמציתי הסבר
  התשלומים או התמלוגים

 נכס של חזויות שנתיות הכנסות
 נפט

100% 100%  

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

התמלוגים  הנפט בחוק שנקבע כפי (12.50%) (12.50%) המדינה
. לפי שווי שוק בפי הבאר מחושבים

שיעור התמלוג בפועל עשוי להיות 
 הוצאותנמוך יותר כתוצאה מניכוי 

והטיפול בגז  ההולכה מערכות בגין
  .בחוף הגז מסירת לנקודתעד 

 נכס ברמת מנוטרלות הכנסות
 הנפט

87.5% 87.5%  

 הזכויות למחזיקי המשויך החלק
 בהכנסות החברה של ההוניות
 המנוטרלות הנפט מנכס הנובעות

 (בשרשור)

24.78% 24.78%  

 הזכויות מחזיקי של חלקם, כ"סה
 בשיעור, החברה של ההוניות

 הנפט נכס ברמת, בפועל ההכנסות
 ברמת אחרים תשלומים ולפני)

 (החברה

21.69% 21.69%  

)האחוזים  החברה ברמת הנפט נכס עם בקשר( ממצא לאחר מההכנסות הנגזרים) תשלומים או תמלוגים פירוט
 :של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט( שיעורם לפילהלן יחושבו 

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 בתשלום החברה של ההוניות

לצדדים קשורים ולצדדים 
 שלישיים

 בגין תמלוגיםמשלמת  השותפות (2.36%) (1.12%)
 4.5% של בשיעורהנפט  בנכסחלקה 

 של ובשיעור השקעה החזר לפני
 מחושב, השקעה החזר לאחר 9.5%

 אופן 18.הבאר בפי השוקלפי שווי 
חישוב השיעורים האמורים נעשה 
בהתאם לעקרונות לפיהם מחושבים 

ולכן השיעורים  המדינהתמלוגי 
האמורים עשויים להשתנות ככל 

 המדינהשאופן חישוב תמלוגי 
לפרטים נוספים, לרבות  .ישתנה

לעניין פרסום טיוטת הנחיות 
להערות הציבור בדבר אופן חישוב 

בפי הבאר לזכויות נפט שווי התמלוג 
 -ו (4)ז()1.7.21 סעיפיםבים, ראו 

 להלן. (1)ב()1.7.1

  19.33% 20.57% כ"סה

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 עקב בהכנסות החברה של ההוניות

 מהנכס נוספים תמלוגים קבלת

הזכות  על בהתבסס מחושב 2.95% 0.68%
מהשותפות כמפורט  לתמלוגים

 לעיל.  (1)ג()1.7 סעיףב
 האמורים השיעורים חישוב אופן

 לפיהם לעקרונות בהתאם נעשה
 ולכן למדינה התמלוגים מחושבים
 עשויים האמורים השיעורים
 חישוב שאופן ככל להשתנות

 .ישתנה למדינה התמלוגים
נוספים אודות אופן חישוב  לפרטים

 סעיףהתמלוגים, ראו שיעורי 
 להלן. (1)ז()1.7.21

 למחזיקיהמשויך בפועל  השיעור
 החברה של ההוניות הזכויות

 הנפט מנכס בהכנסות

21.25% 22.28%  

                                                                    
 הצדדים הזכאים לתמלוגים הם קבוצת דלק, דלק אנרגיה, ואחרים שאינם צדדים קשורים.  18
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 והפקה פיתוח, יםשל מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות חיפוש השתתפותשיעור  (ח)

  לוויתן בחזקות

 פריט
 

 אחוז
 

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 התמלוגים או התשלומים 

תיאורטיות של נכס נפט  הוצאות
 )בלא התמלוגים האמורים(

100%   

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

  4%-1% המפעיל
 

בגין הוצאותיו  1%של  שיעור
העקיפות של המפעיל מכלל 
ההוצאות הישירות בקשר עם פעולות 
פיתוח והפקה, בכפוף להחרגות 

 מסוימות, כגון פעילות שיווק.
בגין הוצאות  4%-1%שיעור של 

חיפושים, כאשר שיעור התשלום 
למפעיל יורד עם עליית הוצאות 

 החיפושים. 
סכומים אלה הינם בגין תשלום 
הוצאות עקיפות של המפעיל והם 
בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

 המוחזרות לו. 

 בפועל ההוצאות שיעור כ"סה
 ברמת נכס הנפט

101%-104%  

 הזכויות מחזיקי של שיעורם
 נכס בהוצאות החברה של ההוניות

 (בשרשור) הנפט

24.78%  

 הזכויות מחזיקישל  חלקם כ"סה
, בהוצאות, החברה של ההוניות

 תשלומים ולפני) הנפט נכס ברמת
 (החברה ברמת אחרים

25.03%-25.78%  

 לפי)האחוזים להלן יחושבו  החברהפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת 
 בנכס הנפט(: החברהשל מחזיקי הזכויות ההוניות של  שיעורם

 למחזיקי בפועל המשויך השיעור
 החברה של ההוניות הזכויות

 בפעילות הכרוכות בהוצאות
 בנכס וההפקה הפיתוח, חיפושים

 הנפט

 לשותף ניהול דמי משלמת השותפות 25.78%-25.03%
 קבוע מסכום המורכבים, הכללי

כשיעור  המחושב משתנה ומסכום
בהתקיים  החיפושים מהוצאות

 לא אלו סכומיםתנאים מסויימים. 
 .זו בטבלה בחשבון הובאו

 19בנכס הנפט )באלפי דולר( יםם ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפושגמולית (ט)

 של שיעורם כ"סה פריט
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

)לרבות  הנפט בנכס
 םעלויות שבגינן אינ

משולמים תשלומים 
 למפעיל(

 של שיעורם מתוכו,
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
בתשלומים לשותף 

 הכללי

 של שיעורם מתוכו,
 ההוניות הזכויות מחזיקי

 החברה בתשלומים של
למפעיל )מעבר להחזר 
 הוצאותיו הישירות( 

תקציב שהושקע בפועל 
 2019בשנת 

 310,120-כ
- 

 2,513 -כ

תקציב שהושקע בפועל 
 2020בשנת 

 55,472 -כ
- 

 527 -כ

תקציב שהושקע בפועל 
 474 -כ - 62,660 -כ 2021בשנת 

                                                                    
  .(54.7%-נכון למועד הדוח בשותפות )כ החברהאת החזקת  משקפיםבטבלה  הסכומים   19
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  לוויתן בחזקות מנובאים משאביםומשאבים מותנים , עתודות (י)

לוויתן ותזרים המיוחסים לנכס הנפט מותנים המשאבים העתודות וה הערכת לפרטים בדבר

מיידי , ראו דוח 31.12.2021, נכון ליום חלקה של החברה בנכס הנפטמהמהוון הנובע המזומנים 

המידע הכלול בו מובא בזאת אשר  ,(2022-01-020293 מס' אסמכתא:) 20.2.2022 של החברה מיום

, מעריך NSAIלדוח זה הסכמת  'אנספח . מצ"ב כ"(דוח משאבי לוויתן)להלן: " על דרך ההפנייה

בדבר  NSAIבדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה, ומכתב משאבי לוויתן להכללת דוח  העתודות,

 .לוויתן בחזקותלהערכות המשאבים ביחס היעדר שינויים מהותיים 

, ראו 31.12.2019לוויתן, נכון ליום המיוחסים לנכס הנפט מנובאים המשאבים הלפרטים בדבר 

 "(,2019 לשנת התקופתי הדוח)להלן: " 2019לדוח התקופתי של החברה לשנת ( 11)י()1.7.4 סעיף

לא חל שינוי בפרטים  31.12.2021. נכון ליום בזאת על דרך ההפניהמובא בו הכלול אשר המידע 

להכללת הדוח האמור בדוח זה, לרבות בדרך של  NSAIלדוח זה הסכמת  'אנספח הנ"ל. מצ"ב כ

 לוויתן.  בחזקות NSAI -הפנייה, ומכתב היעדר שינויים מהותיים מ

הערכות השותפות, כאמור לעיל, לעניין הפעולות המתוכננות,  -אזהרת מידע צופה פני עתיד 
העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות, לרבות אפשרות הרחבת קיבולת 

א לחוק 32האספקה וקצבי ההפקה בפרויקט לוויתן הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בסעיף 
ניירות ערך, המבוסס על הערכות השותפות לגבי הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים 

ען של הפעולות המתוכננות וקצבי ההפקה המתבססים כולם על הערכות שקיבלה ועצם ביצו
השותפות מהמפעילה. הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים וקצבי ההפקה בפועל 
עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר, בקבלת ההחלטות 

פי כל דין, בהשלמת התכנון -האישורים הנדרשים עלידי שותפי לוויתן, בקבלת -המתאימות על
המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם 

 בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.

 12פרויקט בלוק  - בקפריסין זכויות 1.7.5

נובעות מהחזקותיה במישרין  12בלוק ט זכויותיה של החברה בפרויקנכון למועד אישור הדוח, 

מהון היחידות של דלק קידוחים, אשר מחזיקה בזכויות השתתפות בפרויקט  54.7% -ובעקיפין בכ

לקבלת תמלוגים מחלקה של החברה ודלק אנרגיה , וכן נובעות מהזכויות של 30.0%בשיעור של 

. כל הנתונים המפורטים להלן נכונים למועד לעיל (1)ג()1.7בסעיף השותפות בפרויקט, כמפורט 

 .אישור הדוח, ומתייחסים לכלל זכויותיה של החברה בפרויקט, במישרין ובעקיפין

 רקע (א)

קפריסין  שברון מזכויותיה של 30%ין להעברת ניתן אישור הרשויות בקפריס 11.2.2013ביום 

הסכם )להלן: " 24.10.2008( מיום Production Sharing Contractלשותפות בהסכם זכיון )

זכויות חיפוש, הערכה, פיתוח והפקה של נפט ו/או גז בשטח המים  ( המקנהPSC""או  "הזיכיון

-שיון חיפוש עלי"( ובר12בלוק )להלן: " 12הכלכליים של רפובליקת קפריסין בשטח הידוע כבלוק 

 "(.החיפוש רישיון: סעיף זהבפי הסכם הזיכיון )להלן 

 להסכם תיקוןממשלת קפריסין  לביןהזיכיון  הסכםב הזכויות בעלי ביןנחתם  7.11.2019 ביום

 הפקה רישיוןהזכויות  לבעלי, הוענק לכך ובמקביל"( הזיכיון להסכם התיקון)להלן: " הזיכיון

 או" ההפקה רישיון" או "הרישיון: "זה 1.7.5 סעיףב)להלן  Exploitation License)) וניצול

 תוכנית: "זה 1.7.5 בסעיףוהפקה למאגר )להלן  פיתוח תוכנית ואושרה"( 12 בבלוק הרישיון"

: להלן יקראו הזיכיון להסכם והתיקון הזיכיון הסכםלהלן.  )יא(1.7.5 סעיףב כמתואר"(, הפיתוח

 ".הזיכיון הסכם"
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 12אודות בלוק  םיכלליפרטים  (ב)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

 12בלוק  שם נכס הנפט:

 35 -במים הכלכליים של קפריסין הממוקם כשטח ימי  מיקום:
 20למאגר לוויתן מערבית צפוניתק"מ 

 קמ"ר 386 -כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה 
: 

 בכפוף שניתן Exploitation License)) וניצול הפקה רישיון
 הזיכיון להסכם

 7.11.2019 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 7.11.2044 פקיעה מקורי של נכס הנפט:תאריך 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס 
 הנפט:

- 

  שנה מיום הענקת הרישיון(. 25) 7.11.2044  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 האפשרית: את תקופת ההארכה

 שנים נוספות 10 -להאריך ב ניתן

  שברון קפריסין  (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

 בעלי השליטה בשותפים האמורים:

 .(35%) שברון קפריסין - ▪

▪ BG Cyprus (35% ,למיטב ידיעת החברה .)BG Cyprus 
 .Royal Dutch Shell Plcהינה חברת בת )בשרשור( של 

 תחומי בכלהעוסקת  אנרגיה חברת"(, Shell)להלן: "
 70-ביותר מ הפועלת והנפט הגז תעשייתשל  הפעילות

  21.מדינות בעולם

 .(30%) השותפות ▪

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

ניתן אישור הרשויות  11.2.2013ביום  .22.1.2009
בקפריסין להעברת הזכויות בהסכם הזיכיון וברשיון 

 .לשותפות החיפוש

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

חזקותיה, המחזיקה בנכס הנפט באמצעות  החברה
 השותפות של ההשתתפות, ביחידות ובעקיפין במישרין

ובאמצעות זכות התמלוגים של החברה מנכס הנפט, 
 . ובעקיפין במישרין

למחזיקי הזכויות  המשויך בפועלציון החלק 
  ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 להלן.  )ח(1.7.5 סעיףראו  לפרטים
 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 

 אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 אלפי דולר 6,520-כ

 והסכם הזיכיון  12בבלוק  שיוןירה אודות נוספים פרטים להלן (ג)

                                                                    
שיון יזים בודדים בשטח ריצוין כי, מאגר אפרודיטה מצוי ברובו המכריע בשטח המים הכלכליים של קפריסין, ואחו 20

במאגר אפרודיטה  צוין כי, השותפיםיעוד אשר מצוי בשטח המים הכלכליים של ישראל.  "(רישיון ישי)להלן: " ישי/370
שיון ישי והן ממשרד האנרגיה לגבי הצורך בהסדרת זכויות הצדדים כאמור טרם קבלת יפניות הן מהשותפים בר קיבלו

ין נתון לסמכות הממשלות וכי הם יאפרודיטה. עמדת השותפים במאגר אפרודיטה היא כי הענהחלטה על פיתוח מאגר 
, כמו כן .ידי הממשלות ובהתאם לדין הבינלאומי-יפעלו בהתאם למנגנון להסדרת זכויות הצדדים ככל שייקבע על

 9.3.2021, ביום דיטהמשלות ישראל וקפריסין להסדרת זכויות הצדדים במאגר אפרובהמשך למגעים שהתקיימו בין מ
חתמו הממשלות כאמור על מכתב עקרונות המנחה את השותפים במאגר אפרודיטה ואת בעלי הזכויות ברישיון ישי 

 .לנהל משא ומתן ישיר להסדרת סוגיית גלישת מאגר אפרודיטה, הכולל עקרונות ולוחות זמנים לניהול המשא ומתן
ישראל לשותפים במאגר אפרודיטה ולחברות המחזיקות ברישיון ישי,  הודיעה שרת האנרגיה של מדינת 6.2.2022ביום 

, המשא ומתן בעניין זה יעבור לניהולן של ממשלות ישראל 4.3.2022כי אם לא ייחתם הסכם לחלוקת רווחים עד ליום 
 וקפריסין. נכון למועד אישור הדוח, המועד לחתימת הסכם כאמור חלף מבלי שהצדדים הגיעו להסכמות.

 .are.html-we-us/who-https://www.shell.com/aboutזמינים באתר האינטרנט: Shellפרטים נוספים אודות    21

https://www.shell.com/about-us/who-we-are.html
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 לקידום העיקריות הדרךהסכם הזיכיון, התחייבו השותפים, בין היתר, לעמוד באבני  במסגרת (1)

 :כדלקמןפיתוח המאגר, 

 24והשלמתו בתוך  הפיתוח כניתולת בהתאם הרישיון בשטחפיתוח /הערכה קידוח ביצוע .א

התקבל  13.10.2021. ביום 2021קרי, עד לחודש נובמבר , ההפקה רישיון קבלת מועדחודשים מ

חודשים  12 -אישור ממשלת קפריסין בדבר הארכת מחוייבות השותפים לביצוע הקידוח ב

 .2022נוספים, קרי, עד לחודש נובמבר 

"(, FEED( )להלן: "Front End Engineering Design – FEEDהתכנון ההנדסי המפורט ) השלמת .ב

 לפיתוח( FID) סופית השקעה החלטת קבלתו הפיתוח כניתולת בהתאם וצריםהת העברת

 .(2023חודש נובמבר , עד ל)קרי ההפקה רישיון קבלת מיום חודשים 48 תוך, המאגר

 לקבלת זכאיםברישיון  השותפים יהיו תנאים מסוימים אשר בהתקיימםהזיכיון נקבעו  בהסכם

 השקעה החלטת לקבלת האחרון המועד כאשר, כאמור הדרך באבני עמידה לצורך אורכה

 הדרך באבניעמידה -אי כי יצוין. ההפקה רישיון קבלת מיום שנים 6 בתום יהא( FID) סופית

" עליוןח ו"כמ נבעה זו אם אלא, הזיכיון לביטול עילה תהווההזיכיון  בהסכם שהוגדרו

 הזיכיון(. בהסכם)כהגדרתו 

שינויים ועדכונים נוספים, בין היתר, בנוגע  נערכו הזיכיון להסכם התיקון במסגרת ,כי יצוין (2)

להעברת זכויות על ידי הצדדים, אישור תוכנית עבודה ותקציב שנתי, אופן אישור שינויים 

, כיוןיהז לביטול לעילות בקשר שינוייםבתוכניות ובתקציבים, אופן חישוב ההוצאות שונות, 

קידוחים ומתקנים בסיום תקופת הזיכיון, בנוגע להבטחת האטימה, הפירוק והפינוי של  הסדרים

 .כו'ו

 קפריסין לרפובליקת תשלומים (3)

 אבני בהתקיים 12 בבלוק הזכויות מבעלי פעמיים חד בונוסים לקבל זכאית קפריסין רפובליקת .א

 בסך להסתכם העשויים, ימים 30 בת רצופה לתקופה הממוצע היומי ההפקה לקצב ביחס דרך

 (.100%) דולר מיליון 9 של

 רפובליקתכי,  יצוין. להלן כמפורט, טבעי וגז נפט תפוקת של חלוקה מנגנוני קובע הזיכיוןכם הס .ב

 .בעין, חלקו או כולו, המופקבגז הטבעי  או בנפט חלקה את לקבל רשאית קפריסין

 נפט חלוקת .1

 רפובליקת עם( להלן כמפורט הוצאות קיזוז)לאחר  המופק הנפט את יחלקו 12 בבלוק הזכויות בעלי

  22כדלקמן: שיופק ככל, הנפט של הממוצע היומי ההפקה לקצב בהתאם קפריסין

 

 )בדולר( לחבית מחיר 23)בחביות( ממוצעת יומית תפוקה

 100 מעל 100ועד  50.01 -מ  50 עד

 (בקפריסין חברות מס)כולל  קפריסין רפובליקת של חלקה

 היומית בתפוקה החלק עבור
 )כולל( 50,000 -מ הנמוך הממוצעת

60% 63% 65% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 100,000 ועד 50,001 -שבין הממוצעת

 )כולל(

63% 67% 72% 

                                                                    
 . הזיכיון יצוין כי, מנגנון חלוקת הנפט לא תוקן במסגרת התיקון להסכם 22
 בהתאם למדרגות המובאות בטבלה.החישוב מתבצע באופן פרוגרסיבי  23
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 )בדולר( לחבית מחיר 23)בחביות( ממוצעת יומית תפוקה

 100 מעל 100ועד  50.01 -מ  50 עד

 (בקפריסין חברות מס)כולל  קפריסין רפובליקת של חלקה

 היומית בתפוקה החלק עבור
 ועד 100,001 -שבין הממוצעת

 )כולל( 150,000

70% 75% 80% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 ועד 150,001 -שבין הממוצעת

 )כולל( 200,000

77% 80% 83% 

 היומית בתפוקה החלק עבור
 200,000 -מ הגבוה הממוצעת

83% 85% 85% 

 

 טבעי גז חלוקת .2

בשטח  שיופק הטבעי הגז לחלוקת מנגנון קבע, 7.11.2019מיום  לו התיקוןהזיכיון, לפני  הסכם (א

 . קצב ההפקה היומי הממוצע בסיס על, הזיכיון

, המבוסס על מקדם הטבעי גז של התפוקה לחלוקת חדש מנגנוןתיקון הסכם הזיכיון נקבע  לאחר (ב

 השנתיות מההכנסות 55% -ל זכאים יהיו השותפים, האמור המנגנון פי עלפקטור. -Rמסוג 

שלהם )להלן:  המוכרות והשוטפות ההוניות ההוצאות כל לכיסוי עד, הטבעי הגז מתפוקת שתנבענה

בין השותפים  תתחלק "(לחלוקה התפוקה"(, ואילו היתרה )להלן: "הוצאות לכיסוי התפוקה"

פקטור, אשר המונה שלו כולל את סך ההכנסות המצטברות -Rלממשלת קפריסין בהתאם למקדם 

, חלקה של החדש המנגנון פי עלנטו והמכנה שלו כולל את סך ההשקעות ההוניות המצטברות. 

 לשיעור יגיע והואבאופן לינארי,  המקדםשל  כפונקציהממשלת קפריסין בתפוקה לחלוקה גדל 

 :זה לעניין. 2.5 -פקטור יהיה שווה ל-R -המירבי כאשר מקדם 

 תפוקתמבהכנסות שהתקבלו בפועל  השותפיםחלקם של  –" משמעותן הכנסות מצטברות נטו" (1

 בשטחנשאו השותפים  בהן(, בניכוי ההוצאות התפעוליות ההוצאות לכיסוי התפוקההגז )לרבות 

( ועד תום הרבעון שקדם ליום החישוב 28.10.2008כיון )י, החל ממועד חתימת הסכם הזהזיכיון

 "(.החישוב תקופת)להלן: "

)ללא  הוני אופי בעלות הפקה הוצאות, הפיתוח הוצאות – משמעותן" מצטברות הוניות השקעות" (2

 בפועל שהוצאו, הזיכיון הסכם נשוא לשטח ביחס, החיפושים הוצאות וכל( תפעוליות הוצאות

 . החישוב תקופת במהלך

תרחישים  4שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות לפי  אודותלפרטים 

 להלן. )ח(1.7.5 סעיףראו  פקטור-R -תיאורטיים בלבד לפיהם נקבע מקדם ה

 מההכנסות שנה כל יבוצע המופק בנפטאו /ו הטבעי בגז קפריסין רפובליקת של חלקה חישוב (4)

 בגין 12 בלוק בפרויקט הזכויות בעלי הוצאות קיזוז לאחר שיוותרו נפטאו /ו טבעי גז ממכירת

מסך  55%בשיעור של עד  24"(12 בלוק הוצאות)להלן: " ותפעול הפקה, פיתוח, הערכה, חיפוש

 החזר לכיסוי המיועדת תפוקהשיופק )להלן: " מהנפטמסך הכנסות  49%שיופק ועד  מהגז הכנסות

 עודף כל, הוצאות החזר לכיסוי המיועדת מהתפוקה גבוהות יהיו ההוצאות בו במקרה"(. הוצאות

                                                                    
ידי מפעילת הפרויקט והיא מוגבלת למסגרת -פי דוחות המוגשים על-נערכת בכל שנה על 12ההכרה בהוצאות בלוק    24

 תקציב המוגש לאישור לרפובליקת קפריסין כחלק מהליך אישור תוכנית העבודה השנתית מכח הסכם הזיכיון.
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 כוסתה שלא הוצאה. הזיכיון הסכם לסיום עד או ההוצאות של מלא לכיסוי עד הבאה לשנה יועבר

 . תוחזר לא הזיכיון הסכם סיום במועד

 כאמור הזיכיון הסכם לפי הוצאות החזר לכיסוי המיועדת התפוקה במסגרת המוכרות ההוצאות (5)

 חיפוש בגין ישירות הוצאות, היתר בין, וכוללות, קפריסין רפובליקת לאישור כפופות, לעיל

 דרישות עם בקשר עלויות, משרדים השכרת, משנה וקבלני עובדים העסקת בגין הוצאות, והערכה

 בגין עלויות, משפטיות הוצאות, ביטוח הוצאות, חומרים עלויות, הסביבה לאיכות הנוגעות חקיקה

 סבירה הוצאה כל וכן הפרויקט עם בקשר המפעילה של וכלליות הנהלה הוצאות, עובדים הכשרת

 ותפעול הקמה עם בקשר הוצאות כי, יצוין. ויעילה סבירה חיפושים לפעילות תנדרש אשר אחרת

 .הוצאות החזר לכיסוי המיועדת התפוקה במסגרת מוכרות אינן ייצוא מתקן של

 .לעיל כאמור לקיזוז הניתנות בהוצאות נכללים אינם לעיל (א3)ג()1.7.5 סעיףב כמפורט הבונוסים (6)

חלקה של רפובליקת קפריסין בגז ו/או הנפט המופק מגלם בתוכו גם את תשלומי מס  תשלום (7)

 החברות שהיה על בעלי הזכויות לשלם לרפובליקת קפריסין. 

, לחייב את בעלי הזכויות בכתב מוקדמת הודעה מתן תוך, קפריסין רפובליקת רשאית, כן כמו (8)

למכור לה גז מהתפוקה שאינה מיועדת לכיסוי החזר הוצאות בכפוף לעמידת בעלי  12בבלוק 

 פי הסכמים לאספקת גז טבעי, ככל שיחתמו. -בהתחייבויותיהם על 12הזכויות בבלוק 

 אישור טעון, בעקיפין או במישרין, בשותפות או דלק בקבוצת טהבשלי שינוי, הזיכיון הסכם פי על (9)

 .קפריסין רפובליקת של מראש

 הזיכיון הסכם סיום (10)

 6חודשים או  3קפריסין רשאית לבטל את הסכם הזיכיון במתן הודעה מוקדמת של  רפובליקת .א

חודשים כמפורט בהסכם הזיכיון, בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: )א( הפרת הוראות החוק 

 3פיו; )ב( פיגור בתשלום לרפובליקת קפריסין במשך -הקפריסאי והתקנות שפורסמו על

חודשים רצופים למעט עקב אירוע "כוח  6יתוח במשך חודשים רצופים; )ג( הפרת תוכנית הפ

עליון" כהגדרתו בהסכם הזיכיון; )ד( בהתייחס לתקופת ההפקה, הפסקה רצופה בהפקה במשך 

ידי -חודשים רצופים עקב סיבה שלא אושרה על 6חודשיים רצופים או שיבוש בהפקה במשך 

עליון" כהגדרתם בהסכם רפובליקת קפריסין למעט עקב "סיבה מוצדקת" או אירוע "כוח 

פי הסכם -בהתחייבויות עללעמוד  השותפיםהזיכיון; )ה( אי יכולת פיננסית או טכנית של 

 השותפיםאחד הזיכיון כתוצאה מקרות אירוע של פשיטת רגל, הסדר נושים, כינוס נכסים של 

 או כל מקרה אחר אשר תוצאתו הינה ירידה ביכולות הפיננסיות או שלוהאם  חברת של או

 . ןמצבו בעת חתימת הסכם הזיכיול ביחסבאופן מהותי  שותפיםההטכניות של אחד 

 הרישיון בשטח גזאו /ו נפט שדה לכל ביחס זכויותיהם על לוותר זכאים בפרויקט הזכויות בעלי .ב

 .קפריסין לרפובליקת חודשים 6 בת מוקדמת הודעה מתן לאחר

 קפריסין לרפובליקת ביצוע ערבות מתן (11)

לטובת רפובליקת  שהמציאה קבוצת דלק בלתי מוגבלת בסכוםערבות ביצוע אודות לפרטים 

)ה( לתקנה  ראו סעיף, ח הסכם הזיכיוןוהשותפות מכ התחייבויותקפריסין להבטחת קיום מלוא 

 פרק ד' לדוח זה.ל 22

 שבוצעו לפני שהחברה החזיקה בנכס הנפט 12פעולות בשטחי בלוק  (ד)
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זהות מבצע 
 הפעולה

תקופה בה 
 בוצעההפעולה 

תיאור תמציתי של  תיאור תמציתי של הפעולה
 תוצאות הפעולה

 שברון
 קפריסין

-1"אפרודיטה  הניסיוןהכנות לביצוע קידוח  2011-2012
A ביצוע הקידוח האמור וכן ניתוח של ,"

תוצאות הקידוח והכנה לקראת ביצוע קידוח 
 25הערכה.

- 
 

 12בבלוק  המחייבתכנית העבודה ועמידה בתנאי ת (ה)

 מלואה. בהדוח קוימה  אישורעד למועד  12 בבלוק המחייבת העבודה תוכנית

  12כנית עבודה בפועל ומתוכננת בבלוק ות (ו)

ועד למועד  1.1.2019להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכס הנפט מיום 

 הדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:  אישור

 12קט בלוק יפרו

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו  תקופה
של תוכנית העבודה  אובפועל לתקופה 

 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 26אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

המשך בחינת חלופות שונות לפיתוח  • 2019
 מאגר אפרודיטה.

 523-כ 3,190 -כ

כנית מעודכנת לפיתוח והגשת ת •
 .מאגר אפרודיטה לממשלת קפריסין

 193 -כ 1,175 -כ

המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי  •
והנדסי של מסד הנתונים הקיים 

תוך שילוב של  יתרברישיון, בין ה
נתונים משדות סמוכים, ועדכון 

 המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

 
 

 

קידוח לבחינת מיקום אפשרי  המשך •
 .ועלותו פוהערכה, היק

 49 -כ 296 -כ
 

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
ר לאור ממצאים יתהרישיון, בין ה

משדות סמוכים, ובפרט ניתוח טכני 
 וכלכלי של פרוספקט עמוק.

  

היערכות לביצוע קידוחים נוספים  •
 בשטח הרישיון. 

  

גיאופיזי המשך ניתוח גיאולוגי,  • 2020
והנדסי של מסד הנתונים הקיים 

ר תוך שילוב של יתברישיון, בין ה
נתונים משדות סמוכים, ועדכון 

 המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

 337-כ 2,056 -כ
 

 ככלקידוח הערכה אשר יוסב,  תכנון •
 , לקידוח הפקה.שיידרש

 553 -כ 3,372 -כ
 

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
לאור  יתרההפקה, בין הרישיון 

ממצאים משדות סמוכים, ובפרט 
ניתוח טכני וכלכלי של פרוספקט 

 עמוק.

  

לקראת  מפורט הנדסי תכנון ביצוע •
 קבלת החלטת השקעה סופית(.

 350 -כ 2,131 -כ

 הגז מסחור אפשרויות בחינת המשך •
 .אפרודיטה ממאגר הטבעי

 145 -כ 885 -כ

                                                                    
 .7.6.2013" אשר החל ביום A-2רכה "אפרודיטה הסתיים קידוח ההע 2.10.2013ביום  25
 הינם סכומים שהוצאו בפועל ובוקרו במסגרת הדוחות הכספיים. 2019-0212הסכומים לשנים  26
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 12קט בלוק יפרו

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו  תקופה
של תוכנית העבודה  אובפועל לתקופה 

 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 

 26אלפי דולר(בהנפט )

 בפועל השתתפות היקף
של מחזיקי הזכויות 

 החברהההוניות של 
 אלפי דולר(בתקציב )ב

גיאופיזי המשך ניתוח גיאולוגי,  • 2021
 והנדסי של מסד הנתונים הקיים 

ר תוך שילוב של יתברישיון, בין ה
נתונים משדות סמוכים, ועדכון 

 המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

  

של קידוח  ביצועבחינת הו תכנון •
, אשר יוסב שיידרש ככלהערכה, 

 לקידוח הפקה.

  330 -כ 2.013-כ

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
ר לאור יתההפקה, בין הרישיון 

ממצאים משדות סמוכים, ובפרט 
ניתוח טכני וכלכלי של פרוספקט 

 עמוק.

  

 הגז מסחור אפשרויות בחינת המשך •
, היתר בין, אפרודיטה ממאגר הטבעי

 Pre-FEEDביצוע  באמצעות
 .וסקרים ימיים

  1,174-כ 7,156 -כ
 

 המשך ניתוח גיאולוגי, גיאופיזי • 27ואילך 2022
והנדסי של מסד הנתונים הקיים 

תוך שילוב של  יתרברישיון, בין ה
נתונים משדות סמוכים, ועדכון 

 המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה.

  

, שיידרש ככלקידוח הערכה,  ביצוע •
 אשר יוסב לקידוח הפקה.

 20,119 -כ 122,672 -כ

המשך ניתוח הפרוספקטיביות בשטח  •
ר לאור יתרישיון ההפקה, בין ה

ממצאים משדות סמוכים, ובפרט 
ניתוח טכני וכלכלי של פרוספקט 

 עמוק.

  

המשך בחינת אפשרויות מסחור הגז  •
הטבעי ממאגר אפרודיטה בין היתר 

 Pre-FEEDבאמצעות ביצוע 
 .וסקרים ימיים

  

 הטבעי הגז למסחור פהחלו קידום •
, FEED ביצוע. אפרודיטה ממאגר

והערכות  תכנון הנדסי מפורט
 לביצוע.

 4,391 -כ 26,770 -כ

קבלת החלטת בחינת האפשרות ל •
מאגר אפרודיטה לפיתוח השקעה 

 )יא(1.7.5 בסעיף במתכונת המפורטת
 .להלן

עד  2,500,000 -כ
3,000,000 

  -כ
 עד 416,175  -

 499,410-כ
 

 

 פיתוח)כולל  12 בבלוקלעניין הפעולות המתוכננות  החברההערכת  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
לוחות זמנים ועצם ביצועם, הינה מידע צופה פני עתיד (, לרבות לעניין עלויות, אפרודיטה מאגר

 תוכניתהכללי לגבי מרכיבי  השותףשל חוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות ל 32סעיף תו בכמשמעו
 לרבות בפועל העבודה תוכנית ביצועמהמפעילה.  השותפות השקיבלהמתבססות כולן על הערכות  העבודה

, מותנה והוא לעיל מההערכות מהותית שונה להיות ועשוי השותפים לאישור כפוף ועלויות זמנים לוחות
  .כלכלית ובכדאיות טכנית ביכולת, החלה ברגולציה, היתר בין

                                                                    
 32 -בסך של כ 2022תקציב לשנת  12ידי השותפים בבלוק -נכון למועד אישור הדוח, מתוך התקציבים הנ"ל, אושר על   27

(, אשר לגביהם טרם התקבל אישור ממשלת קפריסין. יצוין כי, תקציב זה אינו כולל את עלות ביצוע 100%דולר ) מיליון
 .להלן( )יא(1.7.5)כהגדרתו בסעיף  A-3הערכה  קידוח
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  12בלוק בבהוצאות והכנסות  בפועלשיעור השתתפות  (ז)

אחוז לפני  שיעור השתתפות
החזר 

 השקעה

אחוז לאחר 
החזר 

 השקעה

שיעור 
-מגולם ל

לפני  %100
החזר 

 ההשקעה

שיעור מגולם 
 100%-ל

לאחר החזר 
 ההשקעה

 הסברים

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

 של החברה בנכס הנפט

כמפורט בפסקה )א(  100% 100% 16.40% 16.40%
 לעיל. 

 בפועל המשויך השיעור
למחזיקי הזכויות ההוניות 

מנכס  בהכנסותשל החברה 
 הנפט

 .להלן )ח(1.7.5 סעיףלפרטים ראו 

 של בפועל השתתפות שיעור
מחזיקי הזכויות ההוניות 

בהוצאות של החברה 
הכרוכות בפעילות 

 בנכס הנפט יםחיפוש

16.56%-
17.06% 

16.56%-
17.06% 

 בסעיףתחשיב  ראו 104%-101% 104%-101%
 להלן. )ט(1.7.6

 

  12בלוק מהשתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות  שיעור (ח)

 בחברהבדבר שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות ההוניות  פרטים מובאים שלהלן בטבלה

מנכס הנפט, ככל שתהיינה, בהתאם למנגנון החלוקה  שיופק טבעי גז בגיןמההכנסות שתנבענה 

. 2.5 -ו 2, 1.5, 1 עלפקטור -R -מקדם ה נקבעבלבד לפיהם  תיאורטייםתרחישים  4החדש, על פי 

 עבודה והנחות הערכות פי על שבוצעו תחשיבים על מבוססים שלהלן בטבלה הנתונים כייודגש 

 המאגר של הפיתוח עלויות, ומכירתו מהמאגר הטבעי הגז של ההפקה לקצב בנוגע, היתר בין, שונות

 מהותי באופן ותשונ להיות םותעשוי בפועל אשר, ועוד השוטפות ההפקה עלויות, והמתקנים

 . בחשבון שהובאו וההנחות מההערכות

השותפות והחברה )ויתר הצדדים הזכאים לתמלוגים מנכס טרם בחנו נכון למועד אישור הדוח, 

 שתשלם השותפות בגין זכויותיה בפרויקט התמלוגיםאת יש לחשב  השאלה אם( את 12הנפט בלוק 

 רפובליקת בין שיופק הגז חלוקת לפניברוטו, היינו  הנפט בנכס השותפות של חלקה מתוך 12בלוק 

, או מתוך חלקה של השותפות נטו, היינו לאחר ת הסכם הזיכיוןלהוראו בהתאם לשותפות קפריסין

. מנכס זה אופן חישוב התמלוגמה יהיה  ודאותכן  עלת קפריסין, ואין הפחתת חלקה של רפובליק

  .ביחס לשתי האפשרויות האמורותמובאים בטבלה שלהלן נתונים להלן 

 R-פקטור 

 1 

R- פקטור 

1.5 

R-פקטור 

2 

R-פקטור 

2.5 

 הערות

סך ההכנסות מתפוקת הגז 
 הטבעי 

100% 100% 100% 100%  

חלק רפובליקת קפריסין 
 בהכנסות מתפוקת הגז הטבעי

הנתונים המפורטים בטבלה  67.5% 50.75% 21.75% 15.75%
מבוססים על תחשיבים 
שנערכו על בסיס הנחות 
עבודה שונות, בין היתר, בנוגע 
לעלויות הפיתוח והתפעול של 
הפרויקט, קצב ההפקה 

 והמכירה, מחירי הגז ועוד. 

חלק השותפים בהכנסות 
 מתפוקת הגז הטבעי

84.25% 78.25% 49.25% 32.5%  
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 R-פקטור 

 1 

R- פקטור 

1.5 

R-פקטור 

2 

R-פקטור 

2.5 

 הערות

החלק המיוחס לחברה בנכס 
 הנפט 

16.40% 16.40% 16.40% 16.40%  

חלק החברה בהכנסות 
מתפוקת הגז הטבעי, לפני 

 5.33% 8.08% 12.83% 13.82% על-תשלום תמלוגי

 

על לגורמים -תשלום תמלוגי
 שונים

הצדדים הזכאים לתמלוגים  1.56% 1.56% 1.56% 0.74%
 ,החברה, דלק אנרגיההם 

ואחרים שאינם צדדים 
 קשורים. 

הנתונים המפורטים  ,יצוין כי
בטבלה זו חושבו בהתאם 
לעמדת השותפות, לפיה 

חלים  12תמלוגי העל בבלוק 
ביחס לחלקה של השותפות 
בתפוקת הגז הטבעי, כלומר 
לאחר ניכוי חלק המדינה 
בתפוקה )זאת בניגוד לתמלוגי 
העל מנכסי הנפט בישראל, 
שחלים ביחס לחלקה של 
השותפות בתפוקה לפני 

מדינה לפי תשלום תמלוגי ה
 חוק הנפט(.

שיעור ההשתתפות 
האפקטיבי של מחזיקי 

הזכויות ההוניות בחברה 
בהכנסות מתפוקת הגז הטבעי 
בהנחה שהתמלוגים מחושבים 

 ברוטומהכנסות השותפות 
)לפני הפחתת חלקה של 

 רפובליקת קפריסין(

13.08% 11.27% 6.52% 3.77%  

 

 

הכנסות אלו נובעות מזכויות 
החברה ודלק אנרגיה לקבלת 
תמלוגים מחלקה של 

 השותפות 
שיעור ההשתתפות 

האפקטיבי של מחזיקי 
הזכויות ההוניות בחברה 

בהכנסות מתפוקת הגז הטבעי 
בהנחה שהתמלוגים מחושבים 

 נטומהכנסות השותפות 
)לאחר הפחתת חלקה של 

 רפובליקת קפריסין(

0.45% 1.95% 1.95% 1.95% 

שיעור ההשתתפות 
האפקטיבי של מחזיקי 

הזכויות ההוניות בחברה 
בהכנסות מתפוקת הגז 

הטבעי, בהנחה שהתמלוגים 
מחושבים מהכנסות השותפות 

)לפני הפחתת חלקה  ברוטו
 של רפובליקת קפריסין(

13.53% 13.22% 8.47% 5.72%  

שיעור ההשתתפות 
האפקטיבי של מחזיקי 

הזכויות ההוניות בחברה 
בהכנסות מתפוקת הגז 

הטבעי, בהנחה שהתמלוגים 
מחושבים מהכנסות השותפות 

)לפני הפחתת חלקה  ברוטו
 של רפובליקת קפריסין(

13.57% 13.14% 8.27% 5.46%  

לעיל בדבר שיעור ההשתתפות של מחזיקי הזכויות  הנתונים – אזהרת מידע צופה פני עתיד
מהכנסות שתנבענה מנכס הנפט, ככל שתהיינה, מהווים מידע צופה פני עתיד  חברהההוניות ב

והנחות  הערכות עלרבה  במידהחוק ניירות ערך. נתונים אלו מבוססים א ל32סעיף בכמשמעותו 
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הגז  מכירתומחירי  כמויות, מהמאגר הטבעי הגז של ההפקה לקצב בנוגע, היתר בין, שונותעבודה 
 נתוניםכי  מודגש, ועוד. השוטפות ההפקה עלויות, והמתקנים המאגר של הפיתוח עלויותהטבעי, 

 מושפעיםהם ו, כאמור וההנחות מההערכות מהותי באופן שונים בפועל להיות עשויים אלו
ביצוע בפועל של הפרויקט ה, הפיתוח כניתות, בין היתר, בהשלמת התכנון המפורט של ומותנים

 במידה להעריכם יכולת או לגביהם מלאה שליטה איןחברה ל אשרומכלול של גורמים נוספים 
  .ודאות של מספקת

  12פיתוח בבלוק ו יםשיעור השתתפות מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות חיפוש (ט)

 פריט
 

 אחוז
 

 הסבר תמציתי כיצד מחושבים
 התשלומיםהתמלוגים או 

הוצאות תיאורטיות של נכס נפט )בלא 
 התמלוגים האמורים(

100%  

 פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט:

 ההמפעיל
 

העקיפות  הבגין הוצאותי 1.5%שיעור של  4%-1%
מכלל ההוצאות הישירות  הלישל המפע

בכפוף  28בקשר עם פעולות פיתוח,
להחרגות מסוימות, כגון פעילות 

מתייחס  4%-1%שיעור של .שיווק
להוצאות חיפושים. סכומים אלה הינם 

 הבגין תשלום הוצאות עקיפות של המפעיל
והם בנוסף להחזר הוצאות ישירות 

. שיעור התשלום ההמשולמות למפעיל
יורד עם עליית הוצאות ה למפעיל

 החיפושים. 

ברמת נכס  בפועלסה"כ שיעור ההוצאות 
 הנפט

101%-104%  

של מחזיקי הזכויות ההוניות  שיעורם
של החברה בהוצאות נכס הנפט 

 )בשרשור(

%4016.  

של מחזיקי  בפועל שיעורםסה"כ 
, בהוצאותהזכויות ההוניות של החברה, 

ברמת נכס הנפט )ולפני תשלומים 
 אחרים ברמת החברה(

%5616.-%0617.   

 לפיפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת החברה )האחוזים להלן יחושבו 
 של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט(: שיעורם

למחזיקי  בפועל המשויך השיעור
הזכויות ההוניות של החברה בהוצאות 

, פיתוח או חיפושיםהכרוכות בפעילות 
 הפקה בנכס הנפט

לעניין הסדר דמי הניהול בין השותף הכללי  17.06%-16.56%
פרק ד' לדוח ( ל7)ב()21ראו תקנה לשותפות 

 בטבלה בחשבון הובאו לא אלו סכומים זה.
  .זו

 )באלפי דולר(  12פיתוח בבלוק ו יםתגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות חיפוש (י)

 של שיעורם "כסה פריט
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

  הנפט בנכס

 שיעורםמתוכו, 
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות

 החברה
בתשלומים 

 לשותף הכללי

 של מתוכו, שיעורם
 הזכויות מחזיקי

 חברהה של ההוניות
למפעיל  בתשלומים

)מעבר להחזר הוצאותיו 
 הישירות(

 

  42-כ - 1,333-כ 2019 בשנת בפועל שהושקע תקציב

 31-כ - 2,331-כ 2020שהושקע בפועל בשנת תקציב 

                                                                    
 יצוין כי, נכון למועד אישור הדוח, טרם סוכם השיעור כאמור בקשר עם פעולות ההפקה.  28
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 של שיעורם "כסה פריט
 הזכויות מחזיקי

 החברה של ההוניות
 זו בתקופה בהשקעה

  הנפט בנכס

 שיעורםמתוכו, 
 מחזיקי של

 הזכויות
 של ההוניות

 החברה
בתשלומים 

 לשותף הכללי

 של מתוכו, שיעורם
 הזכויות מחזיקי

 חברהה של ההוניות
למפעיל  בתשלומים

)מעבר להחזר הוצאותיו 
 הישירות(

 

 30-כ  2,011-כ 2021תקציב שהושקע בפועל בשנת 

 

 אפרודיטה מאגר לפיתוח תוכנית (יא)

, כפופה לעדכונים לאור 7.11.2019 ביום קפריסין לת, אשר אושרה על ידי ממשהפיתוח תוכנית

 כוללת התוכנית .של הפרויקט והפיננסיים המסחרייםהתקדמות בהיבטים לו ,FEED -ה תוצאות

 -, בעל יכולת הפקה מקסימלית משוערת של כהרישיוןצף בשטח  הפקהטיפול והקמת מתקן 

MMCF 800  ,בהתאםשוק המצרי. ל ימי-ומערך הולכה תת הפקהבארות  5באמצעות תחילה ליום 

ת עדכנית של המפעילה, שנמסרה לשותפות ולממשלת קפריסין, ובטרם סיום בדיקו הערכהל

העלות המשוערת של תוכנית הפיתוח, ללא  ,FEED -הכלכליות, לרבות ביצוע -יותתכנות טכניה

 התקציב(. 100%מיליארד דולר ) 3-עד כ 2.5 -כברות אל שווקי היעד, מוערכת וניהצ התקנתעלות 

 דולר מיליון 150-200 -כ הוא סופית השקעה החלטת קבלת למועד עד העבודה לתוכנית המוערך

גיבוש תוכנית הפיתוח והגעה לשלב של קבלת החלטת השקעה סופית לפיתוח מאגר (. 100%)

)להלן:  (3)אפרודיטה  A-3 ביצוע קידוח הערכה/פיתוח נוסףלאפרודיטה כפופים, בין היתר, 

 רותוניהסדרים מסחריים לפיתוח הצ ,FEED -ול 2021עד לחודש נובמבר  "(A-3''קידוח הערכה "

על הסכמים לאספקת גז טבעי והתקיימות התנאים המתלים באותם הסכמים, , חתימה לייצוא

וכן ביצוע הסדרים מימוניים. ככל שיתקיימו התנאים המתלים המפורטים  יםירגולטוראישורים 

יצוין כי,  .2026במהלך שנת  לחול עשויממאגר אפרודיטה  טבעיהגז האספקת  מועד תחילתלעיל, 

לייצוא הגז הטבעי ממאגר  תבגין פיתוח והקמת צנר הוצאותכוללות  ןהעלויות המשוערות הנ"ל אינ

 אפרודיטה.

שינויים בתוכנית העבודה  אשרלממשלת קפריסין ל פנו במאגר אפרודיטההשותפים כמו כן, 

 12לפרק זמן של ת ולדח בקשה םעיקר, ש7.11.2019תוכנית הפיתוח מיום מסגרת ה בנקבעש

 13.10.2021ביום . 2022עד לחודש נובמבר  A-3קידוח הערכה ביצוע ל םמחוייבותחודשים את 

 12 -התקבל אישור ממשלת קפריסין לדחיית מחוייבות השותפים לביצוע הקידוח האמור ב

  .2022עד לחודש נובמבר  - חודשים נוספים, קרי

 יצוין כי, השותפים במאגר אפרודיטה בוחנים חלופות פיתוח נוספות, לרבות האפשרות לשלב את

פיתוח המאגר עם מתקנים קיימים ו/או תוכניות פיתוח של נכסים סמוכים במצרים, קפריסין ו/או 

 ישראל, לרבות אלו של מאגר לוויתן.

 2022הגישו לממשלת קפריסין תוכנית עבודה ותקציב לשנת במאגר אפרודיטה השותפים כמו כן, 

יצוין  .אישור ממשלת קפריסין טרם התקבלאשר לגביהם (, 100%מיליון דולר ) 32 -בהיקף של כ

אין ודאות  ,. נכון למועד אישור הדוחA-3כי, תקציב זה אינו כולל את עלות ביצוע קידוח הערכה 

 ידי ממשלת קפריסין. בנוגע לאישור תכנית העבודה והתקציב האמור על

 בקפריסין 12 בבלוקהמיוחסים לנכס הנפט  ומנובאים מותנים משאבים (יב)
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, ושהוכן בהתאם לכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום NSAI-מ שותפותשקיבלה הפי דוח -על

(SPE-PRMS )" :חלק מהמשאבים של גז  ,31.12.2020, נכון ליום "(דוח המשאבים)להלן בסעיף זה

ידי קידוח "אפרודיטה -הוכחו על 12שבשטח בלוק  29מאגר אפרודיטההמיוחסים לטבעי וקונדנסט 

1-A2אפרודיטה קידוח "" ו-A" שבשטח רישיון ישי(, ולפיכך סווגו  "2אפרודיטה "ן קידוח כ)ו

-, בתאיהמיוחסים לנכס הנפט כמשאבים מותנים, בעוד שחלק מהמשאבים של גז טבעי וקונדנסט

שבר סמוכים לתא השבר בו בוצע הקידוח האמור, לא הוכחו ולפיכך נותרו בסיווג של משאבים 

לשנת החברה התקופתי של נכלל בדוח  12בלוק  דוח המשאבים המיוחסים לנכס הנפטמנובאים. 

להכללת הדוח  NSAIלדוח זה הסכמת  'אנספח והוא נכלל בדוח זה על דרך ההפנייה. מצ"ב כ ,2020

 .12בבלוק  NSAI -האמור בדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה, ומכתב היעדר שינויים מהותיים מ

בדבר המועד האפשרי לקבלת החלטת  הפרטים המובאים לעיל, – אזהרת מידע צופה פני עתיד
השקעה סופית של מאגר אפרודיטה, העלות המשוערת של תכנית הפיתוח, והמועד האפשרי 

א לחוק ניירות 32לתחילת אספקת הגז הטבעי, מהווים "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בסעיף 
למת התכנון ערך, המבוססים במידה רבה על הערכות והנחות עבודה שונות, בין היתר, בהש

המפורט של תכנית הפיתוח, הביצוע בפועל של הפרויקט ומכלול של גורמים נוספים אשר 
 .לשותפות אין שליטה מלאה לגביהם או יכולת להעריכם במידה מספקת של ודאות

 רישיון אופק חדש 1.7.6

לרכישת בהסכם "(, SOA)להלן: " .S.O.A. Energy Israel Ltd השותפות עם  תקשרהה 19.3.2019 ביום (א)

רישיון אופק "אופק חדש" )להלן: "/405 היבשתי ( ברישיון100%)מתוך  25%זכויות בשיעור 

עם התקיימות "(. עסקת הרכישה": סעיף זהבמרכז ישראל )להלן באזור השפלה "(, המצוי בחדש

, הושלמה העסקה לרכישת הזכויות כאמור וביום 10.10.2019התנאים המתלים בהסכם, ביום 

 הודיע הממונה על ענייני הנפט כי נרשמה בספר הנפט העברת הזכויות כאמור.  5.11.2019

ונכסיה, ולפיכך  חברהנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות הסווג על ידי החברה כ רישיון אופק חדש

 .זהנכס  מובא להלן תיאור מצומצם של

 כלליים פרטים (ב)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

 "חדש"אופק /405 שם נכס הנפט:

 רישיון יבשתי באזור השפלה במרכז הארץ מיקום:

 קמ"ר 344-כ שטח:

 רישיון לביצוע חיפושי נפט סוג נכס הנפט:

 21.6.2017 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 20.6.2021 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט:

 27.7.2021 -ו 4.5.2021, 5.4.2020

 20.6.2022 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית:

נוספות  שנתייםניתן להארכה בהרישיון  ,חוק הנפטעל פי 
 עם אפשרות הארכה בת שנתיים נוספות במקרה של תגלית.

                                                                    
מאגר אפרודיטה מצוי ברובו המכריע בשטח המים הכלכליים של קפריסין, ובמיעוטו בשטח רישיון ישי אשר  ,יצוין כי  29

 מצוי בשטח המים הכלכליים של ישראל.
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

  SOA  (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 

, שמות בעלי השליטה בשותפים חברהה
 האמורים:

• 30SOA  (%45(  בעל השליטה ב החברהלמיטב ידיעת-
SOA  הוא מר סעיד סרסור )איש עסקים, אזרח

 ישראלי ותושב אנגליה(;

 ;(25% )השותפות  •

)להלן:  מוגבלת שותפות)י.ח.ד(,  ןגלוב אקספלורשיי •
בעלת השליטה  חברהה, למיטב ידיעת (20%) "(גלוב"

בגלוב הינה גלוב חיפושים המשמשת כשותף הכללי 
 בגלוב;

למיטב , (10%)"( קפיטל"מ )להלן: "בע פוינטקפיטל  •
 לקפיטל אין בעל שליטה.חברה, ידיעת ה

  בנכס הנפט חברהחלק ה (ג)

 בנכס הנפט חברהפרטים כלליים אודות חלקה של ה

 פירוט נושא

ציון תאריך  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 הרכישה:

19.3.2019  

בנכס  חברהתיאור מהות ואופן ההחזקה של ה
 הנפט:

 כמפורט בפסקה )א( לעיל. 

בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ציון החלק 
 בהכנסות מנכס הנפט: חברהההוניות של ה

 : בהכנסות להשתתפות בזכות
 11.20% –החזר השקעה  לפני

 10.52% – השקעה החזר לאחר
 

 :תמלוגים לקבלת בזכות
 0.63% –ההשקעה החזר לפני

 1.88% –ההשקעה החזר לאחר
 

 : בהכנסות"כ סה
 11.83% –החזר ההשקעה לפני

 12.40% –החזר ההשקעה לאחר

 חברהסך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של ה
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 

 אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 
 דולר אלפי 4,895-כ

 כנית עבודה בפועל ומתוכננתות (ד)

", ST-2"אופק  קידוח הקייםכניסה מחדש ל אהיאופק חדש  ברישיון מבוצעותההעיקרית  הפעילות

החלה הכניסה לקידוח  25.8.2021ביום על פי מידע שהתקבל מהמפעילה, . ומבחני הפקה ב סיוםו

, ונכון למועד אישור הדוח טרם הסתיימו מבחני " לקראת ביצוע מבחני ההפקה בו2-"אופק

 .ההפקה

ועד  1.1.2019העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון אופק חדש מיום להלן תיאור תמציתי של הפעולות 

דוח, וכן תיאור תמציתי של הפעולות המתוכננות ברישיון, בהתאם לתכנית העבודה ה אישורלמועד 

 . 4.5.2021 יוםבהמעודכנת שאישר הממונה על ענייני הנפט 

                                                                    
למועד אישור הדוח, דיווחה גלוב כי התקיימו התנאים המתלים בהם הותנה תוקפו של הסכם בו התקשרה עם  נכון    30

SOA ,ל חדש אופק רישיוןב מזכויותיה 10% להעברת-SOA יצוין כי, השותפות נתנה את הסכמתה להעברת הזכויות .
ולוויתור על זכותה להשתתף ברכישתן, בהתאם להוראות הסכם התפעול המשותף החל ברישיון אופק  SOA -כאמור ל

 .הושלמה טרם האמורה הזכויות העברת, הדוח אישור למועד נכוןחדש. 
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 אופק חדש

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

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר(  חברהה

 ולביצוע לקידוח מחודשת לכניסה תוכנית הגשת • 2019
 ביום הנפט ענייני על לממונה הפקה מבחני

15.5.2019. 

 8-כ 60 -כ

קבלת כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים  •
לצורך כניסה לקרקע וביצוע מבחני ההפקה 
לרבות אישור מבעל הקרקע ואישור ועדה 

 .מקומית

 48-כ 351 -כ

-אופק בקידוח הפקה מבחני לביצוע הכנהו תכנון • 2020
2. 

 2,595-כ 4,691-כ

חתום עם קבלן לביצוע מבחני  הסכם הגשת •
תוכנית הנדסית ורישיון, הההפקה בשטח 

 לממונה על ענייני הנפט.

  

2021  

 

קבלת כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע  •
 .2-מבחני הפקה בקידוח אופק

  

  הפקה מבחניפעולות לקראת קיום  ביצוע •
 .2-אופק בקידוח

 9,413 -כ
 

 1,168 -כ

 943 -כ          6,896 -כ .2-מבחני הפקה בקידוח אופקביצוע  • ואילך 2022

הגשת דוח מסכם של מבחני ההפקה לממונה על  •
ום ביצוע יס מועדענייני הנפט שלושה חודשים מ

 מבחני ההפקה.

  

 

לעניין הפעולות המתוכננות, כאמור לעיל  שותפותהערכת ה – אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד
ובתוך כך, בין היתר, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ברישיון אופק חדש, 

משך הזמן המתוכנן של מבחני ההפקה והפעולות הכרוכות בהם, עלותם והיבטים אחרים הנוגעים 
חוק ניירות ל א32סעיף תו בכמשמעו הינן מידע צופה פני עתידלרישיון אופק חדש ולמבחני ההפקה, 

לגבי הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען ותחזיות  ערך, המבוסס על הערכות
הפעולות  , המפעילה.SOA-על הערכות שקיבל השותפות מ ןכול ותשל הפעולות המתוכננות המתבסס

הותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין המתוכננות, העלויות ולוחות הזמנים עשויים להיות שונים מ
, בקבלת האישורים חדש אופק ם ברישיוןשותפיהידי  היתר, בקבלת ההחלטות המתאימות על

פי כל דין, בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, -הנדרשים על
, כלכליתבכדאיות  ,טכנית בשינויים בשוק הספקים וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת

 בתנאים תפעוליים ובתנאי השוק.
  

 רישיון יהל חדש 1.7.7

כמתואר לעיל ביחס לרישיון אופק חדש, רכשה  SOAשערכה השותפות עם במסגרת העסקה  (א)

"יהל חדש" )להלן: /406( ברישיון 100%)מתוך  25%השותפות גם זכויות השתתפות בשיעור של 

 "(, המצוי ביבשה, בצפון שטח מדינת ישראל. רישיון יהל חדש"

ונכסיה, ולפיכך  חברהנכס נפט זניח ביחס לכלל פעילות הסווג על ידי החברה כ חדש יהלרישיון 

 זה.נכס  להלן תיאור מצומצם של מובא

 פרטים כלליים (ב)
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

 "חדש"יהל /406 שם נכס הנפט:

רישיון יבשתי באזור מפרץ חיפה, דרומית לכביש עכו  מיקום:

 צפת, וצפונית ליקנעם

 קמ"ר 397.5 שטח:

 רישיון לביצוע חיפושי נפט סוג נכס הנפט:

 21.6.2017 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

 20.6.2021 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 
 נכס הנפט:

 4.5.2021 -ו 5.4.2020

 20.6.2022 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

נוספות עם  בשנתייםבכפוף לחוק הנפט ניתן להארכה 

 תגליתבמקרה של  אפשרות הארכה בת שנתיים נוספות

  SOA (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
, חברההישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת ה
  שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:

• SOA – (45%.) 

 (.25%)השותפות  •

 (.20%)גלוב  •

 (.10%)קפיטל  •

 

  בנכס הנפט חברהחלק ה (ג)

 בנכס הנפט חברהשל ה פרטים כלליים אודות חלקה

 פירוט נושא

ציון תאריך  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 הרכישה:

19.3.2019  

בנכס  חברהתיאור מהות ואופן ההחזקה של ה
 הנפט:

 כמפורט בפסקה )א( לעיל. 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
 בהכנסות מנכס הנפט: חברהההוניות של ה

 : בהכנסות להשתתפות בזכות
 11.20% –החזר השקעה  לפני

 10.52% – השקעה החזר לאחר
 

 :תמלוגים לקבלת בזכות
 0.63% –ההשקעה החזר לפני

 1.88% –ההשקעה החזר לאחר
 

 : בהכנסות"כ סה
 11.83% –החזר ההשקעה לפני

 12.40% –החזר ההשקעה לאחר

 חברהסך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של ה
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט במהלך חמש 
השנים שקדמו ליום האחרון של שנת הדיווח )בין 

 אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 
 דולר אלפי 298-כ

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת  (ד)
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ועד  1.1.2019חדש מיום  יהללהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון  (1)

כנית והמתוכננות ברישיון, בהתאם לת תמציתי של הפעולותדוח, וכן תיאור ה אישורלמועד 

  .11.1.2021ביום העבודה המעודכנת שאישר הממונה על ענייני הנפט 

 יהל חדש

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

 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר( 

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 בתקציב )באלפי דולר( חברהה

השלמת מסמך סביבתי על פי תקנות הנפט  •  2019
)הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון 

 .2012-והבניה(, התשע"ב

 27-כ

 

 4-כ
 
 

 

בצירוף מסמך  הגשת בקשה על פי נוהל מבא"ת •
 .11.6.2019סביבתי ביום 

 

  

דיון בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה צפון ביום  •
 , ובכלל זה טיפול בתנאי הוועדה.15.8.2019

 1.6-כ 12-כ

 בשטח ניסיון קידוח לקראת והכנהתכנון  • 2020
 האישורים כלל השגת זה ובכלל, הרישיון

 .הנדרשים

  

2021 

 

דיון וקבלת החלטת הועדה  - 1.9.2021עד ליום  •
 המחוזית לאשר בקשה לקידוח.

  

הגשת בקשה לאישור  – 3.10.2021עד ליום  •
קידוח והסכם חתום עם קבלן קידוח לאישור 

 הממונה

 

  

2022 
 31ואילך

 2,733-כ 20,000-כ 32תחילת ביצוע קידוח - 1.2.2022עד ליום  •

הגשת דוח  -סיום הקידוח  מועדחודשים מ 3 • 
 מסכם.

  

 

לעיל לעניין הפעולות המתוכננות, העלויות, כאמור  שותפותהערכת ה –מידע צופה פני עתיד  תאזהר
ובתוך כך, בין היתר, משך הזמן חדש,  יהללוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות ברישיון 

המתוכנן של מבחני ההפקה והפעולות הכרוכות בהם, עלותם והיבטים אחרים הנוגעים לרישיון אופק 
חוק ניירות ערך, המבוסס על ל א32סעיף תו בהינן מידע צופה פני עתיד כמשמעוחדש ולמבחני ההפקה, 

ת הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות לגבי הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחו שותפותההערכות 
הפעולות , המפעילה.SOA-מעל הערכות שקיבל השותף הכללי בשותפות  ןכול ותהמתוכננות המתבסס

המתוכננות, העלויות ולוחות הזמנים עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין 
פי כל -חדש, בקבלת האישורים הנדרשים על יהלידי שותפי -היתר, בקבלת ההחלטות המתאימות על

דין, בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק הספקים 
, בתנאים תפעוליים ובתנאי וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית בכדאיות כלכלית

 .השוק

 פרויקט ים תטיס  1.7.8

, (4.441%מהחזקה ישירה בנכס הנפט בשיעור של נובעות פרויקט ים תטיס זכויותיה של החברה ב

פרויקט ים תטיס כולל את חזקת נועה . דלק קידוחיםבובעקיפין מהחזקותיה במישרין וכן 

                                                                    
 ידי השותפים.-ואילך טרם אושר על 2022התקציב לשנת  נכון למועד אישור הדוח,    31
לאישור  20.1.2022יצוין כי, עבודות הקידוח ברישיון יהל חדש טרם החלו, וכי תוכנית עבודה מעודכנת הוגשה ביום    32

העבודה הממונה על ענייני הנפט. נכון למועד אישור הדוח, טרם התקבל אישור הממונה על ענייני הנפט לעדכון תוכנית 
 כאמור.
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מאגר הגז הטבעי "נועה", וחזקת אשקלון שבשטחה התגלו המאגרים  1999שבשטחה התגלה בשנת 

בהתאמה. הפקת הגז הטבעי בפרויקט ים תטיס החלה בחודש , 2012 -ו 2000ופינקלס בשנים  Bמרי 

( המאגרים. נכון למועד אישור Depletion, בעקבות מיצוי )2019והופסקה בחודש מאי  2004מרץ 

  הדוח, משמשים נכסי הפרויקט בעיקר למתן שירותי תשתית למאגר תמר.

, ונכסיה חברהפעילות הנכס נפט זניח ביחס לכלל כפרויקט הלאור האמור, החברה סיווגה את 

 .ותיאור מצומצם שללהלן יובא ובהתאם 

( של מתקני הפרויקט, למעט הפלטפורמה, Decomissioningהמפעילה החלה בפירוק ונטישה )

ידי הממונה על -ולרבות בארות ההפקה והציוד התת ימי, בהתאם לתוכנית פירוק שאושרה על

שים עתידיים אפשריים ו/או פירוק ונטישה של ענייני הנפט. במקביל, מתקיים דיון אודות שימו

פלטפורמת ים תטיס וזאת בשים לב לזיקה המתקיימת בין מתקני פרויקט ים תטיס לבין ההפקה 

ידי שותפי פרויקט ים -מפרויקט תמר. תקציב נטישת הקידוחים והציוד התת ימי אשר אושר על

בהתאם למידע ראשוני שהתקבל (. יצוין כי, 100%מיליון דולר ) 194 -תטיס הוא בסך של כ

(. עוד יצוין כי, תקציב זה 100%מיליון דולר ) 40 -מהמפעילה, תיתכן חריגה מתקציב זה בסך של כ

אינו כולל תקציב לנטישת פלטפורמת ים תטיס ומתקן הקבלה, אשר צפויה להתבצע בתום תקופת 

 ההפקה מפרויקט תמר.

 יםכלליפרטים  (א)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

 הנוע חזקת הנפט: ישם נכס
 ןאשקלו חזקת

 ק"מ מערבית לחופי אשקלון 25 -כ –אשקלון  חזקת מיקום:
 ק"מ מערבית לחופי אשקלון 40-כ –נועה  חזקת

 "רקמ 500 -כ הינו החזקות של הכולל השטח שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי 
 סוג זה:

 ;חזקה
 והפקה  יםחיפוש –פי חוק הנפט -עלפעולות מותרות 

 11.6.2002 –אשקלון  חזקת תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
 10.2.2000 –נועה  חזקת

 10.6.2032 –אשקלון  חזקת תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
 31.1.2030 –נועה  חזקת

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט:

- 

 10.6.2032 –אשקלון  חזקת לפקיעת נכס הנפט:תאריך נוכחי 
 31.1.2030 –נועה  חזקת

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית:

 שנים נוספות 20-בכפוף לחוק הנפט ב

 שברון  (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 
החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים : 

 ;48.5% -השותפות  •
 ;47.059% -שברון  •
 .4.441% - החברה •

  כנית עבודה בפועל ומתוכננת בפרויקט ים תטיסות (ב)
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מיום  אשקלון ובחזקת נועהלהלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בחזקת 

 הדוח, וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות:  אישורועד למועד  1.1.2019

 פרויקט ים תטיס

תיאור תמציתי של פעולות  תקופה
של  אושבוצעו בפועל לתקופה 

 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער 
לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט 

אלפי ב)
 דולר(

השתתפות בפועל של מחזיקי  היקף
תקציב ב החברההזכויות ההוניות של 

 אלפי דולר(ב)

, תפעול Bהפקה ממאגר מרי  • 2019
 ותחזוקה שוטפים.

  

בחינת שימושים בתשתיות  •
קיימות ושימור או הגדלת 

 יכולת ההפקה.
  

היערכות לקראת נטישה  •
עתידית של בארות ומתקנים 

 במאגרי פרויקט ים תטיס. 
 1,497 -כ

 463-כ

הכנת הפלטפורמה ל"אחסנה  •
(, ובכלל cold stackingקרה" )

( של air-gappingזה ניתוק )
צינורות גז מבארות ההפקה 
למתקני הטיפול וההפקה שעל 

 הפלטפורמה.

 93-כ 299.7 -כ

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

 וההפקה.

  

 פרוספקטים של והגדרה מיפוי •
 ובכלל, הנפט נכס בשטח נוספים

 עמוקות למטרות פרוספקט, זה
 .הנפט נכס בשטח

  

   תפעול ותחזוקה שוטפים. • 2020

הכנת הפלטפורמה ל"אחסנה  •
, ובכלל (cold stacking)קרה" 

( של air-gapping) זה ניתוק
צינורות גז מבארות ההפקה 
למתקני הטיפול וההפקה שעל 

 הפלטפורמה.

 724-כ 2,342 -כ

בחינת שימושים בתשתיות  •
קיימות ושימור או הגדלת 

 יכולת ההפקה.
  

היערכות לקראת נטישה  •
עתידית של בארות ומתקנים 

 במאגרי פרויקט ים תטיס.
 2,461-כ 7,962 -כ

2021 

 

   ותחזוקה שוטפים.תפעול  •

בחינת שימושים בתשתיות  •
 קיימות של הפרויקט.ה

  

השמשת הפלטפורמה לפעולות  •
ופעולות  Bנטישת בארות מרי 

הקשורות בפירוק ציוד וצנרת 
ימיים של פרויקט ים -תת

תטיס, ובכלל זה קבלת היתרים 
סביבתיים, התקנת מתקנים 

 ייעודיים וכו'.

  

נטישה ו אטימהתחילת  •
plugging and 

 
 141,465 -כ

 
 74,893-כ
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 פרויקט ים תטיס

תיאור תמציתי של פעולות  תקופה
של  אושבוצעו בפועל לתקופה 

 תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער 
לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט 

אלפי ב)
 דולר(

השתתפות בפועל של מחזיקי  היקף
תקציב ב החברההזכויות ההוניות של 

 אלפי דולר(ב)

abandonment )של בארות 
של ההפקה של הפרויקט, 

 בהתאם ימיים,-מתקנים תת
 על הממונה והנחיות לתקינה

  .הנפט ענייני

נטישה של ו אטימה סיום • ואילך  2022
 בארות ההפקה של הפרויקט,

 ימיים-תת םשל מתקני
 והנחיות לתקינה בהתאם
 .הנפט ענייני על הממונה

 -כ 
,0009533 

 

 50,000 -כ

•    

בחינת שימושים בתשתיות  •
 .קיימות של הפרויקטה

  

 הפלטפורמה של ונטישה פירוק • 
 בהתאם, בה השימוש בתום

 על הממונה והנחיות לתקינה
 .הנפט ענייני

  

 

הערכת השותפות לעניין הפעולות המתוכננות בפרויקט ים תטיס,  – אזהרת מידע צופה פני עתיד
 א32סעיף תו בלרבות לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו

לגבי מרכיבי תוכנית העבודה המתבססות  פותשל השותחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכות ל
ביצוע תוכנית העבודה בפועל לרבות לוחות זמנים מהמפעילה.  ותפהשות הכולן על הערכות שקיבל

לויות עשוי להיות שונה מהותית מההערכות לעיל והוא מותנה, בין היתר, ברגולציה החלה, וע
 . ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית

 וכריש תנין חזקות 1.7.9

 כללי .א

 מד אנרג'י-וניואבנר שותפות  התקשרו שברון, 2016בהתאם להוראות מתווה הגז, בחודש אוגוסט 

תמורת תשלום המהווה החזר תנין וכריש,  זקותבח יהןכלל זכויותאת אנרג'יאן בהסכם לפיו מכרו ל

 שיופקו וקונדנסט טבעי גז עם בקשר תמלוגיםזכות לקבלת בתוספת  ,הוצאות העבר שהושקעו בחזקות

 . "(הסכם המכר)להלן בסעיף זה: " מהחזקות

טבעי  תמלוגים מאנרג'יאן בגין מלוא זכויותיה בקשר עם גזעל פי הסכם המכר, זכאית השותפות לקבלת 

לפני תשלום היטל רווחי נפט מכח  5.12%-כוקונדנסט שיופקו מחזקות כריש ותנין, בשיעורים כדלקמן: 

-כ "( ולפני מועד החזר ההשקעה;ההיטל)להלן: " 2011-חוק מסוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"א

ולאחר תחילת תשלום ההיטל עם  3.22% -כולפני תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה;  2.47%

  .מועד החזר ההשקעה

                                                                    
ידי השותפים בפרויקט ים תטיס תקציב בסך של -אושר עלההוצאות בגין אטימה ונטישה בפרויקט ים תטיס מתוך סך     33

 (.100%) 196 -כ
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ת לקבלת , אשר מחזיקה בזכובשותפותנובעות מהחזקותיה חזקות תנין וכריש זכויותיה של החברה ב

 בשיעורים המפורטים לעיל.  מאנרג'יאןתמלוגים 

פעילות החברה  כלללכנכס נפט זניח  וכריש תנין מחזקות ההנאה טובתסווגה הדוח, אישור נכון למועד 

התיאור המובא כי יובהר  תנין וכריש. חזקותזכויותיה בתיאור מצומצם של ובא להלן מנכסיה, ולפיכך ול

ציבורית זרה שמניותיה  חברה ,Energean Oil & Gas plc שללהלן מבוסס בעיקרו על פרסומים פומביים 

. עוד באנרג'יאןנסחרות בבורסה בלונדון ובבורסה בתל אביב, שהינה למיטב החברה בעלת השליטה 

  באופן עצמאי. פרסומים אלולאמת את נכונות הפרטים המובאים ב חברהאין ביכולת הכי  ,יובהר

 פרטים כללים  .ב

 הנפט נכס אודות כלליים פרטים 

 פירוט נושא

 תנין חזקת :הנפט נכס שם
  כריש חזקת

קילומטר מערבית לחופי  80-130 -המצויים כ יםימי יםנכס :מיקום
 העיר נהריה

 קמ"ר 500 -הכולל של שתי החזקות יחדיו הינו כ השטח :שטח

 סוג לפי המותרות הפעולות ותיאור הנפט נכס סוג
 : זה

 ;חזקה
 והפקה יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 ביום)תוקן  11.8.2014, בתוקף מיום 24.12.2015 :הנפט נכס של מקורי הענקה תאריך
25.4.2017) 

 10.8.2044 :הנפט נכס של מקורי פקיעה תאריך

 תקופת של הארכה על הוחלט שבהם תאריכים
 :הנפט נכס

- 

 10.8.2044 :הנפט נכס לפקיעת נוכחי תאריך

האם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת  ציון
יש לציין  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 את תקופת ההארכה האפשרית:

 .שנים נוספות, בכפוף לחוק הנפט 20-ב

  'יאןאנרג (:Operator) המפעיל שם ציון

 הנפט בנכס הישירים השותפים שמות ציון
 ידיעת למיטב, וכן הנפט בנכס הישיר וחלקם
 בשותפים השליטה בעלי שמות, החברה

 :  האמורים

 (100%'יאן )אנרג •

 

 הנפט בנכס החברה של חלקה אודות כלליים פרטים

 פירוט נושא

ציון תאריך  –החזקה בנכס נפט שנרכש  בעד
 הרכישה:

- 

 בנכס החברה של ההחזקה ואופן מהות תיאור
 :הנפט

 לעיל.  כמפורט בפסקה )א(

 הזכויות למחזיקי המשויך בפועל החלק ציון
 :הנפט מנכס בהכנסות החברה של ההוניות

 מועד ולפני ולפנירווחי נפט  היטל תשלום לפני 2.80%
 ;ההשקעה החזר

 תשלום ההיטל ולאחר מועד החזר ההשקעה;  לפני 1.35%
 החזר מועד ולאחרעם תחילת תשלום ההיטל  1.76% -ו

  ההשקעה

 של ההוניות הזכויות מחזיקי של חלקם סך
 במהלך הנפט בנכס המצטברת בהשקעה החברה

 שנת של האחרון ליום שקדמו השנים חמש
 בדוחות כנכס או כהוצאה הוכרה אם)בין  הדיווח

 (:הכספיים

-  
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 והמשאבים המיוחסים להן וכריש תנין חזקותשל הפיתוח  תותוכני .ג

לממונה  אנרג'יאןעל ידי  שהגישה ותנין כריש המקורית בחזקות כנית הפיתוחות, החברה ידיעת למיטב

 תוכנית הפיתוח: "סעיף זה)להלן ב 2017ידי משרד האנרגיה בחודש אוגוסט -על ענייני הנפט, אושרה על

 . תנין מאגר ובהמשך יפותחיפותח תחילה  כרישמאגר ובה מתואר ש"(, המקורית

פי פרסום של -עלכריש.  קיבלה אנרג'יאן החלטת השקעה סופית בנוגע לפיתוח מאגר 2018במהלך שנת 

שנת  , ההפקה ממאגר כריש צפויה להערכתה להתחיל ברבעון השלישי של18.1.2022יום מ'יאן אנרג

2022.34 

לפי פרסומי  .צפון בקידוח כריש )Discovery) טבעי גז ממצא אודותאנרג'יאן  35פרסמה 15.4.2019 ביום

ידי  אושרה על ,על ענייני הנפט לממונה ידהאנרג'יאן, התוכנית לפיתוח מאגר כריש צפון שהוגשה על 

 ביום ,, והחלטת השקעה סופית לפיתוח מאגר כריש צפון התקבלה2020משרד האנרגיה בחודש אוגוסט 

 כריש צפון מאגר בהתבסס על פרסומי אנרג'יאן, תחילת ההפקה, למיטב ידיעת החברה 14.1.2021.36

 . 2023בשנת בהפקה להתחיל ה צפוי

 כריש ם תנין,המעודכנים בנוגע למשאבים המיוחסים למאגריהנתונים , החברה ידיעתלמיטב כמו כן, 

על פי דיווח זה  2022.37חודש מרץ "( פורסמו על ידי אנרג'יאן בהמאגריםוכריש צפון )להלן בסעיף זה: "

 -ל כבהיקף ש ונוזלים פחמימניים BCM 100.2 -כ של בהיקף (P2) טבעי גזכוללים המאגרים, עתודות 

  .מיליון חביות 101.3

 .וכריש צפון כרישתנין,  המאגרים שלאינה נושאת בהוצאות תכנית הפיתוח השותפות כי  מובהר

בהסכם מכירת הזכויות : המכרפי הסכם -מחלוקת עם אנרג'יאן בנוגע לתשלום יתרת התמורה על

 10 -שולם למוכרות בימיליון דולר  108.5של מתוך התמורה במזומן, סך כי בין היתר לאנרג'יאן הוסכם 

תשלומים שנתיים שווים ובתוספת ריבית במנגנון ובשיעור שנקבע בהסכם. עוד נקבע בהסכם, כי בהשגת 

"( של עלויות השלב הראשון של תוכנית הפיתוח Financial Closingידי אנרג'יאן )"-מימון פיננסי על

( התמורה הכספית עבור הממכר כפי שנקבעה בהסכם 100%המאושרת בכריש ותנין בתוספת מלוא )

מיליון דולר(, תחול על אנרג'יאן חובת תשלום מיידי של יתרת התמורה. עד למועד אישור  148.5המכר )

התשלומים השנתיים, על חשבון  10מתוך  4הדוח שילמה אנרג'יאן ישראל לשותפות, כנדרש בהסכם, 

מיליארד  2.5אנרג'יאן על הנפקת אגרות חוב בסכום כולל של הודיעה  30.4.2021ביום  יתרת התמורה.

דולר ועל שחרור כספי ההנפקה לחשבונות החברה. בעקבות האמור, פנתה השותפות לאנרג'יאן בדרישה 

לתשלום מיידי של יתרת התמורה, בהתאם להוראות ההסכם, אך דרישת השותפות נדחתה בטענה כי 

התמורה לא התקיים. נכון למועד אישור הדוח, שוקלת השותפות התנאי לביצוע תשלום מיידי של יתרת 

יצוין כי, במסגרת תכתובת שנערכה בין הצדדים, עוד  נקיטת הליכים משפטיים בעניין זה כנגד אנרג'יאן.

הודיעה אנרג'יאן לשותפות כי לשיטתה היא פועלת תחת תנאי אירוע "כוח עליון"  2021בחודש מאי 

סמוך לפני ימים.  90 -נובע ממשבר הקורונה ואשר צפוי להימשך יותר מ( ההמכר )כהגדרתו בהסכם

מאחר התשלום השנתי החמישי אישור הדוח מסרה אנרג'יאן לשותפות כי בכוונתה שלא לבצע את 

אירוע כוח עליון כאמור. לעמדת השותפות, אין לאנרג'יאן עילה לעיכוב התשלום לטענתה מתקיים ש

                                                                    
 .pdf-1427000/P1426330-yafiles.tase.co.il/rpdf/1426001https://ma.00להלן קישור להודעת אנרג'יאן:   34
 https://maya.tase.co.il/reports/details/1224643 להלן קישור להודעת אנרג'יאן:   35
 fid.pdf-north-karish-ps://www.energean.com/media/4647/20210113 להלן קישור להודעת אנרג'יאן:     36
 /presentations-https://www.energean.com/investors/reportsאנרג'יאן: להלן קישור להודעת    37
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שנקבעו בהסכם לביצוע תשלום מיידי של מלוא יתרת התמורה, כמפורט כאמור, ואף התקיימו התנאים 

 לעיל.

מכתבים בקשר עם הוחלפו בין אנרג'יאן לשותפות : מחלוקת עם אנרג'יאן בנוגע לתחולת זכות התמלוגים

. לטענת תנין וכריש השותפות לקבלת תמלוגים מחזקותטענות שהעלתה אנרגי'אן ביחס לזכויות 

לא )ב( -ו העל של השותפות אינו חל ביחס למאגר כריש צפון )להבדיל ממאגר כריש(;-ג: )א( תמלואנרג'יאן

על פי הסכם המכר הכפוף לחובת תשלום קונדנסטהם בגדר יופקו מחזקת כריש שכל הנוזלים הפחממניים 

, חובתה של אנרג'יאן לתשלום תמלוגים חלה החיצוניים עמדת השותפות, בהתבסס על יועציהל. תמלוגים

הנוגע לגז טבעי וקונדנסט שיופקו מהחזקות, לרבות ממאגר כריש צפון, וכי כלל הנוזלים הפחממניים  בכל

 . הכפוף לתמלוגים מהווים קונדנסט כהגדרתו בהסכם המאגריםמאשר עתידים להיות מופקים 

לוחות התיאור לעיל בעניין הפעולות המתוכננות בחזקת כריש, לרבות  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
ותו בסעיף זמנים לביצוען, ומועד התחלת הזרמת הגז ממאגר כריש הינן מידע צופה פני עתיד כמשמע

כנית העבודה בפועל, וחוק ניירות ערך, ומבוסס על פרסומים פומביים של אנרג'יאן בלבד. ביצוע תא ל32
היתר, ברגולציה לרבות לוחות הזמנים עשוי להיות שונה מהותית מהמפורט לעיל והוא מותנה, בין 

 .החלה, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית
 

למועד  ועד 1.1.2019 מיום וכריש תנין בחזקות בפועל שבוצעו העיקריות הפעולות של תמציתי תיאור להלן

. הואיל והחברה אינה נושאת למיטב ידיעת החברה מתוכננות פעולות של תמציתי תיאור וכן, הדוח אישור

לא מובאים בטבלה שלהלן נתונים בדבר תקציב הפעולות  תנין וכריש,בעלויות הפיתוח וההפקה בחזקות 

 :והיקף ההשתתפות בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בתקציב

 ותנין ת כרישוחזק

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 תוכנית העבודה המתוכננתלתקופה או של 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
  הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
בתקציב  חברהה

 )באלפי דולר(

 - - .FPSO -ההמשך תכנון וייצור של  • 2019

ביצוע קידוח חיפוש בפרוספקט כריש צפון.  •
 הודעה אנרג'יאן 38פרסמה 15.4.2019 ביום

בקידוח  Discovery)) טבעי גז ממצא אודות
 כריש צפון.

  

החל  במאגר כריש בארות הפקה 3קדיחת  •
 ותחילת השלמתן. 2019מהרבעון השני לשנת 

  

מערכת  של תקנההתחילת , ייצור והמשך תכנון •
ימית שתחבר את בארות -ההולכה התת

 .FPSO-אל השל מאגר כריש ההפקה 

  

 - - .במאגר כריש הפקההבארות 3השלמת  סיום • 2020

-ההולכה התתייצור והנחה של מערכת  המשך •
 FPSO -ימית שתחבר את בארות ההפקה אל ה

 .ואל החוף

  

(, hull-)ה FPSO-ה גוף גיהפל 4.4.2020ביום  •
 התקנת לטובתשיוצר במספנה בסין, לסינגפור, 

-)ה ובקונדנסט בגז והטיפול ההפקה מערכות
topsides.) 

  

כנית הפיתוח למאגר ותוקבלת אישור להגשת  •
 כריש צפון.
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 ותנין ת כרישוחזק

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 תוכנית העבודה המתוכננתלתקופה או של 

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
  הנפט )באלפי דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
בתקציב  חברהה

 )באלפי דולר(

( לפיתוח FIDקבלת החלטת השקעה סופית ) • 2021
ולייצור והתקנה של רייזק  מאגר כריש צפון

 Oilייצוא שני ומתקן שני לטיפול בנוזלים )
Train.) 

- - 

התקנת מערכות ההפקה המשך עבודות  •
  FPSO-על גבי גוף ה והטיפול בגז ובקונדנסט

 .בסינגפור

  

2022 
 

סיום התקנת והרצת מערכות ההפקה  •

 FPSO -והטיפול בגז וקונדנסט על גבי גוף ה

 בסינגפור. 

  

   על מערכותיו לישראל. FPSO -הפלגה של ה •

   השלמת חיבור מערכות ההפקה והרצתן. •

תחילת הפקה מסחרית ממאגר כריש, תפעול  •
 פים.טותחזוקה שו

- - 

קידוח באר הערכה ופיתוח בחזקת כריש  • 
 .1-והשלמת קידוח כריש צפון

  

 ואילך  2023
 

 

התקנה והרצה של והתקנת רייזר ייצוא שני,  •
 .(Oil Train) שני בנוזלים מתקן

  

המשך הפקה מסחרית ממאגר כריש, תפעול  •
 פים.טותחזוקה שו

- - 

, FPSO-חיבור באר ההפקה בכריש צפון ל  •
 הפקה מסחרית ממאגר כריש צפון.ותחילת 

  

, כריש יםקידוחי הפקה נוספים במאגר קדיחת •
 .שיידרש ככל צפון כריש

  

פיתוח מאגר תנין, לרבות קדיחת בארות  •
ימית -הפקה, ייצור והתקנה של מערכת תת

. תחילת הפקה ממאגר תנין FPSO-וחיבורה ל
 .2027צפויה, לפי פרסומי אנרג'יאן, בשנת 

  

 שהופסקה פעילות  1.7.10

 בהם הופסקה בשנים האחרונות:  שהפעילותנכסי נפט  בדבר פרטיםלהלן 

 ערן רישיון .א

בעקבות החלטת הממונה על ענייני הנפט שלא להאריך את תוקפו של . 14.6.2013רישיון ערן פקע ביום 

הגישו בעלי הזכויות ברישיון ערן )ובהם השותפות( לשר האנרגיה ערעור על  3.10.2013רישיון ערן, ביום 

דחה שר האנרגיה את הערעור. על החלטה  10.8.2014ביום החלטתו של הממונה על ענייני הנפט כאמור. 

נתן  2.6.2016עתירה לבג"ץ. ביום  17.11.2014זכויות ברישיון ערן )ובהם השותפות( ביום זו הגישו בעלי ה

בג"ץ תוקף של החלטה להסכמת הצדדים לפנות להליך גישור להצעתו. בהסכמת הצדדים, מונה נשיא 

בית המשפט העליון )בדימ'( א' גרוניס כמגשר. בתום הליך הגישור, הגיעו הצדדים להסכמות שעוגנו 

אשר התבקש ליתן להסדר  20.3.2019גרת הסדר גישור. הסדר גישור זה הוגש לבית המשפט ביום במס

תוקף של פסק דין. במסגרת הסדר הגישור הסכימו הצדדים לגישור )על דעת שותפי תמר( על חלוקתו של 

שטח (. בנוסף, הוסכם כי הזכות ב22%( לבין שטח רישיון ערן )78%בין שטח חזקת תמר ) SWמאגר תמר 



 64 -א 

 

לבעלי הזכויות ברישיון ערן עובר לפקיעתו. ביום  24% -למדינה ו 76%רישיון ערן תחולק ביחס של 

בין השותפים ניתן תוקף של פסק דין להסדר הגישור המוסכם על הצדדים, כאמור לעיל.  11.4.2019

המדינה  ברישיון ערן, שותפי תמר ומדינת ישראל התנהל משא ומתן לגבי האופן בו יוסדרו זכויות

 טרם הגיעו לכלל הסכמה בדבר אופןנכון למועד אישור הדוח, הצדדים בנושאים נלווים נוספים, אולם 

 יישום הסדר הגישור, כמפורט לעיל.

 Dרישיון אלון  .ב

  .על ענייני הנפט הממונהידי -על נדחו להארכתו שבקשות לאחר ,Dפקע רישיון אלון  21.6.2020ביום 

 הרישיון, ראו סעיף הארכת-לאיבקשר  ץהמשפט העליון בשבתו כבג" לביתעתירה  אודות לפרטים

 להלן. )כא(1.7.21

עליו , תחרותי ההליך במסגרת הצעה הגישו ,ברישיון , השותפות ושברוןDעל רקע פקיעת רישיון אלון  

 שטחו על אשר, 72 בבלוקלהענקת רישיון לחיפושי גז טבעי ונפט  ,23.6.2020הכריז משרד האנרגיה ביום 

 ."(72 בלוק)להלן: "D אלון רישיון  השתרע

התקבלה במשרדי השותפות דרישה מרשות התחרות להמצאת מידע  21.10.2020ביום בעקבות האמור, 

 . 72ומסמכים בקשר עם בלוק 

. ביום 72לגבי בלוק בהליך התחרותי  טרם הוכרז הזוכהנכון למועד אישור הדוח, בעקבות האמור, 

וגע להחלטה על הנפט לוועדת הריכוזיות לצורך קיום היוועצות בנענייני פנה הממונה על  30.9.2020

פרסמה ועדת הריכוזיות את המלצתה שלא לאפשר  10.1.2021מור. ביום הזוכים בהליך התחרותי הא

העבירה השותפות  14.1.2021לשותפות לזכות בהליך התחרותי ללא קשר לעמידתה בתנאי ההליך. ביום 

, ר הינה חסרההנפט, ולפיה עליו להתעלם מהמלצת ועדת הריכוזיות באש ענייני פניה לממונה על

ולא מדויקת. יצוין כי, למיטב הבנת השותפות, עוד באותו היום העביר  מתעלמת מעובדות מהותיות

למיטב ידיעת הנפט לוועדת הריכוזיות בקשה לקיום היוועצות חוזרת בנושא. ענייני הממונה על 

בשים לב לתנאים ( הינה עדיפה ביחס להצעות אחרות שהוגשו בהליך שברוןהצעתה )ביחד עם , השותפות

לנקוט בכל  הובכוונת כי עומדת לה הזכות המלאה לזכות ברישיון. לכן, סבורה השותפותשהוגדרו

 . הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה על מנתה להגן על זכויותיה

 ((I/13) דלית וחזקת( I/12) תמר חזקתתמר ) פרויקט .ג

 פי-על, ודליתבחזקות תמר  השותפות של זכויותיה יתרתהושלמה העסקה למכירת  9.12.2021 ביום

 . להלן )יא(1.7.21 בסעיף המתואר המכר הסכם

  מוצרים 1.7.11

 טבעי גז .א

 מוגדר מורכב רובו ככולו מגז מתאן ועל כן ידי השותפות-המוחזקים על במאגריםהגז הטבעי שנתגלה 

הטיפול קורוזיבים. לפיכך,  לא ממנו כמויות קטנות של נוזלים נפרדים הטיפולההפקה ו אף שבעת ,"יבש"

 . באופן יחסי הינו מינימאליבגז לצורך אספקה ללקוחות  הנדרש

( באמצעות הנזלתו )קרי, )א( באמצעות צנרת; )ב :ניתן להוביל גז טבעי בשלוש דרכים עיקריות ,ככלל

מעלות צלסיוס מתחת לאפס, אשר מקטין את  161ידי קירורו לטמפרטורה של -( עלLNGלנוזל,  הפיכתו

(, כך שנפחו CNG)ג( באמצעות דחיסתו ) -ומאפשר את הובלתו ואחסונו בכמויות גדולות; ו 600נפחו פי 

 כתלות בלחץ הדחיסה.  300-100מצטמצם פי 

 כליות ייעודיות.  יבכמויות גדולות ולמרחקים גדולים באמצעות מ ניתנים להובלה גז נוזלי וגז דחוס
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, לעיל א1.7.12א1.7.12 סעיף, ראו בו ושינויים התפתחויות לרבות המקומי הגזמשק אודות  לפרטים

 . להלן)ג(1.7.12 סעיף, ראו הבינלאומי בשוק ומכירתו הטבעי הגז ייצוא אודות לפרטיםו

 קונדנסט .ב

 עיבוישל  הידרוקרבוניטבעי, מופק גם קונדנסט, שהינו תוצר  גזתהליך ההפקה והטיפול ב במהלך

נגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים במאגר השונים בגז הטבעי  פחממניים מרכיבים

נדרש טיפול מינימאלי, שעיקרו המופק מפרויקט לוויתן לבין אלו השוררים על פני השטח. לקונדנסט 

 שיעורלהעבירו ללקוחות והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט.  יהיהשניתן ייצוב, בכדי 

ועומד על מספר חביות , יחסית ןהוא קט מפרויקט לוויתןהמופקת  לכמות הגז ביחסהמופק הקונדנסט 

יחד עם  השותפותלפרטים אודות התקשרות (. MMCFלכל מיליון רגל מעוקב של גז טבעי ) ותבודד

ואודות בחינת חלופות להזרמה ולמכירה של  קונדנסט מפרויקט לוויתןלאספקת  םבהסכשותפיה 

 .להלן ד1.7.12 סעיף ראו, הקונדנסט

 לקוחות 1.7.12

 כללי .א

המופק ממאגר  גז טבעי לוויתןהדוח, מספקת השותפות יחד עם שותפיה בפרויקט  אישורנכון למועד 

גז טבעי, ולקוחות תעשיתיים בשוק המקומי ומייצאת ליצרני חשמל פרטיים, חברות שיווק לוויתן 

עם משאים ומתנים, בשלבים שונים, לנהל במקביל, ממשיכה השותפות . בירדן ובמצריםללקוחות 

 לקוחות פוטניצאלים נוספים בשמק המקומי ובשווקי הייצוא. 

הכנסות גם ממכירות , נוסף להכנסות השותפות שנבעו ממאגר לוויתן, היו לשותפות 2021בשנת  ,יצוין כי

מכירות הגז הטבעי  1.8.2021פי תנאי עסקת המכר, החל מיום -הגז הטבעי שהופק ממאגר תמר. על

 ממאגר תמר יוחסו לזכות הרוכשות.

נכון למועד אישור הדוח, השותפות, יחד עם שותפיה במאגר לוויתן וצדדים שלישיים, מנהלים משא 

 ת גז מישראל למצרים.ומתן בקשר עם בחינת אפשרויות להקמת צנר

 משאים השותפות מקדמתב' של מאגר לוויתן, 1פיתוח שלב  קידוםלמועד אישור הדוח, במסגרת  נכון

המופעל  ELNGביחס למתקן ההנזלה בעיקר במצרים,  טבעי גז תהנזלל םמתקני של םבעלי עםומתנים 

 אפשרותההסדרים הנבחנים כוללים, בין היתר, . 39והממוקם בסמוך לעיר אידקו Shellידי -על

, כאשר תמחור הגז יתבצע LNG לייצור (Feed Gas) גלםלהתקשרות בהסכם לאספקת גז טבעי כחומר 

 לתנאי בהתאםכי,  יצוין .בשווקי היעד העולמיים LNG -בהתאם לנוסחת מחיר המושפעת ממחירי ה

לעיל(,  )יא(1.7.5 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כנית לפיתוח מאגר אפרודיטה )כמפורט בסעיףותה

למתקן ההנזלה  לשני המאגריםמשותפת  בצנרת, אפשרות לאספקת גז טבעי היתר בין, השותפות בוחנת

 .אידקוב

 : עיקריים לקוחות .ב

 הכנסותמאגר לוויתן. ביותר של  יםהגדול ותהלקוח יוה בירדן ובלו אושן במצרים NEPCO, 2021בשנת 

 ,34% -וכ 30% -כ היווולבלו אושן  NEPCO -ל 2021 בשנת לוויתן מפרויקט גז ממכירות השותפות

בין שותפי לוויתן לבין  ההסכמים שנחתמים. לוויתן מפרויקט השותפות הכנסות מסך, בהתאמה

NEPCO  עסקיבאופן מהותי על  עלול להשפיע םאו אי קיומובלו אושן הם ארועי טווח, וביטול ההסכמים 

                                                                    
 ELNG( למתקן ההנזלה Feed Gasיצוין כי, למיטב ידיעת השותפות, הקיבולת השנתית המקסימלית של גז ההזנה )  39

 בשנה. BCM 11 -במצרים הינה כ
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 מחברת ולוויתן הי ממאגר 2021שותפות בשנת ל שנבעו הכנסותהיתרת  .השותפות והכנסותיה העתידיות

מהכנסות  10% -והיווה כ 2021הסתיים בתום המחצית הראשונה של שנת  עמה ההסכם)אשר  החשמל

וחות תעשייתיים לקממיצרני חשמל פרטיים,  (,2021השותפות ממכירת גז ממאגר לוויתן בשנת 

 חברות שיווק של גז טבעי. מו

 היו חברת החשמל, 2021למיטב ידיעת השותפות, הלקוחות העיקריים של השותפים במאגר תמר בשנת 

 .דליה אנרגיות כוח בע"מבלו אושן ו

 מפרויקט לוויתןלאספקת גז טבעי  התקשרויות .ג

השותפות,  ידי לוויתן שנחתמו עללהלן פרטים תמציתיים בדבר ההסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט 

  40.במועד אישור הדוחבתוקף שהינם  ,לוויתן שותפייחד עם יתר 

שנת תחילת  
 אספקה 

כמות   41הסכםתקופת ה
חוזית 

רבית ימ
כוללת 

לאספקה 
(100% )
(BCM)42  

הכמות 
הכוללת 

שסופקה עד 
ליום 

31.12.2021 
(100% )
(BCM) 

בסיס ההצמדה העיקרי 
 למחיר הגז

חשמל יצרני 
 43פרטיים

או מועד  2020
תחילת 

ההפעלה 
המסחרית של 
תחנת הכח של 
הרוכשות )לפי 

 המאוחר(.

ההסכמים  חלק מ
הם לתקופה קצרה 

של עד כשנתיים 
וחצי, ויתרתם 
 14לטווח ארוך של 

 שנים.  25עד 
 ההסכמיםחלק מ

לכל אחד  מעניקים
מהצדדים אופציה 
להארכת ההסכם 

במידה ולא נרכשת 
 הכמות הכוללת
 . הקבועה בהסכם

 נוסחת ההצמדה של 3.2-כ 40-כ
מחיר הגז מבוססת 

 על ההסכמים במרבית
תעריף ייצור החשמל, 

 וכוללת "מחיר רצפה".
במספר ההסכמים קצרי 
טווח קיים מחיר קבוע 

 שאינו מוצמד.

מההסכמים  חלק 2020 לקוחות תעשייתים
 5הם לתקופה של 

שנה ויתרתם  15עד 
לתקופה קצרה של 

 עד כשנתיים. 
 

במרבית ההסכמים 
לא מוקנית 

לצדדים אופציה 
להארכת תקופת 

 ההסכם.

נוסחת ההצמדה  0.7-כ  5 -כ
במרבית ההסכמים 
מבוססת בחלקה על 
הצמדה למחירי הברנט 

(Brent ובחלקה לתעריף )
ייצור החשמל וכוללת 
"מחיר רצפה". קיימת 
הצמדה חלקית גם למדד 
מרווח הזיקוק ולמדד 
התעו"ז הכללי 

ידי רשות -המפורסם על
 החשמל.

 –הסכם ייצוא 
NEPCO ) כמתואר

  סעיףב
 להלן( (א1)א()1.7.12

 .שנים 15 2020
בהסכם נקבע כי 

במקרה שהרוכשת 
לא תרכוש את 
הכמות החוזית 

הכוללת בתקופה 

נוסחת ההצמדה  4.6-כ 45-כ
מבוססת על הצמדה 

  (Brent) למחירי הברנט
 וכוללת "מחיר רצפה".  

                                                                    
וכן הסכמים , מזדמן הסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט לוויתן שהינם על בסיס םיצוין כי, הנתונים בטבלה אינם כוללי  40

 לרבות ההסכם עם חברת החשמל.שהסתיימו, 
ה במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז עשויה להסתיים במועד בו סופקה ללקוחות הכמות החוזית המירבית הקבוע  41

 בהסכם.
כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוחות במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה   42

להלן(. יצוין, כי  )ד(1.7.12התחייבו הלקוחות לרכוש הינה נמוכה מכמות זו )לפרטים בדבר צבר ההזמנות ראו סעיף 
קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא רשאי להגדיל/להפחית את הכמויות הנרכשות )לרבות הכמות 

כי, במספר הסכמים לא  המירבית הכוללת( עד למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו ולהוראות שנקבעו בהסכם. יצוין
 לאספקה.נקובה כמות מירבית 

 הנתונים בטבלה כוללים הסכמים אשר טרם התקיימו בהם כל התנאים המתלים.  43
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שנת תחילת  
 אספקה 

כמות   41הסכםתקופת ה
חוזית 

רבית ימ
כוללת 

לאספקה 
(100% )
(BCM)42  

הכמות 
הכוללת 

שסופקה עד 
ליום 

31.12.2021 
(100% )
(BCM) 

בסיס ההצמדה העיקרי 
 למחיר הגז

תוארך הבסיסית, 
 תקופת האספקה

בשנתיים הבסיסית 
 .נוספות

בלו  –הסכם ייצוא 
 כמתואר(אושן 

 (4ג)1.7.12 סעיףב
 להלן( 

 .שנים 15 2020
נקבע כי  בהסכם
 שהרוכשת במקרה

 את תרכוש לא
 החוזית הכמות
 תקופת, הכוללת

 תוארך האספקה
 .נוספות בשנתיים

 

נוסחת ההצמדה  5.3-כ 60-כ
מבוססת על הצמדה 

( Brentלמחירי הברנט )
 רצפה".וכוללת "מחיר 

ההסכם כולל מנגנון 
לעדכון המחיר בשיעור 

)תוספת או  10%של עד 
הפחתה( לאחר השנה 
החמישית ולאחר השנה 
העשירית של ההסכם 
בהתקיים תנאים 
מסוימים הקבועים 

 .בהסכם

  1444-כ 150 -כ   סה"כ

הכוללים של המידע המפורט בטבלה לעיל ביחס להיקפים הכספיים  -אזהרת מידע צופה פני עתיד 
הסכמי האספקה, כמויות הגז הטבעי ותקופות האספקה, מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו 

א לחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן 32בסעיף 
ות תנאים שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים שאינם בשליטת השותפות, לרבות עקב אי התקיימ

מתלים בהסכמי האספקה )ככל שאלו טרם התקיימו(, אי קבלת אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, 
ידי צרכני הגז, מימוש אופציות הניתנות ללקוחות בהסכמי -בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על

 האספקה ומועד מימושן וגורמים נוספים שאינם בשליטת שותפי לוויתן.

 :2021-2020בשנים לת פילוח של הכנסות השותפות ממאגר לוויתן להלן טבלה הכול

 2020שנת  2021שנת  

סך הכנסות  שם הלקוח
)במיליוני 

 דולר(

% מסך כל  -ב
 ההכנסות 

סך הכנסות 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל  -ב
 ההכנסות

 31 -כ 183 -כ 10 -כ 91 -כ חברת החשמל

 פרטיים חשמל יצרני

 8 -כ 48 -כ 22 -כ 192 -כ אחרים

 שיווק וחברות תעשייתיים לקוחות

 5 -כ 32 -כ 4 -כ 39 -כ אחרים

 טבעי גז ייצוא

NEPCO 30 179 30 -כ 264 -כ 

 25 145 34 -כ 298 -כ אושן בלו

 

                                                                    
( )הן תחת ההסכמים המופיעים 100%) 31.12.2021ין כי, סך הכמות הכוללת שסופקה מפרויקט לוויתן עד ליום יצו  44

 .BCM 18 -( עומדת על כוהסכמים שהסתיימו SPOTבטבלה והן תחת הסכמי 
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ליצרני חשמל פרטיים ולקוחות ממאגר לוויתן נוספים אודות ההסכמים למכירת גז טבעי  פרטים (1)

 המקומי  תעשייתיים במשק

יצרני חשמל פרטיים ולקוחות תעשייתיים )להלן בסעיף זה: ל הטבעי הגז מכירת הסכמיבמרבית  .א

 מינימאלית שנתית כמות בעבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש הלקוחות התחייבו, "(ההסכמים"

 "(.המינימאלית הכמות)להלן: " האספקה בהסכם שנקבע למנגנון ובהתאם בהיקף טבעי גז של

נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות  ,ההסכמים במסגרת, כי יצוין

עקב הפעלת מנגנון הכמות  תחת ההסכם, שלא צרכה טבעי האמורות, לאחר ששילמה בגין גז

 המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה

כמו כן, קובעים ההסכמים מנגנון של צבירת יתרה . וםוזאת בשנים העוקבות לשנה בה בוצע התשל

ידי הרוכשות בשנה כלשהי וניצולה -( שנצרכו עלTake or Pay -בגין כמויות עודפות )מעל ה

 .להפחתת חובת הרוכשות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן

: זכות לסיום ההסכם במקרה של נקבעו הוראות נוספות, בין היתר בנושאים הבאים םבהסכמי .ב

הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי לוויתן לספק גז לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי 

אחרים, מנגנוני פיצויים במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם, מגבלות לאחריות 

הגז לרוכשות  הצדדים בהסכם, וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת

 האמורות.

 ולתקופה 13.6.2017 ליום עד שנחתמו בהסכמיםאחת מהרוכשות  לכל, הגז מתווהתנאי ל בהתאם .ג

 מהכמות 50% -ל השווה לכמות, המינימאלית הכמות את להקטין אופציה ניתנה, שנים 8 על העולה

, האופציה מימוש על ההודעה למועד שקדמו השנים בשלוש בפועל צרכה אותה הממוצעת השנתית

 בהתאם יופחתו המינימאלית הכמות הקטנת עם .האספקה בהסכם שנקבע כפי להתאמות בכפוף

 את לממש רשאית תהיה האמורות מהרוכשות אחת כל. האספקה בהסכם שנקבעו הכמויות יתר

 שנים 5 בחלוף שתחל שנים 3 של תקופה במהלך למוכרים שתינתן, בהודעה כאמור האופציה

, כאמור האופציה מימוש על הרוכשת הודיעה. לרוכשת לוויתן מפרויקט הגז הזרמת תחילת ממועד

 . ההודעה מתן ממועד חודשים 12 בחלוף הכמות תופחת

, בין היתר, קבלת אישורים הנדרשים ובהם שונים תנאים מתלים נקבעוהאספקה  הסכמימרבית ב .ד

הדוח התקיימו התנאים המתלים האמורים  אישור נכון למועד מצד הרוכשות בקשר עם ההסכם.

  במרבית ההסכמים.

 לוויתן לחברת החשמל  ממאגר טבעי גז אספקתבנוגע ל פרטים (2)

השותפות ושותפיה בפרויקט לוויתן סיפקו לחברת החשמל גז טבעי ממאגר לוויתן עד ליום 

במסגרת הסכם פשרה  בהמשך , כפי שתוקן2019בחודש יוני  חתםשנ, בהתאם להסכם 30.6.2021

 בעקבות מחלוקות שונות שהתגלעו בין הצדדים ובינם לבין שותפי פרויקט תמר. 30.1.2021יום מ

הן במסגרת (, 100%) ממאגר לוויתן החשמל לחברת טבעי גז ממכירת המצטבר האספקה היקף

, 31.12.2021עד ליום ( Spotההסכם כאמור והן במסרת הסכם לאספקת גז טבעי על בסיס מזדמן, )

 . דולרמיליון  600 -בהיקף כספי כולל של כ BCM 3.6 -סתכם לסך של כה

 בירדן NEPCOלחברת  לוויתן הסכם לייצור גז ממאגר (3)

)להלן:  NBLJordan Marketing Limited ם הסכם לאספקת גז טבעי ביןנחת 26.9.2016 ביום .א

"(. הייצוא הסכם)להלן: "( NEPCO"( לבין חברת החשמל הלאומית של ירדן )השיווק חברת"
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חברת השיווק הינה חברה בת בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט לוויתן, ובכלל זה השותפות, 

 המחזיקים בה באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן. 

 15-גז טבעי למשך תקופה של כ NEPCO-פי הסכם הייצוא, התחייבה חברת השיווק לספק ל-על

. BCM 45-חילת האספקה המסחרית או עד אשר היקף האספקה הכולל יהיה כשנה החל ממועד ת

 .1.1.2020-פי הסכם הייצוא החלה ביום ה-האספקה על

למערכת  הישראלית ההולכה בחיבור שבין מערכת הינה הייצוא הסכם פי על הגז מסירת נקודת

 מערכת נתג"ז את הקמת, השלימה 2019דצמבר  בחודש. לירדן ישראל בין בגבול ההולכה הירדנית,

  (.100%) דולר מיליון 121-כ של עלותב לירדן ישראל בין לגבול עד הישראלית ההולכה

NEPCO ( התחייבה לרכוש או לשלםTake or Pay בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז, בהיקף )

 ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם הייצוא. 

( וכולל Brentוצמד למחירי חבית נפט מסוג ברנט )מחיר הגז שנקבע בהסכם מבוסס על מחיר המ

בעלות תשלומי ההולכה  NEPCO"מחיר רצפה" בתוספת של עמלת שיווק, דמי הולכה ונשיאה של 

-לנתג"ז. במועד החתימה העריכו שותפי לוויתן כי היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי ל

NEPCO נחה שמיליארד דולר ארה"ב וזאת בה 10-עשוי להסתכם בכ-NEPCO  תצרוך את הכמות

 החוזית הכוללת, ועל בסיס הערכת השותפות לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת ההסכם.

)להלן:  הייצוא להסכם הסבה הסכם על השיווק וחברת לוויתן שותפי חתמו 9.11.2016 ביום .ב

"Back-to-Back GSPAהקשורים  "( לפיו הסכומים שיתקבלו, ההתחייבויות, הסיכונים והעלויות

(, כאילו שותפי לוויתן היו צד back to backלהסכם הייצוא יוסבו לשותפי לוויתן באותם תנאים )

 .השיווקלהסכם הייצוא במקום חברת 

 HSBC Corprate Trustee Company-חברת השיווק, שותפי לוויתן ונחתם בין  14.4.2020ביום 

(UK) Limited " :להלן(HSBCהסכם נאמנות )" ת )ובטוחוOfftake Intercredifor and Security 

Trust Deed להסכם ( אשר נועד להבטיח את התחייבויות חברת השיווק כלפי שותפי לוויתן בהתאם

הסכם  שמש כנאמן בטוחות והתחייבויות מכחל HSBCמונתה , לפיו Back-to-Back GSPA -ה

  .הייצוא

 ההתקשרותשל  הכולל ביחס להיקף הכספי לעיל מידע המפורטה –מידע צופה פני עתיד רת אזה
מידע ה מהווהתקשרות זו  פי-עללהירכש  שעשויהוכמות הגז הטבעי  NEPCOלאספקת גז טבעי לחברת 
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, ל א32סעיף תו בצופה פני עתיד כמשמעו

תממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, וזאת באופן המפורט לעיל או בכל אופן אחר, והעשוי לה
, שינוי NEPCOידי -עקב גורמים שונים לרבות שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על

 במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנט וכיוצ"ב.

 הסכם לייצוא גז ממאגר לוויתן לבלו אושן במצרים (4)

בלו לבין  לוויתןשותפי , נחתם בין 26.9.2019 ביוםבהמשך להתקשרויות קודמות עם בלו אושן,  .א

נחתם בין  , ובמקביל"(הסכם הייצוא למצרים)להלן: "אושן הסכם לאספקת גז טבעי למצרים 

הסכם בקשר עם הקצאת הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה  שותפי לוויתן לבין שותפי תמר

בעי למצרים ממאגר טאספקת הגז הלהלן)ד(1.7.21 סעיףו ראנוספים רטים )לפ מישראל למצרים

 .15.1.2020לוויתן בהתאם להסכם החלה ביום 

 9.12.2019 יוםסים ביידי רשות המ-על לוויתןיצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי שניתנה לשותפי  .ב

)כהגדרתם במתווה  חדשים ללקוחותלהציע  לוויתןי ובהתאם לתנאי מתווה הגז, התחייבו שותפ

 החלטת על החתימה מיום שנים 3 לתום ועד 19.2.2018 מיום יתקשרו או התקשרו שעימםהגז( 
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ה להתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסח, 9.12.2022 קרי, המיסוי

תוך ביצוע מספר התאמות (, Brentמבוססת מחיר ברנט )ה, בהסכם הייצוא למצריםשנקבעה 

הייצוא שנקבעה בהסכם המסירה  המפורטות בהחלטת המיסוי לרבות לנוכח מיקום נקודת

 . למצרים

 הסכם היצוא למצרים תנאי י של עיקריתמציתתיאור  להלן .ג

היא ו (Firm) מחייב בסיס על לרוכשת לספק לוויתן שותפי שהתחייבו הכוללת החוזית הגז כמות .1

 "(. הכוללת החוזית הכמות)להלן: " BCM 60 -כ

או עד לאספקת מלוא הכמות  31.12.2034עד ליום  ימשך,ות15.1.2020ביום  שהחלה, הגז אספקת .2

 תרכוש לא שהרוכשת במקרה "(.האספקה תקופתהחוזית הכוללת, המוקדם מביניהם )להלן: "

  .נוספות בשנתיים האספקה תקופת את להאריך רשאי צד כל יהיה, הכוללת החוזית הכמות את

( בתקופה אהתחייבו שותפי לוויתן לספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, כדלקמן: ) לוויתן שותפי .3

המתחילה  בתקופה (בלשנה; ) BCM 2.1 -כ - 30.6.2020ומסתיימת ביום  15.1.2020ביום  שהחלה

באמצעות מדחס שהותקן  וזאת לשנה BCM 3.6 -כ - 30.6.2022ומסתיימת ביום  1.7.2020ביום 

 תקופתומסתיימת במועד סיום  1.7.2022( בתקופה המתחילה ביום ג) -; ובאשקלון EMGבתחנת 

באמצעות שדרוג  תתבצע כאמור האספקה הגדלת, כי יצוין. לשנה BCM 4.7 -כ - האספקה

 כןו "(המדחס הנוסף)להלן: " באשקלון, לרבות התקנת מדחס נוסף EMGהמערכות בתחנת 

, או הזרמת גז טבעי מישראל למצרים דרך ירדןו/ הגדלת יכולת ההולכה במערכת נתג"זות באמצע

 .להלן (5)ג()כמפורט בסעיף 

 בהתאם, ושנתיות רבעוניות כמויות עבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת .4

בין היתר מאפשרים לרוכשת להקטין את כמות  אשר, הייצוא למצרים בהסכם שנקבעו למנגנונים

 דולר 50 -ל מתחת ירד( בהסכם כהגדרתו) הברנטהממוצע של  בשנה בה המחיר היומי TOP -ה

. ככל שתופחת הכמות החוזית במקרה של השנתיתמהכמות החוזית  50% על שתעמוד כך, לחבית

להקטין את כמות  הרוכשתלהלן, זכותה של  5קטן  סעיףבמחיר הגז, כאמור  עדכוןאי הסכמה על 

הירידה החדה במחירי  בעקבותכי,  יצויןזה  בהקשר .תתבטל, לעיל כאמור Take or Pay -ה

)כהגדרתו  הברנטהמחיר היומי הממוצע של ירד  2020האנרגיה במהלך המחצית הראשונה של שנת 

 המחיר עלה, 2020 שנת של השנייה מהמחצית החלזאת,  עם 45דולר לחבית. 50 -בהסכם( מתחת ל

 , מחיר חבית ברנט עומד עלדוחהלמועד אישור  ונכון( בהסכם)כהגדרתו  הברנט של הממוצע היומי

 דולר. 151 -מעל ל

( Brent) ברנט מסוג נפט חבית מחיר על המבוססת נוסחהפי -על ייקבע לרוכשת שיסופק הגז מחיר .5

 10%עד  שלמנגנון לעדכון המחיר בשיעור  כולל הייצוא למצרים סכםהוכוללת "מחיר רצפה". 

בהתקיים וזאת  ,הסכםה)תוספת או הפחתה( לאחר השנה החמישית ולאחר השנה העשירית 

 המחיר עדכוןלהסכמה בדבר  . במקרה בו לא יגיעו הצדדיםםבהסכ שפורטותנאים מסוימים 

במועד  50%של עד  שיעורכמתואר לעיל, תעמוד לרוכשת הזכות להפחית את הכמות החוזית ב

יצוין כי ההסכם כולל מנגנון  השני. התאמהבמועד ה 30%של עד  ורבשיעהראשון ו ההתאמה

 תמריצים תלוי כמויות ובכפוף למחיר חבית נפט.

                                                                    
 ראו סעיף כאמורייצוגית שהוגשה כנגד השותפות בקשר לתנייה  וענהובקשה לאישורה כתב אודות תובענהלפרטים   45

 להלן. )כ(1.7.21 ולפרטים אודות הבירור המנהלי שעורכת רשות ניירות ערך בנושא זה ראו סעיף ,להלן )יט(1.7.21
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ובנוסף הוראות במקרה של סיום  מוהוראות מקובלות הנוגעות לסיו כוללהייצוא למצרים  הסכם .6

לוויתן  ותפישהסכמת  ואי, וכתוצאה מהפרת לבין בלו אושן תמר שותפישנחתם בין הייצוא הסכם 

 וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה כאמור. , האמורהסכם תמר  לפיאת הכמויות  גםלספק 

 -, בתמורה כספית כוללת של כBCM 5.35 -סיפקו שותפי לוויתן לרוכשת כ 31.12.2021ם עד ליו .ד

החוזי הכולל  היקף העריכה השותפות כיהייצוא למצרים במועד חתימת הסכם  דולר. יוןמיל 980

, מבוססת, ה זו הערכ"ב. ארה דולר מיליארד 12.5 -בכ להסתכם עשוי)ביחס לכלל שותפי לוויתן( 

 על וכן, בהסכם הקבועה הכוללת החוזית הכמות את תצרוך שהרוכשת ההנחה על בין היתר,

כי, ההכנסות בפועל יגזרו  ודגש. יהאספקה תקופת במהלך הטבעי הגז מחירבדבר  שונות תוהערכ

 שמרביתם אינם בשליטת השותפות. ממכלול גורמים

שנועדו לאפשר הזרמת גז , 2022שנחתמו בראשית שנת  במסגרת מערכת ההסכמיםיצוין כי,  .ה

חתמו שותפי לוויתן ובלו אושן על תיקון להסכם הייצוא דרך מערכת ההולכה הירדנית, למצרים 

יתר, על הגדרת נקודת המסירה בעקבה שבירדן כנקודת מסירה למצרים, במסגרתו הוסכם, בין ה

נוספת תחת הסכם הייצוא למצרים, על הסדר לפיו חישוב הכמויות אשר בלו אושן הזמינה אך לא 

על בסיס שנתי, כך שבסוף השנה יבחנו הצדדים את כמויות הגז שלא  2022סופקו לה יתבצע בשנת 

( במהלך השנה, וכן Spotופקו לבלו אושן על בסיס מזדמן )סופקו והן יקוזזו כנגד כמויות הגז שיס

על התאמות למחיר הגז הטבעי שיסופק במקודת המסירה הנוספת כאמור, בהתאם לעלויות 

 .הנוספות הכרוכות בהולכת הגז מנקודת המסירה הנוספת שבהן תישא בלו אושן

הסכם הייצוא  תחת הצפויות ההכנסות להיקףלעיל ביחס מידע ה – עתיד פני צופה מידע בגין זהרהא
מבוסס על הערכות, תחזיות והנחות שונות  ,לרוכשת להימכר שעשויותכמויות הגז הטבעי ו ,למצרים

חוק ניירות ערך, ל א32סעיף תו במהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו שביצעה השותפות. הערכות אלו
ופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש בא

ידי -לרבות עקב שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על שאינם בשליטת השותפות, שונים
גורמים אחרים שלא ניתן לצפות אותם במועד לתנאי ההתקשרות ו בהתאםבמחיר הגז שינויים , הרוכשת

 זה ואשר לשותפות אין שליטה לגביהם.

 ממאגר לוויתן קונדנסט לאספקת הסכמים .ד

 כללי (1)

כמתואר לעיל, קונדנסט הוא נוזל שנוצר כתוצאה מעיבוי הגז הטבעי. הואיל והקונדנסט הוא תוצר 

הנלווה להפקה ולטיפול בגז הטבעי, הליכי ההפקה של הגז הטבעי ממאגר לוויתן מחייבים טיפול 

 בקונדנסט והעברתו לחוף.

 "ןלבז קונדנסט לאספקת הסכם (2)

 הדלקים באמצעות צנרתנחתם הסכם לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן יוזרם  15.12.2019ביום 

"ן, בז למתקני יוזרם ומשם חיים בקריתתש"ן  של מיכלים מתחםאל קצא"א  חברת של הקיימת

 .רגולטוריות להנחיות בהתאם היתר בין וזאת

 של ההזרמה תחילת מועדמ שנים 15 של לתקופה ,מזדמן בסיס על ואה"ן בז שנחתם עם הסכםה

 מראש הודעה במתן הסכםה את לסיים זכות תהיה צד לכל כאשר, מסחריות בכמויות הקונדנסט

בהודעה קצרה יותר  הסכםה את סייםל רשאי צד כל יהיה ,בנוסף. האחר לצד יום 360 לפחות של

 שינויים בקרות וכן האחר הצד ידי-על הבקרות אירועים שונים, לרבות במקרה של הפר

 .בהסכם לאמור בהתאם הקונדנסט הזרמת את יאפשרו לא אשר ואחרים רגולטוריים
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מירבית עד לכמות  מזדמן בסיס עלכאמור  תתבצע"ן בז הסכםפי -על"ן לבז הקונדנסט הזרמת

 לעמידה בכפוף לעת מעת מירביתה הכמות את לעדכן רשאים יהיו הצדדיםשהוסכמה בין הצדדים. 

 . הסביבה להגנת והמשרד האנרגיה משרד לרבות, זה לעניין הרשויות ידי על שנקבעו בתנאים

הקונדנסט לבז"ן, כאשר שותפי  על פי ההסכם, שותפי לוויתן אינם זכאים לתמורה עבור אספקת

 הקונדנסט.  אספקתלביחס  , לרבות חשיפות המס,בכל ההוצאותמחוייבים לשאת לוויתן 

 מזכר הבנות עם תש"ן (3)

, על מזכר הבנות בלתי מחייב עם תש"ן לוויתן בפרויקט המפעילהחתמה שברון,  14.6.2021ביום 

להקמה ותפעול של תשתית ייעודית להזרמת קונדנסט  משותףפרויקט ללקידום האפשרות  בנוגע

כלי אחסון שבאתר תחנת הכוח "אורות רבין", אשר יושכרו לצורך זה, ימאסדת לוויתן למ

כליות. יובהר כי, ביצוע הפרויקט המתואר לעיל כפוף לחתימת הסכם מחייב ימוהעמסתו על גבי 

בין הצדדים, חתימת הסכם בין תש"ן לבין חברת החשמל לעניין השימוש בשטחים שבאתר תחנת 

 הכוח, ולקבלת אישורים רגולטוריים ככל שידרשו.

"ן, אפשרות נוספת להזרמת יצוין כי, נכון למועד אישור הדוח, בוחנים שותפי לוויתן, ביחד עם תש

 קונדנסט מאסדת לוויתן באמצעות מערכות תש"ן הקיימות.

 והפצה שיווק 1.7.13

 המקומי לשוק אספקה (ב)

ללקוחותיה בישראל, גז טבעי וקונדנסט  מספקתלוויתן,  ה בפרויקטשותפיהשותפות, ביחד עם 

 יםמשאבמקביל, מנהלים שותפי לוויתן  .לעיל 1.7.12 סעיףבבהתאם להתקשרויות המתוארות 

במשק המקומי ובכללם יצרני חשמל  נוספים יםיבשלבים שונים עם לקוחות פוטנציאל ניםומת

 לוויתן.  פרויקט של האספקה ולתליכ , בין היתר,בכפוף,פרטיים וצרכנים תעשייתים

פיתוחה של מערכת  בהמשךתלויה גם  להיות עשויה הנוספיםגז הטבעי לחלק מהלקוחות ההזרמת 

למועד  נכוןידי נתג"ז, ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות. -ההולכה הארצית לגז טבעי על

 משותףיווק אישור הדוח שיווק הגז הטבעי המופק ממאגר לוויתן ללקוחות מתבצע בדרך של ש

חוק " )להלן: 1988-פטור מהוראות מסוימות בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"חלבהתאם 

בתפקידו כשר  דאז ידי ראש הממשלה-על 17.12.2015, אשר נחתם ביום "(התחרות הכלכלית

 על פי הסכמי אספקה שנחתמו בין הלקוחות לבין כלל שותפי לוויתן. ו, הכלכלה

 ייצוא (ג)

 כללי (1)

 בהתאם, במצריםגז טבעי ללקוחות בירדן ו תמייצאלוויתן,  עם שותפיהשותפות ביחד 

שווקים  לאיתורשותפי לוויתן  םלעיל. במקביל, פועליג1.7.12 בסעיף המתוארות להתקשרויות

. להערכת החברה, השווקים הטבעיהגז ולקוחות פוטנצילאליים נוספים מחוץ לישראל לשיווק 

י אשר רוכש כיום ם כוללים את המדינות הקרובות לישראל )לרבות השוק הפלסטיניהפוטנציאלי

בשטחי הרשות תוכניות להקים , אף שלמיטב ידיעת השותפות, קיימות גם חשמל מישראל

באמצעות טבעי גז  מיוצאח לייצור חשמל(, ובראשן מצרים וירדן, אליהן ותחנות כ הפלסטינאית

 ם הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהםיליאוהשווקים הגלוב ,תמרוממאגר לוויתן ממאגר  צנרת

בהקשר זה יצוין  גט"ד(. – )גז טבעי דחוס CNGאו /ו )גט"ן – נוזלי טבעי גז) LNGגז טבעי באמצעות 
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גז טבעי לייצוא  פוטנציאליים פרויקטים שלכדאיות כלכלית ה כי, שותפי לוויתן בוחנים את

 , כמפורט להלן.CNG-( וFLNG –)לרבות הנזלת גז טבעי במתקן צף  LNGבאמצעות 

 צנרתייצוא באמצעות  (2)

לשווקים אזוריים, וזאת  לקידום אפשרויות שימוש בצנרת קיימת ו/או חדשה פועלת השותפות

 בנוסף להסכמי הייצוא הקיימים. 

במסגרתה אשררה הממשלה הסכם מחודש  235התקבלה החלטת ממשלה מס'  19.7.2020ביום 

 ("East-Med"), יוון ואיטליה בנוגע להקמת צינור להובלת גז טבעי בין ישראל, קפריסין 2020נואר י

 הצדדיםבמסגרתו התחייבו  ואשר, יםאהאירופ לשווקים וקפריסין ישראלבממאגרי גז טבעי 

 סוכנות ידי-על דווח 2022 ינואר חודש במהלך 46פרויקט.ההקמת ל בקשרפעולה  ביניהםלשתף 

לפיהם הוא  מסריםיוון  לממשלתהנשיא ביידן העביר  שלכי הממשל האמריקאי  רויטרס החדשות

 47.יםוסביבתי כלכלייםמטעמים  Med-East הצנרת פרויקטמודאג מקידום 

  48ירדןשוק הגז הטבעי ב (3)

הגז  צריכתחברות ייעוץ בלתי תלויות, מידע וניתוח שנתקבל מ, ובהתבסס על חברהההבנת  למיטב

 הוא הטבעי הגז. 2020 שנת של לזו בדומה, 2021בשנת  BCM  4-מקומי עמדה על כבירדן לשימוש 

מהחשמל בירדן  77% -כ 2021בשנת ש היא ההערכההאנרגיה העיקרי לייצור חשמל בירדן.  מקור

, בשנת השותפותלהערכת  אנרגיות מתחדשות. באמצעות יוצר 16% -כו, יוצר באמצעות גז טבעי

 הצריכה צפויההקרוב  בעשורו ,BCM 4  -כ של רמהלהישאר ב צריכת הגז הטבעי בירדן צפויה 2022

 גידולל, על אף הצפי בתחזית צריכת הגז הטבעי בירדן היציבות. BCM 3.8-4.2 של בטווחלעמוד 

בחדירה מואצת של אנרגיות מתחדשות לתחום ייצור  קשורהבביקוש לאנרגיה בכלל וחשמל בפרט, 

 Attarat Power) ירדנית כוח מתחנת חשמל ייצור עקב וכן, עקב מדיניות ממשלתית החשמל בירדן

plant)  נפט  פצלישמופעלת על ידיShale Oil .הוא מקור הגז  לוויתן, הדוח אישור למועד נכון

( 2021בשנת  BCM 0.5 -, לצד יבוא שולי )של כחשמל ייצור לצורך הטבעי העיקרי המיובא לירדן

 כמויות זניחות של גז טבעי.בירדן הפקה של  ישנה. כמו כן, באמצעות הצינור הפן ערביממצרים 

ידי -על LNGוביכולתה של ירדן להמשיך ולייבא  תפעוליעדיין  זה מתקן, השותפות ידיעת למיטב

כי  יצויןהגז מפרויקט לוויתן לירדן,  ייצוא לעניין .LNGשל  Spot -ה בשווקי הזדמנויות ניצול

העבודות המאפשרות את חיבור מערכת ההולכת הישראל והירדנית  ומהסתיי 2019דצמבר בחודש 

צינור גז טבעי חדש )ב( הקמת  ;לדברת קשיש תל מאזור הקיים לזה מקביל צינורבאמצעות: )א( 

מערכת ההולכה  חבר אתמבצד הירדני, ש המשךצינור  הקמת )ג( ;דברת לגבול עם ירדןמ

( FAJRצינור הפן ערבי המופעל על ידי חברת ל חיבורלצנרת ההולכה הקיימת בירדן )הישראלית 

ידי שותפי לוויתן, -תקציב בניית הצינור הצפוני, כפי שאושר על לעניין"(. הצינור הצפוני)להלן: "

עשויה לעיל. בהתבסס על הנתונים הידועים לשותפות, קיבולת הצינור הצפוני  )ד(1.7.4 סעיףראו 

                                                                    
שיעבור מישראל, דרך קפריסין ויוון לאירופה, ראו הודעת משרד האנרגיה  "Med-East"למידע אודות הסכם צינור הגז   46

  https://www.gov.il/he/departments/news/ng_021220: 1.1.2020מיום 

  https://www.gov.il/he/departments/news/east_med_080321: 9.3.2021ומיום 

  : 9.3.2021זכר הבנות להנחת כבל חשמל תת ימי "אירו אסיה", ראו הודעת משרד האנרגיה מיום למידע אודות מ
https://www.gov.il/he/departments/topics/exploration_and_production_of_oil_and_natural_gas 

47  11-01-2022-officials-greek-pipeline-gas-eastmed-misgivings-voices-rgy/ushttps://www.reuters.com/business/ene/  
ידי חברות ייעוץ -המידע המובא לעיל בנוגע לשוק הגז הטבעי בירדן ובמצרים מתבסס, בין היתר, על דוחות שפורסמו על  48

 חיצוניות.

https://www.gov.il/he/departments/news/ng_021220
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.il%2Fhe%2Fdepartments%2Fnews%2Feast_med_080321&data=04%7C01%7Csaris%40delekng.co.il%7Ca78f37da9b694b9249dc08d8e3e18746%7C6043eeae7a4e485193daf691f311e17b%7C1%7C0%7C637509905071487712%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mbBAW30hNjK%2FXD7kjJwjOAAbj%2FSDvEaN6Y1Yohx%2FinY%3D&reserved=0
https://www.gov.il/he/departments/topics/exploration_and_production_of_oil_and_natural_gas
https://www.reuters.com/business/energy/us-voices-misgivings-eastmed-gas-pipeline-greek-officials-2022-01-11/
https://www.reuters.com/business/energy/us-voices-misgivings-eastmed-gas-pipeline-greek-officials-2022-01-11/
https://www.reuters.com/business/energy/us-voices-misgivings-eastmed-gas-pipeline-greek-officials-2022-01-11/
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 BCM 10 -בכמות שנתית של עד כוהולכה למצרים דרך ירדן  לירדןהזרמה של גז טבעי  לאפשר

  לירדן ודרך ירדן למצרים.

 מצריםשוק הגז הטבעי ב (4)

משמשת בעיקר לייצור  צריכתותפקיד מרכזי בשוק האנרגיה המצרי, כאשר  מלאמהגז הטבעי 

 העיקרי האנרגיה מקור הוא הטבעי הגזולמשקי הבית.  אנרגיהעתירת  חשמל, אך גם לתעשייה

, 2021בשנת מהחשמל במצרים יוצר באמצעות גז טבעי.  80%-כ 2021 בשנת. במצרים חשמל לייצור

, 2020ביחס לשנת  16% -של כגידול , BCM 70-עמדה על כ 2020במצרים בשנת ההפקה המקומית 

  .2020לשנת ביחס  9% -עליה של כ ,BCM 64 -עמד על כ 2020הביקוש לגז טבעי במצרים בשנת ו

, בעלי יכולת LNGייצוא צורך ( לLNGהנזלת גז טבעי לייצור גט"ן )ל םשני מתקניישנם במצרים 

נדרש גז טבעי שעבור תפעולם בקיבולת מלאה מיליון טון גז נוזלי בשנה,  12.2-הנזלה כוללת של כ

הדוח,  אישורבשנה, וזאת בנוסף לביקוש המקומי. נכון למועד  BCM 18-19 -להזנתם בהיקף של כ

 אך, LNGוכן לייצוא באמצעות , המקומי השוק צרכי למילוי תמספק במצרים הטבעי הגז הפקת

שני  אחד או פועליםבקיבולת מלאה. במצב זה,  ההנזלהשל שני מתקני  להפעלה המספיק האינ

תחזיות הביקוש לשוק  ,תלויות בלתי ייעוץ חברות לפי דוחות שלהמתקנים בתפוקה חלקית. 

 BCM -, כBCM 65 -עומדות על כ 2024-ו 2023 ,2022לשנים  )למעט מתקני ההנזלה( המקומי המצרי

יקים, בשלבי פיתוח או בסבירות בהתאמה, ואילו ההפקה המקומית משדות מפ ,BCM 69-וכ 67

הפער בין תחזיות הביקוש לשנה  BCM 65-כ צפויה להישמר בסדר גודל שלגבוהה לתחילת הפקה 

לשוק המקומי המצרי לבין ההפקה המקומית החזויה צפוי אף לגדול בהמשך. ממשלת מצרים 

וקפריסין, מתוך אספקת גז טבעי מתגליות בישראל ל םפועלת ממשלת מצרים לקידום פרויקטי

( לגז טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי המשק HUBמטרה להפוך את מצרים למרכז אזורי )

במקביל  .המקומי לצד שימוש במתקני הייצוא הקיימים וקידום השקעות במתקני ייצוא חדשים

 .גז טבעי במצרים, פיתוח וההפקה בתחום החיפושהפעולות  מעודדת הממשלה המצרית את

חדשות במצרים, ו/או שיואצו פיתוחים של שדות תגליות  שיתגלופעילות אלה, ייתכן כתוצאה מ

 קיימים, באופן שישנה את תחזיות ההפקה שצוינו לעיל.

הן מידע  םמצריבו ןירדהגז הטבעי בלעניין שוק  ערכותהוה תחזיותה -מידע צופה פני עתיד  אזהרת
רך. מידע זה, מבוסס, בין היתר, על מידע שנתקבל חוק ניירות עלא 32 בסעיף תוצופה פני עתיד כמשמעו

ודאות. -מחברות ייעוץ בלתי תלויות והינו בגדר תחזיות והנחות יסוד משוערות אשר כפוף מטבעו לאי
להתממש באופן שונה מהותית,  עלולות, או ןאו חלק ןשלא להתממש, כול עלולותתחזיות והערכות אלו 

וזאת עקב גורמים שונים אשר לשותפות אין עליהם שליטה, לרבות שינויים בצד הביקוש לגז טבעי, 
לרבות הפקה מקומית, גילוי מאגרים חדשים וכניסתם להפקה, שינויים  ,שינויים בצד היצע הגז הטבעי

פים ובהם אנרגיות מתחדשות, שינויים לרבות חדירה מואצת של מקורות אנרגיה נוס ,בתמהיל האנרגיה
לרבות האצה או האטה  ,עקב השפעות מאקרו כלכליות המשליכות על הפעילות הכלכלית בשווקים אלה

 .ו'וכ ,בפעילות הכלכלית
 

שגיאה! מקור ההפניה סעיףראו הזרמת גז טבעי למצרים  המאפשרת, EMGאודות עסקת  לפרטים

 . להלן )ד(1.7.21 לא נמצא.

 לייצוא למצרים  בקשר הולכההתקשרות עם נתג"ז בהסכמי  (5)

לאספקת שירותי הולכה לא רציפים  לנתג"ז, בנוגע ברוןשבין  נחתם הסכם 28.5.2019ביום  .א

(Interruptible) הקבלה של תחנת אל תמר  לוויתן ומאגר בקשר עם הזרמת גז טבעי ממאגרEMG 

 2019התשלום על פי הסכם , "(2019 הסכם)להלן בסעיף זה: "לצורך ייצוא למצרים  באשקלון

, בכפוף להתחייבות שברון לתשלום ההולכה כמות הגז שתוזרם בפועל במערכת על בסיסיתבצע 

 בגין כמויות מינימאליות מסוימות. 
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באשקלון, עלתה יכולת ההזרמה  EMGלמערכת  , עם הפעלת מדחס בכניסה2020בחודש יולי  .ב

 -ליום )כ MMCF 500 -תשתית מערכת ההולכה הקיימת של נתג"ז, לכ במגבלות, EMGבצינור 

BCM 5 .)שבשילוב כך ,נוסףה מדחסה קן באשקלוןתמו, למצרים הייצוא להסכם בהתאם בשנה 

אפשר להגדיל את יכולת ההזרמה תידי נתג"ז, י-אשקלון על-עם הקמת המקטע המשולב אשדוד

 הישראלית ההולכה במערכות מסויימים תנאים ובהינתן ליום, MMCF 650 -כל EMGבמערכת 

 .לכך מעבר אף, והמצרית

לאספקת שירותי הולכה על בסיס מחייב  בהסכםנתג"ז  עם שברון התקשרה, 18.1.2021ביום  .ג

(Firm) הקבלה של  תחנת אל ותמרלוויתן  מהמאגריםהזרמת גז טבעי  לצורךEMG  באשקלון

", או בסעיף זה: ההולכה הסכם)להלן: " 14.2.2021 ביום לתוקף שנכנסולצורך הולכתו למצרים, 

 :תיאור תמציתי של עיקרי ההסכם להלן ."(ההסכם"

 יםמאגרהלספק שירותי הולכה לגז הטבעי שיסופק מ נתג"ז התחייבהבמסגרת הסכם ההולכה  .1

 BCM 5.5 -שמירה על קיבולת בסיסית במערכת ההולכה בהיקף שנתי של כ לרבות, ותמר לוויתן

 דמי שברון תשלם הבסיסית לקיבולת ביחס ההולכה שירותי בגין"(. הבסיסית הקיבולת)להלן: "

 לתעריפי בהתאם (,Throughputבפועל כמות הגז שתוזרם  בגין תשלום וכן( Capacity) קיבולת

"ז לספק שירותי נתגכמו כן התחייבה  49.לעת מעת שיעודכנו כפי, בישראל המקובלים ההולכה

גז נוספות מעבר לקיבולת  כמויות של( Interruptible)מזדמן הולכה לא רציפים על בסיס 

הנוספות כאמור הכמויות בגין הולכת זמינה במערכת ההולכה.  לקיבולת שתהיהבכפוף  ,הבסיסית

למיטב  לא רציפים ביחס לכמויות שיוזרמו בפועל.תעריף הולכה בגין שירותי הולכה שברון תשלם 

 הקבועה החוזית הכמות מלוא הולכת שרפשיא באופן תוכננה ההולכה מערכת, השותפות ידיעת

 .הייצוא בהסכמי

 BCM -, לתשלום בגין הזרמה של כמות גז שלא תפחת משברוןבמסגרת הסכם ההולכה התחייבה  .2

כימו על הגדלת הקיבולת הבסיסית, אזי הכמות . היה והצדדים יסההסכםלאורך כל תקופת  44

 המינימאלית להזרמה כאמור לעיל תוגדל בהתאם.

 פי הסכם ההולכה תחל במועד שבו נתג"ז תשלים את הקמת מקטע מערכת ההולכה-הזרמת הגז על .3

המועצה לענייני משק  בהתאם לאמור בהחלטת ("המקטע המשולב")להלן:  ,אשקלון-אשדוד הימי

הגז הטבעי בקשר למימון פרויקטי יצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות 

באופן שיאפשר את הזרמת מלוא "(, החלטת המועצה)להלן: "ההקמה של המקטע המשולב 

 ."(ההזרמה תחילת מועד)להלן: " הכמויות תחת הסכם ההולכה

 BCM( המועד בו הכמות הכוללת שתוזרם תהיה אמבין: ) הסכם ההולכה יסתיים במועד המוקדם .4

( עם פקיעת רישיון ההולכה של נתג"ז. גשנים ממועד תחילת ההזרמה; או ) 8( בחלוף ב; )44

להערכת השותפות, עם תום תקופת ההסכם, לא צפוי קושי בהארכתו בתעריפי הקיבולת וההולכה 

 .שיהיו נהוגים אצל בעל רישיון ההולכה באותו מועד

בגין חלק  את הסכום לשלם שברוןבהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטת המועצה התחייבה  .5

עלות הכוללת של הקמת המקטע המשולב מתוך ה( 56.5%) בפרויקטים לוויתן ותמר השותפים

 27לשלם סכום של  שברוןהתחייבה  ,מיליון ש"ח. כמו כן 738אשקלון המוערכת בסך של -אשדוד

                                                                    
 -אגורות ל 86 -נתג"ז מלקוחותיה עומדים על סך של כידי -נכון למועד אישור הדוח, דמי הקיבולת וההזרמה הנגבים על  49

MMBTU. 
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הכפלת המקטעים  כאמור, מתוך עלות כוללת של הקדמת ביצועמיליון ש"ח בגין חלק השותפים 

 ש"ח.  מליון 48 -בכ אישור הדוחנשר, המוערכת נכון למועד -חגית ושורק-דור

עמידו שותפי לוויתן ושותפי תמר ערבות בנקאית להבטחת חלקה של ה ,בהתאם להחלטת המועצה .6

לתשלום דמי  שברוןורה לעיל, ולכיסוי התחייבותה של נתג"ז בעלות הקמת התשתית האמ

, בגין העמידה השותפות ערבויות כאמור 2021, בחודש פברואר בהתאםהקיבולת וההולכה. 

ן שבעדה לטובת מסגרת הערבויות מיליון ש"ח, וכ 142-בהיקף של כ זכויותיה בפרויקט לוויתן,

 מיליון דולר. 13-פקדון בסך של כ

לעיל ויעמידו את הערבויות  ה'פסקה תמר ישאו בעלויות האמורות בושותפי  לוויתן שותפי .7

 , בהתאמה. 31% -ו 69%לעיל בשיעורים של . ו'פסקה האמורות ב

למצרים, תהיה  ותמר לוויתן יםפרויקטהבהסכם ההולכה נקבע כי אם ייפסק ייצוא הגז הטבעי מ .8

לנתג"ז בגין הביטול המוקדם, רשאית לבטל את הסכם ההולכה בכפוף לתשלום פיצוי  שברון

אשקלון, בתוספת -מעלויות ההקמה של מקטע המשולב אשדוד 120%בסכום השווה לסך של 

שברון נשר, ובניכוי הסכומים ששילמה -חגית ושורק-עלויות ההקדמה של הכפלת המקטעים דור

ולכה. עד למועד הביטול בגין עלויות ההקמה וההקדמה כאמור ובגין הזרמת הגז תחת הסכם הה

אם לאחר ביטול הסכם ההולכה יחודש היצוא למצרים, אזי יחודש הסכם ההולכה בכפוף ובהתאם 

 לקיבולת שתהיה זמינה במערכת ההולכה באותה עת. 

או עד מועד תחילת  1.1.2024תוארך עד ליום  2019תקופת ההולכה תחת הסכם , כי נקבע עוד .9

 .פי הסכם ההולכה, לפי המוקדם מביניהם-ההזרמה על

, השותפות ויתר שותפי בלוויתן ושותפי תמר על שברוןבד בבד עם חתימת הסכם ההולכה, חתמו  .ד

"( במסגרתו נקבע כי שותפי השירותים הסכם: "זה בסעיף)להלן  (back-to-backהסכם שירותים )

( תחת הסכם ההולכה וכן יהיו שברון)באמצעות טבעי תמר יהיו זכאים להוליך גז  ושותפי לוויתן

כאילו השותפים  (,back-to-back) פי ההסכם ההולכה-על שברוןאחראים לקיום התחייבויות 

, כל אחד בהתאם לחלקו כפי שברוןבלוויתן והשותפים בתמר היו צד להסכם ההולכה במקום 

שנקבע בהסכם הקצאת הקיבולת בין השותפים בלוויתן והשותפים בתמר כמפורט 

. עוד נקבע בהסכם השירותים, כי הקיבולת הבסיסית שתישמר במערכת ההולכה )כה(1.7.12בסעיף

 (חבפסקה לבין השותפים בתמר לפי השיעורים המפורטים  תוקצה בין השותפים בלוויתן שברוןל

לעיל ובהתאם לסדר הקבוע בהסכם הקצאת הקיבולת. שותפים לוויתן ותמר ישאו בדמי קיבולת 

(Capacity)  שותפי תמר(, למעט במקרה בו צד )שותפי  31%-)שותפי לוויתן( ו 69%ביחס קבוע של(

 חלקו הפנוי בקיבולת של הצד האחר. לוויתן או שותפי תמר, לפי העניין( השתמש ב

, מועד תחילת המשולבמקטע ההשלמת  בענייןמנתג"ז  המתקבלים השוטפים ניםלעדכו בהתאם .ה

 הסכמים מערכת עלשותפי לוויתן  חתמו, זאת לאור. 2023 אפריל בחודש להתאפשרההזרמה צפוי 

תוך שימוש במערכת  ,דרך ירדן, הייצוא למצריםהסכם  פי-עללאפשר הזרמת גז טבעי  שמטרתה

טאבה -ההולכה הישראלית לירדן ובמערכת ההולכה המחברת בין ירדן למצרים באיזור עקבה

דרך ירדן  הטבעי הזרמת הגז בהתאם למערכת ההסכמים כאמור, החלה. )הצינור הפן ערבי(

ההפקה ממאגר לוויתן ולהעביר את עודפי הגז הטבעי, אשר אינם המאפשרת למקסם את  למצרים

, לשוק המצרי, דרך מערכת EMGם בישראל ובירדן ו/או מוזרמים למצרים באמצעות צינור נצרכי

ידי -אשקלון על-לכה הימי אשדודההולכה הירדנית, וזאת בעיקר עד להשלמת מקטע מערכת ההו
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 של נוספת מסירה נקודת לוויתן לשותפי אישר האנרגיה משרדזה יצוין כי,  בהקשר"ז כאמור. נתג

 . ירדן, בעקבה תהיה אשר למצרים טבעי גז

-ההערכות לעיל ביחס לעלויות ההקמה של מקטע המשולב אשדוד –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
נשר, עלויות הולכת הגז, מועד -חגית ושורק-אשקלון, עלויות ההקדמה של הכפלת המקטעים דור

תחילת ההזרמה, הכמויות שניתן יהיה להזרים תחת הסכם ההולכה וההערכה בדבר האפשרות 
המובסס בחלקו על כמשמעו בחוק ניירות ערך, להארכת הסכם ההולכה מהוות מידע צופה פני עתיד 
אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, , הערכות שקיבלה השותפות מנתג"ז באמצעות שברון

והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עיכובים ותקלות בהקמת 
ויות המוערכות, אי קבלת האישורים מקטעי מערכת ההולכה, עלויות הקמה בפועל השונות מהעל

הרגולטוריים הנדרשים, שינויים בתעריפי ההולכה החלים בישראל וגורמים נוספים שאינם בשליטת 
 השותפות.

חשמל להמקור העיקרי  אהיישראל  -ורצועת עזה  (איו"ש) באיזור יהודה ושומרוןשוק הגז הטבעי  .ו

הרשות הפלסטינית  מפתחת, האחרונותים לשטחי הרשות הפלסטינית )איו"ש ורצועת עזה(. בשנ

ח חדשה לייצור וכ, וזאת, בין היתר, באמצעות קידום הקמת תחנת לייצור חשמל יכולת עצמאית

 חשמל בג'נין. 

 -לעמוד על כצפוי ג'נין  העתידיתלהערכת השותפות, הביקוש לגז טבעי לטובת הפעלת תחנת הכוח 

BCM 0.2  ,והביקוש לגז טבעי לטובת הפעלת תחנת הכוח הקיימת בעזה עתיד לעמוד על כבשנה- 

BCM 0.25 .בשנה 

משאים מנהלת השותפות, ביחד עם שותפיה בפרויקטים השונים, הדוח,  אישורנכון למועד 

 שצוינו לעיל. ת כוח ואפשרות לאספקת גז טבעי לתחנהעם בקשר ומתנים, בין היתר, 

מבוסס על  החשמל בקפריסין מייצור 90%הדוח,  אישורנכון למועד  – קפריסיןשוק הגז הטבעי ב .1

מבוססי נפט כגון דיזל. בנוסף, לקפריסין קשיים בהתחברות לתשתיות מיובאים שימוש במוצרים 

למיטב ידיעת השותפות, ממשלת עם זאת, האנרגיה באירופה בשל מיקומה הגיאוגרפי והיותה אי. 

קפריסין וחברת החשמל הקפריסאית פועלות לקידום החלפת השימוש במוצרים מבוססי נפט 

הקימה ממשלת קפריסין את חברת הגז הציבורית  2007בשנת לייצור חשמל בשימוש בגז טבעי. 

וסחר של גז שאחראית באופן בלעדי על ייבוא, אחסון, שיווק, הובלה, אספקה  "(,DEFA)להלן: "

פי תקנות -טבעי בקפריסין לרבות ניהול מערכת ההולכה והחלוקה של גז טבעי בקפריסין. על

בנוגע למשק הגז הטבעי בקפריסין לחברת הגז האמורה קיימת  2007בשנת בקפריסין שהותקנו 

 שותפיה עם ביחד, ומקדמת ממשיכה השותפות. בלעדיות על יבוא ושיווק של גז טבעי בקפריסין

 ממאגר טבעי גז ייצוא עם בקשר שונים בשלבים, ומתנים משאיםאו /ו מגעים, אפרודיטה גרבמא

חיבור לתשתיות קיימות באגן הים  לרבות ,המצרי השוק ובכללם אזוריים לשווקים, אפרודיטה

משא ומתן לאספקת גז טבעי להזנת מתקן ההנזלה הקיים בעיר אידקו שבמצרים בהיקף התיכון ו

  שנה. 15-10 -בשנה לתקופה של כ BCM 6 -של כ

המידע המפורט לעיל בנוגע למגעים ו/או למשאים ומתנים כאמור, מהווה  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
חוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או לא 32סעיף ב תומידע צופה פני עתיד כמשמעו

חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, 
יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים  כאמורובפרט אין ודאות כי המגעים ו/או המשאים ומתנים 

 .ן לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, ככל שייחתמוושיתקיימו התנאים הנדרשים לפי כל די

 (LNG)גט"ן/ נוזלי טבעי גז (6)

ייעודיות למדינות  כליותיאפשרות להנזלת הגז ושינועו במצב נוזלי )גט"ן( במ בוחנת השותפות

גז טבעי הינו פרויקט מורכב ביותר, בין  מתקן להנזלת בניית"ן. לגט ביקוש יששונות אשר בהן 

הנזלה שקיבולת ההנזלה שלהם היא מיליוני טונות היתר, בשל היקף ההשקעה העצום של מתקני 
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ומסחריים הכרוכים  , רגולטורייםגט"ן בשנה, ובשל אתגרים תכנוניים, הנדסיים, סביבתיים

 בפרויקט מסוג זה. 

חד עם שותפיה במאגר לוויתן וצדדים שלישיים, משא נכון למועד אישור הדוח, מנהלת השותפות, י

ומתן בקשר עם בחינת האפשרויות לייצוא גז טבעי למתקני ההנזלה במצרים, הנזלתו ומכירתו 

. לצורך כך תידרש הקמת צנרת גז ייעודית מישראל למצרים, וזאת בנוסף LNG -בשווקי היעד ל

 .להרחבת יכולת ההפקה ממאגר לוויתן

, אשר ( שימוקם בים על גבי אניה ייעודיתFLNGהקמת מתקן הנזלה צף )שותפות בנוסף, בוחנת ה

 מצד לוויתן מאסדת מטופל גז יקבל, שיוקם ככל, זה מתקן. LNGמשמשת לייצור ואחסנה של 

  .שני מצד ייעודיות אוניותידי -על שייפרק נוזלי גז וייצר, אחד

  (CNGגז טבעי דחוס ) (7)

( CNGלייצא גז למדינות באגן הים התיכון באמצעות דחיסת הגז הטבעי ) בוחנת אפשרות השותפות

. ייצוא גז טבעי באופן זה עשוי או שימוש במיכלים יעודיים ניידים ושינועו באוניות ייעודיות,

חדשים ונוספים, לרבות יוון, איי הים התיכון, איטליה ומדינות נוספות. לאפשר גישה לשווקי ייצוא 

טבעי ישראלי באופן זה.  לקוחות המעוניינים ברכישת גזהשותפות קיימה דיונים ראשוניים עם 

 שינועבאמצעות  CNGיצוין כי למיטב ידיעת החברה, בעולם לא קיימים כיום פרויקטים לאספקת 

 .גדולים בהיקפים ימי

  הזמנות צבר 1.7.14

 ואשר חושב למועד אישור הדוח,, נכון החברה לזכויותהמיוחס  ההזמנות צברנתונים בדבר  להלן  (ד)

( שנקבעו בהסכמים מחייבים Take or Pay-בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות )לפי כמות ה

 ( בהם התקיימו כל התנאים המתלים( לאספקת גז טבעי וקונדנסטFirm)הסכמים על בסיס מחייב )

נלקחו בחשבון כמויות שנצרכו  וכןלוויתן, אותן התחייבו הלקוחות לצרוך או לשלם,  מפרויקט

מזדמן ו Spotאספקה על בסיס  חוזיבמסגרת  2022פברואר -ינואר בחודשיםבפועל 

(Interruptible .)האופציות כל( 1העיקריות הבאות: ) הנחותה בסיס על בוצע ההזמנות צבר תחשיב 

לא נלקחה בחשבון הקטנה  (2)תמומשנה;  החוזית הכמות להקטנת בישראל ללקוחותהמוקנות 

על  מחירי הגז מבוססים Carry Forward; (3)בשל מימוש  Take or Pay -כמויות ה אפשרית של

( 4) -ושפרסמה החברה; לוויתן התזרימים המהוונים בפרויקט בחשבון לצורך ההנחות שנלקחו 

 :השנתיות המינימליות בהסכמי הייצוא למצרים לא יחול שינוי בכמויות

 תקופה

צבר הזמנות 
 )במיליוני דולר(

נכון ליום 

31.12.202150 

Q1 2022* 107-כ 

Q2 2022* 104-כ 

Q3 2022* 104-כ 

Q4 2022* 104-כ 

 354-כ 2023

                                                                    
נכון למועד אישור הדוח, לא חל שינוי מהותי בצבר ההזמנות, וזאת על שאף שאינו כולל כמויות תחת הסכמים שנחתמו   50

 .ועד למועד אישור הדוח 1.1.2022החל מיום 
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 תקופה

צבר הזמנות 
 )במיליוני דולר(

נכון ליום 

31.12.202150 

 365-כ 2024

 366-כ 2025

 356-כ 2026

 361-כ 2027

 371-כ 2028

 373-כ 2029

 374-כ 2030

 377-כ 2031

 

 לתנאי הסכמי מכירת הגז )ככל שנקבעו( ביחס ובהתאםהחלוקה בין הרבעונים נעשתה באופן לינארי  *

 .השותפות ולהנחות שתסופקנה הגז לכמויות

הערכות השותפות בדבר מועד והיקף ההכנסות הצפויות מצבר ההזמנות  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת
חוק ניירות ערך, המבוססות על כמויות הגז ל א32 סעיףב תוהינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו

, ובהתבסס על הנחות לוויתן לאספקת גז טבעי מפרויקטהמינימאליות שנקבעו בהסכמים המחייבים 
התממשותן, וזאת בין היתר, עקב לגבי כל ודאות אין  גבי כמויות ומחירי הגז הטבעי, אשרשונות ל

 להלן.  0 סעיףבהשפעתם האפשרית של גורמי הסיכון הכרוכים בפעילות השותפות, כמפורט 

היה בהיקף  ,2020 , כפי שנכלל בדוח התקופתי לשנת2021מפרויקט לוויתן לשנת ההזמנות  ברצ (ה)

לסך  2021הסתכמו בשנת מפרויקט לוויתן הכנסות השותפות  ,דולר. בפועל מיליון 670-כספי של כ

בתקופה לבין ההכנסות בפועל  2021לשנת ההזמנות  נתוני צברדולר. הפער בין מיליון  883 -של כ

כמויות הגז המינימאליות בפועל עלו על  שכמויות הגז שסופקו ללקוחותמכך בעיקר נובע  זו

 . האספקה שנקבעו בהסכמי

 תחרות  1.7.15

 ישראלב טבעי גז תגליות (ו)

שוק המקומי מתבצעת כיום באמצעות צנרת ומיועדת בעיקרה לפרויקט לוויתן מאספקת גז טבעי 

העיקרית שיש לשותפות בשוק התחרות נכון למועד אישור הדוח, . סמוכותשווקים במדינות וכן ל

תנין  המאגריםהשותפים בפרויקט תמר ועם אנרג'יאן, הבעלים של עם  איההגז הטבעי המקומי 

 במדינות שכנות ויבואני גט"ן. הפועלים  בעלי נכסי נפט וגז טבעיכריש, וכן עם ו

 םתמר, שהו לוויתן יבמאגרהמכריע של הגז הטבעי שמסופק כיום למשק הישראלי מקורו 

דוח , בשטח מדינת ישראל. בנוסף, מסופקות אישור ה, נכון למועד יםהמפיק יםהיחיד יםהמאגר

ית הגיזוז דרך יבאמצעות אונ (LNGנוזלי ) לחברת החשמל כמויות קטנות של גז טבעימדי פעם 

וזאת בהתאם לתנאי האספקה במשק, לצורך מתן גיבוי ובשים על ידי נתג"ז המצוף הימי שהוקם 

 .לב לסביבת המחירים הגלובאלית

מיועדים לאספקת גז לשוק  וכריש שבבעלות אנרג'יאן על פי הוראות מתווה הגז, מאגרי תנין

כריש  מאגרתחילת ההפקה מ'יאן, אנרג דיווחיועל בסיס  החברהמיטב ידיעת ל המקומי בלבד.

  .2022 לשנת השלישיברבעון להתחיל  הויצפ

בין שותפי תמר נחתם הסכם שנועד לאפשר שיווק נפרד של הגז הטבעי, אשר נכנס לתוקף בחודש 

. למיטב ידיעת השותפות, נכון למועד אישור הדוח, לא נחתמו הסכמי מכר גז נפרדים 2021מאי 
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. התחרות את להגביר עשוישותפי תמר  ידי-ידי מי משותפי תמר. יצוין כי, יישום הסכם זה על-על

ידי שותפי לוויתן יחדיו, ולא -הדוח, שיווק הגז המופק ממאגר לוויתן מתבצע על אישור נכון למועד

התפעול המשותף בפרויקט לוויתן, זכאי כל הסכם  פי-. עלהגז של נפרד לשיווקנקבעו הסדרים 

 נפרד לשיווק הסדרים שייקבעו ככלשותף, בתנאים מסוימים, ליטול את חלקו בגז ולשווק בנפרד. 

 .התחרות את להגביר הדבר עשוי לוויתן בפרויקט המופק הגז של

 חיפושי הגז והנפט בשנים האחרונות  (ז)

לחיפושי נפט  חי המים הכלכליים של ישראלשטהכריז שר האנרגיה על פתיחת  15.11.2016ביום 

, העניק משרד האנרגיה ביום הראשון התחרותי ההליך במסגרת. וגז טבעי, בהליך תחרותי

 9.4.2018היוונית, וביום  רישיונות חיפוש במים הכלכליים של ישראל לחברת אנרג'יאן 5 15.1.2018

הדוח,  אישור נכון למועד העניק רישיון חיפוש נפט בבלוק אחד לקונסורציום של חברות הודיות.

הקונסורציום של החברות ההודיות ויתר על זכויות להמשך חיפושים בשטח הרישיון. כמו כן, ביום 

", 22בשטח הרישיון "בלוק הודיעה אנרג'יאן על ויתור על זכויות להמשך חיפושים  10.11.2020

 רישיונות חיפוש אשר הוענקו לה במסגרת ההליך התחרותי. 4ולפיכך נותרו בידיה 

הודיע שר האנרגיה על הליך תחרותי שני לחיפושי גז טבעי ונפט במים הכלכליים  4.11.2018ביום 

קמ"ר  1,600-כמקבצים בגודל של  5 -ב )בלוקים(רישיונות חיפוש  19 וצעוהשל ישראל, במסגרתו 

הכולל שתי חברות  קונסורציוםהעניק שר האנרגיה ל 28.10.2019 ביום, זההליך במסגרת כל אחד. 

 בשני הנפטרישיונות  8ורציו  )המפעילה(, Pharos Energy Plc ,Capricon Energy Plc בריטיות,

 .אחד מקבץב נפטרישיונות  4והזדמנות ישראלית )המפעילה( אנרג'יאן ול מקבצים

 יצוין כי, השותפות ושברון היו מנועות מלשתתף בשני ההליכים התחרותיים הראשונים.

 וצעהי במסגרתו לישש הודיע שר האנרגיה על יציאתו לדרך של הליך תחרותי 23.6.2020ביום 

שעד לפקיעתו היה בבעלות , Dהמשתרע על חלקים נרחבים מרישיון אלון  ,"72"בלוק  -רישיון יחיד 

דוח, לא נתקבלה אישור הלעיל. נכון למועד  ב סעיףאודות הליך זה ראו לפרטים  והשותפות.שברון 

בגבול  גובל 72תשובה ממשרד האנרגיה בקשר עם זכיה בהליך התחרותי השלישי. יצוין כי, בלוק 

רישיון  TotalEnergies -ל העניקה לבנון, כי יצוין עודהימי, הבלתי מוסדר, בין ישראל ולבנון. 

למיטב ידיעת השותפות, התקיימו בשנה האחרונה . 72אשר חופף בחלקו לבלוק  9חיפוש בבלוק 

 שיחות בין המדינות, בתיווך ארצות הברית, בקשר עם הסדרת הגבול כאמור, אך מבלי שהגיעו

 להסכמות סופיות בעניין.

, הודיע שר האנרגיה על יציאתו לדרך של הליך תחרותי רביעי לחיפושי גז טבעי ונפט 7.1.2021 ביום

 6 -ל מאוגדיםרישיונות חיפוש )בלוקים( אשר  25-כ יוצעובמים הכלכליים של ישראל במסגרתו 

 כיהודיעה שרת האנרגיה,  15.12.2021ביום קמ"ר כל אחד.  1,600מקבצים בגודל מקסימלי של עד 

הליך הרביעי ה את קדםלא י האנרגיה משרד 2022 בשנתההודעה על ההליך התחרותי הרביעי,  חרף

 אנרגיות אגף להקמת יוקצו והמשאבים הקשב מירב וכילמתן רישיונות לחיפושי גז טבעי, 

 51.האנרגיה במשרד מתחדשות
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של גז  לתגליותנות קיימים ו/או חדשים כאמור לעיל, יובילו ככל שקידוחים שיבוצעו בשטחי רישיו

בהיקפים משמעותיים וככל שתגליות אלה )ככל שתהיינה( תפותחנה, הרי שגם מאגרים אלה  טבעי

  .השותפות של הפעילות תחרות בתחום ויהו

( גילתה לפני למעלה Shell)כיום בבעלות  British Gasקבוצת  ,החברהלמיטב ידיעת  ,עוד יצוין כי

-, שהיקף המשאבים שבו מוערך בכGaza Marineשנים מול חופי עזה מאגר גז טבעי המכונה  15 -מ

TCF 1לרשות הפלסטינית. או /, ויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק גז טבעי למשק המקומי ו 

 (LNGיבוא גט"ן ) (ח)

ואוניית  למשק המקומי באמצעות המצוף הימי (LNG)החל יבוא של גט"ן  2013בחודש ינואר 

כלית גט"ן ההופכת ימיועד לקלוט מ LNGמול חופי חדרה. המצוף הימי לייבוא  LNGלייבוא  הגיזוז

 . ליום BCF 0.5 -כ עד באמצעות אוניית הגיזוז, בהיקף של גט"ן לגז

אוניית הגיזוז, אשר פרסם משרד האנרגיה הודעה לפיה  29.12.2020ביום בהקשר זה יצוין כי, 

ושימשה לאורך השנים כגיבוי למשק האנרגיה בישראל למקרה של מחסור  2013 שנת פועלת מאז

 ,הנראה ככל,תיושםההחלטה  2022.52בשנת בגז טבעי בשעות השיא או תקלה, תסיים את פעילותה 

התשתית הקיימת לאוניית  עם זאת,כריש.  ממאגר הסדירה המסחרית ההפקה תחילת לאחר

 גיזוז תישאר מוכנה לפעילות, ותשמש את המשק במקרה הצורך.ה

 פחם ומוצרי אנרגיה חלופיים אחרים (ט)

הקשור  פחם ומוצרי אנרגיה חלופיים אחרים מהווים אף הם תחרות לספקי הגז הטבעי. בכל

פחם ב השימוש מול אלבתחרות  טבעיהגז הידי חברת החשמל, נמצאים ספקי -לצריכת גז טבעי על

לשם ייצור חשמל, ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז הטבעי עשויים להיות מושפעים ממחיר הפחם 

להפחתת  אודות החלטת ממשלת ישראל בנוגעבעולם וממדיניות המיסוי עליו בישראל. לפרטים 

  ן.הלל )א(1.7.18 סעיףהשימוש בפחם, ראו 

בנוסף, הגז הטבעי המסופק על ידי השותפות ללקוחות תעשייתיים, מחליף שימוש בדלקים 

נוזליים, כגון סולר ומזוט. מחיר הדלקים הנוזליים הינו בדרך כלל גבוה יותר ממחיר הגז הטבעי 

ידי השותפות, אולם על אף היותם מזהמים, ירידה במחירי הנפט בעולם עלולה להפוך -המסופק על

ה לתחרותיים בהשוואה לגז הטבעי המסופק לצרכנים אלה. עם זאת יצוין, כי המשרד דלקים אל

להגנת הסביבה נוקט בצעדי מדיניות שנועדו לוודא כי מפעלים עם תשתית חיבור המאפשרת 

יצוין כי, בנוסף לאמור לעיל, קיים צפי שימוש בגז טבעי ימנעו משימוש בדלקים נוזליים מזהמים. 

מימן לתמהיל מקורות האנרגיה. מימן עשוי לשמש כדלק או כנשא אנרגיה  לכניסה הדרגתית של

הגז הטבעי פיצוח מתוך  פיצוח מתוך גז טבעי )מימן אפור(,בהן וניתן להפיק אותו בשיטות שונות, 

ביחד עם טיפול בפחמן דו חמצני הנוצר בתהליך )מימן כחול(, והפקתו בתהליך אלקטרוליזה של 

נטול טביעת רגל פחמנית והשימוש המימן עצמו ר מתחדש )מימן ירוק(. מים באמצעות חשמל ממקו

המגמה הגוברת בשוק ומכאן יתרונו, על רקע אינו מלווה בפליטת גזי חממה להפקת אנרגיה בו 

האנרגיה העולמי להפחית ככל שניתן את פליטות גזי החממה בכלל, ואת פליטות הפחמן הדו 

היצרן היחיד בישראל של מימן במועד הדוח הוא בז"ן, חמצני בפרט. למיטב ידיעת השותפות, 

המייצר מימן אפור. עם זאת, מספר חברות בישראל וכן חברות אנרגיה וטכנולוגיה בוחנות ייצור 

לדוגמה, לפי פרסומים כך וחלקן אף מצויות בשלבי פיתוח מתקדמים. , מימן בשיטות שונות

                                                                    
 https://www.gov.il/he/departments/news/press_291220מידע נוסף זמין באתר משרד האנרגיה, בכתובת:   52

https://www.gov.il/he/departments/news/press_291220


 82 -א 

 

ת דלק מימנית ראשונה בארץ, בשיתוף פעולה מתוכננת הקמה של תחנ 2022בעיתונות, במהלך שנת 

 .בין סונול ישראל וקבוצת בז"ן

 מקורות אנרגיה מתחדשת (י)

 )ד(1.7.3 סעיף ורא לפרטיםשפרסם משרד האנרגיה ) 2021דוח הסקירה מחודש נובמבר  פי-על

 ןמשקל מעליית, היתר בין, נבעו 2021 בשנתהדרמטיים במשק האנרגיה העולמי  השינוייםלעיל(, 

 שהעולם הראשונית האנרגיה מכלל 12% -לכ 8% -מכ האחרון בעשור המתחדשות האנרגיות של

של ממשלות,  מוצהרת מדיניות : )א(במקביל שהתרחשו תהליכים משני כתוצאה בעיקר זאתו, צרך

טכנולוגיים בתחום  שיפורים )ב( -ו; האקלים בעיקר במדינות המפותחות, להתמודדות עם משבר

תחזית  (IEA)האנרגיות המתחדשות, אגירה וניהול ביקושים. לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית 

ה ביעדים המובטחים של בירידה, בהינתן עמיד נמצאתהביקושים לכלל הדלקים הפוסיליים 

המדינות להפקת אנרגיה מתחדשת. על רקע זה, ההשקעות של המגזר העסקי בדלקים פוסיליים 

, שכן קיים חשש משמעותי לגבי הביקושים בטווח הארוך התמתנוובטכנולוגיות שקשורות בהם 

 לדלקים פוסיליים.

)אשר נמשכה גם בחודשים  2021באירופה בשנת  עם זאת, על רקע נסיקת מחירי הגז הטבעי יחד

(, כותבי הדוח מדגישים כי על מנת לענות על הביקושים לאנרגיה בשנים 2022הראשונים של שנת 

הקרובות, יש להמשיך לבצע השקעות משמעותיות בסקטורים של הגז הטבעי והנפט כבר בשנים 

 ת יעדי האנרגיה המתחדשת. אלה, על מנת להבטיח אספקת אנרגיה רציפה ואמינה עד להשג

למדינות מפותחות אחרות, ממשלת ישראל אימצה מדיניות המקדמת מעבר לכלכלה דלת  בדומה

ניתנים כיום תמריצים משמעותיים לפיתוח מקורות של אנרגיה מתחדשת,  פחמן, ובמסגרת זו

לפרטים גז הטבעי שמוכרת השותפות לצורך ייצור חשמל. לכדוגמת שמש ורוח, המהווים תחרות 

למיטב ידיעת החברה, שיעור . להלן 1.7.18 סעיף, ראו יעדי הממשלה בעניין זהנוספים אודות 

במדינת האנרגיה שנצרכה מסך  8.1% -כ 2021מאנרגיה מתחדשת היווה בשנת הצריכה בפועל 

שיעור ייצור החשמל  ,להלן )ג(1.7.18 פי יעדי הממשלה, כמפורט בסעיף-עלבשנה זו.  ישראל

, וזאת, בין היתר, 2030מסך ייצור החשמל בשנת  30% -לכ מיועד להגיע מאנרגיה מתחדשת

גיבוש תוכניות , תמריצי מס למתקני ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ,באמצעות תמיכה רגולטורית

. יצוין כי, לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ישנם יתרונות רבים שונות והסרת חסמיםפעולה 

בישראל בעיקר בהיבט הסביבתי, אך יחד עם זאת בישראל, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

עדיין  אשר זמינה באופן חלקי ומוגבל, נחשבתמתייחס בעיקר לאנרגיה סולארית שהינה טכנולוגיה 

כת שטחים נרחבים. עם התפתחות הטכנולוגיה כאמור, במקביל להתפתחות יקרה באופן יחסי וצור

טכנולוגיה לאגירת חשמל אשר תאפשר ייצור זול ויציב של חשמל מאנרגיה סולארית, חלקה של 

 האנרגיה המתחדשת בתמהיל ייצור החשמל בישראל צפוי לגדול.

 שכנות במדינות ופעילויות חיפושים תגליות גז טבעי (יא)

גז טבעי במדינות שכנות, אם יפותחו, ופעילויות חיפושים שיביאו לתגליות של מאגרים  תגליות

השותפות עוקבת אחר פעילות ומגמות . לוויתן למאגרחדשים, אם יפותחו, יהוו אף הם תחרות 
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 פרטים להלןהחיפושים, הפיתוח וההפקה במדינות האיזור, וביניהן מצרים, קפריסין, לבנון וירדן. 

  53:לישראל השכנות במדינות חיפושים ופעילויות ותתגלי בדבר

 מצרים (1)

 .TCF 25 -ומשאבים מותנים בהיקף של כ TCF 30 -עתודות בהיקף כ :משאבים .א

 .BCM 70 -התשתית הקיימת מאפשרת הפקה של כ: יכולת הפקת גז נוכחית .ב

, וזאת בהשוואה לביקוש BCM 64 -הסתכם לכ 2021 בשנת סך הביקוש המקומי: ביקוש מקומי .ג

ותחזיות  2021 -ו 2020לפרטים אודות היקף הביקוש המקומי בשנים  .2020בשנת  BCM 59 -של כ

 .לעיל (4)ג()1.7.12ראו סעיף הקרובות לביקוש המקומי במצרים לשנים 

אשר הממוקם באידקו,  ELNGמתקן  : )א(LNGשני מתקני במצרים קיימים : מתקנים בולטים .ד

מתקן )ב(  -ולשנה;  LNGמיליון טון  7.2 -כשל  יכולת ייצורעם ו Shellבבעלות עיקרית של נמצא 

SEGAS  ,בבעלות עיקרית של אשר נמצא הממוקם בדמייטהEni  כשל המוערכת  יכולת ייצורעם- 

ייצוא היקף הייתה הטובה ביותר בעשור האחרון מבחינת  2021שנה. שנת ל LNGמיליון טון  5

LNG אודות שוק ה לפרטים נוספיםמיליון טון.  7 -המוערך בכמצרים, מ- LNG  במצרים, ראו סעיף

 לעיל. (4)ג()1.7.12

מהגז כאמור  73% -, כאשר כBCM 72 -עמדה על כ 2021הפקת הגז במצרים בשנת  :מצב הפקה .ה

 -מהווה כה Zohrמאגר  הופק משדות גז טבעי בים התיכון. בתוך כך, המאגר הבולט ביותר הינו

, BCM 27 -עמדה על כ Zohrההפקה ממאגר  2021. בשנת במצריםמסך הפקת הגז המקומית  40%

 .שדההשל  מיכולת ההפקה המקסימלית 86% -המהווה כ

רישיונות  מצרים, הציעה 2021בשנים האחרונות, ובפרט בשנת : מצב פעילות אקספלורציה .ו

הרישיונות באזור הים התיכון מרבית במסגרת מכרזים.  בין היתר, בהיקף נרחב, אקספלורציה

 -, וShell ,Chevron ,BP ,Eni ,ExxonMobilהוענקו לחברות המובילות בתעשייה, וביניהן 

TotalEnergies. 

 כמויות הגז המופקות עולה סך, 2017 שנתב Zohr מאגרתחילת ההפקה מ מאז: מאזן ייבוא/ייצוא .ז

הביקושים המקומיים, בין היתר לרוב על הסך ביקושים המקומיים. בהתאם לתחזיות שונות, 

כתוצאה מגידול האוכלוסייה הצפוי, יהיו גדולים מיכולת ההפקה המקומית החזויה. יתרה מכך, 

בכדי להזין את מתקני ההנזלה שבאמצעותם שואפת מצרים לייצא גז טבעי, נדרשת כמות גז טבעי 

 .BCM 18 -נוספת בכמות של עד כ

 קפריסין (2)

 מיםשתי תגליות משמעותיות ב 2019 -ו 2018בשנים  הוכרזוה, אפרודיט מאגרל פרט :משאבים .א

פרסומי החברות המפעילות ( המכילות, על פי "קאליפסו" -"גלאוקוס" ו)הכלכליים של קפריסין 

 אימות קידוחי טעונות כאמור התגליות 54.אחת כל, TCF 8-5 in place -, מוערכות בהיקף של כבהן

למועד אישור הדוח, טרם פורסמו תוצאות קידוח  נכון .כלכלי וניתוח משאבים הערכתלצורך 

פסו יקאל תגליתב Eniהערכה של  וקידוח, ExxonMobilידי -גלאוקוס שבוצע על תגליתהערכה ב

                                                                    
 ידי סוכנויות מובילות בתחום ועיתונות מקצועית.-וססים על מידע המפורסם עליצוין כי, הנתונים והתחזיות שלהלן מב  53
54    "in place "- .משמעו, כמות הגז במאגר. הכמות שניתן להפיק בפועל הינה נמוכה באופן משמעותי 
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הבנת השותפות, בין האפשרויות לפיתוח התגליות  למיטב. 2022 שנת במהלך התבצעמתוכנן ל

, שיתבצע ככלת אלו, ותגלי פיתוחהאמור, לאפשרות לייצוא למצרים. לאור  עשויה להיבחןכאמור

 עשויה להיות השפעה על פעילות השותפות בקפריסין ו/או במצרים.

 .אין: נוכחית גז הפקת יכולת .ב

גז טבעי. לפרטים נוספים אודות  אינה צורכתהדוח, קפריסין אישור : נכון למועד מקומי ביקוש .ג

 .לעיל 1(ו.5)ג()1.7.12 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.השוק הקפריסאי, ראו סעיף

נמצא בשלבי הקמה בואסיליקוס  LNGלייבוא ( FSRU) צף גיזוז מתקן. אין: בולטים מתקנים .ד

 China Petroleum Pipeline Engineeringקונסורציום בהובלת חברת  ידי-לע קפריסיןשבדרום 

Co. Ltd. . 2023 שנת להתחיל לפעול במחצית הראשונה שלצפוי המתקן. 

 . אין :הפקה מצב .ה

לחברות נפט וגז  הימי השטחרוב  פני על רישיונותקפריסין העניקה : אקספלורציה פעילות מצב .ו

בין קפריסין לטורקיה בקשר מחלוקת ה. ExxonMobil -ו, Eni ,TotalEnergies מובילות, וביניהן

גורמת לעיכובים בתוכניות העבודה ברישיונות  יסיןכלכליים של קפרהמים בזכויות עם ה

 הממוקמים בשטחי המחלוקת.

 בחודש. LNGלייבוא  FSRUהקמת מתקן נכון למועד אישור הדוח, החלה : ייצוא/ייבוא מאזן .ז

 שונות הצעות 25 התקבלושפרסמה  מכרז במסגרת כי קפריסין ממשלת עדכנה ,2020 דצמבר

נטית וו, בהיעדר רגולציה רלעתידי באשר לייצוא עתיד.ב הסכמים על לחתוםז, במטרהגלייבוא 

בקפריסין בכל הנוגע למתקני ייצוא של גז טבעי, לא ניתן להעריך כיצד תגליות נוספות, ככל 

טבעי מקפריסין ועל התחרות, ככל הגז ה ייצואשתהיינה, עשויות להשפיע, אם בכלל, על אופן 

 תיות הייצוא.שתתפתח, בכל הנוגע לשוק המקומי ולגישה לתש

 לבנון (3)

 : טרם התגלו. משאבים .א

 : אין.נוכחית גז הפקת יכולת .ב

 של בהיקף הינהלייצור חשמל בלבנון  הקיימת התשתית, הדוח אישור למועד נכון: מקומי ביקוש .ג

באמצעות גז טבעי  לייצור ניתנים MW 25% -כ מתוכםישראל(,  זו של)פחות מעשירית מ GW 2 -כ

 שבצפון המדינה. בתחנת הכוח בדיר עאמר

 : אין.בולטים מתקנים .ד

 .אין: הפקה מצב .ה

ידי לבנון שני רישיונות בלבד -למועד אישור הדוח, הוענקו על נכון: אקספלורציה פעילות מצב .ו

 יתר. תקידוחים בשנתיים הקרובו בהם, אשר ייתכנו TotalEnergiesבראשות  לקונסרציום

 קיץ חודשי במהלך להיסגרבמסגרת מכרז שצפוי  מוצעיםהשטחים במים הכלכליים של לבנון 

עם  בקשרהמחלוקת מ מושפעתאקספלורציה בדרום המים הכלכליים של לבנון נתונה ה. 2022

 במכרז המוצע 72 בלוק את, חופף בחלקו בפרט 9 בלוקכך,  בתוךהגבולות הימיים עם ישראל. 

 .D אלון רישיון של יולגבולות משיק וכן, ישראל של הכלכליים במים ונפט גז לחיפושי



 85 -א 

 

מצויה במשבר  בלבד, גזייבוא  על לבנון מתבססת ,הדוח אישור למועד נכון :ייצוא/ייבוא מאזן .ז

, לבנון סיכמה עם מצרים על בתקשורת פרסומים לפיהסכם פעיל לייבוא גז. אנרגטי עקב היעדר

 .ליום MMCF 60 -של כ מוערךייבוא גז אל תחנת הכוח בדיר עאמר, בהיקף 

 ירדן (4)

 של מצבורקיים  . בנוסף,Risha בשדה BCF 70 -ככלל משאבי הגז בירדן מסתכמים ל: משאבים .א

 .Attarat המפותח המסגרת פרויקט תחנת הכוח שמן פצלי

 .שנהב BCM 0.1 -כ מופקים Risha בשדה: נוכחית גז הפקת יכולת .ב

 הביקוש מהיקף ומושפע בשנה BCM 4.2-3.6 -כלהמקומי בירדן מסתכם  הביקוש: מקומי ביקוש .ג

אנרגיות מתחדשות ותזקיקי נפט. הגז  , הכולליםלגז פייםיחלהחשמל באמצעים  ייצורמו לחשמל

 .NEPCOמסך המקורות לייצור חשמל של חברת החשמל הירדנית  80% -הטבעי מהווה כ

, LNG לייבואעקבה שבירדן קיים מתקן  במפרץ, הדוח אישורלמועד  נכון: בולטים מתקנים .ד

Golar Eskimo FSRU ,טון יליוןמ 0.8ייבאה ירדן  2020 בשנת. 2025 שנתלעד  מוחכר אשר LNG 

 .כלל LNGלא ייבאה  2021ובשנת 

כמו כן, הינו שדה הגז המפיק היחיד.  Rishaהגז  שדה, הדוח אישורלמועד  נכון: הפקה מצב .ה

השנים  5 במהלך BCM 0.2 -לכמשדה זה קצב ההפקה  הגדלת לצורך קידוחים מתוכננים

 הקרובות.

 במהלכו אקספלורציה מכרז על ירדן הודיעה 2021 אפריל בחודש: אקספלורציה פעילות מצב .ו

חברת הנפט  דיווחה, כאמור במכרז הזוכיםפורסמו שמות  שטרם אף על. שונים בלוקים 9 -כ הוצעו

 .אלה מבלוקים באחד לערוך צפויה שהיא אקספלורציה קידוחי על NPCהירדנית 

, בעיקר טבעי ואנרגיה גז ייבוא עלירדן  מתבססת, הדוח אישורלמועד  נכון :ייצוא/ייבוא מאזן .ז

 (3)ג()1.7.12 סעיף ראו ,ירדןב הטבעי הגז שוקממצרים. לפרטים נוספים אודות  עטומ מישראל

 לעיל.

 עונתיות 

, צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל, מושפעת, בין היתר, משינויים עונתיים ובירדן , במצריםבישראל (א)

השלישי של ו הראשוןברבעון  ,כניות התחזוקה של יצרני החשמל. בדרך כללובביקושי החשמל ומת

במצרים, צריכת הגז מושפעת הקיץ( צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר. ו החורףהשנה )חודשי 

מהותית מהביקושים לחשמל ולאנרגיה לשם קירור ולפיכך חודשי הקיץ מהווים את חודשי השיא 

 . בביקוש לגז טבעי

 בשנתייםויתן לו ( מפרויקט100%נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי )במונחי  להלן (ב)

 : 55האחרונות

 ראשון  רבעון תקופה
 (BCM-)ב

 שני רבעון
 (BCM-)ב

 שלישי  רבעון
 (BCM-)ב

 רביעי רבעון 
 (BCM-)ב

2020 1.6 1.4 2.3 1.9 

2021 2.7 2.8 2.8 2.6 

                                                                    
 ..BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי לוויתן ושותפי תמר מעוגלים לעשירית    55
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  בפרויקט לוויתן מתקנים וכושר ייצור

 הפיתוח של פרויקט לוויתן לתכניתא' 1שלב  (ג)

 :כדלקמן, עיקריים מקטעים 5 -מ מורכבת לתוכנית הפיתוח א'1 שלב של ההפקה מערכת

. אחת, כל ליום MMCF 400 -כושר הפקה של עד כ בעלותימיות -תת הפקה בארות 4: הפקה בארות (1)

ק"מ מתחת  3-כ של בעומק המצוי, לוויתן ממאגר טבעי גז מוזרם כאמור ההפקה מבארות

, צפויה להיקדח בשנת 8-נוספת, לוויתןבאר הפקה התת ימית.  ההפקהלקרקעית הים, אל מערך 

 .2023, וצפויה להתחבר למערכת ההפקה בשנת 2022

ימי מקשר בין בארות ההפקה לבין פלטפורמת ההפקה -: מערך ההפקה התתימי-הפקה תת מערך (2)

הגז הטבעי  מוזרמים שדרכם אינטש 14 מצינורות מורכבימי -התת המערךומצוי על קרקעית הים. 

שני צינורות  יוצאים מהמסעפת(; manifoldימית )-ת אל המסעפת התתמהבארו והקונדנסט

אל פלטפורמת ההפקה. בנוסף,  וקונדנסטגז  שמוליכיםק"מ,  120-אינטש ובאורך של כ 18בקוטר 

 MEGק"מ להולכת  120-באורך של כואינטש  6ימי שני צינורות בקוטר -כולל המערך התת

-( באורך של כumbilical) טבוריכבל בקרה ושליטה  ,כן כמו. בארותל האמפלטפורמת ההפקה 

ומאפשר את השליטה, הפיקוד והבקרה על הפקת  בארותק"מ, מחבר את פלטפורמת ההפקה ל 120

 . בארותהגז הטבעי מה

גבי הפלטפורמה  על ק"מ מהחוף. 10-ממוקמת כ לוויתן פלטפורמת: הפקהו טיפולפלטפורמת  (3)

-מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כ הלטפורמהפ .מתבצע כל תהליך הטיפול בגז ובנוזלים

(. על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים, מורכבים jacketמטר באמצעות מגדל ) 86

( א: )עיקריות (modules) יחידות 2 -ל זה בשלב שנחלקים( של הפלטפורמה, (topsidesהסיפונים 

, בין היתר, את מתקני ההפקה ההמכיל (domestic supply module) המקומית האספקה יחידת

, MEG -מתקני הטיפול ב הם מתקני הפרדת נוזלים מגז,ינ, ובובקונדנסטוהטיפול בגז הטבעי 

(, גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי אויר, מנחת מסוקים, FGRU) פליטות להפחתתקן מת

 עזר מתקני ,הגז ייבוש תקניממגורי עובדים, מתקני כיבוי אש, סירות הצלה, מתקני אבטחה, 

 קונדנסט מאוחסנים(, בה liquids supply module) הנוזלים אספקת יחידת (ב"ב; )כיוו ושירותים

 יצוין. חביות קונדנסט ליום 5,400 -גז ליום וכ MMCF 1,200 -בכ מטפלת הפלטפורמה. MEG-ו

 .כאמור מהכמות במקצת גבוה להפקה להגיע ניתן מסוימים תפעול בתנאי, כי

 אינטש 32 מצינור מורכבתאל החוף  לוויתן מפלטפורמת היוצאת הצנרת :החוף לא הולכה מערך (4)

 דרך, חוףקו הל מתחת עוברים אלו צינורות. קונדנסטאינטש להובלת  6וצינור  56טבעי גז להובלת

(, Coastal Valve Station) החופית המגופים תחנת אל מגיעים, המשמש כשרוול ייעודי אינטש 52 צינור

(, הממוקמת בסמוך לתחנת מגופים של חברת Dor Valve Station) דור של המגופים תחנת אל ומשם

 "אקצאמתחבר לקו הנפט היבשתי הטמון של  הקונדנסט"ז, אליה מועבר הגז הטבעי. צינור נתג

  .(Nahsolim Valve Station)בתחנת המגופים נחשולים 

הצנרת, האביזרים, הציוד, המשאבות, את אתר חגית כולל מיכל לאחסון קונדנסט, וכן  :חגית אתר (5)

מערכות הפיקוד, הבקרה והתפעול, מתקן למילוי מיכליות, מתקני עזר ושירותים ככל שנדרש 

אינטש טמון.  6מגיע לאתר חגית באמצעות צינור  הקונדנסטלתפעול בטוח וללא פגיעה בסביבה. 

                                                                    
 להלן.)ב( 1.7.31לפרטים אודות רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה ראו סעיף      56
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וכאשר יתאפשר, יוזרם יאוחסן הקונדנסט באתר חגית, ו יוזרםלבז"ן,  הזרמה יכולתבהיעדר 

הקמת מערך ל העבודהיצוין כי, . לקוחותמשם באמצעות מיכליות ל יפונההצורך לבז"ן, או במידת 

מלוא  התקבלו 2021ובחודש פברואר  2020במהלך שנת  הסתיימהאחסון הקונדנסט באתר חגית 

 . ההיתרים הדרושים להפעלתו

 כנית הפיתוח של פרויקט לוויתןוב' לת1שלב  (ד)

אם וכאשר תתקבל  כנית הפיתוח,וב' לת1המתקנים המתוכננים בפרויקט לוויתן בהתאם לשלב 

-כעד כושר הפקה של  ותבעל ותהפקה נוספ בארות 4, בין היתר: לכלול עשויים החלטה לאשרו,

MMCF 400 ההפקה הקיים; צינור  ימית למערך-יחוברו באמצעות צנרת תת. אשר תכל אח ,ליום

אל הפלטפורמה;  סעפתמהגז מ להולכתק"מ,  120 -אינטש ובאורך של כ 20תת ימי נוסף, בקוטר 

( עם Regional Export Module) ייצוא אזורי באופן ישיר שתאפשר התתווסף יחידלפלטפורמה 

 אלהמתוכננים . למתקנים בתוספת מדחסיםלתוכנית הפיתוח א' 1בשלב  םלקיי הטיפול דומ ערךמ

, המיועדים בעיקר לייצוא האזורי, כך שביחד עם מתקני ליום MMCF 900 -כושר טיפול של כ

 על עמודתשל הפלטפורמה  תהכולל יכולת ההפקה היומית, לתוכנית הפיתוח א'1הטיפול של שלב 

 , בין היתר, באמצעות צנרתתבצעת. הולכת הגז מהפלטפורמה אל שווקי הייצוא MMCF 2,100 -כ

  לעיל. (2)ג()1.7.12 סעיף, כמפורט בייעודית

 של פרויקט לוויתן: א' לתוכנית הפיתוח1להלן תרשים מתקני פרויקט לוויתן לשלב (ה)

 

 ספקים ו גלם חומרי

וההתקשרות  עם קבלנים מקצועיים באופן ישיר עם ספקים או מתקשרת אינההשותפות  ,ככלל

קבלנים לביצוע קידוחים, בישראל  בעת הזואין יצוין כי, . יםפרויקטב המפעילהבינם לבין מתבצעת 

פיתוח ותשתית בים מהסוג שמבצעת השותפות יחד עם שותפיה  עבודותחלק מוסקרים סייסמיים 

בפרויקטים השונים, ולפיכך מתקשרת המפעילה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור, 

, ככל שניתן, שירותים ויועצים מקומיים. מתקני הקידוח בפעילותם לשלבכאשר אלו מונחים 
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חבי העולם בהתאם לזמינותם, לסוג העבודה הימיים וציוד ייעודי אחר נחכרים ומובלים מר

ולצרכים של כל פרויקט. פרמטר חשוב נוסף המשפיע לעניין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר 

עלייה בו משפיעה לרוב על היקף הפעילות בענף וכתוצאה מכך גם על זמינות הקבלנים והציוד 

 הנדרש. 

 הון אנושי

 מופקד בידי דירקטוריון השותפות , ניהולהשותפותפקודת השותפויות והסכם להוראות  בהתאם

פי הסכמי עבודה אישיים. נושאי המשרה -השותף הכללי. ככלל, עובדי השותפות מועסקים על

מהם בהתאם ועובדי ההנהלה הבכירה בשותפות מועסקים בתנאים המסוכמים עם כל אחד 

 לדוח זה. ד'א' לפרק 26 -ו 26, 21לפרטים נוספים ראו תקנות  .למדיניות התגמול של השותפות

 הועסקו בשותפות עובדים, כדלקמן:  ,31.12.2021וליום  31.12.2020נכון ליום 

 

מספר עובדים ליום  מחלקה
31.12.2020 

מספר עובדים ליום 
31.12.202157 

נושאי  4)מתוכם  9 הנהלה, מטה וכספים
 משרה(

נושאי  3)מתוכם  7
 משרה(

נושאי  2)מתוכם  7 מקצועית
 משרה(

נושאי  2)מתוכם  7
 משרה(

 14  16  סה"כ
 

בנוסף למנהלי השותף הכללי ועובדי השותפות, כאמור לעיל, השותפות נעזרת ביועצים שונים,  

לרבות יועצים גיאולוגים ומקצועיים, עורכי דין ויועצים פיננסיים, ככל שייעוץ כאמור נדרש. כמו 

פרויקטים מעסיקה כוח אדם לצורך ב המפעילהכן, במסגרת הסכמי התפעול בפרויקטים השונים, 

 ניהול ותפעול הפרויקטים.

  הון חוזר

, מצד הנכסים, בעיקר, מיתרות המזומנים, השקעות לזמן קצר מורכב השותפות החוזר של ההון

לקוחות הנובעות מהעסקאות המשותפות, ואילו מצד ו חייביםיתרות חייבים שונות, ויתרות 

, רווחים שהוכרזו וטרם יתרות זכות הנובעות מהעסקאות המשותפותמההתחייבויות, בעיקר 

לפרטים נוספים ראו דוחות על המצב הכספי  .חולקו והתחייבויות לזמן קצר לסילוק נכסי נפט וגז

 בדוחות הכספיים )פרק ג' לדוח זה(.

 מימון 

 כללי (ו)

את פעילותה בעיקר מהכנסות ממכירת גז טבעי השותפות נכון למועד אישור הדוח, מממנת 

 .ומהנפקת אגרות חוב לשוק המוסדי בישראל ובחו"ל לוויתןפרוייקט ללקוחות 

 2021, ביצעה השותפות בחודש דצמבר ודלית תמר בחזקותבעקבות מכירת יתרת זכויות השותפות 

ת בבעלות מלאה של , חברה בדלק ואבנר )תמר בונד( בע"מפירעון מלא של אגרות החוב שהנפיקה 

 השותפות, אשר היו מובטחות בשעבודים על זכויות השותפות בפרויקט תמר.

                                                                    
 נושאי משרה(. 4)מתוכם  8נכון למועד אישור הדוח, מספר עובדי ההנהלה, מטה וכספים הינו   57
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ביצעה השותפות פירעון סופי של אגרות חוב )סדרה א'( שהנפיקה  2021כמו כן, בחודש דצמבר 

 השותפות.

 בע"מ לוויתןתמלוג על  אגרות חוב דלק (ז)

 ( בבעלות מלאהSPCבע"מ, חברת בת ייעודית ) לוויתןדלק תמלוג על השלימה  28.10.2020ביום 

אגרות חוב למשקיעים מוסדיים זרים  הנפקת, "(המנפיקהדלק אנרגיה )להלן: "של  (100%)

בדצמבר  30ביום בתשלום אחד פירעון ע.נ. העומדות ל דולרמיליון  180 של כולל בהיקףוישראלים, 

 30ם בשנה, ביום פעמייהמשולמת  7.494%של  בשיעור קבועה שנתית דולריתריבית  נושאותו 2023

. ", בהתאמה(לוויתןתמלוג  הנפקת" -ו" החוב אגרות: "זה בסעיף)להלן  בדצמבר 30ליוני וביום 

ונרשמו גם  Fitchבסולם הדירוג הבינלאומי של סוכנות הדירוג + Bאגרות החוב דורגו בדירוג 

 ."(מוסדיים רצף)"ל אביב לניירות ערך בתהמסחר למשקיעים מוסדיים של הבורסה במערכת 

( בתמלוג על לוויתן ובזכויות 75%( ודלק אנרגיה )25%, זכויות החברה )העסקהעל פי מתווה 

ועברו במועד השלמת העסקה לבעלות המנפיקה ושועבדו לטובת נאמן אגרות ההנלוות לתמלוג 

הנאמנות בהתאם לתנאי שטר  ,אגרות החובהפירעון של להבטחת "(, ההנפקה נאמןהחוב )להלן: "

. בנוסף לכך "(ההנפקהמסמכי ונפקו אגרות החוב )להלן ביחד: "הויתר המסמכים על פיהם 

המנפיקה לטובת נאמן ההנפקה זכויות נלוות לתמלוג וכן זכויות בחשבונות בנק  העבדיש

 ״(. השעבודיםובפוליסות ביטוח מסוימות )להלן ביחד: ״

וסכומים מסויימים, שימשו לפירעון אגרות חוב של כספי תמורת ההנפקה, בניכוי כרית ביטחון 

 להלן. )ז(1.7.12 כמפורט בסעיףהנאמנות החברה על פי התיקון לשטר 

מסוג זה, במסגרת מסמכי ההנפקה נקבעו תניות, מגבלות, התחייבויות  כמקובל בעסקאות מימון

(Covenants ) .ועילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ולמימוש השעבודים 

מודגש כי הפירוט המובא להלן מהווה תקציר חלקי ובלתי ממצה של ההוראות הרלבנטיות 

ייבויות והעילות השונות סייגים, במסמכי ההנפקה, וכי במסמכי ההנפקה פורטו ביחס להתח

( Material Adverse Effect - MAEהמותנים בקיומה של השפעה מהותית לרעה על המנפיקה )

כהגדרתה במסמכי ההנפקה(, וכן חריגים, תנאים נוספים או תקופות ריפוי שאינם מפורטים 

 . בתיאור שלהלן

 המנפיקה התחייבה, בין היתר, שלא ליטול חוב פיננסי כלשהו בנוסף לאגרות החוב.  (1)

המנפיקה התחייבה כי לא תבצע עסקת מיזוג או תשנה את פעילותה בדרך שסביר לצפות כי תגרום  (2)

להשפעה מהותית לרעה, או כי תיכנס להליכי פירוק או שינויי מבנה אחרים שהוגדרו, ולא תמכור, 

או תבצע דיספוזיציה אחרת באיזה מבין הנכסים המשועבדים, זאת למעט תעביר, תשעבד 

עסקאות מותרות כפי שהוגדרו במסמכי המימון, ובכלל זאת מכירה מלאה או חלקית של זכויותיה 

 בתמלוג העל לוויתן, בכפוף לתנאים מסוימים שהוגדרו במסמכי המימון.

( פדיון מוקדם ביוזמת 1בכלל זאת, )נקבעו הוראות בנוגע לפדיון מוקדם של אגרות החוב, ו (3)

פדיון מוקדם חובה  (2) -ו (,Make Whole Premiumהמנפיקה, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם )

ות בתמלוג העל במקרים מסוימים שהוגדרו ובכלל זאת בעת מכירה של כל או חלק עיקרי מהזכוי

 לוויתן.

יימם, בכפוף לתקופות ריפוי מסוימות, סייגים בהתק( אשר Events Of Defaultהוגדרו אירועי הפרה ) (4)

ונאמן ההנפקה  דיישהוגדרו, תועמד היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מי ותנאים

או  ריבית ,קרן תשלום אי( 1)ובכלל זאת במקרים של , יהיה רשאי לפעול למימוש השעבודים
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 הפרת( 3; )מצגים של תמהותי ההפר( 2; )תשלומים אחרים המתחייבים על פי מסמכי המימון

( שהוגדרו במסמכי Negative Covenantsאו התחייבויות שליליות ) (Covenants)התחייבויות 

מהותי )כהגדרתו במסמכי  גזם להסכ צד של פירעון חדלותאו כניסה להליכי  אירוע( 4; )ההנפקה

בר יגרום להשפעה סביר לצפות שהד אם, לוויתן או דלק קידוחים פרויקטב המפעיל המימון(,

, תנאי חזקות לוויתן או JOA -הסכם ה שלמוקדם  סיום( 5; )מהותית לרעה )כהגדרתה במסמכים(

סביר  אם המהותיים אשר דלק קידוחים הינה צד להם )כהגדרת המונחים במסמכים(, גזהסכמי ה

במסמכים( גז מהותי )כהגדרתו  הסכםאם צד ל( 6; )לצפות שהדבר יגרום להשפעה מהותית לרעה

שדלק קידוחים היא צד לו הפר את ההסכם, אם סביר לצפות שהדבר יגרום להשפעה מהותית 

מים י 15לתקופה העולה על  לוויתן פרויקט פעילות שלבמקרה של נטישה או הפסקה ( 7; )לרעה

 לוויתן לפרויקט נזקאם נגרם ( 8; )אם סביר לצפות כי תגרום להשפעה מהותית לרעה רצופים,

סביר ש( רשות שלטוניתידי -על בה דלק קידוחים זכויות העברת או שיוןיר שלילת, פיזי נזק )לרבות

 אישור תה או הפקעשלילבמקרה של ( 9; )תוקן לאלצפות כי יגרום להשפעה מהותית לרעה, ואשר 

( אם 10; )סביר לצפות שתגרום להשפעה מהותית לרעהש לוויתן, לפרויקטממשלתי שניתן בקשר 

י המימון שהמנפיקה צד להם, או שעבודים שהועמדו במסגרת מסמכי ההנפקה, איזה ממסמכ

( אם ניתן כנגד המנפיקה פסק 11מיליון דולר יחדלו להיות בתוקף; ) 10ששווים המצטבר עולה על 

( בהתקיים 12מיליון דולר אשר לא שולם; ) 10דין שאינו ניתן לערעור לתשלום סכום העולה על 

ירת הנכסים המשועבדים או חלק מהם, בכפוף לתנאים וסייגים מקרה שעשוי להביא למכ

אם הופרו ההוראות לגבי  (14( אם הופרה התחייבות לביצוע פדיון מוקדם חובה; )13מסוימים; )

 הוצאות כספים מחשבונות המנפיקה; ועוד. 

המנפיקה התחייבה כי כל ההכנסות הנובעות מתמלוג על לוויתן יופקדו בחשבון הכנסות המשועבד  (5)

לטובת נאמן ההנפקה אשר כפוף למפל תשלומים, כאשר עודפים, אם וככל שיוותרו בחשבון, יוכלו 

 לשמש רק לצורך רכישה עצמית או פדיון מוקדם של אגרות החוב ולא ניתן יהיה לחלקם. 

ת בנוגע לשמירת כרית בטחון לתשלומי הריבית, וכן התחייבה המנפיקה לעמוד באמת נקבעו הוראו (6)

כך שיחס זה לא יפחת כהגדרתה במסמכים,  (Interest Coverage Ratio)מידה של יחס כיסוי ריבית 

 . (2.2 -צפוי להיות כ  2022)נכון למועד הדוח היחס האמור לשנת  1.2 -מ

 .דוחות הכספיים )פרק ג' לדוח זה(ל אי12ביאור ראו  נוספים לפרטים

 "(לוויתן בונד)להלן: " בונד בע"מ לוויתן אגרות חוב של (ח)

של השותפות,  ( בבעלות מלאהSPCבונד, חברת בת ייעודית ) לוויתןהשלימה  18.8.2020ביום 

 Regulation -ו Rule 144A -אגרות חוב למשקיעים מוסדיים זרים וישראלים, בהתאם ל הנפקת

S, זה בסעיף)להלן  כדלקמן, שונות חוב אגרות סדרות 4-ב, דולר מיליארד 2.25 של כולל בהיקף :

 ", בהתאמה(:בונד לוויתן הנפקת" -ו" החוב אגרות"

)בתשלום  30.6.2023 ביום לפירעון העומדותמיליון דולר ע.נ.,  500אגרות חוב בהיקף כולל של  (1)

 .5.75%אחד(, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 

)בתשלום  30.6.2025לפירעון ביום  העומדותמיליון דולר ע.נ.,  600אגרות חוב בהיקף כולל של  (2)

 .6.125%אחד(, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 

)בתשלום  30.6.2027 ביום לפירעון העומדותמיליון דולר ע.נ.,  600אגרות חוב בהיקף כולל של  (3)

 .6.5%אחד(, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 
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)בתשלום  30.6.2030 ביום לפירעון העומדותמיליון דולר ע.נ.,  550רות חוב בהיקף כולל של אג (4)

 .6.75%אחד(, הנושאות ריבית שנתית קבועה של 

 תשולם מהסדרות אחת כל של החוב אגרות ריבית. דולריות הן החוב אגרות של והריבית הקרן

חוב נרשמו למסחר במערכת "רצף . אגרות הבדצמבר 30 וביום ליוני 30 ביום, בשנה פעמיים

מיידי של החברה מיום  דיווח ראולוויתן בונד מוסדיים" של הבורסה. למידע נוסף אודות הנפקת 

 (.2020-01-084072, המובא בדוח זה בדרך של הפנייה )מס' אסמכתא: 2020באוגוסט  5

זהים לתנאי ידי חברת הבת כאמור כהלוואה לשותפות, ובתנאים -תמורת ההנפקה הועמדה על

סך  )בניכוי עלויות גיוס( עמדה על 31.12.2021(. יתרת ההלוואה ליום Back To Backאגרות החוב )

, נפרעה 18.8.2020יצוין כי, עם השלמת הנפקת לוויתן בונד ביום מיליון דולר.  2,224.8 -כשל 

יקט במלואה ההלוואה שהועמדה לשותפות לצורך מימון חלקה ביתרת ההשקעה בפיתוח פרו

בסכום במלואן ההלוואות שהועמדו לשותפות  נפרעו וכןמיליארד דולר,  1.67לוויתן בסך כולל של 

)ב( 7.21.1 -)א( ו7.21.1לפרטים נוספים ראו סעיפים  ראו נוספים לפרטיםלר. דומיליון  300כולל של 

  .הכספיים )פרק ג' לדוח זה( לדוחות 1י12ביאור  , וכן ראו2019לדוח התקופתי לשנת 

חתמה השותפות על מסמכי מסגרת להעמדת אשראי בנקאי שקיבלה מבנק  5.12.2021ביום  (ט)

ישראלי, המיועדת לשמש את השותפות בפעילותה השוטפת. בהתאם לתנאי מסגרת האשראי, 

, למשוך מעת 6.12.2022ותסתיים ביום  6.12.2021תוכל השותפות, במשך תקופה אשר תחל ביום 

מיליון דולר, אשר יעמדו לפירעון עד ליום  100כום כולל של לעת הלוואות דולריות עד לס

 הכספיים )פרק ג' לדוח זה(. לדוחות 2י12ביאור . לפרטים נוספים ראו 6.12.2023

 מיסוי 

בישראל, "( שנצמחו התאגידים: "סעיף זה)להלן ב הקבוצהמיסוי החל על רווחי ל הנוגעים לפרטים (י)

  לדוחות הכספיים. 1ב30 ביאורראו 

, הקשורות טבע ממשאבי רווחים מיסוי חוקפי -על ההיטל לרבותהייחודיות,  המס סוגיות (יא)

 או לצפות אפשרות כל ואין, בישראל המשפט בתי בפסיקת נדונו טרם התאגידיםבפעילותן של 

 לגבי כן כמו. להכרעתם האמורות הסוגיות תובאנה וכאשר אם המשפט בתי יפסקו כיצד לקבוע

 פעילות ועל הואיל. המס שלטונות של עמדתם תהיה מה לצפות אפשרות אין, מהסוגיות חלק

משטר מס ייחודי שכלולות בו הטבות מס, לשינויים שיגרמו בעקבות תיקון הדין,  חלהתאגידים 

פסיקה או שינוי בעמדת רשות המיסים, כאמור לעיל, יכולות להיות השלכות מהותיות על משטר 

 .התאגידיםהמס שיחול על 

אישרה ועדת הכספים של הכנסת תיקון של תקנות מס הכנסה, לפיו החל משנת  3.8.2021ביום  (יב)

יחול שינוי במשטר המס שחל על השותפות, כך שהיא תמוסה כחברה. כתוצאה משינוי  2022המס 

מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות יהיו כפופים לתשלום מס בגין  2022זה, החל משנת המס 

בצע השותפות, בדומה למשטר המס החל על בעלי מניות בחברה בגין חלוקת חלוקת רווחים שת

לדוחות  יח'12שלבית(. לפרטים נוספים בנושא זה, ראו ביאור -דיבידנדים )קרי, בשיטה הדו

 הכספיים )פרק ג' לדוח זה(.

  לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע 19פרשנות סעיף  (יג)

, כפי שנקבע 2022על השותפות, בשנת המס  לכניסתו לתוקף של השינוי במשטר המס שחל עד
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לעיל, הייתה  0 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.במסגרת תיקון תקנות מס הכנסה המתואר בסעיף

יוחסו הפסדים של השותפות ישות "שקופה" לצורכי מס, כך שההכנסה החייבת וכן ה השותפות

 לפי יחס החזקותיהם ,לבעלי היחידות שהם "מחזיק זכאי" כהגדרתו בתקנות מס הכנסה

בדצמבר של שנת  31 -בשותפות. "מחזיק זכאי" הינו מי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה

 המס.

לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )להלן:  19פי הוראות סעיף -משטר המס הקודם, על במסגרת

"(, חייב היה השותף הכללי להגיש לפקיד השומה דוח על ההכנסה החייבת של השותפות 19סעיף "

את המס הנובע ממנו, על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות בשנת המס שלגביה  ולשלם

 31, כפי שיהיו ביום ההשתתפות יחידות מחזיקי בו שחייבים המס חשבון עלהוגש הדוח )קרי, 

פי שיעור חלקם בשותפות של המחזיקים הזכאים שהם חבר בני אדם -בדצמבר של כל שנת מס(, על

עורר קשיים  19פות של המחזיקים הזכאים שהם יחידים. יישום הוראות סעיף ושיעור חלקם בשות

ביום ושאלות פרשניות, אשר נדונו במסגרת מספר הליכים משפטיים, במסגרתם התקבל 

אביב, במסגרתו חויבה השותפות לשלם -בית המשפט המחוזי בתלשל  פסק דינו 28.6.2021

 אשרמיליון דולר,  14.9 -כ, סך של 2016 -ו 2015ס בגין שנות המלמחזיקי יחידות שהם תאגידים, 

. עוד נקבע בפסק הדין, השותפות של הכספיים בדוחותיה מספקתקיימת הפרשה הייתה בגינו 

ככל שיהיו,  ,המס בתשלום הפרשי שומות זו שתישא היאהשותפות כי ואילך,  2017באשר לשנים 

  אך לא יבוצעו תשלומי איזון בגינם.

 לדוחות הכספיים )פרק ג' לדוח זה(. (5)יח12ביאור לפרטים נוספים ראו 

 וגז נפט רווחי היטל (יד)

, נקבעו, בין 2011ממשאבי טבע אשר התקבל בכנסת בחודש אפריל  רווחים מיסוי חוק במסגרת

היטל רווחי נפט וגז, בהתאם  תשלום חובתבנוגע לועל החברה היתר, הוראות החלות על השותפות 

לדוחות  יז12 ביאור ראו, לחישובו והמנגנון ההיטל אודותלפרטים . R-Factorלמנגנון מסוג 

 .)פרק ג' לדוח זה(הכספיים 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

לסביבה,  בסיכון לגרימת נזק הכרוכה מטבע טבעי גז או נפט של הפקהחיפוש, פיתוח ו פעילות (טו)

מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה ו/או מאירועים בלתי צפויים. חומרת  להתרחש, בין היתר, שעשוי

 הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא.

  סביבתיים בנושאים מוסמכות רשויות של הוראותאו /ו הדין להוראות השותפות כפיפות (טז)

, בין היתר, כי בביצוע קידוח ינקטו אמצעי זהירות, כך שלא יהיו חוק הנפט ותקנותיו קובעים (1)

נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת 

 ה. כמו כן, חל איסור לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה על ענייני הנפט. ילשני

עשויה להיות כפופה להוראותיהם של דינים אמצעות המפעילה בכן, פעילותה של השותפות  כמו (2)

 חוקותקנותיו;  1983–"גהתשממניעת זיהום הים )הטלת פסולת(,  חוקניהם יסביבתיים שונים וב

חוק מניעת זיהום הים ממקורות )להלן: " 1988–"חהתשממניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 

 חוק; 1980–"םהתשים בשמן )נוסח חדש(, -מניעת זיהום מי פקודתותקנותיו; "( יבשתיים

שמירת  חוקותקנותיו;  (חוק החומרים המסוכנים")להלן: " 1993–"גהתשנהחומרים המסוכנים, 

 2004–"דהתשסהאחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן,  חוקותקנותיו;  1984–"דהתשמהניקיון, 

; חוק למניעת תקנותיוו 2011–"אהתשעיפה(, פיקוח ואכ ויות)סמכ הסביבה הגנת חוק; ותקנותיו
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)להלן:  2008–"חהתשסאוויר נקי,  חוק; 1992 -תשנ"בהמפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(, 

חובת דיווח ומרשם(,  –הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה  חוק; ותקנותיו "(חוק אוויר נקי"

שמירת הסביבה  חוקותקנותיו;  1961–"אהתשכלמניעת מפגעים,  חוקותקנותיו;  2012–"בהתשע

"( עסקיםחוק רישוי )להלן: " 1968 –תשכ"ח הרישוי עסקים,  חוק; 2004 –תשס"ד ההחופית, 

 .לפיו והצווים התקנות

אשר שינויים אלו האקלים והשפעת האדם על ידיון ציבורי בנוגע לשינוי מתקייםבתקופה האחרונה  (3)

 בתוךים בעלי השפעה מהותית על תחום הפעילות של השותפות. יעשוי להוביל לשינויים רגולטור

מסגרת  ליצור ה, שמטרת2021-תשפ"אהפורסמה הצעת חוק האקלים,  2021אפריל  חודשכך, ב

התייחסות למספר  כוללת והיאהאקלים,  ימדינת ישראל עם שינוי שלארגונית להתמודדות 

ם של פליטת גזי חממה, בין היתר לצורך פעולות למניעה וצמצו הינוהיבטים כאשר המרכזי שבהם 

קידום ההיערכות ליישום מחויבויותיה הבינלאומיות של מדינת ישראל מכוח אמנת האקלים ו

פורסם להערות  2022פברואר  חודשנזקי משבר האקלים. במאקלים ו ילהשפעות הנובעות משינוי

הנוגע להערכת סיכון אקלימית והמבקש להחיל  כאמורחוק ה הצעתהציבור סעיף שהתווסף ל

 בנושא האקלים הליך בחינת השפעות הדומה לזה הקיים בעולם.

פורסמה הצעת חוק לייעול הליכי רישוי סביבתי )תיקוני חקיקה(,  2022פברואר חודש , בכמו כן (4)

והן  תרגולטורי מבחינהשמטרתו לטייב ולייעל את מערכי הרישוי הקיימים הן  ,2022-תשפ"בה

, באמצעות רפורמה כוללת המבוססת על התאמה לסטנדרטים המקובלים תסביבתי מבחינה

באיחוד האירופי. במסגרת החוק המוצע, יתוקנו הסדרי הרישוי בחקיקה הסביבתית הקיימת, 

, על בסיס עקרונות האסדרה באיחוד האירופי, כך שניתןככל  ,באופן שהליכי הרישוי יאוחדו

 .לפעילות בעלת פוטנציאל לגרום להשפעה סביבתית ניכרת אחודשיינתן היתר סביבתי 

, מלבד הרגולציה הקבועה בדין הישראלי, ישנן הוראות נוספות בנושאים סביבתיים נוסףב (5)

הקבועות גם בתנאי שטרי החזקות שניתנו לשותפות וכן באישורים להקמה והפעלה של מערכות 

, קידוח ו/או במסגרת פעילות חיפושיצוע . בעת בהשותפות שותפה בהם הפרויקטיםההפקה של 

 להנחיות בהתאםהמפעילה,  באמצעותאו /ו עצמאי באופן השותפותהפקה של נפט וגז טבעי רוכשת 

ביטוח לכיסוי נזקים  ,להלן )א(1.7.1סעיף ראו לפרטים בקשר עם זכויות נפט  בטחונות למתן

הנובעים  שלישיים צדדים של לרכושאו /ו לגוף ונזקים הריסות פינויסביבה, ה של ניקוי הוצאותל

 אינה השותפות, פתאומית בלתי צפויה ובלתי מבוקרת של נפט ו/או גז טבעי. תאונתיתמהתפרצות 

זה יצוין בהקשר . ומתמשך הדרגתי מתהליך ונובעים תאונתיים שאינם זיהום לנזקי ביטוח עורכת

ביטלו את  אשר) 2016-תשע"זהתקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(,  ,כי

( כוללות הוראות שונות בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט בים, ובין היתר, 2006התקנות משנת 

אים ביחס לזהותו של מפעיל, לרבות בכל הנוגע לניסיון שלו בשמירת הבטיחות וההגנה על תנ

 הסביבה במסגרת פעולות החיפוש וההפקה של הנפט. 

 הנחיות סביבתיות לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים (6)

פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים  2016ספטמבר בחודש 

הנחיות שנועדו להסדיר את ההיבטים הסביבתיים של פעילות החיפושים, , וספיםממשלתיים נ

, מפרסמים משרד האנרגיה והמשרד להגנת בנוסףהפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים. 

הסביבה, כמו גם רשויות נוספות מטעם גופים ממשלתיים אחרים, לרבות רשות מקרקעי ישראל, 

ויה במישרין או בעקיפין להיות כפופה להן. הנחיות אלו הנחיות סביבתיות אשר השותפות עש
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מעת לעת, והן נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים, מהם הפעולות והמסמכים  מתעדכנות

וזאת על מנת למנוע או למזער ככל הניתן,  ,שעליהם להכין במסגרתם פעילותם בשטחי זכויותיהם

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים.  מפגעים סביבתיים העלולים להיווצר בעת פעילות

הנחיות אלה מהוות חלק בלתי נפרד מזכות הנפט, ומתוכנית העבודה בה, וסטייה מהן עלולה 

האמורות כוללות, בין היתר, הוראות בנוגע לביצוע סקר סיסמי,  ההנחיות .להביא לביטול הזכות

חיות לאחר תגלית ובחזקה, והן מפרטות הוראות בנוגע לביצוע קידוחי אקספלורציה והערכה והנ

את הבדיקות, האישורים וההיתרים השונים הנדרשים מבעלי הזכויות בכל אחד מהשלבים 

 האמורים.

במישרין או  השותפות עשויה בפעילותהבנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה,  (7)

שעשויות להינתן מפעם לפעם,  נוספותרשויות  שללהוראות סביבתיות  הלהיות כפופבעקיפין 

 מקרקעי ישראל. רשות, לרבות אחרים ממשלתייםמטעם גופים 

תמר נקבעה חובת בעל החזקה לפעול בנושאי הגנת ו כן, באישור ההפעלה של פלטפורמת לוויתן כמו (יז)

הסביבה לפי הדין והוראות והיתרים שינתנו לפי כל דין, וכן נקבעו הוראות בנוגע להזרמה לים, 

בעניינים שאין לגביהם הוראות בחקיקה  ,כי האמורעוד נקבע באישור ההפעלה  .'לאוויר וכ פליטות

הישראלית יחולו בכפוף לדין תקנים אמריקאים ביחס לנושאי בטיחות והגנה על הסביבה וכן 

בינלאומית למניעת זיהום ים האמנה ה) MARPOLההוראות המפורטות בחלק מנספחי אמנת 

 ( או אסדות קבועות.ניידותיחולו לגבי אסדות ) מאניות(, אשר חלות או

 הסביבה איכות עם בקשר אירועים (יח)

לא היה אירוע או  2021 בשנת, לוויתן בפרויקט בהתאם למידע שנמסר לשותפות על ידי המפעילה

אשר הייתה לו השפעה מהותית על  ם איכות הסביבהבקשר עעניין הקשור בפעילות השותפות 

לפרטים אודות הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם . החברה ועל תחום הפעילות

 להלן.  )כא(1.7.12 סעיףאיכות הסביבה, ראו 

 סביבתיים סיכונים ניהול מדיניות (יט)

 ולעמידה הסביבה על לשמירה אסטרטגית מדיניותלוויתן מתנהלת בהתאם ל פרויקטב המפעילה (1)

 על המפעילה של הקפדה כוללת זו מדיניות. בפרט הסביבתיים והדינים בכלל החוק בהוראות

 וכוללת, מתאים אדם כוח הכשרת לרבות, סביבתיים סיכונים לניהול מערכתל בהתאם פעולות

 התרבות של מתמיד ולשיפור ותאונות תקלות למניעת, בסביבה הפגיעה להפחתת עבודה תוכנית

במסגרת זו, למפעילה צוות ייעודי הן לשלב הפיתוח והן  .וגהות סביבה, בטיחות בנושאי הארגונית

לשלב התפעולי, אשר אחראי ליישום המדיניות כאמור ולפיקוח עליה, ולקיום הנהלים להבטחת 

כות שונות לניהול סיכונים סביבתיים כגון מילוי ועמידה בכל הדרישות והתקנים, לרבות מער

SEMS (Safety & Environmental Management System.)  כמו כן, מבצעת המפעילה בדיקות

ידי צד שלישי, וזאת בנוסף לביקורות שוטפות שעורך משרד האנרגיה והמשרד להגנת -נאותות על

 וגהות בטיחות ,איכות סביבה. המפעילה מקיימת פעילות שוטפת בנושאי הפקההסביבה במתקני ה

כמו כן, להגברת המודעות, הידע והמוכנות, לרבות אימונים והכשרות של צוותי המפעילה. 

הנדרשים לכל אחד מהאתרים הרגולציה הסביבתית  המפעילה פועלת לקבלת ההיתרים מכוח

ח ולים מכהיתר רערישיון עסק מכוח חוק רישוי עסקים, לרבות  אותם היא מפעילה בהתאם לעניין,

ח חוק וים והיתר פליטה מכהחוק החומרים המסוכנים, היתר הזרמה לים מכח חוק מניעת זיהום 
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פי הצורך, בדבר פעילות -ונקודתיים, על תקופתייםהשותפות פועלת לקבלת עדכונים  .אוויר נקי

 .בנושאים האמוריםהמפעילה 

עסק, היתר הזרמה לים, והיתר התקבלו אצל המפעילה בפרויקט לוויתן רישיון  2019במהלך שנת  (2)

תוקפו של  אשר מוארכים מפעם לפעם בהתאם לנדרש בחוק., לאסדת לוויתן ראשוניים רעלים

, ותוקפו 3.6.2022, תוקפו של היתר הרעלים הינו עד ליום 31.12.2029רישיון העסק הינו עד ליום 

. תוקפם של ההיתרים כאמור מוארך מפעם לפעם 31.3.2022של היתר ההזרמה לים הינו עד ליום 

פן מוארך באותוקפם ו רישיון עסק והיתר רעלים לאתר חגית נתקבלו כןבהתאם לנדרש בחוק. 

 דומה.

 בחוק קבוע תוקפוהיתר פליטה לאוויר לאסדת לוויתן, אשר  המפעילהקיבלה  6.11.2019 ביום (3)

לוויתן  של"(. היתר הפליטה של לוויתן הפליטה היתר)להלן: " 2026שנים, עד לשנת  7לתקופה של 

 ביחס הוראות וכןפליטה באסדת לוויתן,  ותעבור מקור מירבייםפליטה  ערכיכולל, בין היתר, 

יישום הטכנולוגיה המיטבית הזמינה, ניטור, דיגום, בקרה ודיווח למשרד להגנת הסביבה. ל

ביום  מספר פעמים. לוויתן שלעודכנו תנאי היתר הפליטה  2021 -ו 2020 בשניםהמפעילה,  לבקשת

פרסם המשרד להגנת הסביבה טיוטה להערות הציבור של הצעה לשינוי תנאים בהיתר  1.2.2022

 האמור. הפליטה

  סביבתיות והשקעות עלויות (כ)

הקשורות לשמירה על איכות הסביבה כלולות בתקציבי הפרויקטים  פעולותשל  הצפויות העלויות

 לא, הדוח אישור למועד נכוןהשונים ומתעדכנות מעת לעת בהתאם לתוכניות העבודה המאושרות. 

 .נוספות מהותיות עלויות צפויות

 הסביבה איכות עם בקשר מהותיים מנהליים או משפטיים הליכים (כא)

 כנגד מהותי, לא מתנהל הליך משפטי ו/או מנהלי החברה ידיעת ולמיטב הדוח אישור למועד נכון

 מיו/או מי מבין חברות חברות הקבוצה בתחום האנרגיה בישראל השותפות ו/או החברה ו/או 

 על מהותית השפעה לו להיות צפויה אשר, הסביבה על השמירה עם בקשר ןהב המשרה מנושאי

 .החברה ועל תחום הפעילות

 המחוזי המשפט לבית"( העותרת: "בסעיף זה )להלן הבית שומרי עמותת עתרה 28.8.2019ביום  (1)

ביקשה והאנרגיה,  ומשרדשברון  ונגד בו תפקידים ובעלי הסביבה להגנת המשרד נגד בירושלים

או את משרד האנרגיה  שברוןלמשרד להגנת הסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את  להורות

 הפליטה היתר בבקשת החלטה קבלת לצורך, העותרת לטענת, הדרושיםלהמציא פרטי מידע שונים 

; הערות הגשת לצורך ימים 45 של זמן פרק ולהקצות לציבור המידע מלוא את לפרסםשל לוויתן; 

 למתן בקשה הוגשה העתירה עם בבד בד. העתירה לבירור עד לאסדה פליטה היתר ממתן ולהימנע

ביום  .העתירה לבירור עדלוויתן  של הפליטה היתר מתן את למנוע המכוונים ביניים וצו ארעי צו

התקבל פסק  2.11.2021 וביום, העתירה את הדוחה המשפט בית של דינו פסק התקבל 19.12.2019

 .דינו של בית המשפט העליון אשר דחה ערעור שהגישה העותרת על פסק הדין

ידי מועצה -על לבית המשפט המחוזי בירושלים 2019בחודש נובמבר  עתירה שהוגשה במסגרת (2)

זרקא, מועצה -עמותה לאיכות הסביבה, מועצה מקומית ג'סר א –מקומית זכרון יעקב, צלול 

: סעיף זהכרכור ומועצה אזורית עמק חפר )להלן ב-אזורית מגידו, מועצה מקומית פרדס חנה

( נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה ונגד תאמהבה", העותרים" -" והעתירה"
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להורות על בטלות היתר הפליטה של לוויתן ולקבוע כי לא  , בין היתר,המשפט בית התבקש שברון,

 בית של דינו פסק ניתן 15.3.2020 ביוםפעילות הכרוכה בפליטת גזים.  לוויתן תתתקיים באסד

התקבל פסק דינו של בית המשפט העליון  7.10.2021ם וביו. העתירה את הדוחה המחוזי המשפט

על פסק הדין כאמור, כאשר בהחלטה צוין כי בית המשפט  העותרים ידי על אשר דחה ערעור שהוגש

רשם לפניו את הצהרתה של שברון כי כל שינוי שיהיה בכוונתה לבצע במערך הניטור והדיגום 

 פי ההנחיות שיינתנו לה בעניין זה על ידו.-עלידה יובא לידיעת הממונה, והיא תפעל -המופעל על

 להגנת המשרד נגד בירושלים המחוזי המשפט לבית הבית שומרי עמותת עתרה 19.1.2020ביום  (3)

 שברוןמנומקת לבקשת החלטה  ביקשה להורות למשרד להגנת הסביבה לפרסםו, שברון הסביבה

לראות במידע אודות זרם בארות מאגר לוויתן ככזה המכיל מידע העולה לכדי סוד מסחרי. לטענת 

העותרת, אי פרסום החלטה מנומקת מהווה הפרה של הוראות חוק אוויר נקי על ידי המשרד להגנת 

הסביבה. בנוסף נטען כי המשרד להגנת הסביבה הפר את הנהלים הפנימיים שלו העוסקים בבחינה 

ובמסגרתו, נוכח  23.5.2021יום התקיים בדיון מוקדם בעתירה קשות להכרה בסוד מסחרי. של ב

לפרסם באתר האינטרנט שלו החלטה מנומקת להיותו של המידע להגנת הסביבה  הסכמת המשרד

 סוד מסחרי, הורה בית המשפט על מחיקת העתירה.

 עיצומים  (4)

, הסביבה על כוונת חיוב בעיצום כספיהודעה מהמשרד להגנת שברון קיבלה  20.5.2020ביום  .א

לוויתן וכן של חוק אוויר נקי,  שלבגין הפרות נטענות של היתר הפליטה  ,בסכום שאינו מהותי

 שניתנה"( הממונה)להלן בסעיף זה: " היתר הפליטה במשרד להגנת הסביבהעל והוראת הממונה 

מסרה לשותפות כי הגישה למשרד שברון מכוחו בקשר למערכות הניטור הרציף באסדת לוויתן. 

 חופש חוק)להלן: " 1998-תשנ"חהחוק חופש המידע, להגנת הסביבה בקשה לקבלת מידע מכוח 

וכי המשרד להגנת הסביבה אישר  ה כאמורהעוסקת במישרין בטענות שהועלו בהודע "(,המידע

לאחר קבלת המידע. יום  30 -לדחות את מועד הגשת טיעונים בנוגע לעיצום כספי זה ולקבוע אותו ל

 כאמור להודעה למענה הימים מנין ולפיכך התקבל טרם המבוקש המידע, הדוח אישור למועד נכון

ניתן להעריך את הסיכוי לקבלת הפחתות נוספות לסכום העיצום או את  שלא כך, החל טרם

 .להביא לביטול של חלק מרכיבי העיצום לגופםשברון ה של יכולת

 בעיצום חיוב כוונת אודות הסביבה להגנת מהמשרד נוספת הודעהשברון קיבלה  1.7.2020 ביום .ב

 הוראות של וכן לוויתן של הפליטה היתר תנאישל  נטענות הפרות בגין, בסכום שאינו מהותי, כספי

 שברוןהגישה  16.8.2020 יוםחוק אוויר נקי, וזאת ביחס להפעלת לפידים על פלטפורמת ההפקה. ב

התקבלה החלטת  13.12.2020 ביוםו טענותיה בהתייחס לעיצום זה אתלמשרד להגנת הסביבה 

חלק מהעיצומים שהמשרד להגנת הסביבה התכוון בטל להמשרד להגנת הסביבה לפיה הוחלט 

 בגין תשלום, וכן להפחית באופן חלקי את סכום אחד העיצומים. ולהחליפם בעיצום חדשלהטיל 

 .12.1.2021יום בלהגנת הסביבה  למשרדכאמור הועבר  עיצומיםה

מורה על ביטול  הוא לפיה הסביבה להגנת המשרד של נוספת החלטה התקבלה 28.1.2021 ביום .ג

, וזאת לשברוןששולם בגינו ועל השבת הסכום  לעיל החלטתו במסגרת שהוטל החדש עיצוםה

הודיע , ובד בבד עליה הוטלזכות טיעון כדין ביחס לעיצום החדש בטרם  לשברוןמכיוון שלא ניתנה 

כספי זה תוך מתן אפשרות לשברון להשלים את טענותיה ביחס אליו עד  כי בכוונתו להטיל עיצום

התקבלה החלטתו  5.9.2021וביום  הגישה שברון את טיעוניה 7.3.2021. ביום 28.2.2021ליום 
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. שאינו מהותישל המשרד להגנת הסביבה לפיה הוטל על שברון עיצום כספי בסכום הסופית 

 .5.10.2021 להגנת הסביבה ביום למשרדהועבר  הז םעיצו בגין תשלום

התקבלה הודעת המשרד להגנת הסביבה על כוונה להטיל על שברון עיצום כספי לפי  6.6.2021ביום  .ד

ובמהלכו  17.10.2020בגין אירוע הפעלת לפיד שאירע ביום  בסכום שאינו מהותי, ,חוק אוויר נקי

)נישוב קר(. שברון הגישה את טיעוניה להודעת  ללפידים והוזרמו לכאורה גזים אשר לא נשרפ

להגנת הסביבה המורה על  המשרד החלטת התקבלה 24.11.2021 ביום, ו6.7.2021הכוונה ביום 

 העיצום סכום את להפחית הוחלט. בהחלטה צוין כי אירוע כאמורהטלת עיצום כספי מופחת בגין ה

 את הפסיקה ששברון העובדה שלוב ההפרות הישנות למניעת בפעולות נקטה ששברון העובדה בשל

בגין עיצום זה הועבר למשרד להגנת הסביבה  תשלום. לממונה עליה ודיווחה מיוזמתה ההפרה

 .12.202122.ביום 

 שימועים  (5)

מהמשרד להגנת הסביבה התראה וזימון לשימוע בנוגע להפרה שברון  קיבלה 19.1.2021 ביום .א

שניתן לאסדת לוויתן, ביחס לאמות המידה לשפכי המערכות לכאורה של היתר ההזרמה לים 

 מכתבלמשרד להגנת הסביבה  שלחה שברון 28.2.2021 ביוםלאחר ש הפתוחות שנקבעו בהיתר.

במסגרתו התקיים שימוע בעניין אשר  22.3.2021ביום  ,לשימוע ולזימון להתראה במענה טענות

החריגות הנטענות, אולם במקרה של חריגות כי המשרד לא ימליץ על סנקציה עונשית בגין נקבע 

להכין נהלים ולהשלים  שברוןעל  ,נוספות ישקול להפעיל את מלוא סמכויותיו כחוק. עוד נקבע כי

 פעולות לניקיון ולאיתור מקורות שמן.

אי  בגיןלהגנת הסביבה  מכתב התראה והזמנה לשימוע בפני המשרד קיבלה שברון 1.11.2021 ביום .ב

, ובמסגרתו יתר ההזרמה לים שניתן לאסדת לוויתן והפרת חוק מניעת זיהום היםעמידה בתנאי ה

 התקיים השימוע. הפתוחה מהמערכת לים להזרמהמאמות המידה הקבועות  חרגה שברוןכי  נטען

נקבע כי על שברון לנקוט בכל הפעולות למניעת חריגות מהיתר ההזרמה  במסגרתוו 6.1.2022 ביום

 המלצה לרבות, כחוק המלאות סמכויותיו הפעלת את שוקללהגנת הסביבה לים וכי המשרד 

 .החוק פי-על כספי עיצום על אפשרית

 .השימוע קיום בעקבות סנקציות החברה על יוטלו האם להעריך זה בשלב ניתן לא

"( המשיבהנגד שברון )להלן בסעיף זה: "אביב -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 15.12.2020ביום  (6)

אישור תובענה ייצוגית על ידי תושב אזור חוף דור בשם "כל מי שנחשף לזיהום האוויר, בקשה ל

הים והסביבה החופית בשל פליטות אסורות מאסדת הגז שמפעילות המשיבות בים, הממוקמת 

מול חוף דור, ומטפלת במאגר הגז הטבעי 'לוויתן', בתקופה שממועד התחלת פעילות האסדה 

" המבקש"", ת האישורבקש": בסעיף זה מתן פסק דין בתביעה" )להלןועד ל 2019בחודש דצמבר 

חשפו את חברי הקבוצה  ה חשפהבבקשת האישור כי המשיבנטען בתמצית,  "(.חברי הקבוצה" -ו

 לטענת ,לזיהום אוויר, ים וסביבה בשל פליטות אסורות שמקורן באסדת לוויתן. חשיפה זו

יצרה נזקים בריאותיים שונים )שלא פורטו בבקשת האישור( ונזק של פגיעה באוטונומיה , המבקש

חברי בשל חשש לפגיעה בריאותית כאמור. הסעד העיקרי המבוקש בבקשת האישור הוא פיצוי 

מיליון ש"ח. כמו כן, עתר המבקש  50 -המוערך בכם אשר מוערך הקבוצה על הנזק שנטען שנגרם לה

 למלא לאלתר את החובות המוטלות עליה בחוק אוויר נקי המורה למשיבלסעד של מתן צו ה

עדכנו  21.6.2021הציע בית המשפט לצדדים להידבר ביניהם וביום  5.5.2021ביום  והתקנות מכוחו.
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הצדדים את בית המשפט כי לא הגיעו להסכמות שיקדמו את ניהול ההליך ולפיכך יש להמשיך 

 . 16.5.2022 ליוםבהליך נקבע משפט  םדיון קד לנהלו בפני בית המשפט.

המייצגים  המשפטייםם יועציה דעת חוותהדוח, להערכת השותפות בהתבסס על  אישור נכון למועד

 .50% -בקשת האישור להתקבל נמוכים מאת המפעילה בהליך, בשלב זה סיכויי 

 קפריסין (7)

 2005 משנתהשפעות סביבתיות בתוכניות ופעולות לחוק הקפריסאי הפי -ידיעת החברה, על למיטב

החלטה  עם בקשר)אשר מותאם לדירקטיבה האירופית(, דרושה הערכה סביבתית אסטרטגית 

. משרד האנרגיה הקפריסאי סביבתית השפעה להן להיות שעשויהתוכניות  ביצוע עלממשלתית 

סביבתי אסטרטגי בקשר הסב לחברות העוסקות בתחום )לאחר מכרז( את ההכנה של דוח הערכה 

בשטח המים הכלכליים של קפריסין  כןוהפקה של נפט וגז טבעי בקפריסין ו יםעם פעילות חיפוש

או הפקה מחויב לפעול בהתאם  חיפושיםשיון לביצוע פעולות יר בעל"(. הסביבתי הדוח)להלן: "

 .ישיוןלדוח הסביבתי וכן לבצע סקר סביבתי קודם לביצוע פעולות כאמור בשטח הר

מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת  והפעלתו, המחבר בין EMGצינור  ,כי יצוין

 .עריש, כפופים הן לרגולציה ישראלית והן לרגולציה מצרית-ההולכה המצרית באזור אל

על  לחברהידי המפעילה, לא ידוע -למידע שנמסר לשותפות על ובהתאםהדוח,  אישורנכון למועד  

 עשויה אשראו חריגה מדרישות איכות הסביבה בפרויקטים בהם לשותפות יש זכויות, אי עמידה 

 .חברההו השותפות על מהותית השפעה לה להיות

 בתחום הפעילות מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ו/או השותפות

 מתווה הגז (כב)

)אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  16.8.2015 ביום

"מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז  בנושא( 22.5.2016 ביום מסוימים בשינויים

 טבעי גז שדות" ותנין" ו"כריש", "לוויתןמהיר של שדות הגז הטבעי " ופיתוח 58"תמרהטבעי "

עם הענקת  17.12.2015"(, אשר נכנסה לתוקף ביום הממשלה החלטת: "סעיף זה" )להלן בנוספים

: סעיף זה)להלן ב שברוןורציו אבנר, , לשותפות הכלכלית התחרות בחוק מסוימותראות פטור מהו

 לחוק 52 סעיף להוראות בהתאם, הכלכלה כשר בתפקידו, הממשלה ראשידי -על"( הצדדים"

 התחרותלפי חוק  הפטור" או" הפטור: "סעיף זה)להלן ב 198859-התשמ"ח, הכלכלית התחרות

הפטור חל ביחס להסדרים כובלים מסוימים שעשויים היו לכאורה להיות מיוחסים  60"(,הכלכלית

החלטת הממשלה והפטור  "(.ההסדרים הכובלים: "להלן)לצדדים, כמפורט בהחלטת הממשלה 

  ."מתווה הגזלהלן: "לעיל ויקראו 

 .להלן מובא תיאור תמציתי של עיקרי מתווה הגז

  :הפטור ניתן אליהם שביחס העסקיים ההגבלים להלן (1)

                                                                    
והזכויות שמחזיקים , I/13ודלית   I/12"תמר" הוגדרה בפטור הנספח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא בשטח חזקות תמר    58

הגופים המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר לשימוש במתקן 
 הקליטה ועיבוד הגז ביבשה, ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".

"חוק  -ההגבליים העסקיים" ל"חוק  -אושר התיקון לחוק התחרות, שכלל את שינויי שם החוק מ 1.1.2019ביום   59
 התחרות הכלכלית".

"חוק  -"חוק ההגבליים העסקיים" ל -אושר התיקון לחוק התחרות, שכלל את שינויי שם החוק מ 1.1.2019ביום   60
 התחרות הכלכלית".
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 הזכויות מרכישת כתוצאה התחרותפי עמדת הממונה על -הכובל שנוצר, לכאורה, על ההסדר .א

 כתוצאה, לכאורה, שנוצר הכובל ההסדר וכן; שברוןו, אבנר השותפות ידי עלים -רציו בהיתר

 .לוויתן ומאגרים -רציו היתר של במשותף כבעלים הצדדים מחבירת

 שיופק הגז את במשותף ישווקו מהם חלק או הצדדים בו במקרה, לכאורה, שייווצר הכובל ההסדר .ב

  1.1.2025.61 יוםל עד המקומי לשוק לוויתן ממאגר

הכובל שייווצר, לכאורה, במקרה שבו הצדדים או חלק מהם ישווקו את הגז שיופק ממאגר  ההסדר .ג

 .בלבד לייצוא במשותףלוויתן 

 ובלבד, לוויתן ממאגר טבעי גז של מסוים רכישה מהסכם כתוצאה להיווצר העשוי הכובל ההסדר .ד

 .1.1.2025 יום עד נחתם כאמור שהסכם

 בעלות שברוןו, אבנר השותפות של היותן, בלבד ותמר לוויתן במאגרי לפעילותם הקשור בכל .ה

  62.התחרותהממונה על  הכרזות לפי מונופולין

 של התנאים הבאים:  בקיומם ותנהה לעילהכובלים המפורטים  מההסדרים הפטור (2)

 כריש ותנין העברת זכויות במאגרי .א

כריש ותנין לצד  חזקותזכויותיהן ב כלאת  להעביר שברוןו, אבנר השותפותפי המתווה חויבו -על .1

  63.ידי הממונה על ענייני הנפט-שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם, שיאושר על

 אישור ממועד החל, הוחלפה BCM  47של בהיקף ותנין כריש ממאגרי המותרת הייצוא מכסת .2

 המקומי למשק האספקה חובת כנגד, ובתנין בכריש הזכויות להעברת הנפט ענייני על הממונה

 .לוויתן חזקות בעלי על שחלה

בחזקות כריש ותנין בחודש דצמבר  הזכויות מלוא שלישי לצד הועברוהגז להוראות מתווה  בהתאם

 לדוח זה. )ט(1.7.21 סעיף. לפרטים נוספים ראו 2016

 רתמ פרויקטהעברת זכויות ב .ב

מתן  ממועד חודשים 72) 17.12.2021להעביר עד ליום  ואבנר השותפותעל פי מתווה הגז חוייבו  .1

שלישי שאיננו  לצד ודליתתמר  בחזקות זכויותיהן כל את"( לתמר הקובע המועדלהלן: " ,הפטור

למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין,  אוקשור לצדדים או מי מהם, 

 .הנפט ענייני על הממונה לאישור בכפוף

כך שלאחר לממונה על ענייני הנפט חוזה מכירה מחייב,  שברוןהמועד הקובע לתמר תעביר  עד .2

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי  25%-בחזקת תמר לא יהיו גבוהות משברון מימושו, זכויות 

מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש  ואינושאיננו קשור לצדדים או מי מהם, 

  .הנפט עניינילאישור הממונה על  בכפוףותנין, 

מכירת בהתאם להוראות מתווה הגז, השותפות העבירה את כל זכויותיה בפרויקט תמר במסגרת 

ועסקת מכר  2017פטרוליום שהושלמה בחודש יולי לתמר  9.25%זכויות בפרויקט תמר בשיעור של 

                                                                    
 .01.1.203בסמכותו של שר האנרגיה, בהתקיים תנאים מסוימים כפי שנקבעו בפטור להאריך את הפטור עד ליום    61
 .1.1.2030בסמכותו של שר האנרגיה, בהתקיים תנאים מסוימים כפי שנקבעו בפטור להאריך את הפטור עד ליום    62
הושלמה עסקה למכירת כלל זכויות השותפות, אבנר ונובל בחזקות תנין וכריש לאנרג'יאן  26.12.2016כאמור לעיל, ביום    63

 ישראל.



 100 -א 

 

 Tamar Investment 2 RSC-ו Tamar Investment 1 RSC Limited -ל 22%בשיעור של  הזכויות

Limited, מכרה השותפות כל  2021. כמו כן, בחודש מאי 2021שלמה בחודש דצמבר שהו

 החזקותיה במניות תמר פטרוליום בעסקה מחוץ לבורסה.

למיטב ידיעת השותפות, בהתאם להוראות מתווה הגז, שברון הקטינה את שיעור זכויותיה 

עסקאות שתי  2018ובחודש מרץ  2016, לאחר שביצעה בחודש דצמבר 25% -בפרויקט תמר ל

 לאוורסט ולתמר פטרוליום, בהתאמה. 7.5% -ו 3.5%למכירת זכויות בפרויקט בשיעור של 

  טבעי גז לאספקת חדשים הסכמים (3)

שייחתמו  לוויתןבמתווה הגז נקבעו מגבלות מסוימות שחלות ביחס להסכמים לאספקת גז ממאגר 

 עם צרכנים. עיקרי המגבלות האמורות הן כדלקמן:

 :שלהלן ההוראות בכלל יעמדו, הממשלה החלטת ממועד שייחתמו, טבעי גז של לאספקה הסכמים .1

 .אחר טבעי גז ספק מכל טבעי גז לרכישת בנוגע מגבלה כל הצרכן על תחול לא (א

תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית, בהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו לצרכן  (ב

 .בפטור

 .משנית במכירה הטבעי הגז את הצרכן ימכור שבו המכירה מחיר על מגבלה כל יחילו לאהצדדים  (ג

שנים מהמועד בו אישר הממונה על  4ועד תום  הממשלה החלטת ממועד שייחתמום להסכמי ביחס .2

לוויתן  במאגר הזכויות בעלי(, 13.12.2020קרי, ענייני הנפט את העברת הזכויות בכריש ותנין )

 תקופה או שנים 8 עד שיבחר תקופה לכל בהסכם גז לרכוש האפשרות את צרכןעמיד ללה יידרשו

 . לצרכן הצדדים בין שתוסכם יותר ארוכה

חודשים  6) 13.6.2017שנים שנחתם עד ליום  8ביחס לכל הסכם לאספקת גז לתקופה העולה על  .3

לאחר מועד אישור הממונה על ענייני הנפט את העברת הזכויות בכריש ותנין(, תהיה לצרכן זכות 

לכמות השווה  Take or Payחד צדדית ובלתי מותנית להודיע על הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית 

השנים שקדמו למועד  3 -ת מכמות הצריכה השנתית הממוצעת של אותו צרכן בפועל בלמחצי

ההודעה. הפחתת כמות הרכישה כאמור תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה בתחילת השנה 

 השישית ממועד אספקת הגז הטבעי ללקוח בלוויתן.

 הגז הטבעי בחוזי אספקה לצרכנים מחיריהוראות בנוגע ל (4)

החלטת  ממועד שהיה על השותפות להציע לצרכני גז למחירים ביחס הוראותל מתווה הגז כל

 שברוןו, אבנר השותפות, ועד למועד בו הושלמה העברת זכויות 16.8.2015 יום יוםב, הממשלה

תקופה זו הסתיימה  .המאוחר לפי, המתווה להוראות בהתאם או בחזקת תמר בחזקות כריש ותנין

. יצוין כי, בהתאם 2021השותפות בחזקת תמר בחודש דצמבר עם השלמת המכירה של זכויות 

להוראות מתווה הגז בנוגע למיסוי והחלטות המיסוי שניתנו בקשר להסכמי ייצוא הגז מהמאגרים 

, הציעה השותפות ללקוחות חדשים בישראל את תנאי המחיר שנקבעו בהסכמי רלוויתן ותמ

טים נוספים ראו סעיף קטן )ו( להלן ובתיאור מתווה. לפרפרק המיסוי בהייצוא כאמור, כמפורט ב

 .לעיל ד1.7.12הסכמי הייצוא בסעיף 

 טבעי גז ייצואהוראות בנוגע ל (5)

 מיום 442מס'  ממשלה החלטתלבמסגרת הוראות מתווה הגז נכללו מספר הבהרות ותיקונים 

הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז המלצות  עיקרי בנוגע לאימוץ 23.6.2013

  (.צמח ועדת הטבעי בישראל )דוח
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 מיסוי (6)

 נוגעותה שונות מיסויסוגיות  המסדירהנרשמה הודעת רשות המיסים,  הממשלה החלטת במסגרת

לקידום תיקונים לחוק מיסוי  לפעול החליטה. כמו כן, הממשלה ותמר לוויתן במאגרילפעילות 

רווחים ממשאבי טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מס, הבהרות שונות וכן החלת הליכי 

פועל מהסכם מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול ב ,כי בנוסף נקבע שומה וגבייה.

הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי 

לא יהיה צורך בבחינה שנתית של התקבולים מהסכם הייצוא לשם כך, וזאת בכפוף לכך  וכיטבע, 

הייצוא אינו נמוך  בהסכםשהתקבל אישור מראש מרשות המיסים על כך שמחיר יחידת נפט 

הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע  שבעל"המחיר הממוצע המקומי" או לחלופין מ

כי,  יצויןבהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים בישראל, באופן ובתנאים שנקבעו במתווה הגז. 

ידי השותפות ביחס לכלל הסכמי הייצוא בהן התקשרה -אישורי רשות המיסים כאמור נתקבלו על

 השותפות

 השקעות המעודדתסביבה רגולטורית  קיום (7)

 במקטע רגולטורית יציבות על לשמור התחייבה ישראל ממשלתבמסגרת מתווה הגז התחייבה 

 ברווחים הציבור של רבייהמ חלקו)א(  בשלוש סוגיות: - והפקתו הטבעי הגז חיפושי

(Government Take) ;)10למשך  והכלהשינוי המבני שכלול בהחלטת הממשלה, )ג(  -ייצוא ו)ב 

 שנים מיום קבלת החלטת הממשלה.

 27.3.2016 ביום. ץהמקורית ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג" הממשלה החלטת בעקבות

נקבע, בין היתר, כי פסקת היציבות מסגרתו ב ,האמורות העתירות בעניין"ץ בג של דינו פסק ניתן

)התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי(  הגזכנוסחה במתווה 

 . במתווה, וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות לעמוד יכולה אינה

 קביעת תוך, המתווה בעניין 16.8.2015 מיום החלטתה את הממשלה ואימצה שבה 22.5.2016 ביום

 רגולטורית סביבה הבטחת לשם", יציבה רגולטורית"סביבה  בעניין למתווה' י לפרק חלופי הסדר

 .והפקתו הטבעי הגז חיפושי במקטע השקעות המעודדת

 כלכלית תחרות דיני

 מעמדה של השותפות כמונפולין  (כג)

ולחוד  תמרבפרויקט  שותפיה יתרביחד עם  -בעלת מונופולין כהשותפות  הוכרזה 13.11.2012ביום 

הואיל  החל ממועד תחילתה של האספקה המסחרית מפרויקט תמר. ,באספקת גז טבעי בישראל -

ובמועד אישור הדוח עוסקת השותפות בשיווק משותף של הגז המופק בפרויקט לוויתן ביחד עם 

שברון )שהוכרזה כבעלת מונופולין(, עשויה השותפות להיחשב כבעלת מונופולין בקשר לאספקת 

את מכירת יתרת זכויותיה בחזקות תמר  2021בישראל על אף שהשלימה בחודש דצמבר  גז טבעי

 ודלית. 

לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים  ,הכלכלית התחרותעל פרק ד' לחוק  חלמונופולין על בעל 

בשוק באופן העלול להפחית את  מעמדה את לרעה לנצלאת הנכס או השירות שבמונופולין ואיסור 

 התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

 פיקוח על מחירי הגז הטבעי (כד)
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-רמת פיקוח(, התשע"גצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת 

, מטיל פיקוח על משק הגז ברמה של "(פיקוח על מחירי מצרכים ושירותיםהצו )להלן: " 2013

מעבר לחובת  .חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקטרווחיות ומחירים. דיווח על 

הדוח, לא הוטל פיקוח על מחירי הגז המשווק  אישורהדיווח על מחירים ורווחיות, נכון למועד 

 בישראל. 

 EMGהממונה על התחרות למיזוג בקשר לרכישת מניות  הסכמת (כה)

)להלן:  EMED Pipeline B.V על ידי "(EMGעסקת )להלן: " EMGמניות רכישת העסקה ל

"EMED)"64,  בין היתר, קבלת אישור הייתה טעונהלהלן,  )ד(1.7.21על פי ההסכם המתואר בסעיף ,

ניתנה החלטת הממונה על  31.7.2019)ב( לחוק התחרות הכלכלית. ביום 20, בהתאם לסעיף למיזוג

 :להלןמתוארת  שתמציתםבתנאים  65,התחרות המאשרת את המיזוג

"( הצדדים" יחד: להלן) בהחלטה כהגדרתו להם קשור צד וכל EMED -ו EMG, שברון, השותפות (1)

 טבעי גז אספקת חוזה על חתם אשר בישראל ללקוח טבעי גז ויספקו גז להחלפת לבקשה יסרבו לא

 הגז ספק התחייב שלה האיכות מן נופלת שאינה ובאיכות כמות באותה במצרים טבעי גז ספק עם

 מאמץ כל יעשו זאת ובכלל"(, גז להחלפת הסדר" )להלן: בישראל הלקוח כלפי במצרים הטבעי

 לבקשה להיענות בכדי, ותמר לוויתן בפרויקטים בזכויותיהם שימוש באמצעות לרבות, סביר

 .כאמור

 Take or Pay)א( לעיל היא עד לכמויות הגז הקבועות בתניות  קטן עיףכאמור בס הצדדים חובת (2)

תמר או מי מהם לגביהם קיימים הסכמי הולכה בצינור  ילוויתן או מי מהם ושותפ ישחתמו שותפ

EMG. 

סכום העולה על  לא תגבה מספק מצרי EMGגז טבעי שיוחלף במסגרת הסדר להחלפת גז,  בגין (3)

 מחצית מדמי ההולכה בצינור.

המעוניין לקבל שירותי הולכה בצינור  אחרהצדדים לא יסרבו לספק שירותי הולכה בצינור לגורם  (4)

 עד להיקף הקיבולת הפנויה.

)א( הגורם האחר  :שלהלן המקרים באחד תחול לא ההולכה שירותי אספקת חובת, האמור אף על (5)

שמנהל רשות הגז הטבעי אישר כי אין בתנאי  הסכם הולכה למרותסירב לחתום עם הצדדים על 

)ב( הגורם האחר סירב לעמוד  -הסכם ההולכה תנאים המכבידים על הגורם האחר מעבר לנדרש; ו

 בתנאים שעליהם הורה מנהל רשות הגז הטבעי ביחס להסכם הולכה כאמור.

(6) EMED  הסכם הקיבולת  אתשנים נוספות  10 -לה להאריך ב המוקניתלא תממש את האופציה

 .ללא קבלת היתר מראש מהממונה על התחרות להלן( )ד(1.7.21וההפעלה )המתואר בסעיף 

לעמדת רשות התחרות, "תניית הבלעדיות"  ,לפיורשות התחרות, ממכתב  נתקבל 6.6.2021ביום  (כו)

הפרה של  מהווהבין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל  שנחתםבהסכם לאספקת גז טבעי  שנכללה

בהסכמי מכירה ממאגר לוויתן לא תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע  ןלפיה הוראות מתווה הגז

 התנייהאת  לבטללוויתן  שותפי נדרשו, זאת ורלאלרכישת גז טבעי מכל ספק גז טבעי אחר. 

                                                                    
64  EMED  הינה חברה ייעודית שהוקמה לצורך עסקתEMG  :הרשומה בהולנד, אשר מניותיה מוחזקות, כדלקמןEMED 

Pipeline Holding Limited 25% -, חברה בת בבעלות מלאה של השותפות הרשומה בקפריסין ;Chevron Cyprus Limited 
, המחזיקה, בין היתר, בצנרת גז S.A.E East Gas Company, חברה בת בבעלות מלאה של Sphinx EG BV; וחברת 25% -

 .50% -ותשתיות במצרים 
65  https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/decisions037056/he/decisions_037056.pdf. 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/decisions037056/he/decisions_037056.pdf
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 עלאת הטיפול בהפרה האמורה או יפגע בסמכויות הממונה ימצה  שהאמור מבלי, לאלתר ההאמור

בקשר  םבלעדיות, פעולותיה בתנייתמדובר  אין, לוויתן ישותפביחס להפרה זו. לעמדת  התחרות

על סמכות רשות התחרות בעניין לקו ח םוהלהוראות מתווה הגז מנוגדות  היולהסכם האמור לא 

הודיעו שותפי לוויתן לרשות התחרות על הסכמתם לביטול  10.6.2021, ביום זאת עם יחדזה. 

ניתנה הודעה לחברת החשמל בדבר ביטולה של התנייה, וזאת  14.6.2021התנייה האמורה, וביום 

איזו מהטענות ו/או למבלי שיהא בכך כדי להוות הודאה או הסכמה להודעת רשות התחרות 

לוויתן  שותפיבין  שנחתםכי, ההסכם  יצויןשהועלו כלפי ההסכם האמור ו/או התנייה האמורה. 

 .30.6.2021 ביום הסתייםהאמורה  התנייהאת  כלל אשרהחשמל  חברת לבין

לפרטים  "(חוק הריכוזיות)להלן: " 2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד 1.7.13

 הלן.ל 1.17.1ראו סעיף 

 חוק הנפט והתקנות מכוחו 

 חוק הנפט (א)

"( בישראל מוסדרים בעיקר בחוק נפט: "סעיף זהבנפט ו/או גז טבעי )להלן  והפקת פיתוח, םחיפושי

שעיקריו  ("החוק)להלן בסעיף זה: " תקנות שהותקנו מכוחובהתיקונים שהוכנסו בו ו עלהנפט 

 מפורטים להלן:

שיון" או "שטר יפי "היתר מוקדם", "ר-יחפש אדם נפט אלא עלהחוק קובע, בין היתר, כי לא  (1)

 חזקה.-שיון או שטריפי ר-חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם נפט אלא על

כדי לעמוד על הסיכויים בבשטח כלשהו  ,שאינן כוללות קדיחות ניסיון ,עריכת בדיקות מוקדמות (2)

ת בקבלת היתר מוקדם. החוק מאפשר לגילוי נפט בשטח, לרבות ביצוע סקרים סייסמיים, מותני

מתן זכות קדימה לבעל היתר מוקדם לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו ההיתר המוקדם, אם 

ידי נציגיה המוסמכים -זה יתחייב לבצע בדיקות מוקדמות והשקעות בחיפושי נפט כפי שיקבעו על

  של המדינה לעניין זה.

שיון" מקנה לבעלי הרישיון, בכפוף להוראות החוק ותנאי הרישיון, בעיקר את הזכות לחפש י"ר (3)

פי החוק, וזכות ייחודית -נפט עלהנפט בשטח הרישיון בהתאם לתוכנית המוגשת לממונה על עניני 

שיון יינתן לתקופה יר ,לקדוח קידוחי ניסיון ופיתוח בשטח הרישיון ולהפיק ממנו נפט. ככלל

 4שנים והוא ניתן להארכה, בתנאים הקבועים בחוק, לתקופה נוספת שלא תעלה על  3ל מקורית ש

  שנים.

אם מגיע בעל הרישיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת הרישיון לתקופה שיש בה  (4)

כדי ליתן לבעל הרישיון זמן מספיק לשם קביעת גבולותיו של שדה הנפט, אך לא יותר משנתיים, 

לקבל בשטח מסוים מתוך שטח הרישיון, "חזקה" המקנה זכות ייחודית לחפש ולהפיק  וכן רשאי

שנה מיום נתינתה, אולם אם  30נפט בשטח החזקה כל ימי תוקפה. החזקה ניתנת לתקופה של עד 

שיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח הרישיון, תתחיל התקופה ביום שבו יח רוניתנה חזקה מכ

למלא הוארך. ניתן להאריך חזקה, בתנאים הקבועים בחוק, לתקופה נוספת היה פוקע הרישיון א

ידי שר האנרגיה, אם לא הפיק -שנה. חזקה עלולה לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על 20של עד 

  בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.
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מות הנפט שהופקה כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור של שמינית אחת מכ החוק מחייב (5)

למעט כמות הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך  ,משטח החזקה ונוצלה

 מינימאלי שנקבע בחוק.ההתמלוג מבכל מקרה לא יפחת 

ידי שר האנרגיה, אם לא הפיק בעל החזקה או -חזקה עלולה לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על (6)

 חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.

רשאי לבטל זכות נפט או זכות קדימה אם בעל הזכות לא  על עניני הנפט בחוק כי הממונהנקבע  (7)

מילא אחר הוראות החוק או תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם לתוכנית 

העבודה שהגיש או איחר בביצועה, או שלא השקיע בחיפושי הנפט את הסכומים שהתחייב 

יום  60התראה בכתב שנמסרה לבעל זכות הנפט או ההיתר המוקדם להשקיע, וכל זאת על אף 

 קודם לכן.

 הנפט בספר"(. הנפט ספריקיים ספר נפט שיהא פתוח לעיון הרבים )להלן: " על עניני הנפט הממונה (8)

 של שעבודה או העברתה וכן פקיעתה או שינוייה, הארכתה, הענקתה, נפט לזכות בקשה כליירשמו 

 יהא לא כזאת עסקה שום. חכירה שטר כל של הענקתו בדבר או בה הנאה טובת של או נפטה זכות

 . כן נרשמה שלא עד יפה כוחה

רישיונות, ולא יהיו לו רישיונות על שטח כולל העולה  12 -מבחוק נקבע כי לא יהיה לאדם אחד יותר  (9)

 מיליון דונם, אלא באישורה המוקדם של מועצת הנפט. 4על 

שיון וחזקה הם אישיים ואינם ניתנים, לא הם ולא יהיתר מוקדם, רלחוק הנפט קובע כי  76סעיף  (10)

על  אלא ברשות הממונה ,פרט להורשה ,כל טובת הנאה בהם, לשעבוד או להעברה בכל דרך שהיא

שיון או של חזקה אלא לאחר ישעבוד או העברה של רעל עניני הנפט ולא ירשה הממונה  עניני הנפט

 מועצת הנפט.עצות עם התיי

בעל חזקה רשאי לבנות קווי צינור להעברת נפט ומוצרי נפט. לא יבנה בעל חזקה צינור נפט, פרט  (11)

לצינורות איסוף המובילים אל מיכלים שבתחומי בארות שטח החזקה או בסביבתו, אלא לפי קו 

 ,בהתאם לחוק. בניית צינור נפט תהיה לפי תרשימים מפורטים על עניני הנפש שאישר הממונה

אלא  ם, והוא לא ימנע את אישורעל עניני הנפט אישורו של הממונהאת יהיו טעונים תחילה אשר 

 מטעמים המתקבלים על הדעת.

 "(תקנות הים)להלן: " 2016–תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, התשע"ז (ב)

ת תקנות הנפט )עקרונות פעולה נכנסו לתוקפן תקנות הים, אשר החליפו א 15.11.2016ביום 

. תקנות הים קובעות, בין היתר, הוכחת כשירות של 2006 –לחיפושי נפט והפקתו בים(, התשס"ו 

 להלן תיאור תמציתי של עיקרי תקנות הים: המבקש לקבלת אישור להיות מפעיל.

 הממונה על ענייני הנפט לא יאשר למבקש להיות מפעיל אלא בהתקיים התנאים העיקריים (1)

 הבאים:

 לפחות מהזכויות בנכס הנפט. 25%המפעיל יהיה בעל החזקה בשיעור של  .א

שנים לפחות  5בעל השליטה בו )בכפוף לתנאים שבתקנות הים( יהיה ניסיון של ללמפעיל או  .ב

השנים שקדמה להגשת הבקשה, בביצוע תפקידי מפעיל ובכלל זה: )א( ניסיון בחיפושי  10בתקופת 

 -ונפט או גז טבעי בים; )ב( ניסיון בקדיחה בים; )ג( ניסיון בפיתוח ובהפקת נפט או גז טבעי בים; 

 )ד( ניסיון בפעולות לשמירת הבריאות, הבטיחות והגנת הסביבה בקשר עם פעולות בזכויות נפט.
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הממונה על ענייני הנפט לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם הוא מעסיק באופן ישיר עובדים  כמו כן, .ג

שנים לפחות בתחום חיפושי הנפט או הגז הטבעי בים, וכן בתחום  5בעלי הכשרה וניסיון של 

הפיתוח והפקת נפט או גז טבעי בים, זולת אם החליט לאשר תאגיד כמפעיל על אף שלא עמד 

 יתוח ובהפקת נפט או גז טבעי בים כמתואר להלן.בדרישת הניסיון בפ

הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי, בהתאם לשלב הזכות ולמאפייניה וכן בהתאם להיקף הביקוש  .ד

לקבלת הזכות באותו שטח או בהתאם להרכבה של הקבוצה כולה, לאשר תאגיד כמפעיל אף אם 

 ז טבעי בים לעיל.לא עמד בדרישת הניסיון הדרוש בפיתוח ובהפקת נפט או ג

הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי לדרוש מתאגיד מסוים, לשם אישורו כמפעיל, ניסיון רב  .ה

כנית העבודה, ומהקבוע, אם מצא שהדבר נדרש בהתאם לשלב הזכות ולמאפייניה, ובהתחשב בת

 במורכבותה ובהיבטים סביבתיים ובטיחותיים.

וא בעל יכולת כלכלית מספקת ואיתנות פיננסית. הממונה לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא אם כן ה .ו

לעניין זה מפעיל או בעל השליטה בו )בכפוף לתנאים שבתקנות הים( הינו בעל איתנות פיננסית 

מיליון  200)כהגדרתה בתקנות הים( ויכולת כלכלית שתחשב כמספקת אם סך הנכסים במאזן הוא 

 ולר.מיליון ד 50דולר לפחות וסך ההון העצמי במאזן הוא 

 על מבקש זכות נפט להוכיח יכולת כלכלית מתאימה בהתקיים שני אלה: (2)

סך הנכסים במאזן של המבקש )או של כלל בעלי זכות הנפט יחד, כולל חבר הקבוצה שיאושר  .א

 .מיליון דולר 400כמפעיל לגבי זכות הנפט( הוא לפחות 

כולל חבר הקבוצה שיאושר סך ההון העצמי במאזן של המבקש )או של כלל בעלי זכות הנפט יחד,  .ב

 מיליון דולר. 100כמפעיל לגבי זכות הנפט( הוא לפחות 

מבקש זכות נפט יכול להסתמך על בעל השליטה בו לשם הוכחת יכולת הכלכלית, בכפוף לתנאים 

 שנקבעו בתקנות הים.

 סך כל הנכסים וסך כל ההון העצמי האמורים ייבחנו לפי, היכולת הכלכלית, האיתנות הפיננסית

בדצמבר של השנה שקדמה להגשת הבקשה או לפי ממוצע  31הנתונים שבדוח הכספי המבוקר ליום 

בדצמבר של השנתיים שקדמו להגשת הבקשה,  31הנתונים שבדוחות הכספיים המבוקרים ליום 

 לפי שיקול דעתו של הממונה על ענייני הנפט.

לאשר בקשה לקבלת זכות נפט או  הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי, באישור שר האנרגיה, שלא .ג

בקשה לשמש כמפעיל, אף אם נתקיימו כל התנאים המפורטים לעיל, אם שוכנע כי טעמים של 

לאומיים מצדיקים זאת, או אם קיימות נסיבות נטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בייב

 אישור הבקשה אינו לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל.ן גינשבמיוחדות 

על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לאשר מפעיל או להעניק זכות נפט למבקש אף שלא מתקיימים כל  .ד

לעיל ובלבד שבנסיבות העניין אי קיום התנאים אינו מהותי והממונה, שוכנע  הפרטים המופיעים

 כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

בבקשה לאישור מפעיל ודיווחים תקנות הים כוללות הוראות נוספות לגבי הפרטים שיש לכלול  .ה

 שנדרש מפעיל ובעל זכות נפט להעביר לממונה על ענייני הנפט.

-( )אסדרה של צינורות ייצוא ומתקני הנזלה מסוימים(, התש"ף7חוק הנפט )תיקון מס'  תזכיר (ג)

2020 
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( )אסדרה של צינורות ייצוא 7פרסם משרד האנרגיה תזכיר חוק הנפט )תיקון מס'  9.8.2020ביום 

"(. מטרת התזכיר להסדיר התזכיר. )להלן בסעיף זה: "2020-ומתקני הנזלה מסוימים(, התש"ף

ידי מי שאינו בעל חזקה לפי חוק -הקמה של צנרת לייצוא גז טבעי ומתקנים לייצוא גז טבעי, גם על

א לחוק משק הגז הטבעי 10הנפט. נכון למועד אישור הדוח, קיימת אסדרה בעניין זה בסעיף 

להלן. מטרת התזכיר, בין היתר, הינה להחליף את האסדרה הקבועה בחוק משק הגז המתואר 

הטבעי. כן מוצע בתזכיר, להסדיר הקמה והפעלה של מתקן הנזלת גז טבעי בים, שמטרתו הפיכת 

 מצב הצבירה של הגז הטבעי מגז לנוזל, ואשר מיועד לאפשר ייצוא גז טבעי נוזלי.

מצריך תיקון עקיף בחוק משק הגז הטבעי לצורך התאמת חוק בנוסף, התיקון המוצע בחוק הנפט 

 משק הגז הטבעי לתיקונים המוצעים בחוק הנפט.

  והתקנות מכוחו הטבעי הגז משק חוק

חוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים הוראות בדבר אופן הקמת מערכות  (ד)

 בין היתר, כי: להולכה, שיווק ואספקת גז טבעי. חוק משק הגז הטבעי קובע,

"( השרפי רשיון שנתן שר האנרגיה )להלן בסעיף זה: "-אין לעסוק בפעילויות הבאות, אלא על (1)

 ובהתאם לתנאיו:

 .הקמה והפעלה של מערכת הולכה או חלק ממנה .א

 .הקמה והפעלה של רשת חלוקה או חלק ממנה .ב

 ."(רשיון גט"ן" )להלן: LNGהקמה והפעלה של מתקן  .ג

 .והפעלה של מתקן אחסון הקמה .ד

 הקמה והפעלה של צינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה. .ה

 שיון הולכה יינתן רק לחברה שהתאגדה בישראל לפי חוק החברות.יר (2)

שיון הולכה, ספק חשמל, או מי שהוא בעל שליטה או ילא יעסקו במכר ושיווק של גז טבעי בעל ר (3)

 בעל זיקה בהם.

שיון אולם ניתן שיקול דעת לשר בהתקיים התנאים יטבעי אינו טעון רהעיסוק במכר ובשיווק של גז  (4)

הקבועים בחוק משק הגז הטבעי לקבוע, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, 

 שיון.יכי לתקופה שיקבע, עיסוק בשיווק גז טבעי, יהיה טעון ר

למתן הרישיונות, מתן סמכויות בחוק משק הגז נקבעו הוראות נוספות הכוללות, בין היתר, תנאים 

משק הגז הטבעי( ולמנהל הרשות בנוגע  לחוק 63לשר, לרשות משק הגז הטבעי )שמונתה לפי סעיף 

למתן רישיונות וקביעת תנאים ומגבלות שונות שיחולו ביחס לרישיונות או לבעל הרישיון וכן מקנה 

ע לביטול רישיונות, ערבויות הוראות בנוג ,להם סמכויות לקבוע הוראות ביחס לספקי גז טבעי

 הנדרשות מבעל רישיון ועוד.

 מערכתרישיון הולכה לחברת לוויתן , הוענק הטבעי בהתאם להוראות חוק משק הגז ,יצוין כי

הולכה, לצורך הזרמת הגז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט לוויתן לנקודת הכניסה הצפונית של 

 מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז.

 2021התוכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב במסגרת חוק 

, הורחבה ההגדרה של המונח "תעריפים" 4.11.2021שאושר בכנסת ביום  ,2021-(, התשפ"ב2022 -ו

בחוק משק הגז הטבעי, כך שהיא כוללת לא רק תשלומים שצרכנים משלמים עבור שירותים שהם 
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שיוטל על מי מהשחקנים במשק הגז הטבעי, לרבות ספקי גז טבעי,  מקבלים, אלא כל תשלום

לטובת בעל רישיון אחר ועבור כל מטרה, לרבות מטרות של פיתוח משק הגז, גיבוי ויתירות. זאת, 

. תיקון זה לאבין אם אותו שחקן שעליו יוטל התעריף מקבל שירות כלשהו מבעל הרישיון ובין אם 

 ח החוק על ספקי גז טבעי.עשוי לאפשר הטלת חיובים מכו

 ,1158' מס ממשלה החלטת התקבלה 24.2.2022ביום  ,יצוין כי, למיטב ידיעת השותפות עוד

הצעת : "בסעיף זה )להלן 2022-הצעת חוק משק הגז הטבעי )תיקון מס'...(, התשפ"בשעניינה 

ולהסדיר סחר משנה לתקן את ההוראות לעניין "שעת חירום"  ,בין היתר ,"(, במסגרתה מוצעהחוק

נכון למועד אישור הדוח, טרם פורסמה הצעת החוק  ידי גורמים שאינם ספקי גז.-בגז טבעי על

 להתייחסות הציבור, ובהתאם טרם פורסמה ברשומות.

 תקנות)להלן: " 2017-"זהתשע(, חירום שעת בעת טבעי גז משק)ניהול  הטבעי הגז משק תקנות (ה)

 "( חירום לשעת

לחוק משק הגז הטבעי המסמיך את שר האנרגיה,  91 סעיףתקנות לשעת חירום הינן מכוח ה

באישור הממשלה, להכריז על שעת חירום במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על הפעלת 

 משק הגז הטבעי בשעת חירום.

קובעות כי  חירום לשעת התקנות, על שעת חירום במשק הגז הטבעיששר האנרגיה יכריז  במקרה

המירבית שיכול ספק גז טבעי לספק מהשדה שבגללו על הכמות  בשעה כלשהי יעלההביקוש  אם

לבצע הולכה מחויבים רישיון  "(, אזי ספק הגז ובעלהגז שבכשל ספקלהלן: ") ההכרזהניתנה 

בהתאם להוראות המפורטות בתקנות. התקנות מסמיכות "ן לצרכנים הקצאות של גז טבעי וגט

לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה של  האנרגיה, בתנאים מסוימים, שראת 

 ובלבד שהחריגה לא תעלה על הנדרש. ,כמויות הגז והגט"ן

מהתרופות והסעדים הקיימים למי שחתום בהסכם עם ספק  לגרועכדי  בהן איןנקבע כי  בתקנות

 .הגז שבכשל ולפי ההסכם האמור

ן למועד אישור הדוח, מקדם משרד האנרגיה עדכון לנוסח התקנות למיטב ידיעת השותפות, נכו

 לשעת חירום.

)להלן  2022-פ"בהתשמשק הגז הטבעי )חובת מסירת מידע של מוכר ומשווק גז טבעי(,  תקנות (ו)

  "(התקנות: "זה בסעיף

גז טבעי יהיו  שלעוסקים במכר או בשיווק ה כל לפיהןהתקנות,  פורסמו ברשומות 7.2.2022 ביום

פרטים אודות כמויות הגז הכוללים  רבעוניים דיווחיםמחויבים למסור למנהל רשות הגז הטבעי 

 סךהטבעי שנמכרו או שווקו בכל חודש, המחירים עליהם סוכם בכל הסכם אספקת גז טבעי, 

, העתקי הסכמים הכנסותיו של המוכר או המשווק ממכירות גז טבעי לצרכנים במשק הישראלי

 (.6.4.2022ימים )קרי,  30תחולת התקנות הינה בתוך  .וכן פרטים נוספים שנחתמו

 זרימה תבקר שלמידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת ההולכה במשטר  אמות הסדרת (ז)

בעניין אמות  המועצהפרסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי תיקון להחלטת  3.1.2021 ביום (1)

 5/2020' מס החלטהת ההולכה במשטר של בקרת זרימה מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכ

ההחלטה קובעת כי העלויות בגין פערי המדידה  "(.ההחלטה: "זה בסעיף)להלן  66(2 מספר)תיקון 

                                                                    
שתיקנה את  27.5.2020מיום  4/2020מתקנת את החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מס'  /20205החלטה מס'   66

 .8/2019החלטת המועצה מס' 
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במערכת ההולכה הנובעים מסיבות שלא ניתן לשייכן לתפעול לקוי של מערכת ההולכה, אלא 

כגון עיתוי מדידה, הפרשי לחצים והפרשי טמפרטורה  ,לגורמים שאינם ניתנים למניעה או שליטה

יושתו על ספקי הגז. עוד ההחלטה קובעת כי פער מדידה שנחשב בטווח הסביר הוא פער שנע בין 

)באופן חיובי או שלילי(. העלויות בגין פער מדידה סביר יחולקו באופן שווה בין ספקי  0.5%-0%

 .1.4.2021 ביום לתוקף נכנסה ההחלטה. הגז וצרכני הגז

להחלת ההחלטה באופן רטרואקטיבי החל  בדרישה לשברוןפרסום ההחלטה, פנתה נתג"ז  לאחר

 הועברה אשר זו ברוח הודעה שברוןביחס לפרויקט לוויתן, וכן העבירה לעיון  2020מראשית שנת 

 להחלה התנגדותה את והביעה הגז לרשות שברון פנתה ,זו להודעה בהמשך. ללקוחותיה ידה-על

 .ההחלטה עצם כנגד מטענותיה לגרוע מבלי וזאת ,ההחלטה של רטרואקטיבית

תמר נגד מועצת הגז  לוויתן ושותפי שהגישה השותפות יחד עם יתר שותפי עתירהאודות  לפרטים

 , ראו סעיף7.4.2021יום ב ההחלטה בטלות על להורות מבוקש בההטבעי ומשרד האנרגיה 

 להלן. )כד(1.7.21

, המאפשרת הטלת ההגדרה של המונח "תעריפים" בחוק משק הגז הטבעילפרטים אודות הרחבת  (2)

 לעיל. חיובים על ספקי גז טבעי מכוח חוק משק הגז הטבעי, ראו סעיף זה

המועצה לענייני משק הגז הטבעי בנוגע למימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה  החלטות (ח)

 "(ההחלטה)להלן בסעיף זה: " הארצית

המועצה לענייני משק הגז הטבעי קיבלה מספר החלטות בנוגע לתעריפי ההולכה שיחולו ביחס 

מקטעי מערכת ובקשר למימון הקמתם של  באמצעות מערכת ההולכה הארציתלייצוא גז טבעי 

 .ידי יצואני הגז-על ייצוא גז טבעי כאמורשמש לצורך ההולכה המיועדים ל

קובע שעלות הודיע מנהל רשות הגז הטבעי כי הוא  23.6.2020 ביוםבהתאם להחלטות המועצה, 

אל  ותמר לוויתן מהמאגריםהזרמת גז טבעי  לצורךאשקלון המיועד -המקטע המשולב אשדוד

)לעיל ולהלן:  הייצוא הסכמי פי-שקלון לצורך הולכת הגז למצרים עלבא EMGהקבלה של  תחנת

למנגנון עדכון  בהתאם יעודכןר שאמיליון ש"ח,  738בסך כולל של  הוערכה"(, המשולב המקטע"

 ."זנתגכפי שנקבע בהסכם ההולכה עם  ,והתחשבנות בין הצדדים

לעיל ימומנו  לאמורמעלות המקטע כפי שתיקבע בהתאם  43.5%בהתאם להודעת מנהל רשות הגז, 

 לאבני בהתאם ,היצואן ידי-על ימומנו המקטע מעלות 56.5% -)נתג"ז( ו ההולכה שיוןירידי בעל -על

בגין "ח ש מיליון 27 ההולכה שיוןיר לבעל ישלם היצואן, בנוסף. ההולכה בהסכם שייקבעו הדרך

 48 -בסך של כ המוערכת)נשר -ושורקחגית -רדו המקטעים הכפלת מהקדמת הנובעת עלותחלקו ב

ההולכה ערבות פיננסית בלתי תלויה מטעם בנק  שיוןירלבעל היצואן  עמידי וכן( ש"ח ןמיליו

ההולכה  שיוןירלעיל )חלקו של בעל  האמורהעלות המהסכום המצטבר של  110%ישראלי, בגובה 

"ח, אשר יפחת בהתאם ש מיליון 21 שלסך בובעלות הקמת המקטע המשולב בתוספת עשרה אחוז( 

 לאמור בתוספת להחלטה.

 הטבעי הגז כמות תוזרם, למצרים מייצא היצואן עוד כלעוד נקבע בהודעת מנהל הרשות, כי 

 מחוץ מקטע דרך ולא ההולכה שיוןיר בעל של ההולכה מערכת דרךההולכה  בהסכם הקבועה

 שיוןיר לבעל לשלם עליו יהיה למצרים לייצא היצואן, וכי אם יפסיק הישראלית ההולכה למערכת

המקטע  של הכוללת העלות של המצטבר מהסך 110% שבין, שקיים ככל, ההפרש את ההולכה

 לבין, (נשר-ושורקחגית -רדו המקטעים הכפלת מהקדמת הנובעת עלותמיליון ש"ח )ה 48בתוספת 

השלמת המקטע  מיום ההולכה שיוןיר לבעל שילם שהיצואן המצטברים והקיבולת ההזרמה דמי
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 .לעיל לאמור בהתאם שיוןיהר לבעל שילם שהיצואן התשלומים ושלהמשולב 

 ראולייצוא הגז הטבעי למצרים, בקשרשברון לבין נתג"ז,  בין שנחתםאודות הסכם הולכה  לפרטים

 לעיל.(5))ג(1.7.12סעיף

 "(החוק" )להלן בסעיף זה: 1998-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 1.7.14

טחון י: )א( מינוי ממונה ב)כהגדרתו בחוק(, ובכלל זאת החוק מטיל חובות שונות על "גוף ציבורי" (א)

מנת להבטיח את רמת הביטחון הנדרשת לפעילותו של הגוף -שיהיה כפוף במישרין למנהל הגוף, על

)ג( מינוי מאבטח בהתאם  -והציבורי; )ב( מינוי אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות; 

 לדרישות קצין מוסמך.

מתקן ימי, או שהוא בעל רישיון מכוח חוק משק הגז שבבעלותו , תוספת השישית לחוקעל פי ה (ב)

פעולות  קיוםחוק, ובכלל זאת מפעיל מתקן ימי, נחשב כגוף ציבורי לעניין הטלת החובות המנויות ב

הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש, במבנה או במקום  אבטחה ימית

 מתקן ימי של בחוק ההגדרה. בהםשל גוף ציבורי הנמצא באזור הימי, וכן פעולות למניעת פגיעה 

לביצוע סקר לגילוי נפט או לקידוח להפקה,  יםהמשמש שיט כלי אומתקן  כוללת, בין היתר, כל

ולכן חלים על מתקני , להולכה, להנזלה או לגיזוז של נפט, או לטיפול בנפט, לאגירתו או להובלתו

ת על לוויתן ההפקה הימיים של פרויקט לוויתן. בהתאם, הוראות התוספת השישית לחוק, חלו

 מערכת הולכה, המחזיקה ברישיון ההולכה מפרויקט לוויתן.

יבשתי לעיבוד גז טבעי המתקבל של מתקן מפעיל  , הוראות החוק חלות גם עלמלבד מתקנים ימיים (ג)

ולפיכך הוראות החוק חלות על מתקני  על פי דיןמצנרת מהים או ממדינה זרה, מכוח רישיון או 

פעולות אבטחה פיזית ופעולות לאבטחת ביצוע מחויב בכאמור יבשתי של מתקן . מפעיל אתר חגית

 .מידע

, אחראים, בין היתר, לאבטחת מערכות ממוחשבות ויתר שותפי לוויתן בהתאם לחוק, השותפות (ד)

מערך ת מערך הסייבר הלאומי )להלן: "ומאגר, בהתאם להנחימתקני החיוניות הקיימות ב

זו , היא המאגר"(. מאחר שהמפעילה היא האחראית לתפעול מערכת ההפקה של הסייבר

בחודש ה,ת מערך הסייבר בעניין. כפי שנמסר לשותפות ולמיטב ידיעתושמיישמת בפועל את הנחי

התקבל אצל המפעילה אישור ממערך הסייבר לגבי עמידת מאגר לוויתן בדרישות  2020ינואר 

  האבטחה באופן מלא.

, בקשר עם 2021 דצמבר בחודש המפעילה ידי עללשותפות  שנמסר וכפי, הדוחאישור  למועד נכון (ה)

, עומדת המפעילה בהוראות החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים מאגר לוויתןתפעול 

, ובכלל זאת, בהנחיות בענייני ביטחון שניתנו הובסעיפים העוסקים בהסדרת הביטחון בשטר החזק

 חיל הים בהתאם לדין.מאת גורמי המקצוע ב לה

 2021-"אהתשפ(, שונים'...( )תיקונים מס( )תיקון ורישויחוק הגז )בטיחות  תזכיר 1.7.15

)תיקונים  '...(מס( )תיקון ורישוי)בטיחות  הגז חוק תזכירהציבור  להערות פורסם 18.8.2021 ביום

 באסדרה שינויים לבצע המציע 67,"(ורישוי בטיחות חוק תזכיר)להלן: " 2021-"אהתשפ(, שונים

                                                                    
67  -item/a093Y00001RdkpCQAR/%D7%AA%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%A8-https://www.tazkirim.gov.il/s/law

-%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%96-%D7%97%D7%95%D7%A7
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בחוק הגז )בטיחות  הןעריכת תיקונים  באמצעותהגז הטבעי,  במשקהבטיחות  תחוםהקיימת ב

, המסדיר סוגיות בטיחות במשק הגז וקובע סמכות לקביעת תקנות 1989-"טהתשמורישוי(, 

 .יוכללים בטיחותיים למתקני גז ולעוסקים במשק הגז הטבעי, והן בחוק משק הגז הטבע

 מונה על ענייני הנפט המ הנחיות 1.7.16

 נפט זכויות עם רבקש בטוחות מתן (א)

פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות למתן בטחונות בקשר עם  לחוק הנפט 57בהתאם לסעיף 

מפרטות, בין היתר, "(. ההנחיות ההנחיותהמתעדענות מעת לעת )להלן בסעיף הזה: " זכויות נפט

הגשת הבקשה וטרם  להפקיד בעת חדשים רישיונותמבקשי  הוראות בדבר ערבויות שנדרשים

כמו כן, נקבע בהנחיות בקשר לכך.  על ענייני הנפט, ומקנות שיקול דעת נרחב לממונה ביצוע קידוח

בגינה ניתנו, כל עוד לא הודיע הממונה על  הזכותהערבויות יעמדו בתוקפן גם לאחר פקיעת כי 

 ר פקיעת הזכות בגינה ניתנו.שנים לאח 7 -ענייני הנפט אחרת, אך לא יותר מ

או חלקן  יהיה רשאי להורות על חילוט הערבויותהממונה על ענייני הנפט עוד נקבע בהנחיות כי, 

בפעולותיו עקב זכות הנפט בעל זכות נפט לא פעל בשקידה ראויה בזכות נפט או גרם נזק  אם לדעתו

 הוראות לפיואו לא הוציא הוצאות או לא קיים חובות שעליו להוציא או לקיים לפי חוק הנפט, 

  .הממונה על ענייני הנפט, במהלך תקופת הזכות

במהלך כל תקופת זכות הנפט  לקייםועל חשבונו,  לעשותבעל זכות נפט בנוסף, ההנחיות מחייבות 

 הוראות ולתת, לים אצל חברות בינלאומיות לחיפוש או להפקת נפט או גזהמקובאת כל הביטוחים 

 .לכך בקשר

יהיה הממונה על ענייני הנפט רשאי לראות בכך אי עמידה בתוכנית במקרה של הפרת ההנחיות, 

 העבודה ובהוראות הזכות ולפעול בהתאם להוראות חוק הנפט.

תנאי נכסי הנפט של השותפות, השותפות ביחד עם לבהתאם להנחיות ונכון למועד אישור הדוח, 

הפקידו ערבויות בנקאיות אוטונומיות בגין חזקות אשקלון, נועה,  ,השונים פרויקטיםבשותפיה 

חלקה של השותפות סך  68.חדש ויהלחדש ורישיונות אופק  Dרישיון אלון  ,לוויתן צפון, לוויתן דרום

 .מיליון דולר 57-מסתכם לכ האמורותבערבויות 

 הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר (ב)

חישוב שווי  הנחיות בדבר אופןאוצרות הטבע במשרד האנרגיה  מנהלפרסם  ,2020 מאי בחודש (1)

 ."(ההנחיות: "בסעיף זה לחוק הנפט )להלן )ב(32 בהתאם לסעיףהתמלוג על פי הבאר 

ממחיר המכירה  12.5% -שווי התמלוג על פי הבאר יהיה שווה לנקבע כי ההנחיות  במסגרת

 הוצאו, אשר עלויות הכרחיות של טיפול, עיבוד והובלת הנפטבניכוי  ,ללקוחות בנקודת המכירה

 .המכירה לבין נקודתידי בעל החזקה בין פי הבאר -בפועל על

                                                                    

-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%99
-%D7%92%D7%96-9%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%9-%D7%9E%D7%A1
-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%99

%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90?language=iw-%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99 
שגיאה! מקור ההפניה לא לעניין ערבויות נוספות שהעמידה השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט תמר, ראו סעיף   68

להלן, וכן לעניין ערבויות נוספות שהעמידה השותפות ביחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן, ראו  )א(1.7.1-לעיל ו נמצא.
לדוחות  2טו12ור פרויקטי תמר ולוויתן, ראו ביאלעניין ערבויות שהעמידה השותפות בקשר עם  לעיל. (14)ב()1.7.4סעיף 

 .)פרק ג' לדוח זה(הכספיים 
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 בעל ידי על בפועל שהוצאו הוצאות יהיו הבאר פי על התמלוג שווי חישוב לצורך שיוכרו ההוצאות

 על הממונה לדעת הכרחיות שהן ובלבד ,להלן המפורטות המכירה לנקודת הבאר פי בין החזקה

( הוצאות טיפול בנפט 1( הבאות: )capexהוניות )ההוצאות ה( א)למכירה:  ניתן יהיה שהנפט מנת

באמצעות צנרת עד לנקודת החיבור הראשונה למערכת  ( הוצאות הובלת הנפט2)-ועיבודו; ו

 הנובעות ישירות מסוגי ההוצאות ההוניות.  (opex)( הוצאות תפעוליות ב) -; וההולכה הארצית

הוראות פרטניות עבור כל חזקה, בהן  , מזמן לזמן,לכל בעל חזקה יקבע על ענייני הנפט הממונה

יפורטו ההוצאות המוכרות בניכוי, לעניין חישוב התמלוג, בהתאם למאפייניה הפרטניים של 

 אופן, תוכרנה שלא הוצאות סוגי של פירוט זאת ובכלל, נוספות הוראות נקבעו בהנחיות החזקה.

ואופן הטיפול בעסקאות המושפעות מקיומם של יחסים מיוחדים בין  נטישה בעלויות ההכרה

  הצדדים לעסקה.

הוראות פרטניות של הממונה על ענייני הנפט ביחס לאופן  נתקבלו, טרם הדוח אישור למועד נכון

 . מאגר לוויתןחישוב תמלוגי המדינה מ

פרטים אודות מחלוקת שהתגלעה בין שותפי תמר למשרד האנרגיה בנוגע לאופן חישוב שווי ל

 להלן. (4)ז()1.7.21התמלוג על פי הבאר, ראו סעיף 

 נפט נכס וטובת הנאה בזכות נפט בנכס זכות של ושעבוד העברה (ג)

לחוק  76 סעיףלעניין נוסח מעודכן של הנחיות  פרסם הממונה על ענייני הנפט 28.12.2020 ביום

שיון וחזקה( יזכות נפט )היתר מוקדם, רשל להעברה ושעבוד הקובעות הוראות ותנאים הנפט, 

  (."ההנחיות: "להלן בסעיף זה) וטובת הנאה )לרבות זכות לתמלוגים חוזיים( בזכות נפט.

 הנאה וטובת נפט זכויות של ושעבוד להעברה הממונה אישור לקבלת הדרישה, ההנחיות פי-על

)כהגדרתם  בתאגיד שליטה אמצעי של הקצאה או להעברה ביחס גם מסוימים במקרים חלה

 (.בהנחיות

העברה של זכויות תנאים למתן אישור הממונה להעברת זכויות, תוך אבחנה בין  מפרטות ההנחיות

 המבקשיכולת הפיננסית של ל בנוגעלבין פעולות אחרות, ובכלל זאת תנאים  שיון ובחזקהיבר

על ענייני  ממונהה והוראותממפעיל על פי דרישות חוק הנפט  הנדרשים התנאים לקיום וביחס

 זכויות של שעבוד ,תמלוג זכויות להעברת ביחס פרטניים תנאים בהנחיות, נקבעו כן כמו. הנפט

 .נוספים ספציפיים ומקרים נפט

רשות לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את , כי בהנחיות מובהר נפט זכויות לשעבוד בהתייחס

השעבוד, לא יועברו הרישיון או החזקה או כל הזכות המשועבדת, ואם יתקיימו התנאים למימוש 

חלק בהם או טובת הנאה בעניין הרישיון או החזקה, לפי העניין, לבעל השעבוד או לכל גורם אחר, 

ת. כמו אלא אם הממונה על ענייני הנפט ירשה את ההעברה לנעבר מראש ובכתב, בהתאם להנחיו

כפוף לכללים החלים על העברתה, ובלבד מינוי כונס נכסים על הזכות המשועבדת לא יהיה כן, 

 שהממונה על ענייני הנפט הסכים מראש ובכתב לזהות כונס הנכסים ולסמכויות שיינתנו לו.

רשאי שלא לאשר העברה, אף שמתקיימים כל התנאים למתן האישור  על ענייני הנפט הממונה

המדינה, של יחסי חוץ  טחוןיטחון הציבור, של ביהמפורטים בהנחיות, אם שוכנע כי טעמים של ב

או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת, ובכלל זה במקרה שהנעבר הוא תאגיד שמדינת 

חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות מיוחדות אחרות אשר בשלהן ההעברה אינה לטובת הציבור 

 או משק האנרגיה בישראל.

 ייצוא לאישור בקשות (ד)
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 מפרטות,אישור לייצוא גז טבעי, בנוגע לקבלת פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות ש הנחיות

הדוח, התקבלו אישורי ייצוא  אישורבין היתר את המועד והאופן להגשת בקשה כאמור. נכון למועד 

 לעיל. ג1.7.12 ףהמפורטים בסעי השותפותידי -על שנחתמו הייצוא להסכמי

 בנוגע לייצוא גז טבעי ממשלה  החלטות 1.7.17

הגז הטבעי בישראל ברשות מר משק בהמשך למסקנות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא  (א)

 6.1.2019ביום "(, ועדת צמח)להלן: " 2013ידי ממשלת ישראל בחודש יוני -שאול צמח, שאומצו על

בראשות מנכ"ל משרד אימצה ממשלת ישראל את עיקרי ההמלצות של צוות מקצועי בין משרדי, 

 )להלן 2018בחן מחדש את נושא ההיצע והביקוש לגז טבעי נכון לשנת האנרגיה אודי אדירי, אשר 

 "(.החלטת הממשלה: "בסעיף זה

  BCMיעמוד עלהמקומי השוק  היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובתעל פי החלטת הממשלה,  (ב)

"(, אשר יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכי הכמות המינימאלית למשק המקומי" :)להלן 500

כמות גז טבעי  , משמעותה , "כמות הגז הטבעי"זה לענייןהשנים הקרובות.  25המשק לתקופה של 

בתגליות המוכרות על ידי הממונה על ענייני  PRMSבמצטבר לפי מערכת  2C -ו 2Pלפי קטגוריות 

הנפט, לגביהן ניתנו חזקות ואשר חיבורי החזקות לחוף הושלם בהתאם לתוכנית פיתוח באופן 

 המאפשר את אספקתן למשק הישראלי.

אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי לעניין תגליות שהוכרו לפני החלטת הממשלה  חובת (ג)

 כמפורט להלן: תהיה 

 אספקה מינימאלי למשק  שיעור במאגר הטבעי הגז כמות
 המקומי מכמות הגז הטבעי במאגר 

 50% )כולל(  BCM 200 מעל

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-ל שווה או עולה

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -ל שווה או עולה

 הנפט ענייני על הממונה ידי על ייקבע BCM 25 -מ נמוך

 

אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי לעניין תגליות שיוכרו לאחר אישור החלטת  חובת

 תהיה כמפורט להלן: הממשלה

 שיעור אספקה מינימאלי למשק  כמות הגז הטבעי במאגר
 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 המקומי  BCM 50 -נמוך מ

 

ענייני הנפט תנאים  על הממונה יקבע נוספות ולמדינות לישראל משותפים מאגרים לעניין ,כי יןויצ

 ישראל לשליטת הנתון בשטח קמיםממו יהיו צואיהי מתקני כי נקבע, כן כמו 69.ספציפייםוהסדרים 

                                                                    
הוחלפה, כנגד חובת האספקה למשק המקומי  BCM 47יצוין, כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של    69

. לפרטים ראו נין ובכרישבתשחלה על בעלי חזקות לוויתן, החל ממועד אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות 
 לעיל. 2(א.2)כב()1.7.12סעיף 
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 למדינה ישראל ביןצדדי -דו בהסכם אחרת נקבע כן אם אלא, השל הבלעדי הכלכלי באזור הנמצא

 .אחרת

 תהא לייצוא הניתנת הגז כמות, ו70הממונה על ענייני הנפטמייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור  (ד)

בכפוף להבטחת ו עת באותה במאגרים לייצוא המותרות הכמויות של היחסי לחלקן בהתאם

 .כאמורהכמות המינימאלית למשק המקומי, 

מאגרים למשק המקומי בהתאם של חובת חיבור עוד נקבעו בהחלטת הממשלה הוראות בדבר  (ה)

בנוגע למכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור , הוראות בנוגע לגודל המאגר

לייצוא, הוראות בנוגע לאסדרת סחר משני בגז טבעי שעשוי מוצרי המשך המיועדים בעיקרם 

 .וכו', להיות מופנה לייצוא

פרסם משרד האנרגיה להתייחסות הציבור דוח ביניים של צוות מקצועי שהוקם  21.6.2021ביום  (ו)

דוח לבחינה תקופתית של מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל )להלן: "

ובמסגרתו ציין הצוות המקצועי, בין היתר, כי יש לבחון מחדש את מדיניות הייצוא,  71,"(הביניים

בייחוד בכל הנוגע למגבלות הכמות השמורה למשק המקומי )חובת האספקה הכוללת 

והמינימאלית(. הצוות המקצועי הדגיש כי ככל ולא יבוצע שינוי במדיניות זו, ישנו סיכוי לא מבוטל 

ישראל לא ימוצו, דבר אשר צפוי להוביל לאובדן הכנסות משמעותי למדינה. כי משאבי הגז הטבעי ב

הרגולציה על הייצוא בישראל הינה מכבידה ביחס למדינות אחרות, וכי  ,כי הבינייםבדוח עוד צוין 

עשורים,  2-2.5 -הנחת העבודה צריכה להיות כזאת שלמכירת גז טבעי ישנו "חלון הזדמנויות" של כ

 צות בהקדם את הפוטנציאל הקיים למציאת תגליות נוספות.ולכן יש צורך למ

יצוין כי, המשרד להגנת הסביבה הביע את התנגדותו למתווה שהוצע, לאור עמדתו כי הוא יפגע 

ביכולת של ישראל להיגמל מהתלות בדלקים מזהמים ולעבור לכלכלה דלת פחמן ותחרותית, כמו 

 .OECD -שאר מדינות ה

 2022שרת האנרגיה את מדיניות משרד האנרגיה, לפיה, בין היתר, בשנת  פרסמה 15.12.2021ביום 

 72.משרד האנרגיה לא יאמץ את מסקנות דו"ח הביניים

 וקידום אנרגיות מתחדשות הפחתת פליטות גזי חממהל החלטות ממשלה בנוגע 1.7.18

 חשמל  לייצורהשימוש בפחם  הפסקת (א)

במשק החשמל ובחברת החשמל רפורמה  3859מס'  החלטהב הממשלה אישרה 3.6.2018יום ב

ידי מכירת -חברת החשמל תקטין את פעילותה בתחום ייצור החשמל על לפיה"(, הרפורמה)להלן: "

וואט המהווים כמחצית מיכולת -מגה 4,000 -של כאתרי ייצור עם קיבולת מקסימלית כוללת  5

באמצעות גז טבעי  שתי יחידות ייצור חדישותחברת החשמל  ידי-על יוקמו וכןייצור החשמל שלה, 

באורות רבין, וזאת כחלק מהמגמה לצמצום השימוש בפחם בתהליך יצירת החשמל. לפי החלטת 

 תושלםהסבת תחנות הכוח הפחמיות בחדרה ובאשקלון לגז טבעי  ,13.11.2019שר האנרגיה מיום 

נת חשמל במדי לייצורהפחם  השימושלהסתיים עידן  למעשהזו צפוי  הבשנש כך, 2025עד לשנת 

                                                                    
 .)ד(1.7.1לפרטים אודות הנחיות הממונה על ענייני הנפט בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא גז טבעי ראו סעיף    70
71  https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/ng_210621. 
 : 15.12.2021אתר משרד האנרגיה, הודעת הדוברות מיום   72

https://www.gov.il/he/departments/news/press_151221. 
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 ישראל.

 הנחיותהחשמל  לחברת הממשלה נתנה 2021 פברואר בחודשוכן  2020לכך, במהלך שנת  המשך

 .2021מסך ייצור החשמל בשנת  22.5%שלא יעלה על  להיקףבפחם  השימושאת  ולצמצםלהפחית 

 להצלת ישראל מאנרגיה מזהמת התוכנית (ב)

מאנרגיה מזהמת", שעיקרה צמצום פרסם שר האנרגיה "תוכנית להצלת ישראל  9.10.2018ביום 

פרסם משרד האנרגיה  2019, ובהמשך לכך בחודש מרץ 2030השימוש במוצרי דלק מזהמים עד שנת 

התוכנית הציבה יעדים  73".2030מסמך עקרונות מדיניות שכותרתו "יעדי משק האנרגיה לשנת 

 כדלקמן: ,ם עיקרייםתחומי 5 -תוך פירוט צעדים קונקרטיים וקביעת לוחות זמנים ב 2030לשנת 

הפחתה הדרגתית של ייצור חשמל בפחם עד שיופסק לחלוטין השימוש  -מקטע ייצור החשמל  .1

בפחם בייצור חשמל בכל תחנות הכוח הפחמיות, וייצור החשמל יתבסס על גז טבעי ואנרגיות 

 מתחדשות בלבד.

שימוש בכלי הפסקת צריכת מוצרי דלק מזהמים בתחבורה היבשתית ומעבר ל -התחבורה  משק .2

איסור מוחלט  יוטל 2030רכב חשמליים וכלי רכב המונעים בגז טבעי דחוס. בהתאם, החל משנת 

להקמת  מכרז האנרגיה משרד פרסם, זו למדיניות בהמשךעל יבוא מכוניות בדלקים מזהמים. 

פרסם את רשימת  2019ובחודש יוני  74ארצית, פריסהעמדות טעינה לרכב חשמלי ב 2,500 -כ

הקמת מפה  האנרגיה מקדם משרד ,לקראת פריסת עמדות הטעינה החדשות .במכרז הזוכים

הקמת המערכת צפויה להסתיים עד סוף  ויישומון שיכלול את כל העמדות הקיימות בישראל.

 2022.75שנת 

והחלפתם במקורות אנרגיה יעילים  וסולר"מ גפ, במזוטהפסקת השימוש  -התעשייה  משק .3

. כמו כן, נבחנים יתרונות נוספים, כגון שימוש בחשמל חלף דלקים 2030 משנת החלונקיים יותר 

 החלוקה לחברות מענקים 2019 בשנת האנרגיה משרד הקצה, בהתאםואספקת גז טבעי דחוס. 

 76.החלוקה רשת פריסת האצת לצורך

 הפחתת לעידוד מנגנונים לרבות, שונים במנגנונים שימוש באמצעות אנרגטית התייעלות קידום .4

 צעדים; החשמל במשק אחרים רישיונות ובעלי חשמל וצרכני יצרני, ספקי בקרב החשמל ייצור

 בגופי התייעלות; באנרגיה וחכם יעיל לשימוש מודל עיר קידום; אנרגיה מאופסת בנייה לחיוב

 צריכה לפי אנרגטי דרוג יעדי הטמעת וכן 2025 בשנת כבר 20% של ליעד הגעה באמצעות ממשלה

 .בישראל קיימים למבנים בפועל

 בסקטור, למשק טבעי גז באספקת יתירות הבטחת באמצעות במשק אנרגטי ביטחון הבטחת .5

 .החשמל ובמשק התעשייה, התחבורה

  החשמלאנרגיה מתחדשת במשק  לקידום בנוגע 465' מסממשלה  החלטת (ג)

במשק קידום אנרגיה מתחדשת ב העוסקת 465' מסהתקבלה החלטת ממשלה  25.10.2020ביום 

לפיה עד שנת מדיניות שר האנרגיה,  אומצההיתר,  בין, במסגרתה"(, 465 החלטההחשמל )להלן: "

                                                                    
73  https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf. 
74  l/he/departments/general/electric_vehicle_ac_dchttps://www.gov.i. 
75  https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_vehicle_ac_dc. 
76  https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619. 

https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf
https://www.gov.il/he/departments/general/electric_vehicle_ac_dc
https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_vehicle_ac_dc
https://www.gov.il/he/departments/news/electric_car_110619
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מייצור חשמל יהא מאנרגיה מתחדשת המבוססת בעיקר על שמש ומקצתה על רוח, כן  30% 2030

 ליוםייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד  20%על  יעמוד שזהנקבע עדכון ליעד הביניים, כך 

בנושא קידום מתקנים קונבנציונאליים לייצור חשמל. במסגרת  המדיניות שונתה וכן 31.12.2025

 ת.ומתחדש ותאנרגיב השימוש את לקדםהתקבלו שורה של החלטות שתכליתן  465ה החלט

מתאר הכנית ות את לאשר לממשלה המליצה ולבניה לתכנון הארצית המועצה 4.5.2021ביום  (ד)

 סימון הינן העיקריות שמטרותיה"(, 41"א תמהחשמל )להלן: "כוללת לתשתיות משק הארצית ה

 תכנונית מסגרת ויצירת, מתחדשות מאנרגיות חשמל לייצור אתרים שישמשו ייעודיים שטחים

 הינה 41יצוין כי, תמ"א  77.שונות ובטכנולוגיות מגוונים ממקורות חשמל ולאגירת לייצור אחידה

, תוך 2050 -ו 2030נה לצרכי המשק הלאומיים לשנים כנית כוללת ומקיפה של תשתיות ומתן מעות

התייחסות לתמהיל מקורות האנרגיה, מגוון אמצעי הייצור, והבטחת יתירות ואמינות בהספק 

כניות המתאר הארציות וכנית מאגדת את תוושילוב אגירת אנרגיה בהיקפים משמעותיים. הת

תרים לייצור חשמל באנרגיה מייעדת שטחים עבור אוהעוסקות בחשמל, גז טבעי ודלקים, 

 הכנית מיישמת את החלטוהת ,כי יצוין עודמתחדשת, מסדרונות להולכת חשמל ותשתיות אנרגיה. 

, ומתווה את העקרונות לתכנון תשתיות החשמל במשק מתחדשת אנרגיהקידום  בנושא 465

השפעות האנרגיה כאשר היא מכוונת גם להתייעלות במשק האנרגיה ולצמצום, ככל הניתן, של 

 מיתקני האנרגיה על הסביבה ועל בריאות הציבור.

 2050 לשנת האנרגיה משק יעדי (ה)

כנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה ופרסם משרד האנרגיה ת 18.4.2021ביום  (1)

ישראל ומדינות נוספות ברחבי העולם להתמודדות עם משבר  מדינת, כחלק ממאמצי 2050בשנת 

וכן מספר  2050בפליטות גזי החממה במשק עד שנת  80%יעד הפחתה של  בענקלפיה ו 78,האקלים

, הפחתת פליטות גזי חממה 2025יעדי משנה הכוללים מחויבות לסגירת התחנות הפחמיות עד 

במדד עצימות  1.3%ושיפור שנתי של  2050עד  85% -ל 75%בסקטור החשמל בשיעור של בין 

 .האנרגיה )צריכת האנרגיה ליחידת תוצר(

 85% -את התוכנית להפחתה של כ 171 'מסבהחלטה  ממשלת ישראלאישרה  25.7.2021ביום  (2)

מפליטות גזי החממה  27% -ויעד ביניים הקובע הפחתה של כ 2050מפליטות גזי החממה עד לשנת 

יעדים מגזריים להפחתת  171 ההחלט קובעתבנוסף,  ."(171החלטה )להלן: " 2030עד לשנת 

משרדית שתגבש -פליטות גזי חממה ולייעול צריכת האנרגיה במשק, כמו גם הקמה של ועדה בין

  79.תוכנית לאומית להשגת המטרות

כנית אסטרטגית ארוכת טווח לעמידה ביעדים להפחתת ופרסם משרד האנרגיה ת 12.10.2021ביום  (3)

ית מסמנת כיווני פעולה עיקריים וצעדי מדיניות התוכנ 2050.80פליטות במשק האנרגיה בשנת 

                                                                    
77  https://www.gov.il/he/Departments/General/tama_41 ;https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99006595 
78  https://www.gov.il/he/departments/news/press_180421. 
79  https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021. 
80 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/energy_121021?utm_source=InforuMail&utm_medium=e
mail&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%
AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7

4+%28253%29%9. 

 

https://www.gov.il/he/Departments/General/tama_41
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/energy_121021?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28253%29
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/energy_121021?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28253%29
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/energy_121021?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28253%29
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/energy_121021?utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%A8+%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93+%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94+%28253%29
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הנגזרים מן היעדים כאמור, ומתייחסת למשק החשמל, התחבורה, התעשייה, הגז הטבעי וכן 

דוברות משרד ראש  29.10.2021לתכנון תשתיות ושיתופי פעולה אזוריים. בהמשך לכך, ביום 

 על העלאת יעד צמצוםהממשלה פרסמה הודעה לפיה ראש הממשלה ושרת האנרגיה סיכמו 

 81ישראל תגיע לאיפוס הפליטות. 2050הפחמן, כך שעד שנת 

 :כדלקמןהתקבלו מספר החלטות ממשלה  24.10.2021 ביום, 171בהמשך להחלטה  (ו)

הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת  כניתולתאושר עדכון  במסגרתה, 541החלטת ממשלה מס'  (1)

 MWh שלבמונחי עצימות אנרגיה  ביניים יעד לאמץ )א(: כדלקמן הם שעיקריהפליטות גזי חממה, 

משרדי בראשות משרד האנרגיה לניטור -צוות בין להקים; )ב( 2026תמ"ג בשנת  "חש למיליון 131.7

הלאומית להתייעלות באנרגיה; )ג( להטיל על כלל משרדי הממשלה  כניתוהתובקרה על יישום 

לטובת התייעלות באנרגיה ואנרגיות  על ידםו חובת דיווח למשרד האנרגיה בגין פעולות שביצע

( להטיל על שרת האנרגיה, השרה להגנת הסביבה ושרת הכלכלה והתעשייה, להפעיל דמתחדשות; )

מענקים וקידום פרויקטי חלוץ להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה וצמצום  כניותות

ויישום של  הלקדם הכנ האנרגיהשרת  ( להטיל עלה) -ו ;הפגיעה בתחרותיות התעשייה הישראלית

 לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי. כניותות

, 2035יעד חדש לפיו החל משנת  קביעת : )א(כדלקמן הם שעיקריה, 542מס'  ממשלה תהחלט (2)

שימוש בדלקים  יעשושייובאו לישראל יהיו נקיים או  ןטו 3.5מכלי הרכב מעל  50%לפחות 

 אחר שיעקובמשרדי -בין היגוי צוות הקמתמפליטות גזי חממה לעומת סולר; )ב(  80% המפחיתים

 יעדי יישום לקידום שינויים על וימליץ לביצועם חסמים להסרת יפעל, ההחלטה ביעדי עמידה

 .בהחלטה הקבועים ביעדים לעמוד במטרה שינקטו הפעולות פירוט)ג(  -ו; ההחלטה

הוחלט  השתיות במסגרת המאבק בשינויי האקלים, במסגרת, שעניינה האצת ת543החלטה מס'  (3)

האצת פרויקטי  צורךמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ל-להקים צוות משימתי בין

עמידה ביעדי המעבר לכלכלה  לצורך כןותשתיות בעלי חשיבות לאומית לצורך הפחתת גזי חממה 

 דלת פחמן.

 "חממה גזי פליטות"תמחור  בעניין 286מס'  ממשלה החלטת (ז)

 הם"(, אשר עיקריה 286 החלטה)להלן: " 286מס'  ממשלה תהתקבלה החלט 1.8.2021יום ב

 ואת והפטורים המכס תעריף צו את, דלק על הבלו צו את לתקןעל שר האוצר  להטיל כדלקמן: )א(

 של הסביבתיות החיצוניות העלויות של מדורגת להפנמה להביא מנת על, טובין על הקנייה מס

 2023באופן הבא: בשנת  2023. המיסוי הנוגע לגז טבעי יחל בהדרגה החל משנת הפחמן פליטות

יעמוד על סך  2024ש"ח לטון; בשנת  29 -סכום הבלו ומס הקנייה על גז טבעי יעמוד על סך של כ

יעמוד על סך של  2026ש"ח לטון; בשנת  65 -יעמוד על סך של כ 2025ש"ח לטון; בשנת  45 -של כ

 -יעמוד על סך של כ 2028ש"ח לטון; בשנת  126 -יעמוד על סך של כ 2027ש"ח לטון; בשנת  91 -כ

 הדלקים לכלל ביחס מיסוי מנגנון נקבע ההחלטה במסגרתש"ח לטון וכן הלאה. כמו כן,  170

; )ב( להטיל על צוות בראשות אגף התקציבים במשרד מעורבת פסולת של ושריפה הטמנה ולעלויות

עצות עם בנק ישראל והמוסד לביטוח לאומי, להמליץ למנכ"ל ישרד האנרגיה ובהתיהאוצר ומ

משרד האנרגיה על מנגנונים לעידוד התייעלות באנרגיה והקלה במעבר לאנרגיה נקייה לשכבות 

החלשות כתוצאה מהטלת המס כאמור מבלי לפגוע בתמריצים להפחתת פליטות אשר בבסיס 

                                                                    
81  https://www.gov.il/he/departments/news/carbon_emissions291021. 

https://www.gov.il/he/departments/news/carbon_emissions291021
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 ממועדם מיי 60תוך בלממשלה,  להביא; )ג( 286 החלטהפרסום חודשים מיום  6המס, וזאת בתוך 

 כנית לאומית רב שנתית להתייעלות אנרגטית למגזר העסקי בדגש על התעשייה;ו, ת286החלטה 

)ד( ככל שתהיינה התפתחויות טכנולוגיות אשר יאפשרו צמצום פליטות הפחמן מדלקי המקור,  -ו

הסביבה יבחנו את המשמעות של התפתחויות משרד האנרגיה, משרד האוצר והמשרד להגנת 

 .וטכנולוגיות אל

 וצו 2021-ב"התשפ( שעה והוראת תיקון( )בלו הטלת) דלק על הבלו צופורסם  13.10.2021 ביום

 2021-ב"התשפ( 3' מס שעה והוראת 2' מס תיקון) טובין על קנייה ומס והפטורים המכס תעריף

 גז של טון עבור החלים והבלו הקניה מס סכומי, אלו לצוים בהתאם 82.האוצר שר ידי-על שנחתמו

 ח"ש 29 -מ 2028 עד 2023 השנים בין, הדרגתי באופן, כאמור הממשלה בהחלטת כאמור יעלו טבעי

 .לטון ח"ש 170 עד

 הטבעי הגז צריכת היקף על מהותית השפעה להיות צפויה לא 286 להחלטה ,השותפות הערכתל

 בצווים ומהאמור ההחלטהמ הנובעות הכלכליות המשמעויות לאור ,היתר בין ,וזאת ,בישראל

 בשנים בישראל האנרגיה צריכת לתחזיות לב ובשים אחרים דלקים לעומת הטבעי הגז לעלות ביחס

 .הבאות

לפיכך ו ,הכנסת של הכספים עדתובו כמתחייב אושרו לא הצוויםאישור הדוח,  למועד נכוןיצוין כי, 

 .תוקףהצווים אינם ב

 בישראל רזיהום האווי שלתוכנית לאומית למניעה ולצמצום  (ח)

במהלך  הממשלה לאישורהביא המשרד להגנת הסביבה  2.202123.1,83 יוםבהמשך לפרסומיו מ

 כוללת התוכנית. אוויר זיהום של ולצמצום למניעה שנתית-רב הלאומית תוכנית 2022חודש מרץ 

 חממה גזי פליטות תמחור, פחמן דלת כלכלה וקידום ירוקה באנרגייה לשימוש למעבר התייחסות

פי הערכה ראשונית, סך -על 84.בישראל האוויר זיהום לצמצום ויעדים נקייה תחבורה וקידום

 12.8 -מיליארד ש"ח מהפחתת מזהמי אוויר מקומיים, וכ 4.7 -התועלות הנובעות מהתוכנית הוא כ

 .2030מיליארד ש"ח מהפחתת גזי חממה לשנת 

 PPCAפריז והסכם  הסכם (ט)

במהלך התכנסות ועידת האקלים של  הוסכםהצטרפה ישראל להסכם פריז, אשר  2016בשנת 

ידי מדינות -, ועוסק בהפחתת פליטת גזי חממה והטיפול בפליטת גזי חממה על2015האו"ם בשנת 

 5 כלבההתחייבות המרכזית של כל מדינה החתומה על הסכם פריז היא להגיש תוכנית  .העולם

 .האקלים שינויי עם להתמודד כדי שתנקוט הדרכים יפורטו שבה ניםש

 והוצאה צמצוםלעודד  שמטרתו PPCA -ה להסכם ישראל הצטרפה 2018 דצמבר בחודשכמו כן, 

. השותפים ליוזמה מתחייבים להפחית באופן הדרגתי ייצור חשמל מפחם וכן פחם של משימוש

והארגונים החתומים על ההסכם  המדינותגידית. לתמוך באנרגיה נקייה במדיניות ממשלתית ותא

 .2050ובעולם כולו עד שנת  2030עד שנת  OECD -השימוש בפחם במדינות ה בהפחתתתומכים 

 ח בענין קבלה וטיפול בגז טבעי/37כנית מתאר ארצית ות 1.7.19

לשם יצירת התשתית התכנונית לחיבור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית והקמת 

                                                                    
82  https://www.chamber.org.il/media/165396/1965.pdf. 
83  year_plan-ihttps://www.gov.il/he/departments/news/mult 
84  year_plan-https://www.gov.il/he/departments/news/multi. 
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המועצה הדרושים לשם כך, אישרו המועצה הארצית לתכנון ולבנייה )להלן בסעיף זה: "המתקנים 

כנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת בעניין קבלה וטיפול ו"( וממשלת ישראל את "תהארצית

תמ"א " או "התוכניתבגז הטבעי מתגליות ועד למערכת ההולכה הארצית" )להלן בסעיף זה: "

 "(.ח/37

ת שטחים )יבשתיים וימיים( להקמת המתקנים הדרושים בתהליך הפקתו והולכתו התוכנית מייעד

יצוין כי, . ו'של גז טבעי הכוללים, בין היתר, תחנות קבלה וטיפול בגז טבעי, צנרת להולכת הגז וכ

תואמת לתמ"א  לעיל,(10))ב(1.7.4ף תוכנית הפיתוח של מאגר לוויתן במתכונת המפורטת בסעי

 ח./37

 

 פרויקט לוויתןושיונות למתקני פרויקט ים תטיס יהיתרים ור 1.7.20

אישור להקמת אסדה קבועה להפקת גז  במסגרת פיתוח פרויקט ים תטיס, קיבלו שותפי ים תטיס (א)

העניק שר וכן טבעי ונפט וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי מכוח חוק הנפט 

( רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ים תטיס)חברה בבעלות שותפי לים תטיס בע"מ האנרגיה 

עי אחרים בהתקיים , או של ספקי גז טבים תטיסהולכה, אשר תשמש להעברת גז טבעי של שותפי 

וחוק משק הגז הטבעי מפלטפורמת ההפקה ועד  הכל בכפוף לתנאי הרישיוןותנאים מסוימים, 

 למתקן הקבלה.

אישור להקמת אסדה  לוויתןשותפי , קיבלו לוויתןתוכנית פיתוח פרויקט לא' 1 שלבבמסגרת  (ב)

וקונדנסט מפרויקט קבועה להפקת גז טבעי ונפט וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי 

 .לעיל (14))ב(1.7.4חויבו, בין היתר, להגיש ערבויות, כמפורט בסעיף  לוויתןשלפיו, שותפי  לוויתן

העניק שר האנרגיה ללוויתן מערכת הולכה )חברה בבעלות שותפי לוויתן( רישיון  21.2.2017ביום 

להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה, אשר תשמש להעברת גז טבעי של שותפי לוויתן שמקורו 

הכל בכפוף לתנאי ופקי גז טבעי אחרים בהתקיים תנאים מסוימים, חזקות לוויתן, או של סב

 הרישיון.

 כפיפות הפעילות של השותפות לחקיקה בקפריסין 1.7.21

חקיקה ורגולציה שחלה על תחום בקפריסין כפופה לשל השותפות פעילות חיפושי הנפט והגז 

ורישיונות לביצוע הפעילות ברפובליקת קפריסין, ובכלל זאת הוראות בנוגע לחובת קבלת היתרים 

פעולות, התחייבויות לביצוע תוכניות עבודה, הוראות בקשר לבטיחות ושמירה על איכות הסביבה 

הדירקטיבה של לפיכך חלה עליה רפובליקת קפריסין היא חברה מלאה באיחוד האירופי ו ועוד.

 Directiveהאיחוד האירופי בדבר מתן ושימוש באישורים לחיפושים והפקה של הידרוקרבונים )

94/22/ECמסדירה את פעילות החיפושים וההפקה של הנטית אחרת וו( וחקיקה אירופית רל

 מים הכלכליים של רפובליקת קפריסין.ביבשה ובשטח ההידרוקרבונים 

 הסכמים מהותיים

תקופה האשר היו בתוקף במהלך בהם התקשרה השותפות, הסכמים מהותיים להלן פרטים בדבר 

 הדוח:  אישורועד למועד  1.1.2020שמיום 

הסכמים העיקרים למכירת גז טבעי מפרויקט לוויתן למשק המקומי ולייצוא, כמפורט בסעיף ה (א)

 . לעיל ג1.7.12
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 .לעיל )ח(1.7.12 בסעיף ים, המתוארבונד לוויתן שהנפיקה החוב אגרות שלמימון ה מסמכי (ב)

 לעיל. )ג(1.7.5 בסעיף, המתואר 12בבלוק זיכיון ההסכם  (ג)

 והסדרת התנאים לייצוא הגז למצרים EMGהסכמים לרכישת מניות המערכת ו EMGעסקת  (ד)

, EMGמהון המניות של  EMED 39% רכשהלמצרים,  ייצואה הסכםאת ביצועו של  לאפשרבמטרה 

ק"מ  90 -אינטש ובאורך של כ 26צינור ימי בקוטר של  חברה פרטית הרשומה במצרים שבבעלותה

-המחבר בין מערכת ההולכה הישראלית באזור אשקלון לבין מערכת ההולכה המצרית באזור אל

 ומערכת EMGלפרטים בדבר עסקת  "(.EMG צינורלהלן ביחד: "לעיל ועריש וכן מתקנים נלווים )

 .2020י' לפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 1.7.20ההסכמים לרכישת מניותיה, ראו בסעיף 

  85הסכם תפעול משותף בחזקות לוויתן (ה)

 כללי  (1)

 Joint Operating) משותף תפעול הסכם במסגרת נעשית לוויתן חזקותבמסגרת  פעילותה

Agreement  אוJOA השותפות  כיום הם)כפי שתוקן מעת לעת(, אשר הצדדים לו  31.8.2008( מיום

" או ההסכם: "סעיף זהלעיל )להלן ב )א(1.7.4 סעיף, כמפורט בלוויתן בחזקותויתר השותפים 

"JOA"( .מטרת ה- JOA  היא לקבוע את הזכויות והחובות ההדדיים של הצדדים בקשר לפעולות

 "(.נכס הנפט: "זהבתחומי חזקות לוויתן )להלן בסעיף 

 (.Operator)למפעיל  שברון, מונתה כאמורפי הסכמי התפעול -על

 אופן ההתחשבנות (2)

ברכוש המשותף ובכל  , כל הזכויות והאינטרסים בנכס הנפט,JOA -אם כן נקבע אחרת ב אלא

ההידרוקרבונים שיופק מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכס הנפט והכללים החלים עליו, ובהתאם 

-, התחייבויות הצדדים עלJOA -לשיעורי השתתפות הצדדים בו. כמו כן, אלא אם נאמר אחרת ב

בקשר ידי המפעיל -הוצאות שהוצאו או נתחייבו עלהוכל החבויות ו JOA -פי תנאי נכס הנפט וה

בין עצמם, ליישאו בהם הצדדים, בינם  87,וכל זיכויים לחשבון המשותף 86,עם הפעולות המשותפות

 -בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם בנכס הנפט, וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה

Accounting Procedure שב- JOA " :( את חלקו בהתאם לשיעור כללי ההתחשבנות)להלן"

 , וכיJOA -מועדי התשלום הם מעיקרי היצוין כי, ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף. 

את זכותו לאחר מכן לחלוק על  אינם שוללים JOA -פי ה-ידי צד של חיוב כלשהו על-תשלומים על

ירות שתוציא בקשר להחזר כל ההוצאות היש שברוןפי כללי ההתחשבנות זכאית -אותו חיוב. על

למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות משיעור ההוצאות של 

 העסקה המשותפת בשלב החיפושים כמפורט להלן:

 שיעור התשלום למפעיל הוצאות ישירות )בחישוב שנתי(
 )כאחוז מההוצאה הישירה(

 4% מיליון דולר 4עד 

 3% מיליון דולר 7ועד  4 -מ

 2% מיליון דולר 12ועד  7 -מ

                                                                    
 במסגרת הסכם תפעול משותף אחד. ההפעילות בחזקות לוויתן נעשת 1.1.2012יום ליצוין, כי עד  85
וכן  JOA -פי הוראות ה-ידי המפעיל על-, "הפעולות המשותפות" הינן הפעולות המבוצעות עלJOA -בהתאם להגדרות ב  86

 .JOA -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל
ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -"החשבון המשותף" הינם חשבונות המוחזקים על JOA -בהתאם להגדרות ב  87

 ובכללי ההתחשבנות. JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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 שיעור התשלום למפעיל הוצאות ישירות )בחישוב שנתי(
 )כאחוז מההוצאה הישירה(

 1% מיליון דולר 12מעל 

 

נחתם תיקון  30.6.2016ההוצאות הבלתי ישירות לשלב הפיתוח וההפקה לא נקבע בהסכם וביום 

יהא זכאי לקבלת הוצאות עקיפות בשיעור המפעיל להסכם התפעול המשותף בפרויקט לוויתן, לפיו 

פעילות פיתוח והפקה, בכפוף להחרגות מסוימות, כגון מכלל ההוצאות הישירות בקשר עם  1%של 

 פעילות שיווק.

 זכויותיו וחובותיו של המפעיל (3)

 בין ,הכוללות – המשותפות הפעולות לניהול בלעדי באופן יהיה המפעיל אחראי ,JOA -בהתאם ל

 אישור פי-על העבודה תוכנית ביצוע, לתשלום והרשאות תקציבים, עבודה תוכניות הכנת, היתר

 שירותי ומתן לביצוען הדרושים והחומרים האישורים כל והשגת תכנון, המשותף התפעול ועדת

המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה  .התפעול של יעיל ביצוע לצורך כנדרש טכניים ושירותים ייעוץ

או צד  JOA -של המפעיל או אחד מהצדדים ל 88ו/או סוכנים )אשר יכול שיהיו צד קשור/מסונף

 ( לביצוע הפעולות המשותפות כאמור.JOA -נף של אחד מהצדדים לקשור/מסו

 בהתאם ר, לבצע את הפעולות המשותפותיתהמפעיל, בין ה חייב בניהול הפעולות המשותפות

ה יוהוראות ועדת התפעול )אשר תפקיד JOA-ה ,החוקים, עליו החלים והכללים הנפט נכס לתנאי

 ,המשותפות בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאםלנהל את כל הפעולות וכן  ,מפורטים להלן(

 לרכושלעקרונות המקובלים בתעשיית הנפט הבינלאומית בנסיבות דומות. כמו כן, נדרש המפעיל 

 בהתאם להוראות הכלולות בו. JOA -את הביטוחים המפורטים ב

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

חשבונם ואחריותם גישה לפעולות המשותפות כולל הזכות להשקיף על פעולות משותפות ולבחון 

 .JOA -בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות הקבועים ב ,כל רכוש משותף ולנהל ביקורת פיננסית

המפעיל יקבע את מספר העובדים, יבחר  ,JOA -בכפוף לתנאי נכס נפט, התנאים החלים עליו וה

המפעיל  אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות.

 .ח האדם הדרוש באופן סביר לביצוע הפעולות המשותפותויעסיק אך ורק את כ

סביר  ויאפשר להם גישה בכל זמן JOA -המפעיל יספק לצדדים האחרים מידע ונתונים כמפורט ב

 .כאמורלכל המידע 

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

אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות ו/או הנוגעות להם. המפעיל ייצג את הצדדים 

ביעה או סדרת ויתגונן בפני תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להתפשר בכל ת

דולר בתוספת הוצאות משפטיות, והוא יבקש את אישור  50,000תביעות בסכום שלא יעלה על 

. כל צד יהיה זכאי, על חשבונו, להיות מיוצג אמורלכל סכום/ים העולים על הסך ה ועדת התפעול

חלקו בתביעות כאמור. שום צד לא יתפשר לגבי ידי עורך דין משלו בכל הסדר פשרה או הגנה -על

היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לוועדת התפעול שהוא יכול לעשות זאת מבלי לפגוע 

                                                                    
)במישרין או בעקיפין(;  JOA -ידי צד ל-נשלט עלכגוף משפטי השולט או ה JOA -לעניין זה, "צד קשור/מסונף" מוגדר ב  88

מזכויות ההצבעה או היכולת לשלוט בקבלת  50% -"שליטה" משמעו הבעלות )במישרין או בעקיפין( על יותר מ-ו
 ההחלטות בגוף המשפטי האמור.
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 באינטרסים של הפעולות המשותפות.

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

פיע על הפעולות המשותפות, ידי צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות המשותפות או העלולה להש-על

ידי ועדת -והצד הלא מפעיל יתגונן או יתפשר בתביעה כאמור בהתאם להוראות אשר יינתנו על

התפעול. ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות או לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות 

 המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף.

 חברות, בו המשרה ונושאי הדירקטוריםלרבות  -ל )ולעניין זה פרט לאמור אחרת בסעיף זה, המפעי

"( לא יישא )למעט הגופים המשופיםלהלן יחד: " בהן המשרה ונושאי והדירקטורים בו הקשורות

 מהפעולותהנובעים  בכל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבותכצד בשיעור השתתפותו בנכס הנפט( 

ידי פגם קודם, רשלנות )בלעדית, משותפת או -חלקי, על , אף אם נגרמו, באופן מלא אוהמשותפות

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

 משופה כאמור.

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

ם על כל הנזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות )כולל הוצאות וישפו את המפעיל ואת הגופים המשופי

-משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים( וחבויות, הנובעים מתביעות, דרישות או עילות תביעה שהוגשו על

ידי כל אדם או גוף משפטי ושהם תוצאה או נובעים מפעולות משותפות, אף אם נגרמו באופן מלא 

לעדית משותפת או מקבילה(, רשלנות רבתי, אחריות ידי פגם קודם, רשלנות )ב-או חלקי, על

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

על אף האמור לעיל, אם נושאי משרה פיקוחית בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו 

ד, עלות, הוצאה ( גורמת לצדדים נזק, הפסproximatelyמעורבים ברשלנות רבתי אשר במקורב )

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

דולר הראשונים של אותם נזקים, הפסדים,  5,000,000 של השתתפותו, יישא המפעיל אך ורק בסך

 עלויות, הוצאות וחבויות.

 בהתאםלמעט כצד בעל זכויות בנכס הנפט על אף האמור לעיל, בשום מקרה לא יישא גוף משופה )

 שיעור זכויות ההשתתפות שלו( בחבות בגין נזקים או הפסדים סביבתיים או תוצאתיים.ל

 (Operating Committeeועדת התפעול ) (4)

אשר בסמכותה ותפקידה לאשר ולפקח על הפעולות  ,ועדת תפעול הצדדים הקימו JOA-במסגרת ה

לחיפושים וניצול שטחי נכסי  , לJOA-המשותפות הדרושות או נחוצות למילוי תנאי נכס הנפט וה

ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים  ובאופן ראוי בהתאם לנסיבות. JOA -הנפט בהתאם ל

 צדאותו לזכות ההשתתפות אשר  דעה השווהזכות של צד כאמור תהיה  נציגוחליפיהם( ולכל 

 בהצבעהועדת התפעול קובע את סדרי ההליכים והפרוצדורה להזמנת ישיבות  JOA -המייצג. 

 והדיון בהן והוא כולל הליכים והסדרים לקבלת החלטות בכתב.

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

של שני  בעד ההצעה הצבעה חיוביתידי  ההצעות המובאות בפניה, יוכרעו עלהתפעול לגבי כל 

יחד בעת ההצבעה בהמחזיקים  , כהגדרתם לעיל(נפיםוצדדים או יותר )שאינם צדדים קשורים/מס

 .הנוגע בדברנכס הנפט שטח מסך כל זכויות ההשתתפות ב 60%לפחות 
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יתור על חלק כלשהו מאזור החזקה, יש על מנת לאשר החלטה לסיום החזקה או ו ,כי עוד יצויין

על מנת  JOA -די בהחלטה חיובית של צד אחד כלשהו לצורך בהצבעה חיובית של כל הצדדים. 

 לאשר כל בקשת רישיון או חידוש רישיון או חזקה.

 תוכניות עבודה ותקציבים (5)

 הלהוצאת עבודה, תקציבים והרשאות ותוכניוהליכים להגשת אישור קובע פרוצדורה  JOA -ה

(AFE) לביצוע פעולות בשטחים שה-JOA .חל עליהם 

הראשון לחודש אוקטובר או לפני מועד זה בכל שנה קלנדרית, המפעיל יגיש לצדדים תוכנית  ביום

עבודה ותקציב מוצעים להפקה, המפרטים את הפעולות המשותפות שיבוצעו באזור ההפקה וכן 

קלנדרית הבאה, ועל ועדת התפעול להחליט בתוך את לוחות זמני ההפקה המתוכננים עבור השנה ה

 יום מהגשת ההצעה כאמור על תוכנית העבודה והתקציב להפקה. 30

התקשרות המפעיל בחוזים במסגרת פעולות חיפושים והערכה וכן בפעולות הפקה, שערך התמורה 

ליון דולר, מי 5וכן בפעולות פיתוח, שערך התמורה בהם עולה על  ,מיליון דולר 2.5בהם עולה על 

 יהיו טעונים את אישורה של ועדת התפעול.

כנית העבודה ודולר בכל פריט שבת 500,000לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 

דולר  1,000,000או בסכום העולה על  ,ותקציב שאושרו ביחס לפעולות חיפושים, הערכה והפקה

לפעולות פיתוח, ישלח המפעיל לכל הצדדים כנית העבודה ותקציב שאושרו ביחס ובכל פריט שבת

( שתכלול, בין היתר, הערכה של הסכומים ולוחות AFEהאחרים בקשה להרשאה להוצאה )

. על כאמורהזמנים הדרושים לביצוע העבודה האמורה, וכן כל מידע נוסף הדרוש לתמיכה בבקשה 

ייב להוצאה כלשהי בקשר לצדדים לפני שהתח AFEאף האמור לעיל, המפעיל לא יהיה חייב להגיש 

כנית העבודה והתקציב ולהוצאות תפעול, כלליות והנהלה שוטפות, המסווגות כפריטים נפרדים בת

 שאושרו.

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

 5%ית לא יעלה על שאושר לאותו פריט ובתנאי שהסך הכל המצטבר של החריגות בשנה קלנדר

שלדעת המפעיל החריגה תעלה על הגבולות  ככלמסך כל תוכנית העבודה והתקציב שאושרו. 

 אינן כאמור נוסף בגין הוצאת היתר. ההגבלות AFEוועדת התפעול  אישור, הוא יגיש לכאמור

ורט בזכותו של המפעיל לחרוג מהוצאות בשל עניינים תפעוליים דחופים ומקרי חירום כמפפוגעות 

 .JOA -ב

כניות עבודה ותקציבים שונים ולהגיש ת המפעיל שאינם האחרים לצדדיםמתיר  JOA -ה ,כי יצוין

כניות העבודה והתקציבים וידי המפעיל, לאישור ועדת התפעול. במידה ות-מאלו שהוגשו על

תוכנית  יכאמור לעיל, אז ,ידי ועדת התפעול ברוב קובע-ידי הצדדים לא יאושרו על-שהוגשו על

 תנאיפי -העבודה שקיבלה את מירב ההצבעות בעד תאושר, ככל שזו עומדת במחויבות הנדרשות על

 .הנפט לנכס יחסשנקבעו ב המינימליים העבודה

 Sole Riskפעולות  (6)

 "Exclusive Operations" -כ בהסכם המוגדריםפעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )

לא תבוצענה אם הן סותרות פעולות  ("Sole Risk"מוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות 

 .כאמורפעולות המסגרת ביצוע קובע כללים לגבי  ההסכםמשתתפים בהן.  הצדדיםמשותפות שכל 

, כלומר ביצוע קידוחים, מבחנים Sole Riskכולל הוראות שונות המתייחסות לפעולות  JOA -ה

-ואשר בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם ניתן לבצען על הצדדיםסכמת כל ופיתוח, שלא בה
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. לצדדים שלא הצטרפו לפעילות כאמור, ניתנה אפשרות, בכפוף לתנאים צדדיםידי חלק מה

ולתשלומים שנקבעו בהסכם, לקבל חזרה את חלקם באותה פעילות וכל הנובע ממנה. כמו כן, 

החליטו להצטרף מאוחר מהמועד להצטרפות,  אך Sole Risk -צדדים שלא הצטרפו לפעילות ה

 .JOA -ביישאו בקנסות וריביות הקבועות 

 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו (7)

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

 מתפקידו כמפעיל. 

( אם נעשה א) הבאים:אחד מהמקרים קרות במתפקידו יועבר , המפעיל JOA-בכפוף להוראות ה

ידי צד להסכם -הודעה על ניתנה אם( ב, פושט רגל או אם עשה הסדר לטובת נושיו; )פירעוןחדל 

( אם ג; )חדלות הפרעוןפי חוקי -במקרה של צו בית משפט או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על

התפרק או מפסיק את קיומו ( אם המפעיל דמתמנה כונס נכסים לחלק משמעותי מנכסיו; או )

 .באופן אחר

מפעיל( ה)שאינם  JOA-כמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים אחרים ל

יום מהמועד שיקבל הודעה  30ולא החל בתיקון ההפרה בתוך  JOA -אם הפר הפרה יסודית של ה

כל החלטה של צדדים להשלמת תיקון ההפרה.  פעלהמפרטת את דבר ההפרה האמורה, או שלא 

ש ולהעברת המפעיל מתפקידו תדר אוה למפעיל הפר תמפעיל( ליתן הודעה)שאינם  JOA -אחרים ל

צד  שאינםמפעיל )או ההצדדים שאינם מ יותר או אחתשל  ההחלטהבעד  חיוביתהצבעה 

מסך זכויות ההשתתפות של הצדדים  65%לפחות  ביחד ייצגיםהמפעיל(, המ קשור/מסונף של

 מפעיל.שאינם 

כאשר חל שינוי בזהות המפעיל כאמור לעיל, אזי ועדת התפעול תתכנס בהקדם האפשרי על מנת 

מפעיל נגד רצונו. למפעיל שהועבר ה לתפקיד ימונהלא  JOA -למנות מפעיל, ואולם שום צד ל

 המפעיל. מתפקידו או לצד קשור/מסונף לו אין זכות להצביע עבור עצמו או להיות מועמד לתפקיד

 ותנאים להטלתן  צדדיםהסנקציות החלות על  (8)

כולל מקדמות וריביות( או שלא השיג את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות  צד שלא שילם במועד

ימים  5החל מתום . "(,הצד המפרלהלן: ")או שמר על בטחונות הנדרשים ממנו, יחשב כצד מפר 

בין , לא יהיה הצד המפר זכאי ,נמשכת הפרהוכל עוד המיום שניתנה לצד המפר הודעת הפרה, 

לפעולות המשותפות, או להצביע להן, לקבל מידע הנוגע  התפעול להשתתף באיספות ועדתהיתר, 

 ולהעביר את זכויות ההשתתפות שלו או חלק מהן למעט לצדדים מפרים.

"( חייב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת חלקם צד לא מפר)להלן: "הצד המפר  כל צד שאיננו

של כל הצדדים הלא מפרים האחרים(, בסכום שבהפרה )למעט ריבית(, ולשלם סכום זה למפעיל 

 ימים ממועד קבלת הודעה בגין ההפרה, ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר. 10תוך 

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

 -יינם של הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים ביהיה לקנ

JOA לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה )כולל הקמת קרן ,

לצדדים הלא של הצד המפר  וכל סכום חסר ישאר חובמפר הישולם לצד  רזרבית(. כל סכום עודף

יום מתאריך ההודעה על ההפרה, אזי מבלי  90ת ההפרה בתוך אם הצד המפר לא יתקן א מפרים.

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

האופציה )הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של ההפרה( לדרוש מהצד המפר לפרוש 
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זו במועד שליחת ההודעה בדבר מימוש  אופציהאם מומשה  ומנכס הנפט. JOA -מהלחלוטין 

האופציה, יחשב הצד המפר כמי שהעביר את כל זכויות ההשתתפות שלו לצדדים הלא מפרים, 

כדי לתת בפי הדין -, לחתום על כל מסמך ולעשות את כל הדרוש עלעיכוב ללאוהוא יהיה חייב, 

 ל הזכויות האמורות.תוקף להעברת הזכויות האמורה, ולהסיר כל עכבון או שעבוד שיחולו ע

זכויות ותרופות הצדדים הלא מפרים עקב ההפרה כאמור הינן בנוסף לכל זכות או תרופה אחרת 

 פי הדין.-שתעמוד לצדדים הלא מפרים על

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

. לפיכך, כל צד שהפך להיות JOA -פי ה-נו על( בכל הסכומים המגיעים ממהנפט נכסהשתתפותו ב

היה רשאי להעלותה כלפי הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו יצד מפר מוותר על טענות קיזוז ולא 

 בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד. JOA -כנגדו את ההליכים הקבועים ב

 העברת זכויות (9)

חלקן, תהיה תקפה אם ענתה על כל התנאים  העברת זכויות השתתפות של צד בנכס הנפט, כולן או

 את התנאים כדלקמן: ,בין היתר ים,, הכוללJOA -המפורטים ב

פרט למקרה שצד מעביר את כל זכויות ההשתתפות שלו בנכס נפט, לא תעשה העברת זכויות אשר  .א

 -של פחות מ JOA -בידי המעביר או הנעבר זכויות השתתפות בנכס הנפט וב ישארופי תוצאתה -על

10%. 

בגין כל החיובים  JOA -על אף ההעברה, ישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל .ב

לפני מועד  JOA -פי נכס הנפט וה-הפיננסיים ואחרים, אשר היו מוקנים, הבשילו או נצברו על

ידי ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר -לרבות כל ההוצאות שאושרו על ,ההעברה

 .JOA -זכויות המוצעות לצדדים האחרים להעברת ה

קיבל את  : )א(, כל עוד ועד אשרJOA -פי ה-פי נכס הנפט או על-עללא תהיינה זכויות  לנעבר .ג

פי תנאי נכס -ידי הממשלה או על-וסיפק את הערבויות הנדרשות עלהאישור הממשלתי הדרוש 

חרים, לבצע את התחייבויות התחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האהנפט; )ב( 

)ג( כל  -; ובגין זכויות ההשתתפות המועברות אליו JOA -פי תנאי נכס הנפט וה-המעביר על

הצדדים יהיו רשאים להימנע ממתן אישורם  יצוין כי,הצדדים האחרים הסכימו בכתב להעברה. 

בות התשלום את חוהסבירה שיש לו את היכולת לקיים  רק אם הנעבר לא הראה לשביעות רצונם

, עם זאת ויכולת טכנית לתרום לתכנון ולביצוע הפעילות המשותפת. JOA -שלו לפי החזקות וה

במקרה של העברה לצד קשור, לא נדרשת הסכמת יתר הצדדים, וזאת בכפוף לכך שהצד המעביר 

 נותר אחראי לכך שהגוף הנעבר ממלא את מלוא התחייבויותיו.

כבטוחה  מזכויות ההשתתפות שלולשעבד כל או חלק  JOA -לכדי למנוע מצד בלעיל אין באמור  .ד

. השעבוד זכות האמורהלמימון, בכפוף לכך שאותו צד ישאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות ל

או המשכון כאמור יהיו כפופים לכל אישור ממשלתי שידרש ויעשה במפורש כמשני 

(Subordinatedלזכויות של הצדדים האחרים לפי ה )- JOA. 

העברת זכויות השתתפות של צד בנכסי הנפט, כולן או חלקן, )למעט העברה לצד קשור או שעבוד  .ה

הזכויות כמפורט לעיל( תהא כפופה למתן הודעה לצדדים האחרים, בה יגלה המעביר לצדדים 

האחרים את תנאי העסקה הסופיים ויעניק להם זכות סירוב ראשונה. עם מסירת ההודעה כאמור, 

ד מהצדדים האחרים הזכות לרכוש את זכויות ההשתתפות נשוא העסקה מהמעביר תעמוד לכל אח

ימים ממסירת ההודעה.  30ידי מתן הודעה נגדית בתוך -באותם תנאים )וללא כל הסתייגות( על
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במקרה שיותר מצד אחד מודיע בדבר כוונתו לממש את זכות הסירוב הראשונה, מכירת הזכויות 

 זכויות ההשתתפות של אותם צדדים.תתבצע באופן יחסי לשיעור 

 שליטה שינוי (10)

אותו צד ליתר הצדדים: )א( את כל  יספקאצל אחד מהשותפים,  שליטה שינוי של במקרה

)ב( בטוחות ביחס  -ידי הממשלה; ו-האישורים הממשלתיים הנדרשים, וכן הערבויות הנדרשות על

ל הצד שאצלו מתבצע שינוי כאמור, . בנוסף, עההסכםפי -ליכולת הפיננסית לעמוד בהתחייבויות על

"(. בסעיף זה, "שינוי ההודעה: "בסעיף זה האחרים )להלן לצדדיםלמסור הודעה על שינוי השליטה 

לרבות בדרך של מיזוג, מכירת מניות, (כל שינוי ישיר או עקיף בשליטה של צד  -שליטה" פירושו 

משווי  50% -שותו מהווה למעלה מאינטרסים אחרים או דרך אחרת( אשר שווי חזקות לוויתן שבר

, את שווי השוק של זכויות השותף היתר ביןתכלול,  ההודעההשוק של מלוא הנכסים של אותו צד. 

 arm's, על סמך הסכום שרוכש השליטה מוכן לשלם בעסקה הבלתי תלויה )JOA -ה הסכם לפי

length transaction ים האחרים הזכות לכל אחד מהצדד תעמודהודעה כאמור, ה(. עם מסירת

ימים ממסירת  30מתבצע שינוי השליטה, בפרק זמן של  שאצלולרכוש את מלוא זכויות השותף 

בהתאם  ,כי יצויןעוד . שנמסר הרכישה סכום ולגובה לתנאים בהתאם תהיה והרכישהההודעה, 

האחרים יכולים לערער על השווי שנמסר בהודעה על שינוי  צדדיםה JOA -ב שנקבעו תנאיםל

 השליטה.

, החלוקה כאמור אחד מודיע כי ברצונו לממש את זכותו לרכוש את הזכויות צדבמקרה שיותר מ

 .צדדיםשל ה ההשתתפות זכויותתתבצע באופן יחסי לשיעור 

 JOA -פרישה מה (11)

(, מלאה או חלקית, withdrawal)הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה כולל  JOA  -ה

קובעות את המקרים בהם הפרישה כן החל עליו( ו JOA-של צד מכל נכס נפט שהוא משתתף בו )ומה

 .JOA -וה נכס הנפטלזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים האחרים ואת אפשרית, 

: בסעיף זה , חייב במתן הודעה על החלטתו ליתר הצדדים )להלןצד המבקש לפרוש מנכס הנפט

ה תהא בלתי מותנית ובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, בכפוף ת הפריש"(. הודעהודעת פרישה"

 JOA -ימים מיום מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל 30. בתוך JOA -לתנאים הקבועים ב

כל הצדדים ימסרו הודעת פרישה, הם יפעלו לסיום זכאים למסור הודעת פרישה גם הם. במקרים ש

. במקרה ולא כל הצדדים יחליטו JOA -ויתר התחייבויותיהם הקשורות לנכס הנפט ול JOA -ה

לפרוש, יפעל כל אחד מהצדדים הפורשים על מנת להעביר בהקדם האפשרי את זכויותיו כאמור 

ה ללא כל תמורה, כאשר כל אחד לשותף/שותפים שבחר/ו לא לפרוש. העברת זכויות כאמור תהי

מהצדדים הפורשים נושא בכל ההוצאות בגין פרישתו, למעט אם הוחלט אחרת. העברת הזכויות 

 חזקותיהם.הלצדדים הנשארים תהיה בהתאם לשיעור 

 זכויות וחובות לגבי הפקה (12)

ם לכל צד יש את הזכות והחובה לקחת את חלקו בהידרוקרבונים שהופקו מהחזקות, אלא אם יוסכ

 אחרת.

 הדין החל ויישוב סכסוכים (13)

כפוף לחוקי אנגליה וויילס. סכסוך יוכרע במסגרת הליך בוררות בהתאם לכללי הבוררות  JOA-ה

 (.LCIAלסכסוכים בלונדון ) הבינלאומי בית המשפטשל 

 12תפעול משותף בבלוק הסכם  (ו)
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מכסה את אותם הנושאים והינו במתכונת דומה להסכם  12בבלוק הסכם התפעול המשותף 

 ,כאשר ההחלטות מתקבלות ב"רוב קובע" .לעיל(המתואר פרויקט לוויתן )המשותף בהתפעול 

בעד ההחלטה של לפחות שני משתתפים שאינם צדדים קשורים המחזיקים  שהוא הצבעה חיובית

 .12בבלוק  משמשת כמפעילקפריסין  שברוןשיון. ימסך הזכויות בר 65%ביחד לפחות 

 לתשלום תמלוגים למדינה לצדדים קשורים ושלישיים תשלום תמלוגים למדינה והתחייבות  (ז)

 כללי (1)

( מכמות הנפט 12.5%על פי חוק הנפט, השותפות חייבת בתשלום תמלוג למדינה בשיעור שמינית )

הבאר )להלן:  והגז הטבעי שהופקה משטח כל חזקה ונוצלה, לפי שווי השוק של התמלוג על פי

 "(. תמלוגי המדינה"

נוסף לתמלוגי המדינה, השותפות משלמת תמלוגים לחברה ולדלק אנרגיה וכן לצדדים שלישיים 

התחייבות  "(, על פי התחייבויות שמקורן בשני הסכמים: )א(בעלי התמלוגים)להלן ביחד: "

 )ב( -( להלן; ו2), כמתואר בפסקה 1993לתשלום תמלוגים לחברה ולדלק אנרגיה מכוח הסכם 

הסכם התחייבות לתשלום תמלוגים מכוח הסכם השותפות המוגבלת של שותפות אבנר )להלן: "

( להלן, אשר השותפות קיבלה על עצמה במסגרת מיזוג 3"(, כמתואר בפסקה )שותפות אבנר

 . 2017השותפויות שהושלם בחודש מאי 

מכל חלקה הן בשיעורים מסוימים התחייבויות השותפות לתשלום התמלוגים לבעלי התמלוגים 

של השותפות בנפט, גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי נפט שבהם יש או יהיה לה 

 , לפי שווי השוק של התמלוג על פי הבאר. אינטרס

על פי חוק הנפט, כאמור, בעל החזקה נדרש לשלם למדינה את "שווי השוק של התמלוג על פי 

פי הבאר נדרשת, שכן מכירות הגז הטבעי -טה לחישוב שווי השוק של התמלוג עלהבאר". קביעת שי

מתומחרות בנקודת מסירת הגז בחוף ולכן, המחיר החוזי שנקבע בהסכמי מכירת הגז גבוה יותר 

מהמחיר שהיה נקבע, לו היה הגז נמסר על פי הבאר. כתוצאה מכך, השיעור האפקטיבי של תמלוגי 

לפרטים בדבר הנחיות  "(.השיעור האפקטיביעור של שמינית )להלן: "המדינה נמוך למעשה משי

אופן החישוב של שווי השוק של תמלוג המדינה על פי הבאר, ראו לגבי  משרד האנרגיהשפרסם 

 פרטים בדבר אופן חישוב השיעור האפקטיבי של תמלוג המדינה בפרויקט. ללעיל (4)ז()1.7.21סעיף 

. יצוין כי בפועל, ( להלן4ובדבר הדיונים עם המדינה בעניין זה, ראו פסקה )תמר ובפרויקט לוויתן 

לי התמלוגים נעשה בהתאם לאופן חישוב שווי תמלוגי חישוב התמלוגים שמשלמת השותפות לבע

 המדינה על פי הבאר. 

 1993תמלוגים מכח הסכם  (2)

"( המעבירותבין דלק אנרגיה אנרגיה ודלק ישראל )להלן: " 1993, שנחתם בשנת 1993על פי הסכם 

מצד אחד, לבין השותף הכללי בשותפות מצד שני, העבירו המעבירות לשותפות זכויות במספר 

רישיונות, והשותפות התחייבה לשלם למעבירות בתמורה תמלוגים מכל חלקה של השותפות בנפט, 

גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי נפט שבהם יש או יהיה לה אינטרס. התמלוגים 

ישולמו מחלקה של השותפות כאמור, לפי שווי התמלוג על פי הבאר, לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג, 

 אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה.

( ודלק ישראל 75%מתחלקים בין דלק אנרגיה ) 1993התמלוגים שמשלמת השותפות על פי הסכם 

 ארגון שבוצע, מחזיקה כיום החברה בזכות התמלוג של דלק ישראל.-(. בעקבות רה25%)
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 השותפויות, הינו כדלקמן: )א( , כפי שעודכן במועד מיזוג1993שיעור התמלוגים שנקבע בהסכם 

 1.5%-מנכסי נפט ביבשה ו 2.5%עד למועד החזר ההשקעה של השותפות, ישולמו תמלוגים בשיעור 

לאחר מועד החזר ההשקעה של השותפות, ישולמו תמלוגים בשיעור של  )ב( -מנכסי נפט בים; ו

 מנכסי הנפט בים. 6.5%-מנכסי הנפט ביבשה ו 7.5%

נחתמו בין השותפות לבין המעבירות שטרי תמלוגים, לפיהם נרשמו זכויות , 1993בהתאם להסכם 

 התמלוגים בפנקס הנפט. 

בגין פרויקט תמר  1993החלה השותפות לשלם את התמלוגים מכוח הסכם  2017בחודש דצמבר 

"(, השיעור המוגדל, הוא השיעור לאחר מועד החזר ההשקעה בפרויקט )להלן: "6.5%בשיעור של 

לפרטים בדבר הליכים משפטיים ס על טיוטת תחשיב שערכה השותפות לאותו מועד. זאת בהתבס

 לדוחות( 3)2א23 רביאו ראו ,המתנהלים בקשר עם קביעת מועד החזר ההשקעה בפרויקט תמר

  .הכספיים

 תמלוגים מכח הסכם שותפות אבנר (3)

שלישיים נוספים על פי הסכם שותפות אבנר, התחייבה שותפות אבנר לשלם לכהן פיתוח ולצדדים 

מכל חלקה בנפט, גז וחומרים בעלי ערך אחרים שיופצו וינוצלו מנכסי  6%תמלוגים בשיעור של 

נפט שבהם יש או יהיה לה אינטרס. התמלוגים יחושבו לפי שווי התמלוג על פי הבאר, לפני ניכוי 

זו  תמלוגים מכל סוג אך לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה. בהתאם להתחייבות

נחתמו שטרי תמלוגים בין שותפות אבנר לבעלי זכות התמלוגים, לפיהם נרשמו זכויות התמלוגים 

 בפנקס הנפט.

במסגרת מיזוג השותפויות, קיבלה על עצמה השותפות את התחייבויותיה של שותפות אבנר 

לתשלום התמלוגים, ובהתאם לכך הותאם שיעור התמלוגים שמשלמת השותפות לבעלי התמלוגים 

. בתיקון להסכם השותפות של דלק קידוחים שנערך במועד מיזוג 3% -מכוח הסכם שותפות אבנר ל

השותפויות הובהר, כי הסכם השותפות של אבנר ושטרי התמלוגים שנחתמו מכוחו יוותרו בתקפם 

 המלא ביחס לצדדים להם.

 פי הבאר-אופן חישוב שווי השוק של התמלוגים על (4)

פות מחויבת לשלם למדינה ולבעלי התמלוגים )לרבות החברה ודלק על פי תנאי התמלוגים, השות

 ".פי הבאר-אנרגיה( את שווי השוק של התמלוגים "על

מחלוקת בנוגע  2013בין שותפי תמר לבין משרד האנרגיה התגלעה מאז תחילת ההפקה בשנת 

-מו עללאופן חישוב השיעור האפקטיבי של התמלוגים. לטענת שותפי תמר, התשלומים אשר שול

ידם, לפי דרישת המדינה, הם תשלומי יתר שנגבו שלא כדין, ולפיכך פועלים שותפי תמר באמצעות 

 שברון להסדרת מחלוקת זו מול משרד האנרגיה. 

החל ממועד תחילת אספקת הגז ממאגר לוויתן משלמים שותפי לוויתן למדינה מקדמות על חשבון 

, וזאת בהתאם למכתב 11.26% -בשיעור של כ תמלוגי המדינה בגין ההכנסות מפרויקט לוויתן

לעמדת שותפי לוויתן, השיעור האפקטיבי  .2020דרישה שהתקבל ממשרד האנרגיה בחודש ינואר 

 של תמלוגי המדינה שדורש משרד האנרגיה גבוה מהתחשיב שערכה המפעילה. 

שילמה השותפות בעבר ובהווה לחברה ולצדדים שלישיים חישוב שווי השוק של התמלוגים יצוין כי 

חושב שווי השוק של תמלוגי המדינה, ולפיכך אופן חישוב שווי השוק של מנעשה בהתאם לאופן בו 

ובעלי  ת התמלוגים של החברהיותמלוגי המדינה משפיע גם על שיעור התמלוג האפקטיבי של זכו

 תמלוגים אחרים. 
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שותפי תמר למדינה בנוגע לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בין לאור המחלוקת שהתגלעה 

לעיל, ומחלוקת נוספת בנוגע לתמלוגים ששולמו למדינה בגין גז ששווק  בפרויקט תמר, כמתואר

תטיס, הגיעה השותפות להסכמות עם החברה ובעלי התמלוגים -ממאגר תמר ללקוחות פרויקט ים

במחלוקת עם המדינה בעניינים אלו תחול גם ביחס  האחרים, שעיקרן הוא שכל הכרעה שתתקבל

 לתמלוגים שמשלמת השותפות לבעלי התמלוגים.

לפרטים נוספים בדבר המחלוקת האמורה בנוגע לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר, ראו ביאור 

 לדוחות הכספיים.  יג12

 תנאי התמלוגים  (5)

הנוספים חלים התנאים לישיים לחברה ולצדדים שביחס לכל התמלוגים שמשלמת השותפות 

 הבאים:

בעלי התמלוגים או מי מהם יהיו רשאים לקבל את התמלוגים או מקצתם בעין, דהיינו, לקבל בעין  .א

חלק מן הנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט, שבהם יש 

מבעלי התמלוגים לקבל את התמלוג בעין לשותפות אינטרס )עד גובה השיעור הנזכר לעיל(. בחר מי 

יסדירו הצדדים את האופן והמועדים בהם יקבלו בעלי התמלוגים את התמלוג. במידה ומי מבעלי 

התמלוגים לא יבחר לקבל התמלוגים בעין, תשלם השותפות לאותו בעל תמלוג את שווי השוק, 

במטבע ישראלי כשהוא מחושב  פי דין לא ניתן יהא לשלם אלא במטבע ישראלי(-בדולר, או )אם על

לפי השער היציג של הדולר בעת התשלום בפועל, על פי הבאר, של התמלוגים המגיעים לבעל 

התמלוג. התשלום כאמור יעשה אחת לכל חודש. מדידת הכמויות של נפט ו/או גז ו/או חומרים 

לבעלי התמלוגים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט לצורך חישוב התמלוגים המגיעים 

 ייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים בענף הנפט.

השותפות תנהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלקה בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך  .ב

אחרים שיופקו וינוצלו מנכסי הנפט בהם יש לה אינטרס. כל אחד מבעלי התמלוגים יהיו זכאים 

לבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, 

פי הסכם העברת -השותפות ויתר המסמכים והרישומים הנוגעים לזכות המעבירות לתמלוגים על

 הזכויות.

הזכות לתמלוגים כאמור תהא צמודה לחלקה של השותפות בכל אחד מנכסי הנפט בהם יש לה  .ג

בו יש לה אינטרס תגרום השותפות לכך אינטרס. אם תעביר השותפות את זכויותיה בנכס נפט 

שמקבל ההעברה יקבל על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום התמלוג כאמור. האמור לעיל לא 

יחול במקרה של חילוט נכס עקב פיגור השותפות בתשלום. לעניין התמלוגים מכוח הסכם שותפות 

ידי חלק -בפעולות עלאבנר, האמור לעיל לא יחול גם במקרה של העברה לשותפים הממשיכים 

 (.Sole Riskמהמשתתפים )

 הסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס (ח)

 תמר שותפי לביןבין שותפי ים תטיס )לרבות החברה והשותפות( לפרטים נוספים אודות ההסכם 

, הנכלל בזאת 2018)יג( לדוח התקופתי לשנת 1.7.36, ראו סעיף 23.7.2012מיום  )לרבות השותפות(

 על דרך ההפניה.

 הסכם למכירת זכויות השותפות בחזקות תנין וכריש (ט)
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אנרג'יאן תרכוש את רכשה חתמו השותפות ואבנר הסכם עם אנרג'יאן, לפיו  16.8.2016ביום 

)טז( 1.7.36כריש. לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראו סעיף  I/17-תנין ו I/16בחזקות  ןזכויותיה

  ל בזאת על דרך ההפניה., הנכל2018לדוח התקופתי לשנתי 

  לתמר פטרוליום בחזקות תמר ודליתהזכויות מ 9.25%למכירת  הסכם מכר הזכויות (י)

נחתם הסכם מכר בין השותפות כמוכרת לבין תמר פטרוליום, לפיו רכשה תמר  2.7.2017ביום 

( בחזקות תמר ודלית. לפרטים 100%)מתוך  9.25%פטרוליום מהשותפות זכויות בשיעור של 

 דרך על בזאת הנכלל, 2018 לשנת התקופתי לדוח)יז( 1.7.36 סעיף ראו, ההסכם אודות נוספים

  .ההפניה

  22%בחזקות תמר ודלית בשיעור של השותפות  למכירת יתרת זכויותהסכם  (יא)

 החזקותיה מלוא את למכור השותפותחייבו את  , בין היתר,מתווה הגז, אשר להוראות בהתאם

זכויות השותפות  יתרתמכירת ל בהסכם השותפות התקשרה 2.9.2021 ביום ,ודלית תמר בחזקות

 Tamar Investment -ו Tamar Investment 1 RSC Limited -ל תמר פרויקטב 22%בשיעור של 

2 RSC Limited89  9.12.2021 ביום(. העניין לפי", ההסכם" -" והרוכשות: "זה בסעיף)להלן 

 -כ של בסךהממכר  תמורתהשותפות  בידי הדוח התקבלהנכון למועד אישור ו, העסקה הושלמה

  90.דולר מיליון 569

 להלן מובא תיאור תמציתי של עיקרי ההסכם:

בכל אחת  22%את זכויותיה של השותפות בשיעור של הממכר, כפי שהוגדר בהסכם, כולל  (1)

אינטש בע"מ  10, ביחד עם חלקה של השותפות במניות חברת תמר צינור תמר ודלית מהחזקות

לחוק משק הגז הטבעי(, וזכויותיה והתחייבויותיה של  10)בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף 

השותפות בהסכם התפעול המשותף החל על החזקות, הסכם השימוש במתקני ים תטיס )ביחס 

ר(, בהסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת לחלקה של השותפות כבעלת זכויות בחזקת תמ

צוא וכן אישורי הייצוא יהסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היבתמר, 

 לירדן ולמצרים( ובהסכמים נלווים נוספים בין בעלי הזכויות בחזקות.

ות בהן נשאה זכויותיה של השותפות בחזקות תועברנה לרוכשות בכפוף לתמלוגים הקיימים בחזק (2)

 השותפות, ובהתאם, חובת התשלומים לבעלי התמלוגים תחול על הרוכשות.

תישאנה הרוכשות, כל אחת לפי חלקה,  ("הקובע"המועד )להלן בסעיף זה:  1.8.2021מיום החל  (3)

פי -בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הביטחונות וההתחייבויות החלים בגין הממכר ועל

התחייבויות מסוימות לגביהן נקבע בהסכם שייוותרו באחריות השותפות  הוראות כל דין, למעט

 גם לאחר השלמת העסקה, כמתואר להלן.

השותפות תישא בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הביטחונות וההתחייבויות החלים בגין  (4)

לפי פי הוראות כל דין עד המועד הקובע, לרבות המיסים בגין מכירת הממכר והיטל -הממכר ועל

"( בגין כמויות היטל רווחי נפט)להלן: " 2011-חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע, התשע"א

 ההידרוקרבונים שנמכרו עד המועד הקובע.

                                                                    
 MDCידי -( שהוקמו לצורך העסקה ומוחזקות )בשרשור( עלSPCsלמיטב ידיעת השותפות, הרוכשות הן חברות ייעודיות )   89

Oil & Gas Holding Company LLC תאגיד מקבוצת ,Mubadala Investment Company PJSC שהיא חברה בבעלות ,
 ממשלת אבו דאבי.

ליון דולר מי 10 -נכון למועד אישור הדוח, הושלמה התחשבנות הסופית בגין תמורת הממכר והתקבלו בידי השותפות כ  90
 מיליון דולר. 965נוספים, כך שסך התמורה שהתקבלה בגין הממכר הינה 
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השותפות תיוותר אחראית לחבויות המפורטות להלן גם לאחר השלמת העסקה: )א( חבויות בקשר  (5)

למתקנים ולציוד של  עם הממכר ביחס לתקופה שקדמה למועד הקובע )למעט תקלות ובלאי

פרויקט תמר שהיו קיימים קודם למועד הקובע אך לא היו ידועים לשותפות(; )ב( חבויות ביחס 

להידרוקרבונים אשר הופקו מהחזקות קודם למועד הקובע; )ג( חבויות בקשר עם הבקשה לאישור 

מר, לרבות כל בעלי הזכויות בחזקת ת נגד החשמלידי צרכן של חברת -תובענה ייצוגית שהוגשה על

פי הסכם התפעול המשותף בחזקות, אשר -ערעור והליך אחר בקשר לכך; )ד( דרישות תשלום על

)ה( חבויות בקשר עם מפגעים  -ידי המפעיל בפרויקט תמר לפני המועד הקובע; ו-נשלחו על

סביבתיים באזור החזקות, ככל שהיו קיימים קודם למועד הקובע או ידועים לשותפות לפני מועד 

 השלמת העסקה.

במסגרת ההסכם נתנה השותפות לרוכשות מצגים שונים כמקובל בעסקאות מעין אלו, ובכלל זאת  (6)

מצגים בנוגע לזכויותיה בממכר וגילוי לרוכשות של המידע המהותי הנוגע לממכר, לרבות, בין 

עדר הפרה, הליכים משפטיים יהיתר, עמידה בתנאי החזקות, תוקף ההסכמים המהותיים וה

ונטיים לממכר, עמידה בהוראות הדין החלות ביחס לממכר, המיסוי החל ונתונים פיננסיים של רלו

 הפרויקט המשותף.

בהסכם נקבעו הוראות לפיהן התחייבה השותפות לשפות את הרוכשות בגין כל נזק או חבות אשר  (7)

ובלבד  ,ייגרמו להן בקשר עם תביעות, טענות או הליך משפטי אחר כתוצאה מהפרת מצג

מיליון דולר ושסך  2.5השותפות לא תהיה אחראית על נזק עד אשר סך הנזק האמור יעלה על ש

מהתמורה ששולמה בגין הממכר, אך למעט ביחס  35%השיפוי בו תחויב השותפות לא יעלה על 

מהתמורה(  100%למצגים מסוימים שהוגדרו כ"מצגים יסודיים" )שבהם סך השיפוי לא יעלה על 

ת )שביחס אליה לא נקבעה תקרת אחריות(. השותפות לא תהיה אחראית כלפי או במקרה של תרמי

חודשים ממועד  18הרוכשות בגין הפרה של המצגים אלא אם נמסרה דרישת שיפוי עד לתום 

חודשים ביחס למצגים היסודיים כאמור ועד לתום תקופת ההתיישנות  36השלמת העסקה )או 

 ת במס(.הרלוונטית ביחס למצגים הנוגעים לחבויו

השותפות התחייבה לשפות את הרוכשות בגין אירועים חריגים, ובכלל זה חיובי יתר של הרוכשות  (8)

בהיטל רווחי נפט בקשר עם מחלוקות מסוימות הקיימות בין השותפות לבין רשויות המס בנוגע 

לאופן חישוב ההיטל ביחס להכנסות והוצאות בתקופה שלפני המועד הקובע, בהתאם למנגנון 

 מיליון דולר. 15שנקבע בהסכם, עד לתקרת שיפוי מרבית של 

החל על ההסכם הוא דין אנגליה. כל סכסוך בין הצדדים להסכם יוכרע בהליך בוררות  הדין (9)

 .London Court of International Arbitration-בוררים בלונדון לפי כללי ה 3שיתקיים בפני 

 הליכים משפטיים

ידי -אביב לאישור תובענה ייצוגית על-לבית המשפט המחוזי בתל הוגשה בקשה 18.6.2014ביום  (יב)

", בקשת האישור" -" והמבקשצרכן של חברת החשמל נגד שותפי תמר )להלן בסעיף זה: "

 בהתאמה(. עניינה של הבקשה האמורה במחיר שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל.

א מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל הו

מעמדם של שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל, באופן המנוגד לסעיף 

 א לחוק התחרות הכלכלית.29
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הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר 

ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן, שהוערך -עלששילמה חברת החשמל עבור גז טבעי שסופק 

(, וכן צווים הצהרתיים, 100%מיליארד ש"ח ) 2.456במועד הגשת בקשת האישור בסך כולל של 

לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט תמר בסכום העולה על הסכום 

 ל לרעה של כוחם המונופוליסטי.שנקבע בבקשת האישור, ומכירתו במחיר גבוה יותר מהווה ניצו

 משום הןהתקבל פסק דינו של בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשת האישור,  6.8.2021 ביום

זה שאין ראיה לכך שמחירו של הגז הטבעי  במובן, לכאורה לא אף, הוכחה לא התביעה שעילת

( 2)א()8בחוזה חברת החשמל בלתי הוגן, והן משום שבקשת האישור אינה עומדת בדרישת סעיף 

הייצוגית אינה הדרך היעילה  שהתובענה זה, במובן 2006-"והתשסלחוק התובענות הייצוגיות, 

 המאסדרים של העמוקה ותהמעורב לאור וזאתוההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, 

, ישראל של והביטחון החוץ ומדיניות, הכלכלית התחרות, הכלכלה מתחום רחבות שאלות שבחנו

 .ישראל וממשלת המאסדרים בהכרעת ביטוי לידי באו אשר

התבקש בית  במסגרתו, העליון המשפט לבית הדין פסק על ערעור המבקש הגיש 30.9.2021 ביום

ובענה כייצוגית ולהורות לבית המשפט המחוזי לדון בתובענה המשפט העליון לאשר את הת

 לממשלה תהמשפטי צתוהיוע 1.3.2022 ביוםתשובתם לערעור  את הגישותמר  שותפיהייצוגית. 

 .19.9.2022 ליום נקבעבערעור  דיון. 3.4.2022 ליום עד לערעור התשובת צפויה להגיש את

להתקבל,  הערעורשל  והיועצים המשפטיים, סיכוילהערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של 

 .50% -נמוכים מ

בסעיף  תהמתוארהעסקה למכירת יתרת זכויות השותפות בפרויקט תמר , בהתאם לתנאי כי יצוין

ת יוחבולהרוכשות  כלפי אחראיתלאחר השלמת העסקה  גם השותפותלעיל, תיוותר  )יא(1.7.21

 .לכך בקשר אחר והליך, לרבות כל ערעור כאמורהאישור  בקשתבקשר עם 

"( תביעה לבית המשפט התובעות)להלן יחד בסעיף זה: " ושברוןהגישו השותפות  12.3.2015ביום  (יג)

 דרישההמחוזי בירושלים נגד מדינת ישראל, באמצעות נציגיה ממשרד האנרגיה, הכוללת בעיקרה 

 לתובעות שנבעומלוגים אשר התובעות שילמו למדינה, ביתר ותחת מחאה, בגין הכנסות תהשבת ל

 בפועלסופק  וקגז טבעי לבין שותפי ים תטיס, ואשר חל צרכנימהסכמי אספקת גז אשר נחתמו בין 

על איזון כמויות הגז בפרויקט תמר  לשמור נועד אשרמפרויקט תמר, בהתאם למנגנון התחשבנות 

, על 31.12.2021 ליוםבין השותפים בו לפי חלקם. סעד ההשבה שנתבעת המדינה לשלם עומד, נכון 

 .מיליון דולר 13 -בסך של כ הואמיליון דולר, כאשר חלקה של השותפות  28 -סך של כ

, 31.12.2021השבה חלקי אשר, נכון ליום  לסכום זכאיות למצער הןלחילופין, טענת התובעות כי 

 מיליון דולר. 9 -כשל  בסך הואמיליון, כאשר חלקה של השותפות  19.4 -כ של סךעל  עומד

 .הסיכומים בשלבלמועד אישור הדוח, התביעה נמצאת  נכון

להערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים, קיים סיכוי אפשרי, קרי 

 זכאיות שתהיינה כך, התובעות מבקשות אותו הראשי הסעד, לקבלת 70% -אך נמוך מ 20%מעל 

 השבה חלקי עולה על הסיכוי כי זו תידחה. עדס לקבלתהסיכוי  כי, והמלאסכום ההשבה ל

בסעיף  תהמתוארהעסקה למכירת יתרת זכויות השותפות בפרויקט תמר י , בהתאם לתנאכי יצוין

ההשבה  סכוםלאחר השלמת העסקה זכאית לקבלת  גם השותפות, תיוותר לעיל )יא(1.7.21

 .שייפסק וככל אם, השותפות לטובתשייפסק 
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: זה בסעיף)להלן  המיזוג בטרם באבנר השתתפות יחידות מחזיקי הגישו 25.12.2016ביום  (יד)

"( בטענה כי בקשת האישורייצוגית )להלן בסעיף זה: " ובענה"( בקשה לאישור תהמבקשים"

קי יחידות עסקת המיזוג בין השותפות לאבנר, אושרה בהליך שאינו הוגן והתמורה ששולמה למחזי

המיעוט באבנר, כפי שנקבעה בהסכם המיזוג, הינה בלתי הוגנת. הבקשה הוגשה נגד אבנר, השותף 

כבעלת השליטה באבנר )בשרשור(, וכנגד פרייס החברה הכללי באבנר וחברי הדירקטוריון בו, 

(, כיועציה הכלכליים של ועדת דירקטוריון בלתי תלויה PWCווטרהאוס קופרס ייעוץ בע״מ )

"(. בין היתר, נטען בבקשה כי, חברי הוועדה, המשיבים: "זה בסעיףהקימה אבנר )להלן ש

דירקטוריון אבנר והשותף הכללי הפרו את חובת הזהירות כלפי אבנר, וכי אבנר התנהלה באופן 

 מיליון ש"ח. 320ידי המבקשים בסכום של -שקיפח את המיעוט. סך הנזק הוערך על

ידי הוספת טענה -אישור תתוקן עלה בקשתמשפט הסדר דיוני לפיו אישר בית ה 13.2.2017ביום 

הורה בית המשפט על צירוף השותפות כמשיבה  6.7.2017ידי קבוצת דלק. ביום -לקיפוח המיעוט על

 ליום עד כי נקבע ובסופם הוכחות דיוני התקיימו 10.3.2021 -ו 9.3.2021 בימיםבהתאם לבקשתה. 

ההסדר הדיוני  פי-. עלהסיכומים שלב ניהול אופן בדבר דיוני הסדר יגישו הצדדים 17.3.2021

, והמועד להגשת סיכומי המשיבים הינו 16.8.2021שהוסכם, המבקשים הגישו את סיכומיהם ביום 

 .10.4.2022עד ליום 

להערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים, סיכוייה של בקשת האישור 

 .50%-להתקבל נמוכים מ 

אביב )המחלקה הכלכלית( תובענה ייצוגית -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 4.2.2019ביום  (טו)

ידי בעל מניות בתמר -"(, עלבקשת האישורובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן בסעיף זה: "

"(, נגד תמר פטרוליום, המבקשיםפטרוליום ועמותת נציגי הציבור )להלן יחד בסעיף זה: 

בתמר פטרוליום במועד ההנפקה,  יון"ר דירקטוריו"ל השותף הכללי בשותפות והשותפות, מנכ

( בע"מ )להלן יחד 1993מנכ"ל תמר פטרוליום, סמנכ"ל הכספים בתמר פטרוליום ולידר הנפקות )

)להלן בסעיף  2017"(, בקשר עם הנפקת מניות תמר פטרוליום בחודש יולי המשיביםבסעיף זה: "

 "(.ההנפקהזה: "

מבקשים, בתמצית, הטעו המשיבים את ציבור המשקיעים בעת ההנפקה ביחס ליכולתה לטענת ה

של תמר פטרוליום לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בגין התקופה שתחילתה ממועד ההנפקה וסיומה 

בין היתר חובת ופי חוקים שונים, -"(, והפרו חובות עלהתקופה)להלן בסעיף זה: " 2021בסוף שנת 

י המשרה האמורים וחובות השותפות כבעלת מניות וכבעלת השליטה בתמר הזהירות של נושא

 פטרוליום טרם ההנפקה.

מיליון  53בעיקר סעד כספי בסך של לפחות  כללוהסעדים המבוקשים בתובענה הייצוגית האמורה 

לחלק בגין  דולר, שהינו, לטענת המבקשים, ההפרש שבין סך הדיבידנד שצפויה תמר פטרוליום

, לבין סך הדיבידנד, 12.7.2017התקופה, כפי שצוין במסמך ההצעה למשקיעים מוסדיים מיום 

 פי חוות דעת מומחה שצורפה לבקשת האישור, צפויה תמר פטרוליום לחלק בגין התקופה.-אשר על

להעביר את כתבי בית הדין המצויים בתיק ליועץ  למבקשים המשפט בית הורה 13.8.2019 ביום

 וביוםאם הוא מבקש להצטרף להליך, ה 15.9.2019המשפטי לממשלה על מנת שזה יודיע עד ליום 

 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בשלב זה לא מצא לנכון להצטרף להליך. 6.2.2020

 במסגרתה"(, כאישור )להלן בסעיף זה: "ה בקשתהגישו המבקשים בקשה לתיקון  1.11.2020ביום 

לצרף לבקשת האישור מבקשת נוספת, אשר השתתפה בהנפקה, וזאת בניגוד למבקשים  ביקשו

מיליון  153 -להגדיל את סכום הנזק הנטען ל ביקשוהנוכחיים אשר לא נטלו חלק בהנפקה, ובנוסף 
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 כי וקבע, האישור בקשת לתיקוןקיבל בית המשפט את בקשת המבקשים  6.4.2021דולר. ביום 

 המשפט לבית שהוגש לנוסח בהתאם המתוקנת האישור בקשת את להגיש רשאים המבקשים

בית המשפט  נעתר 9.5.2021 ביום"ח. ש 100,000 של כולל בסך למשיבות הוצאות לתשלום בכפוף

העובדה כי בכוונתם להגיש בקשת רשות ערעור  בשללבקשת המשיבים לעכב את ההליכים בתיק 

ידי המשיבים בקשת רשות -הוגשה על 3.6.2021על ההחלטה לאשר את תיקון בקשת האישור. ביום 

הגישו המבקשים את  13.7.2021ערעור על ההחלטה לאשר את תיקון בקשת האישור, וביום 

 23.1.2022 ביום, והערעור רשות בקשת נדחתה 7.11.2021 ביוםתשובתם לבקשת רשות הערעור. 

 משפט קדם דיון להתקיים צפוי 4.7.2022 ביום. כייצוגית התובענה לאישור מתוקנת בקשה הוגשה

 .בתיק

בקשת האישור  שלה ילהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי

 .50% -להתקבל נמוכים מ

 ייצוגית כתובענה לאישורה ובקשה ייצוגית תובענה הגשת אודות לשותפות נודע 27.2.2020 ביום (טז)

 צרכןידי -עלאביב -בתל המחוזי המשפט ביתל הוגשה אשר"( האישור בקשת)להלן בסעיף זה: "

 תמר בפרויקט המחזיקות יתר ונגד ושברון השותפות נגד"( המבקש)להלן בסעיף זה: " חשמל

 לאספקת התחרותי ההליך עם בקשר וזאת(, סעד נגדם מתבקש שלא דין)כבעלי  לוויתן ובפרויקט

ובקשר עם תיקון אפשרי להסכם אספקת הגז מפרויקט תמר לחברת  החשמל חברת שערכה טבעי גז

יתר ידי ישראמקו, תמר פטרוליום, דור ואוורסט )להלן יחד בסעיף זה: "-החשמל, כפי שסוכם על

 להסכם התיקון)להלן בסעיף זה: " ושברון"(, ללא מעורבות השותפות המחזיקות בפרויקט תמר

 "(.תמר

המחזיקות בפרויקט תמר והמחזיקות  יתרכי ההצעות שהציעו  העיקריות של המבקש הן טענותיו

בפרויקט לוויתן במסגרת ההליך התחרותי עולות לכדי ניצול לרעה של כוח מונופוליסטי ולכדי 

 התיקון על ושברון השותפות של חתימתן אי; הכלכליתהסדר כובל, כהגדרתו בחוק התחרות 

 אספקת בהסכם שנקבע המחיר; מונופוליסטי כוח של לרעה ניצול לכדי היא אף עולה תמר להסכם

לוויתן לחברת החשמל, בהמשך להליך התחרותי, הינו מחיר בלתי הוגן; ועושר שעשו  מפרויקט הגז

בהתאם להסכם זה ותוך פגיעה בתחרות עולה לכדי עשיית עושר ולא  ושברוןויעשו השותפות 

ו וצפויות לגרום נזק לקבוצות אותן גרמ ושברוןהמבקש פעולות אלו של השותפות  לטענתבמשפט. 

קבוצות אותן ההוא מבקש לפסוק לטובת  אותומיליארד ש"ח,  1.16 -הוא מבקש לייצג בסך של כ

הוא מבקש לייצג, ולפיו מתבקש בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה. הסעד העיקרי המבוקש 

אינן רשאיות למנוע  וןושברבתובענה הייצוגית האמורה הוא קביעה של בית המשפט כי השותפות 

 מיתר המחזיקות בפרויקט תמר לחתום על התיקון להסכם תמר.

 9.9.2021 וביום, הסף על למחיקתן בקשה תמר בפרויקט המחזיקות יתר הגישו 22.12.2020 ביום

נעתר בית המשפט לבקשתה המוסכמת  17.11.2021. כמו כן, ביום מחיקתן את המשפט בית אישור

 מבקשת האישור.  של רציו למחוק אותה

 חוות להוצאת בקשהלבקשת האישור וכן  תשובתןאת  ושברון השותפותהגישו  9.12.2021 ביום

כאמור  הבקשה כי המשפט בית קבע 27.2.2022 וביום, האישור לבקשת שצורפה המשפטית הדעת

 המשיבות לתשובת תגובה המבקש הגיש 28.2.2022 ביום. 24.4.2022תידון בדיון הקבוע ליום 

 .האישור לבקשת

בקשת האישור  שלה ילהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי

 .50% -להתקבל נמוכים מ
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 המחוזי המשפט לבית בשותפות ההשתתפות יחידות מחזיקי מטעם המפקח הגיש 6.1.2019 ביום (יז)

 כתב: "זה בסעיף)להלן  זמני לצו דחופה בקשה וכן תביעה כתב( הכלכליתאביב )המחלקה -בתל

 לפקודתכג)ב( 65 סעיף לפי(, בהתאמה", זמני לצו הבקשה" -ו" המפקחים תביעת" או" התביעה

 דלק, החברהאנרגיה ) ותומר אנרגיה דלק, החברה, הכללי השותף, השותפות נגד, השותפויות

 "(.התמלוג בעלות, להלן יחד בסעיף זה: "אנרגיה ותומר אנרגיה

 החזר"מועד  תחשיב במסגרת לכלול יש כי להצהיר המשפט מבית המפקח מבקש התביעה בכתב

 רווחים מיסוי חוק מכוח למדינה לשלם השותפות שעל התשלומים את תמר בפרויקט" ההשקעה

 המועד מהו לקבוע; הגיע טרם תמר בפרויקט ההשקעה החזר מועד כי להצהיר; טבע ממשאבי

 של שיעור חלף 6.5% של)שיעור  המוגדל בשיעור העל תמלוג לקבלת התמלוג בעלות זכאיות שממנו

 ביתר שקיבלו התשלומים את השותפות לקופת להשיב התמלוג בעלות על כי ולהצהיר(; 1.5%

 .וריבית הצמדה הפרשי בצירוף

הגישו בעלות התמלוג כתב הגנה וכן כתב תביעה שכנגד נגד השותפות, השותף הכללי  4.4.2019 ביום

, התמלוג בעלות טוענות שכנגד התביעה במסגרת"(. שכנגד התביעה" והמפקח )להלן בסעיף זה:

 אשר הוצאות נכללו השותפות שערכה תמר בפרויקט ההשקעה החזר מועד בחישוב כי, היתר בין

 עתידיות הוצאות, עצמה השותפות של המימון הוצאות היתר ובין, התחשיב לתוך"הועמסו" 

, וכל הוצאה שנועדה השותפות של מטה הוצאות, מתקנים ופינוי סילוק של ודאי אינו שסכומן

לשלבי הפרויקט שאחרי "פי הבאר". לטענת בעלות התמלוג, בניטרול ההוצאות כאמור, מועד 

, או לחילופי 2016, או לחילופין בשנת 2015החזר ההשקעה בפרויקט תמר חל כבר בחודש אוגוסט 

המשפט להצהיר אילו הוצאות יש  . בהתאם, מבקשות בעלות התמלוג מבית2017חילופין, בשנת 

להביא בחשבון בחישוב מועד החזר ההשקעה,להורות כי על השותפות לערוך חישוב מחדש של 

מועד החזר ההשקעה על בסיס האמור לעיל ושל התמלוגים אותם זכאיות בעלות התמלוג לקבל, 

 ולמסור את החישוב כאמור לבעלות התמלוג.

מטעם השותפות והשותף הכללי, הן כתב הגנה ביחס לתביעת  הוגשו כתבי ההגנה 2.10.2019ביום 

ידי בעלות התמלוג, ובהם -המפקחים והן כתב הגנה שכנגד ביחס לתביעה שכנגד אשר הוגשה על

 נטען כי יש לדחות את שתי התביעות גם יחד.

ת להליך גישור ובעקבות זא לפנותצדדים להתקיים דיון קדם משפט, במהלכו הוצע  5.4.2021ביום 

 אישור למועד נכוןהסכימו הצדדים לפנות לשופט בית המשפט העליון )בדימ'( יורם דנציגר כמגשר. 

 .מוצה טרם הגישור הליך הדוח

 שכנגד התביעהסיכוייה של להערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, 

 .50% -מ יםנמוכ להתקבל

)ב( לחוק 20"(, בהתאם לסעיף הממונההחלטת הממונה על התחרות )להלן בסעיף זה: " בעקבות (יח)

 הסכמים מספר במסגרת, EMED -ל EMGמיזוג בין  מסוימיםבתנאים  לאשרהתחרות הכלכלית, 

בע"מ  99הגישו לובי  לעיל, )ד(1.7.21 בסעיף כמפורטמנת לאפשר ייצוא גז למצרים,  על שנחתמו

 המשפט בבית לתחרות הדין לביתערר  8.9.2019 ביוםלקידום חברה הוגנת )ע"ר(  -הצלחה ו)חל"צ( 

כי המיזוג  בערר נטען, בתמצית. EMG -ו EMED)כמשיבה( ונגד  הממונה נגד בירושלים המחוזי

חסום כל אפשרות לייבא גז טבעי ממצרים אשר יתחרה בגז המופק ל לשברוןיאפשר לשותפות ו

שהיו בבעלותן במועד הגשת הערר, וכי התנאים שהוטלו במסגרת  כפיתמר, ו לוויתןמאגרים המ

כדי לרפא את הפגיעה התחרותית אשר עשויה להיגרם באישור המיזוג אינם ישימים ואין בהם 

 ן מאישור המיזוג. במסגרת הערר התבקש בית הדין לבטל את החלטת הממונה או לשנותה.לגישת



 135 -א 

 

 .2022יולי -יוני יםנקבעו לחודש הוכחות ודיוני, בערר מקדמי דיון התקיים 15.12.2020 ביום

נמוכים  להתקבל הערר של יולהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי

 .50% -מ

מחזיק יחידות השתתפות של השותפות )להלן בסעיף זה:  ידי-הוגשה על 23.4.2020 ביום (יט)

"( תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד השותפות, השותף הכללי, המבקש"

)לרבות יו"ר  , הדירקטורים של השותף הכללי, בעל השליטה בחברהיצחק שרון )תשובה(החברה, 

", המשיבים" -" ובקשת האישורל השותף הכללי )להלן בסעיף זה: "הדירקטוריון לשעבר( ומנכ"

 אביב.-בהתאמה(, למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל

, המשיבים נמנעו מלגלות בדיווחי השותפות על קיומה של תניה בהסכמים כיבבקשת האישור נטען 

( Dolphinus Holdings Limited)לשעבר  אושן בלולמכירת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר לחברת 

(, לפיה בשנה בה המחיר היומי הממוצע בהתאמה", הרוכשת" -ו" המכר הסכמילהלן בסעיף זה: ")

דולר לחבית, הרוכשת רשאית להקטין  50 -של חבית ברנט )כהגדרתה בהסכמי המכר( ירד מתחת ל

 50%עמוד על פי הסכמי המכר כך שכמות זו ת-את הכמות השנתית המינימלית הנרכשת על

הגילוי הנטען בדיווחי -המבקש, אי לטענת"(. ההפחתה תניית)להלן: " השנתיתמהכמות החוזית 

כוח עוולת הפרת חובה מ, ךהשותפות מקים עילות תביעה מכוח סעיפים שונים בחוק ניירות ער

 .רשלנותחקוקה, ומכוח עוולת ה

ה מתעתד לייצג המבקש על הנזק פיצוי הקבוצה אות ינוהעיקרי המבוקש בבקשת האישור ה הסעד

מיליון ש"ח.  55.5 -שנטען שנגרם לה המוערך, בהתאם לחוות דעת שצורפה לבקשת האישור, בכ

כמו כן, עתר המבקש להורות על מתן כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כפי שבית המשפט ימצא לנכון 

 בנסיבות העניין.

שור, בצירוף חוות דעת מומחה, המשיבים את תשובתם לבקשת האי הגישו 17.1.2021ביום 

בתקופה הרלוונטית לבקשת האישור תניית ההפחתה לא הייתה  כי, היתר ביןבמסגרתה נטען, 

מהותית ולא הייתה כל חובה לגלותה לציבור וכי אין כל קשר סיבתי בין הגילוי על תניית ההפחתה 

הודיע היועץ  2.1.2022. ביום השותפותלבין הירידה שנצפתה בשערי יחידות ההשתתפות של 

לא מצא לנכון  הואבשלב זה  כיידי בית המשפט, -המשפטי לממשלה, לאחר שנדרש לעשות כן על

 .2022לחודש יוני  נקבעוהוכחות בהליך  דיונילנקוט עמדה בהליך. 

 להתקבל הבקשה של יהלהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי

 .50% -נמוכים מ

בקשר אליהם הוגשה הבקשה לאישור  אשר, למצרים הייצוא בהסכמיההפחתה  לתניית בהתייחס (כ)

דרישה  מכתב החברהקיבלה  20.7.2020 ביוםלעיל,  )יט(1.7.21בסעיף  המתוארתייצוגית תובענה 

. זה בנושא הרשות שעורכתמרשות ניירות ערך להמצאת מידע ומסמכים במסגרת בירור מנהלי 

. נכון למועד אישור הדוח, לא הובא האמורדרישה ה מכתבמענה ל החברההגישה  10.11.2020ביום 

 בהליך אכיפה מנהלי. אם התקבלה החלטה על פתיחה החברהלידיעת 

, עתירה לבית המשפט העליון D אלוןברישיון  החזיקו אשרושברון  השותפותהגישו  18.6.2020ביום  (כא)

(. במסגרת העתירה התבקש בהתאמה", העתירה" -ו" העותרות)להלן בסעיף זה: " ץבשבתו כבג"

ולממונה על ענייני הנפט ליתן טעם מדוע לא  האנרגיהבית המשפט ליתן צו על תנאי המורה לשר 

רישיון חלופי  עותרותמדוע לא יוארך הרישיון או ינתן לתבוטל החלטת השר שדחתה את הערעור, 

לממש את הזכויות הכלכליות הצומחות להן מהגז הטבעי  עותרותתחתיו, ומדוע לא יתאפשר ל

שבמאגר כריש צפון שחלק ממנו מצוי בשטחי הרישיון. כן התבקשו צו ביניים, שימנע את פקיעת 
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הליך תחרותי למתן רישיון חדש על שטח הרישיון  ו לחילופין יאסור על פתיחתאתוקפו של הרישיון 

הענקת רישיון כזה לצד שלישי עד להכרעה בעתירה, וצו ארעי עד להכרעה  על)או חלק ממנו( או 

ולממונה על ענייני  האנרגיהיום ניתנה החלטה המורה לשר הבבקשה למתן צו הביניים. עוד באותו 

. במסגרת ההחלטה דחה בית 28.6.2020יום תגובתם לבקשה לצו ביניים עד ל אתהנפט להגיש 

 .21.6.2020ביום  D אלוןפקע רישיון  זאת ובעקבותהמשפט את הבקשה לצו ארעי, 

הכריז משרד האנרגיה על הליך תחרותי להענקת רישיון  23.6.2020לעיל, ביום  לאמור בהמשך

 רישיון. ה השתרע שטחו על אשר, 72 בבלוקלחיפושי גז טבעי ונפט 

 כי, היתר בין, טענה ובמסגרתההגישה המדינה את תגובתה המקדמית לעתירה,  13.5.2020ביום 

 בעתירההתקיים דיון  19.5.2021. וביום כמשיבה'אן אנרגי צירוף אי בשל העתירה את לדחות יש

במסגרתו הגיעו הצדדים להסכמה לפיה אנרג'יאן תצורף כמשיבה להליך, תגיש תגובה מטעמה 

זאת על ו, 72הצדדים גם יעדכנו על התקדמות ההליך התחרותי בבלוק  מועדובאותו ה יום 60בתוך 

יסוד הנחה שעד למועד זה ייבחר זוכה בהליך התחרותי, דבר אשר צפוי להשפיע על הטענות 

הגישה אנרג'יאן את  19.8.201בעתירה. בית המשפט אישר את ההסדר הדיוני בין הצדדים, ביום 

 למועד נכוןלתגובת אנרג'יאן.  תןאת תשוב העותרותהגישו  25.10.2021וביום  לעתירה תהתגוב

בקשה שהגישה  ובעקבות, 72 בבלוק התחרותי בהליך החלטה נתקבלה טרם, הדוח אישור

אישור  למועד נכוןהורה בית המשפט על דחיית מועד הדיון בעתירה.  16.3.2022 ביום'יאן, אנרג

 .מעודכן דיון מועד על הודעה ניתנה טרםהדוח, 

אגודה ישראלית להגנת הסביבה )להלן בסעיף זה:  –הגישה עמותת אדם טבע ודין  21.4.2021ביום  (כב)

"העותרת"( עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים )בשבתו כבית משפט לעניינים 

, שברוןמנהליים( נגד רשות המיסים, הממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות המיסים, 

(, אי.סי.אל גרופ בע"מ, מפעלי 1993שותפות מוגבלת ) –רציו, גבעות עולם חיפושי נפט השותפות, 

"(. המקורית בעתירה המשיבותים המלח בע"מ ורותם אמפרט נגב בע"מ )להלן בסעיף זה: "

במסגרת העתירה התבקש בית המשפט להורות לרשות המיסים להעביר לעותרת מידע אודות 

מדינה ממשאבי הטבע הלאומיים, יחד עם מידע כללי אודות התקבולים שהתקבלו מהכנסות ה

ידי רשות המיסים והטיפול בהם מאז חקיקת חוק מיסוי רווחים ממשאבי -דיווחים שהתקבלו על

סירבה רשות המיסים להיענות  2021פי האמור בעתירה, היא הוגשה לאחר שבחודש מרץ -טבע. על

נדרשה רשות המיסים להעביר את המידע  לבקשת חופש מידע שהגישה העותרת ואשר במסגרתה

 המבוקש.

, עתירה מתוקנת במסגרתה המשפט מבית לכך רשות קבלת לאחרהגישה העותרת,  6.5.2021ביום 

הוסיפה למשיבות בעתירה המקורית את כל השותפים בפרויקט תמר אשר לא צוינו בעתירה 

 15.7.2021"(. בימים שיבותהמהמקורית בסעיף זה: " עתירההמקורית )להלן יחד עם המשיבות ב

הגישו המשיבות את תשובותיהן לעתירה ובמסגרתן טענו כי יש לדחות את העתירה  1.8.2021 -ו

ולסרב להעביר לעותרת את המידע המבוקש, וזאת, בין היתר, מכיוון שהוא חוסה תחת חובת 

ם דיון התקיי 15.2.2022יום בהסודיות הפיסקאלית החלה על מידע שנמסר לרשויות המס. 

ניתן פסק דין שהורה על קבלת העתירה באופן חלקי, כך שרשות המיסים  22.2.2022בעתירה, וביום 

 נדרשה לשקול מחדש את החלטתה שלא לגלות את המידע.

"( תביעה נגד שברון, נמל חיפההגישה חברת נמל חיפה בע"מ )להלן בסעיף זה: " 3.5.2021ביום  (כג)

ליין ספנות בע"מ )להלן -"( וחברת גולדקוראלבסעיף זה: "חברת קוראל שירותי ים בע"מ )להלן 

 )יא(1.7.21בסעיף  תהמתוארהעסקה למכירת יתרת זכויות השותפות בפרויקט תמר בסעיף זה: "
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"(. לטענת נמל חיפה, פריקה ישירה העיקרית התביעהמיליון ש"ח )להלן: " 77 -"(, בסך של כלעיל

ידי שברון, מבלי לפרוק מטענים אלה תחילה -של מטענים בשטח אסדת לוויתן, כפי שנעשתה על

א כדין ונעשתה על מנת לחמוק מביצוע תשלומי חובה לנמל ובכך באחד מנמלי ישראל, הינה של

ואילך ביצעה שברון פריקה  2018פי הנטען בכתב התביעה, החל מיולי -נגרם לנמל חסרון כיס. על

ישירה כאמור, תוך שהיא מצהירה כלפי רשויות המס כי נמל חיפה הינו "נמל הפריקה", אף 

 הןליין הינה ש-ועל. הטענה כלפי החברות קוראל וגולדשהמטענים שנפרקו לא עברו בנמל חיפה בפ

האוניה עבור שברון, עניין אשר מקים להן, לטענת נמל חיפה,  ותפעלו, בזמנים הרלוונטיים, כסוכנ

 חובה לשלם את דמי הניטול בשמה של שברון.

קביל, הגיש נמל חיפה כתב תשובה. במ 1.12.2021 ביוםשברון כתב הגנה, ו הגישה 31.8.2021ביום 

תביעה בסך של  בשלש"ח,  4,405,842הגישה שברון כתב תביעה שכנגד נגד נמל חיפה, על סך של 

תביעה  בשלידי נמל חיפה, שלא כדין, ו-ש"ח בגין דמי ניטול ודמי תשתית שחויבו בפועל על 715,691

, 30%בהם הפחתה של  הש"ח בגין דמי מעגן שחויבה בהם שברון ושלא בוצע 3,690,151בסך של 

הגיש נמל  1.12.2021 ביוםבניגוד לדין, במקרים של ניתוב עצמי של אוניות אשר עברו בשטח הנמל. 

 .11.9.2022חיפה הגיש כתב הגנה שכנגד. קדם משפט בהליך נקבע ליום 

 העיקריתהתביעה  כיהמשפטיים, סביר יותר  יועציההשותפות, בהתבסס על חוות דעת  להערכת

 תידחה מאשר כי תתקבל.

נגד מועצת הגז  עתירה לוויתן ושותפי תמרשותפי  יתר עם יחד השותפות הגישה 7.4.2021 וםבי (כד)

של  בטלותה על להורות מבוקש בעתירה"(. המשיביםהטבעי ומשרד האנרגיה )להלן בסעיף זה: "

מיום  5/2020"( מספר המועצההחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן בסעיף זה: "

אמות מידה ותעריפים לעניין הפעלת מערכת  – 8/2019תיקון להחלטת מועצה  – 29.12.2020

בסעיף  המתוארת, 3.1.2021( אשר פורסמה ביום 2ההולכה במשטר של בקרת זרימה )תיקון מספר 

, ספקיות הגז הטבעי יישאו בעלות החלטה"(. בהתאם לההחלטה: "זה בסעיףלעיל )להלן  )ז(1.7.13

בין כמות הגז הנמדדת במונה  0.5%מחצית "פער מדידה סביר", המוגדר בהחלטה כפער של עד 

 בעתירהיציאה ממנה. של גז טבעי לכמות הנמדדת במונה ה הארציתהכניסה למערכת ההולכה 

 .קיצוני סבירות בחוסר לוקה והיא בדין סמכות כל בהיעדר ניתנה זו החלטה, כי נטען

'יאן, אשר צורפה כמשיבה לעתירה, את תגובתה אשר לפיה העתירה אנרגהגישה  26.10.2021 ביום

היא כמשיבה לעתירה, את  אף"ז, אשר צורפה נתג חברתהגישה  27.10.2021מוצדקת, וביום 

 הסתרת בשל כפיים ניקיון ובחוסר לב תום בחוסרנטען כי העתירה לוקה  במסגרתהתגובתה אשר 

 העתירה נשוא ההחלטה כי וכן, מהעתירה להיפגע העלולים גורמים צירוף ואי מהותיות עובדות

ם לעתירה, יהתאת תגובו םמשיביההגישו  5.11.2021 ביום. כמו כן, ובסבירות בסמכות התקבלה

 העתירה את לדחות ויש ואף כמשיבים הגז צרכני צירוף אי בשל הסף על העתירה ותיש לדח לפיהן

 בית נעתר 14.11.2021 ביום. לגופה סבירה והינה בסמכות התקבלה שההחלטה מכיוון לגופה

 ובימים, המדינה משיבי לתגובת מטעמן תגובה להגיש העותרות מטעם לבקשה המשפט

 בית הורה 30.1.2022 ביום. העותרותכאמור מטעם  ותתגוב והוגש 26.12.2021 -ו 28.11.2021

 .בעתירה דיון נקבע וטרם, הרכב בפני לדיון תועבר העתירה כי המשפט

לחוק החברות המתקיים בבית  351 -ו 350הליך לאישורו של הסדר לפי סעיפים  בדבר לפרטים (כה)

 להלן. 0 אביב, ראו בפרק "יעדים ואסטרטגיה עסקית" בסעיף-בתל המחוזיהמשפט 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית
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 כללי (כו)

הפוטנציאל הכלכלי של נכסי הינם מיצוי  , ובהתאם גם האסטרטגיה העסקית שלה,השותפות יעדי

וכן בחינת  , בישראל ומחוצה לה,רכישת נכסי נפט נוספיםלצד בחינת , מחזיקה היא הנפט בהם

 הגזשל  ניצולהו ההפקה פעילות את לייעל שמטרתן חדשות טכנולוגיותלשימוש בות יואפשרה

נוספים של מאגר  פיתוחים קידוםבעיקר באמצעות מתבצע כאמור מימוש האסטרטגיה  .הטבעי

בהם מחיזקה  , קידום פיתוח של נכסי נפטוכן טיוב ההפקה והתפעול של המאגר כאמור לוויתן

, ובראשם מאגר אפרודיטה, וכן קידום אפשרויות לשימוש, בעלות, פיתוח אינם מפיקיםהשותפות ו

, ייצואהולכת גז טבעי מנכסי הנפט של השותפות לשוק המקומי ולשווקי הלוהרחבה של תשתיות 

 (.LNGלרבות בתצורת גט"ן )

לשם כך, פועלת השותפות, בין היתר, להגדלת הביקושים לגז טבעי, הן באמצעות הרחבה והטמעה 

 ו/או צנרתבאמצעות , וזאת של השימוש בגז טבעי במשק המקומי והן באמצעות ייצוא של גז טבעי

 גלובאליים.הושיווקו לשווקים  הדחיס הנזלה ו/או

הפוטנציאל לממצאי גז ו/או נפט נוספים בנכסי הנפט שלה, ו/או  מיצויהשותפות ל פועלתבנוסף, 

ברישיונות חדשים, בישראל ו/או מחוצה לה, אם וככל שתתקשר בעסקאות לרכישת נכסי נפט ו/או 

השותפות הזדמנוית עסקיות הקשורות בתחומי פעילותה, בישראל בתוך כך, בוחנת שיוענקו לה. 

אפשרות להיכנס כשותפה בנכסי נפט בשלבים שונים של חיפוש, בוחנת  הובכלל ז, ומחוצה לה

 טכנולוגיים הקשורים בתחומי פעילותה.  בוחנת פיתוחיםפיתוח והפקה, וכן 

הממשלתית בישראל ובמדינות  המדיניותהאנרגיה,  ענףהשינויים המתרחשים ב לאורכן,  כמו

אלטרנטיביות, והרצון לקדם היבטי אחריות מפותחות לעודד מעבר לייצור חשמל מאנרגיות ה

בוחנת השותפות אפשרויות לכניסה לתחום  91,השותפות בפעילות( ESGחברתית וסביבתית )

וכן לתחום המימן הכחול, בשילוב לכידה וטיפול בפליטות הפחמן,  אלטרנטיביותהאנרגיות ה

 באופן שיכול להוות תחליף דל פחמן לצרכני אנרגיה.

 טבעי גז (כז)

לצד בחינת  ,מחזיקה היא בהם הנפט נכסי של הכלכלי הפוטנציאל למצוי ותפעל תמשיך השותפות

 רכישת נכסי נפט נוספים, ובכלל זה:

 פרויקט לוויתן (1)

, בהתאם להסכמים שנחתמו, וכן ניהול לוויתן ממאגראספקה של גז טבעי וקונדנסט  הבטחת .א

וקונדנסט לצרכנים פוטנציאליים גז טבעי  אספקתוהתקשרות בהסכמים נוספים ל ומתנים משאים

 .והרשות הפלשתינאית ירדןובראשן, מצרים,  אזורה במדינותשונים בישראל ו

 -של כוהגדלת קצב ההפקה להיקף ב' של מאגר לוויתן 1 שלבפיתוח ל שונות אפשרויותקידום  .ב

BCM 21  לקבל במטרהלעיל,  (ב1)ה()1.7.4בשנה, כמפורט בסעיף ( החלטת השקעה סופיתFID) .

לוויתן  ממאגרטבעי הגז ה הזרמת תשתיות שלפיתוח והרחבה אפשרויות הפיתוח עשויות לכלול 

 ההנזלה נימתקל, הגדלת היקף האספקה שוק המצרילם ראשוב יעדהשווקי צרכנים נוספים בל

( FLNG, וקידום האפשרות להנזלת הגז הטבעי באמצעות מתקן הנזלה צף )במצרים הקיימים

 לצורך שיווקו לשווקים הגלובאליים.

                                                                    
http://newmedenergy.com/wp-האחריות התאגידית פורסם באתר השותפות. לפרטים ראו:  דוח  91

2021.pdf-_2020-Report-Energy_ESG-content/uploads/2022/02/NewMed. 
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 אקספלורציה למטרות נפט בחזקות לוויתן. פרוספקט גיבוש בחינתקידום  .ג

 קפריסין - 12בלוק  (2)

הגז  שיווקלעיל, ו )ו(1.7.5 כאמור בסעיף, שבקפריסין מאגר אפרודיטהשל פיתוח ה תוכנית קידום

נוספות, לרבות האפשרות  פיתוח , בחינת חלופות. במקבילהגלובלי LNG -השוק ל םמצריהטבעי ל

ם סמוכים, נכסיכניות פיתוח של ותמתקנים קיימים ו/או עם  מאגר אפרודיטה לשלב את פיתוח

 מאגר לוויתן.אלו של לרבות 

 אופטימיזציה של התשתיות (3)

, ביחד עם שותפיה בנכסי הנפט השונים ובעלי תשתיות אחרים, אפשרויות בוחנתהשותפות 

אופטימיזציה של תשתיות קיימות לפרויקטים השונים, ובכלל זה תשתיות הולכה משותפות 

צוא גז טבעי לשווקי יעד שונים וזאת, בין היתר, לצורך הוזלת עלויות הולכה והגדלת ההיתכנות ליי

לקידום פרויקטים שונים. כך לדוגמא, בוחנת השותפות, יחד עם שותפיה בפרויקט לוויתן ובמאגר 

להולכת גז טבעי או שימוש בתשתיות קיימות במצרים הקמת צינור משותף לאפרודיטה, אפשרות 

ידי -נבחנות עלר שאנים במצרים. לפרטים אודות האפשרויות להזרמת הגז למצרים לצרכ

 .עילל (4)ג()1.7.12סעיף השותפות ראו 

 חיפושי נפט וגז (4)

חיפושים של גז טבעי ונפט בשטחי נכסי הנפט של השותפות, ואיתור הזדמנויות ההמשך פעילות 

. במסגרת זו, מנהלת ובסביבתו התיכון הים אגן במדינות בעיקרעסקיות בנכסי נפט חדשים, 

 .במרוקו חיפושהשותפות משאים ומתנים לכניסה לרישיונות 

 הגדלת הביקושים לגז טבעי (5)

 גז טבעי, בין היתר, בדרכים הבאות:השותפות פועלת להגדלת הביקושים ל

 לרבות ,לתחבורהלקידום פרויקטים להגדלת היקף השימוש בגז טבעי  פועלת: השותפות תחבורה .א

תחבורה המונעת באמצעות חשמל,  וכןבגז טבעי דחוס,  המונעים ומשאיות ציבוריתתחבורה  רכבי

להערכת  התחבורה הישראלי.משק ב בחשמל המונעיםרכבים פרטיים ו רכבות, אוטובוסים כגון

עמדה על היקף  2019לתחבורה בישראל בשנת  הנוזליים הדלקיםהשותפות, בהתחשב בכך שצריכת 

להביא לגידול  , פרויקטים כאמור עשוייםגז טבעי בשנה BCM 3.6 -שהינו שווה ערך לכמוערך 

 בביקושים הפוטנציאליים לגז טבעי.

: להערכת השותפות, המשך מדיניות הממשלה ח פחמיות לשימוש בגז טבעיוהסבת תחנות כ .ב

להפחתת השימוש בפחם מזהם לייצור חשמל, ובכלל זה הפסקת כלל ייצור החשמל מפחם עד שנת 

את צריכת הגז הטבעי בישראל בכמויות  להגדיל צפוילטובת מעבר לגז טבעי בייצור חשמל,  2025

 שנה.ב BCM 4.3 -משמעותיות המוערכות בעד כ

ידי יזמים שונים -ומקודמים בישראל על נבחנים ,השותפות ידיעת למיטב: תעשיות נוספות .ג

כחומר גלם, כדוגמת ייצור אמוניה וייצור  הטבעי הגז משמש בהםפרויקטים, הן בתחומי התעשייה 

אנרגיה. להערכת השותפות, הקמתם של מפעלים בישראל ה תעתיר התעשייהמתנול, והן בתחומי 

מו, עשויה להביא לגידול משמעותי בהיקף צריכת הגז הטבעי בתחומים הללו, אם וככל שיוק

 המקומי.

 אלטרנטיביות אנרגיות (כח)

 מתחדשות אנרגיות (1)

, בתנאים אפשר לשותפויות נפט וגזהמשל תקנון הבורסה יקון פורסם ת 2021בחודש יולי 
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 בוחנתבהתאם,  92.פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשותהשקעות בלשלב בפעילותן  מסוימים,

לי, תוך שימוש בידע אבשוק הגלובהאנרגיות המתחדשות  אפשרויות לכניסה לתחוםהשותפות 

הקיים בשותפות בקשר עם השוק האזורי, לרבות כניסה לעסקאות משותפות ו/או רכישת 

 פלטפורמות פעילות קיימות.

 מימן "כחול" ייצור (2)

 לכידהותפות, בשילוב בהם שותפה הש מהמאגרים טבעי מגזכחול מימן  לייצוראפשרות הבחינת 

(. המימן, שבעירתו אינה פולטת Carbon Capture and Storage) הנלווהוהטמנה של הפחמן 

בין היתר, לפתרון משבר האקלים,  ,סייעוכן ל מזהמים, יכול להוות תחליף דל פחמן לצרכני אנרגיה

 ההפקה פעילות את לייעל שמטרתן שונות טכנולוגיותבוחנת  השותפות. ובייצור העניין גוברולכן 

שריפתו, ו הפקתונלוות ל אשרפליטות בביא להפחתה משמעותית שי באופן, הטבעי הגזשל  ניצולהו

, כחול מימן של אפשרי מיזם השותפות בוחנת, זה בהקשר. פחמן להטמנת טכנולוגיות וכן

הפחמן הדו חמצני שנוצר  , כאשר(CO2) חמצני דו ולפחמן למימן טבעי גז מפורק שבמסגרתו

 Carbon Capture andקרקעיים יעודיים )-בתהליך הפירוק נאסף ומוטמן באתרי אחסון תת

Storage),ונחשב, מים אדי רק פולטת ייעודי בעירה במנוע ששריפתו נקי דלק הינו המימן . יצוין כי 

 .פחמן דלת כלכלה של ושגשוג בקיום העיקריים האדנים כאחד כיום

, היתר ביןהשקעת אמצעים כספיים משמעותיים,  יםמגוון של פעילות השותפות מחייבוה ההיקף

, הרגולטוריים, המשפטיים, הכספיים, הטכניים, המסחריים והיכולות הידע והעמקת ביסוס לשם

גיוס  צורךבכוונת השותפות לשקול ולעשות שימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה ל לכן,. כו'ו

כספים, בדרך של חוב ו/או הון עצמי, וזאת בנוסף לשימוש בעודפי ההכנסות העתידיות מפרויקט 

 ובעודפי המזומנים הנמצאים ברשותה. לוויתן

 המבני השינוי עסקת (כט)

אביב, לפי -המחוזי בתל המשפט לביתהמוגבל בקשה  והשותף הכללי השותף הגישו 4.5.2021 ביום

 אישור לצורךיחידות בעלי השל  כלליתכינוס אסיפה  לאישורברות, לחוק הח 351 -ו 350סעיפים 

 New Medבמניות רגילות של  המונפקותיחידות ההשתתפות  כל של ההחלפ יקרוהסדר שע

Energy Plc. , :להלן( חברה חדשה שהתאגדה באנגליה“New Med” אשר עתידה להחזיק ,)

תהפוך  ההסדר השלמתעם ש כךבמלוא זכויותיהם של השותף הכללי והשותף המוגבל בשותפות, 

תירשמנה למסחר מקביל  New Medשל  מניותיה, וNew Medשל  פרטיתהשותפות לשותפות בת 

ם ביו (.בהתאמה", ההסדר" -ו" הבקשה: "זה בסעיף )להלן לונדוןב הבבורסואביב -בבורסה בתל

ניתן על ידי בית המשפט המחוזי פסק הדין, אשר צורף לדיווח החברה מיום  27.12.2021

פסק הדין אושרה הבקשה לכינוס אסיפה  במסגרת ( 2021-01-185562)מס' אסמכתא  27.12.2021

על -תמלוגי קבלתלהחברה  בעלי היחידות לצורך אישור ההסדר, וכן נקבע כי זכותה של שלכללית 

 בעתיד. חוזרים יםתהיה טעונה אישור לאמהשותפות 

 ידי-על ביצועו לעיכוב בקשה וכןפסק הדין  על ערעורהמשפט העליון  לבית הוגש 23.2.2022 ביום

 ,הדוח אישור למועד נכון, ו27.6.2022בערעור נקבע ליום  הדיון. בשותפות השתתפות יחידות בעלי

 טרם ניתנה החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

                                                                    
92  details/1384631https://maya.tase.co.il/reports/. 
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ההסדר וביצועו טעונים, בין היתר, קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ובחו"ל  אישורודגש כי, י

 בישראל תשקיפים לפרסוםהיחידות,  בעלי של הכללית האסיפה, בין היתר, לאישור יםוכפופ

פעולות נוספות אשר היתכנותם אינה ודאית, ולפיכך אין כל  וביצועהשגת אישורים ול, ובאנגליה

 .לפועל יצא או/ו יאושר ההסדרש ודאות

לעיל הם בגדר כוונות ויעדים כלליים המפורטים האסטרטגיה של השותפות יובהר כי, היעדים ו

אין כל ודאות כי יתממשו, בין היתר, עקב שינויים בתנאי השוק, שינויים גיאופוליטיים,  לפיכךו

הפעילות שינויים ברגולציה ובחוקי המס, שינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות 

, הכרעת בית המשפט בלתי צפוייםאירועים בפרויקטים של השותפות וכן עקב התפחויות אחרות, 

ובהר כי, י עוד .להלן0 וגורמי הסיכון המפורטים בסעיף עם השינוי המבני, בערעור שהוגש בקשר

 האורגנים המוסמכים בשותפותשל לאישורים  האסטרטגיה המפורטים לעיל כפוףהיעדים ומימוש 

 .וכן אישורים מצדדים שלישייםיחידות, ההכללית של בעלי  האסיפה, לרבות ושטרם התקבל

 

  כיסוי ביטוחי

 תחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח והפקת גזב המקובלים עורכת מעת לעת את הביטוחים השותפות

, נות והחזקותשיויתנאי הר ,)בארץ ובחו"ל( הרגולציההחוק,  מדרישות המחויבים בשינויים טבעי

 וחשיפותיה בארץ ובחו"ל.  השותפות פעילות הגופים המממנים ומהיקפידרישות 

 הנכסים את המכסות, מבוטחים מספר הכוללות קבוצתיות בפוליסותנערכים  חלק מהביטוחים

וזאת רק כנגד חלק מהסיכונים האפשריים, כמקובל  השותפות של השונות בפעילויות והחבויות

 מערך. סעיף זהבהכל בכפוף לאמור ותוצריו, ו טבעיבענף החיפושים, הפיתוח וההפקה של גז 

מסוים  כיסוי(, Control Of Well) בבאר שליטה אובדן בגין הוצאות, היתר בין, מכסה הביטוח

מסוים הנלווה לנזקי הרכוש המבוטח בשלב  תוצאתי ואובדן רכוש נזקילסיכונים פוליטיים, 

בעת תקופת תחזוקה הנוגעת )לרבות  ההפקה, סיכונים לעבודות קבלניות בעת פיתוח הנכסים

, הקידוח פעילות עקב שלישי לצד שנגרם ולרכוש לגוף נזק בגין חבויות וכן( לוויתן מאגר לפיתוח

 .תאונתי מאירוע כתוצאה זיהום נזקי לרבות וההפקה ההקמה

בפוליסה מסוג  EMGערכו כיסוי ביטוחי לנזק פיזי לרכושה של חברת  שברוןוכי, השותפות  יצוין

"כל הסיכונים" וכן בפוליסה לביטוח סיכוני מלחמה וטרור. כמו כן, שותפי לוויתן ערכו כיסוי 

ביטוחי להפרעה באספקת גז, הנגרמת מנזק פיזי לרשת ההולכה המצרית בסיני, עקב מעשי מלחמה 

 .ו/או טרור

במסגרת מערך הביטוחים של  ובחלקם עצמאי באופן בחלקם נערכו לעיל המפורטים הביטוחים

. פוליסות הביטוח כפופות להסכמי שעבוד והמחאת זכויות בהתאם להסכמי מימון אשר המפעילה

 לעת.  מעת נחתמים

וסכומי הנזק שינויים בערכו של הרכוש המבוטח  עוקבת מעת לעת אחר השותפותכמו כן, 

וח ו/או של ספק כדי להתאים של לק לרכושו הנלווהלנזק לרכוש המבוטח ו/או  הנלווההתוצאתי 

הביטוח והיצע הביטוח בעולם לענף  לעלויותבכפוף  זאתו ,פי החשיפה-את היקף הביטוח הנרכש על

צמצום הכיסוי הנרכש ו/או הקטנה שינוי ו/או על  להחליט יכולה השותפותהאנרגיה, כתוצאה מכך 

 .אחר או זה כוןסי עבור ביטוח כלל לרכוש שלא להחליטשל סכום הביטוח הנרכש ו/או 
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ערבות ביצוע לטובת  החברה, לפיו העמידה החברהכי השותפות התקשרה בהסכם עם  יצוין, עוד

 לעיל. (11)ג()1.7.5בסעיף כמפורט  12רפובליקת קפריסין בקשר עם פעילות השותפות בבלוק 

 הכתנאי למתן הערבות כאמור, נדרש .פרק ד' לדוח זהל 22לתקנה  ד(סעיף )לפרטים נוספים ראו 

, אצלה הנהוג הביטוח למערך מעבר זאת, החברהשל  והשותפות לערוך ביטוח נוסף לשביעות רצונ

עם ביטוח  בקשרבשלב ביצוע עבודות הקידוח,  ,יותר גבוהים אחריות בגבולות המכסה באופן

כלפי צדדים שלישיים וכן הוצאות בגין השתלטות על באר שיצאה משליטה, לרבות כיסוי  חבויות

 נזקי גוף ורכוש והוצאות ניקוי הנובעות מסיכוני זיהום תאונתי. 

 להלן. )מ(1.7.21 סעיףראו  מספיקאודות הסיכון בהיעדר כיסוי ביטוחי  לפרטים

 גורמי סיכון 

 בתחום החברה פעילות חשופה, להלן 1.22 סעיףב כמפורט החברהלגורמי הסיכון להם חשופה  פרט

 : הבאים הסיכון לגורמיבישראל  האנרגיה

 הקורונה מגיפת (ל)

 מגיפתלמועד אישור הדוח, לא ניתן להעריך כיצד תתפתח  נכוןלעיל,  )ז(1.7.2בסעיף  כמפורט

 עלהקורונה בשנה הקרובה, ומה יהיה היקף השפעתה של על הכלכלה העולמית והמקומית, 

 משבר, אלו בנסיבות. הארוך בטווח, האנרגיה מוצרי יתר ועל הטבעי הגז מחירי עלהביקושים, 

 הכלכלית לפעילות באשרודאות -אי המייצר גלובאלי כלכלי מאקרו סיכון מהווה הקורונה

 שערי, ריבית מרווחי, הפיננסיים השווקים על הצפויות ולהשפעות המקומי ובשוק בעולם העתידית

בענפים רבים, לרבות תחום  , ועלול לגרום לפגיעההאנרגיה בתחום סחורות ומחירי מטבעות

 .האנרגיה בו פועלת השותפות

, במידה ומשבר הקורונה יחריף, למגבלות ולפעולות בהן ינקטו ממשלת ישראל ומדינות בנוסף

אחרות לצורך התמודדות עם משבר הקורונה עלולות להיות השפעה שלילית מהותית על עסקי 

ויים להיגרם עיכובים בכניסת מומחים השותפות ועל תוכניות העבודה שלה. כתוצאה מכך, עש

זרים ובאספקת ציוד ייעודי לתוך מדינת ישראל, עקב מגבלות החלות על תנועת אזרחים בין 

אתרים ומדינות ועקב מגבלות על ייצור או שינוע החלות במדינות השונות, דבר שעלול, בין היתר, 

ף להשית עלויות נוספות בלתי לשבש את פעילות ההפקה הסדירה, את תוכניות העבודה כאמור וא

ידי השותפים בפרויקט לוויתן, עלול תפעול -צפויות. לאור האמור, על אף צעדי המניעה הננקטים על

 .להיפגע המאגר

 בחוזי האספקה עיהגז הטב ימחירנוסחאות תנודות ברכיבי הצמדה ב (לא)

, שונים הצמדה רכיבי הכוללות מחיר נוסחאותעל פי לאספקת גז טבעי נקבע מחיר הגז בהסכמים 

וכן תעריף ייצור החשמל, לתעריף ל הצמדה (Brent) ברנט מסוג חבית מחירל הצמדה זאת ובכלל

 בהם התקשרהלאספקת גז טבעי מההסכמים בחלק ניכר  .רהחליפין שקל/דול שער הצמדה

גם מחירי רצפה אשר מגבילים במידה מסוימת את  ,חירהמ נוסחאות לצד ,השותפות נקבעו

השותפות תוכל לקבוע מחירי רצפה כי אין ודאות  .עם זאת,החשיפה לתנודות ברכיבי ההצמדה

  .חדשים שייחתמו על ידה בעתיד הסכמיםבכאמור גם 

בשער החליפין  עלייהאו /ו במחירי הברנט ו/או ירידה בתעריף ייצור החשמל ירידהכמו כן,  

להשפיע לרעה על הכנסות השותפות מהסכמי  ים"ח אל מול הדולר(, עלולהששל  פיחותשקל/דולר )

 .מכירת הגז הקיימים והעתידיים
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של תעריף ייצור יצוין כי, השינויים המתודולוגים התכופים שמבצעת רשות החשמל באופן חישובו 

למחלוקות בין ספקי הגז ללקוחות בקשר עם מקשים על היכולת לחזותו, ועשויים להביא החשמל 

דרך חישובו. בהקשר זה יצוין, כי ביחס לחלק מתחנות הכוח הפרטיות )לרבות תחנות שנמכרו על 

לפיה SMP  (– System Marginal Price )ידי חברת החשמל הנהיגה רשות החשמל אסדרה בשם

יצור קוט"ש נוסף במשק, וזאת בכל חצי שעה נקבע מחיר החשמל הסיטונאי לפי העלות השולית לי

על בסיס מכרזים חצי שעתיים שנערכים על ידי מנהל מערכת החשמל בין יצרני החשמל השונים, 

מידי יום. לשיטת התמחור האמורה עשויה להיות השפעה על מחירי הגז הטבעי אשר ימכרו על ידי 

ים עתידיים לתמחור השותפות ליצרני חשמל במשק המקומי, במקרה בו יוצמדו מחירי הגז בחוז

 האמור.

 האנרגיהמוצרי  במחיריו בביקושים שינויים (לב)

טבעי של לקוחות השותפות ומחירו מושפעים, בין היתר, גם משינויים משמעותיים הביקושים לגז 

 מקורות, , ובמחירי מקורות אנרגיה אחרים, לרבות פחםLNGבמחירי הנפט, הגז הטבעי, לרבות 

, הן בשוק שמשווקת השותפותומוצרים תחליפיים אחרים לגז הטבעי המופק  מתחדשת אנרגיה של

נמוכים בשווקים הבינלאומיים  LNGהמקומי והן בשווקים הבינלאומיים. כך למשל, מחירי 

לישראל ו/או לשווקים האזוריים, לצמצם את הביקושים  LNGעשויים להביא להגדלת יבוא של 

לוויתן. עלייה בהיצע,  ת ולפגוע בהכנסות השותפות ממאגרלגז טבעי בשווקים הרלוונטיים לשותפו

 מקורות, פחם לרבות,טבעילגז  חלופיים אנרגיה מקורות של מחירים ירידת או בביקוש ירידה

 את להקטין עשויה הבינלאומיים בשווקים ומוצרים אחרים( בשוק המקומי או אנרגיה מתחדשת

 הטבעי הגז של במחיר ירידהל ולהביאמצד הלקוחות הקיימים והפוטנציאליים  הביקושים

 , מצבה הכספי ותוצאות פעילותיה. השותפותעל  לרעה להשפיע שעלול דבר, השותפות שמוכרת

, לרבות שינויים בחוקי איכות ובמשק האנרגיהרפורמות והחלטות הקשורות במשק החשמל, 

לגז הטבעי שמוכרת השותפות ו/או להשפיע על  הסביבה, עשויים אף הם להקטין את הביקושים

 מחירו.

, התרחשויות מהותיות בכלכלה העולמית כדוגמת, האטה כלכלית, מיתון, אינפלציה, בנוסף

תנודתיות בלתי שגרתית בשערי מט"ח, מלחמות סחר, פגיעה בתפקוד יעיל של שרשראות הייצור 

הנדסה, הייצור והאספקה של רכיבים ( העולמיות, בכלל, ובמקטעי הsupply chainsוהאספקה )

לתעשיית הנפט והגז, בפרט, כמו גם תנאי מזג האוויר, לרבות ההתחממות הגלובאלית, התפרצות 

מגיפות כדוגמת נגיף הקורונה ופגעי טבע, עלולים אף הם להקטין את הביקושים לגז הטבעי 

ת השותפות מהסכמי שמוכרת השותפות ו/או להשפיע על מחירו ו/או להשפיע לרעה על הכנסו

מכירת הגז הקיימים והעתידיים, כמו גם על קבלת החלטות השקעה בפרויקטים חדשים של גז 

 טבעי ו/או הרחבה של פרויקטים קיימים. 

  לייםאגלוב כלכליים מאקרו גורמים (לג)

 ארוכי טבעי גז למכירת הסכמים חתימת גם כמו, המופק הטבעי הגז את למכור השותפות יכולת

 של הרחבה או חדשים טבעי גז הפקת פרויקטי בדבר השקעה החלטות וקבלת חדשים טווח

 בהתרחשויות או שונים גלובאליים כלכליים מאקרו בגורמים, היתר בין, תלויה, קיימים פרויקטים

 המאקרו הגורמים בין. האירופי והגוש סין, צות הבריתאר כדוגמת, הגדולות בכלכלות מהותיות

 שינויים, היתר בין, כוללים השותפות עסקי על מהותית השפעה להם להיות שעשויה כלכליים

 לא תנודתיות, גלובאלית אינפלציה, גלובאלי מיתון, גלובאלית כלכלית האטה או הצמיחה בקצב
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 שרשראות של יעיל תפקוד, הריבית במרווחי עלייה, הגלובאלי הסחר מצב"ח, מט בשערי שגרתית

עולמיות בכלל ובמקטעי ההנדסה, הייצור והאספקה של ה( supply chains) והאספקה הייצור

לרבות ההתחממות הגלובאלית  –רכיבים לתעשיית הנפט והגז בפרט, שינויי אקלים ומזג האוויר 

התורמת להיווצרות תנאי מזג אוויר חמים מהצפוי, וכן מלחמות סחר, כדוגמת מלחמת הסחר בין 

לית; פגעי טבע, התפרצות מגיפות כדוגמת לסין, שהביאה להאטה בפעילות הכלכ צות הבריתאר

נגיף הקורונה ותהליכים פוליטיים וחברתיים גלובאליים אשר עשויים לערער יציבות של משטרים. 

גורמים מאקרו כלכליים גלובאליים מסוג זה, שבמרבית המקרים לא ניתן לצפות אותם מראש, 

אי הוודאות בשווקים, לפגוע  עשויים להביא לפגיעה מהותית בכלכלה הגלובאלית, להגביר את

באמון המשקיעים, הקהילה העסקית והצרכנים, להביא להפחתת הצריכה העולמית של מוצרי 

ולהקשות על מימון מחדש. מטבע הדברים, לשותפות אין יכולת  ,הם נפט וגז טבעייניב –אנרגיה 

ולהעריך כיצד גורמים מסוג זה  להשפיע על גורמים בעלי השפעה גלובאלית מסוג זה, וקשה לאמוד

 עשויים להתפתח ולהשפיע על עסקי השותפות.

 

 

  גיאופוליטיקה (לד)

 ליםוהפוליטי במזרח התיכון בכלל ובישראל, מצרים וירדן בפרט, עלו הכלכלי, הביטחוני המצב

 עם עסקיים ביחסים להתקשר התיכון במזרח לרבות זרים וגופים מדינות של נכונותם על להשפיע

, הרעה במצב לפיכך. השונים בפרויקטיםעם שותפיה  יחדהשותפות  לרבות ,ישראלים גופים

ישראל לשכנותיה בשווקי היעד  ביןבמערכת היחסים  הרעההגיאופוליטי במזרח התיכון ו/או 

מהותית בהכנסות טחוניים ו/או מדיניים ו/או כלכליים, עלולה לפגוע יהרלוונטיים, מטעמים ב

שהינם לקוחות עיקריים  NEPCO, -ו, קרי לבלו אושן ירדןול הגז למצריםייצוא מהסכמי השותפות 

נוספים במדינות  לקדם את עסקיה עם מדינות וגופים השותפותביכולתה של של השותפות, כמו גם 

 השכנות.

 קשיים בקבלת מימון  (לה)

או פיתוחם של מאגרים  לוויתןבתוכנית הפיתוח של מאגר  נוספיםשלבי פיתוח  קידוםלצורך 

השותפות למקורות  תזדקקאפרודיטה, ככל שיוחלט על ביצועם,  מאגר וספים בעתיד, כדוגמתנ

לגייס הון או מימון נוסף, לרבות באמצעות תידרש השותפות כי נוספים ויתכן  משמעותיים כספיים

 .ציבוריהפרטי או רות חוק בשוק גיוס עתידי של חוב בנקאי או גיוס אג

במיוחד במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום של , להיתקל בקשיים עלול נוסף מימון גיוס

 אישור למועד נכון מימון.המקורות האשראי הזמין ובהחמרת דרישות הגופים המממנים להעמדת 

יכולת  על לרעהשישפיע  חמור עולמי כלכלי משבר להתפתח עלול, הקורונה משבר רקע על, הדוח

  .השותפותגיוס ההון של 

  פקת גזתחרות באס (לו)

 התגברה אשרשווקי הייצוא, להגז הטבעי לשוק המקומי ו באספקת לתחרות חשופה השותפות

 ים, או מאגרים חדשקיימים מתחרים גז מאגרימול  תחרות, ובכלל זאת משמעותי באופן לאחרונה

 חלופיים אנרגיה מקורותמצד  ותחרותשעשויים להתגלות בעתיד בישראל או במדינות השכנות, 

(. ורוח שמש כגון) , דלקים נוזליים )כגון סולר ומזוט( ומקורות של אנרגיה מתחדשתפחם לרבות
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 בהסכמי קבעויישהגז הטבעי  מחיריבביקושים ובב לירידה עלולה להביא התחרות התגברות

 . עסקיהבו השותפות בהכנסות מהותית לפגיעה לגרום שעלול, דבר חדשים אספקה

בהיקפים העולים באופן משמעותי  ,מספר מאגרי גז משמעותייםבשנים האחרונות נתגלו בישראל 

ירדן, אליהן מייצאת בו במצריםעל הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק המקומי. 

 לתחרות השותפות חשופה, NEPCO-בלו אושן ולל האספקההסכמי  במסגרתהשותפות גז טבעי 

 Zohr הטבעיהגז  שדהכגון אל ובאזור, בישרמאגרים שנתגלו ) מצד בעתיד להתגבר שעשויה

 .חלופיים אנרגיה מוצרי של ספקים מצד כן, ובעתיד שיתגלו חדשים מאגרים אובמצרים(, 

, הפך 2021, שהושלמה בחודש דצמבר ודלית תמר בחזקותבעקבות מכירת יתרת זכויות השותפות 

 בנוסף למאגרי לוויתןהדוח,  אישור למועד נכון. מאגר תמר והשותפים בו למתחרים של השותפות

כריש, שבבעלות אנרג'יאן, מצויים בשלבי פיתוח תנין והמפיקים כיום בישראל, מאגרי  ותמר

להתחיל הראשון שבהם צפוי מיטב ידיעת השותפות ובהסתמך על פרסומי אנרג'יאן, ולמתקדמים, 

רכת הפקה אחת, . מאגרים אלו, המאוגדים תחת מע2022לשנת  שלישיהלספק גז במהלך הרבעון 

 .המקומי במשקשל גז טבעי נוסף  ספק משמעותיצפויים להיות 

 עם. מתבצע שיווק הגז ממאגר לוויתן במשותף על ידי כל שותפי לוויתן ,דוחה אישורלמועד  נכון

על פי הסכם התפעול המשותף זכאי כל שותף, בכפוף לתנאים מסוימים, ליטול את חלקו בגז  ,זאת

להוביל להגברת  עשוי, שיקרה וככל אם, והדבר, השותפיםהמופק מהמאגר ולשווקו בנפרד מיתר 

 התחרות. 

הגז  לשוק, כניסה של מתחרים נוספים המקומילגז טבעי במשק  המוגבל היקף הביקוש לאור

תמריצים הניתנים לפיתוח מקורות של אנרגיה הו על היקף הגז שניתן לייצא ההגבלות ,המקומי

הגז המיוחסות  עתודות במכירת משמעותית תחרות עם להתמודדהשותפות  עלולה, מתחדשת

 לעיל.  1.7.15 סעיףראו  בתחום הפעילותלנכסי הנפט שלה. לפרטים נוספים אודות התחרות 

  ייצוא על מגבלות (לז)

ממאגרי הגז הטבעי בהם שותפה לייצא גז תוצאות פעילות השותפות תלויות במידה רבה באפשרות 

 סעיףבת הממשלה בעניין ייצוא, המפורטת וי. החלטומכירתו בשוק האזורי והבינלאומ השותפות

 ת שלנוספה הפחתאם תתקבל החלטה בדבר  , מגבילה את כמות הגז שניתן לייצא.לעיל 1.7.17

משמעותית בעסקי השותפות.  לפגיעה להביא דברה עלול לייצוא המותרות כמויות הגז הטבעי

אי ודאות קיימת  לגביהם, האפשרות לייצוא הגז ומכירתו תלויה בגורמים רבים, אשר בנוסף

 יעד שווקיי המהוות מדינות עם קפריסין ורפובליקת ישראל מדינת של החוץ יחסיגבוהה, כגון 

 וקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים יצוא ושינועי, הקמת מערך פוטנציאליים ליצוא הגז

, כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור, איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי, ותקינותו

ותחרות עם ספקים מקורות מימון להשקעות הנדרשות לפיתוח ולהקמת מערך הייצוא,  מציאת

 .מקומיים ובינלאומיים בשווקי היעד הרלוונטיים

 הולכה המערכת  ובתקינות בהתפתחות תלות (לח)

פוטנציאליים  לקוחותולהקיימים  לקוחותל המופק מנכסיהלספק את הגז של השותפות  היכולת

נוספים בישראל ומחוצה לה מותנה, בין היתר, בפיתוחן ותקינותן של מערכת ההולכה הארצית 

דינות שכנות )להלן לאספקת הגז, של רשתות החלוקה האזוריות ושל צנרות הולכה לצרכנים במ

"(. כל תקלה או הפרעה משמעותית במערכות ההולכה מערכות ההולכה: "סעיף זהביחד 

להגביל את יכולתה של השותפות לספק  ותהמשמשות ו/או אשר ישמשו את השותפות בעתיד, עשוי
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הליכים משפטיים, להם עלולה להיות השפעה לגז ללקוחותיה, תוך חשיפתה לאובדן הכנסות ו

בנוסף, דחייה בישום תוכנית הפיתוח וההרחבה  תוצאות פעילותה.על ת על עסקי השותפות ושלילי

של מערכת הולכת הגז עשויה לפגוע ביכולת השותפות לעמוד בתחזיותיה בקשר עם מכירות גז 

 .טבעי

 סיכוני תפעול  (לט)

בין  הכוללים, ,רביםבסיכונים  הכרוכטבעי במים עמוקים  גזנפט ו, פיתוח והפקה של חיפוש פעילות

, באר היתר, התפרצות בלתי מבוקרת של נוזלים וגז מבאר, התפוצצות, התמוטטות והתלקחות

ביצועים  .ת ההפקה וההולכהוואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד מערכ ,תקלות, תאונות

קבלן או ה עשויים גם להיגרם, בין היתר, כתוצאה מטעויותמתחת לרמה הצפויה או היעילה, 

או רישיונות,  ישוריםאפעיל, סכסוכי או שיבושי עבודה, פציעות, עיכוב או אי קבלת היתרים, מה

הפרת דרישות היתרים או הרישיונות, מחסור בכוח אדם, בציוד או בחלקי חילוף, עיכובים בהעברת 

 טבע.ואסונות  פעולות טרור, ציוד או חלקי חילוף, פירצות אבטחה, מתקפות סייבר

עלולה להפחית באופן משמעותי את הפקת או אספקת הגז , ד מהאירועים כאמורהתרחשות כל אח

, הפחממנים הנמכרים, לפגוע באיכות הפעילות תקציבב, לפגוע בלוח הזמנים והאו להפסיק הטבעי

לביטול הסכמי מכירת הגז הקיימים של  להשתת קנסות בגין אי אספקה ואף וכתוצאה מכך להביא

 .השותפות

במים עמוקים מצריך שימוש בטכנולוגיות קידוח מתקדמות, לרוב נמשך זמן רב כמו כן, קידוח 

יותר ועלויותיו גבוהות יותר משל מקבילו היבשתי, וזאת בשל המורכבות הגדולה של הפעילות 

 כאמור ובשל הצורך לקיים ולתחזק מערכי אספקה ארוכים.

 כיסוי ביטוחי מספיק  היעדר (מ)

פעילותה, לא כל עם על אף שהשותפות מבוטחת בכיסוי נזקים שונים אשר עלולים להיגרם בקשר 

הסיכונים האפשריים מכוסים או ניתנים לכיסוי מלא בפוליסות השונות שנערכו ולפיכך תקבולי 

הביטוח, ככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים 

הכנסות  בדןואין נזקים לצדדים שלישיים )לרבות במהלך חציית תשתיות(, הן לעניין )הן לעני

של מערך ההפקה במקרה של אירוע בגינו יגרם נזק  והשיקום אפשרי, הן לעניין עלויות ההקמה

נזק לרכוש מכל עניין והן ל ,ואובדן שליטה בבארסייבר למערך ההפקה לרבות עקב טרור, מלחמה, 

 ,כלל רכושללהחליט שלא  שהשותפות עשויהביטוחים מסוימים  קיימיםכמו כן,  סוג בתוך הבאר.

כמו כן, קידוח במים עמוקים מצריך שימוש , כלכלית כדאיות היעדר וןכג ,מטעמים שונים

בטכנולוגיות קידוח מתקדמות, לרוב נמשך זמן רב יותר ועלויותיו גבוהות יותר משל מקבילו 

גדולה של הפעילות כאמור ובשל הצורך לקיים ולתחזק מערכי היבשתי, וזאת בשל המורכבות ה

 אספקה ארוכים.

 םשלא ניתן לבטח את השותפות לסיכונים תחושפ ובמצריםפעילותה של השותפות בירדן בנוסף, 

בין היתר, נזק תוצאתי הנלווה לנזק מכל סוג  הכוללים, ,חלקי באופן רק םלבטחשניתן כלל או 

וביטול הסכמים  שהוא לרכוש ו/או הנלווה לנזק לרכושו של ספק ו/או לקוח ו/או הפרה של הסכמים

מסיבה שאינה מותרת על פי ההסכם ו/או שינוי חקיקה ו/או הוראות של רשויות מוסמכות בירדן 

 . שהלפגוע בעסקי השותפות וברכו יםעלולובמצרים, אשר 

 להספיק שלא עלולים ערכונ אשר הביטוחים, גדול מידה בקנהאו נזק  אובדןבמקרה של לפיכך, 

במהלך חציית תשתיות, ובכלל זאת  לרבות, שלישיים לצדדיםאו /ו לשותפות הנזקים מלוא לכיסוי
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 עיכוביםלו לדחיות לגרום עלולים, יתממשו אם, אלו סיכוניםסביבתי.  זיהום לנזקי הנוגע בכל

או להיות בעלי  שותפותוההפקה של השותפות, לפגיעה בעסקי ה הפיתוחהחיפוש,  בפעילויות

, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או תחזיותיה ובמקרה שותפותהשפעה מהותית לרעה על עסקי ה

יצוין כי, ההחלטה על סוג והיקף הביטוח קיצון אף עלולים להביא את השותפות לחדלות פירעון. 

כלל בנפרד לגבי כל פעילות, תוך התחשבות, בין היתר, בסוג הפרוספקט בו צפוי נקבעת בדרך 

להתבצע קידוח, בעלות הביטוח, בטיבו ובהיקפו של הכיסוי המוצע, בדרישות הרגולציה, ביכולת 

להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח, בקיבולת הפנויה עבור השותפות והפרויקט בשוק הביטוח 

 ובסיכונים הצפויים.

 ציוד ושירותים מקצועיים ובספקיהקמה, תלות בקבלנים  כוניסי (מא)

השותפות, ולפיכך  המבוצעות בנכסילביצוע מירב הפעולות המתאימים אין בישראל קבלנים  ,כיום

יתרה עם קבלנים מחו"ל לצורך ביצוע עבודות כאמור.  הבאמצעות המפעילמתקשרת השותפות 

לקדוח ולבצע פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים  ותהמסוגלאסדות הקידוח , מספר מכך

במועדים כאמור מצא מתקן מתאים לביצוע הפעולות יטחון כי ייבפרט הינו קטן יחסית ואין כל ב

להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים  כאמורכך, עשויות הפעולות  בעקבותשייקבעו להן. 

ח וקבע לביצוע העבודות. בנוסף, רוב הציוד וכלהיגרם עיכובים משמעותיים בלוח הזמנים שי

לא ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים ולפיכך יש צורך  כאמורהאדם המתאימים לביצוע הפעולות 

ח אדם מקצועי מחו"ל, זמן רב מראש, דבר המייקר ומעכב באופן ורותי ציוד וכילהזמין ש

וכן  עולות חיפוש נפט ו/או גז טבעימשמעותי את הפעילויות. התקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פ

להיתקל בקשיים , עלולה פיתוח והפקה בים )לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים( 

מחיר השירותים והעלויות של  יצוין כי, גם עקב מצבה הפוליטי והביטחוני של מדינת ישראל.

ממחירי  ,בין היתר ,המושפעים פעולות חיפוש, פיתוח והפקה נקבע על פי ההיצע והביקוש בשווקים

 הסחורות, שינויי רגולציה, היצע של מוצרים חליפיים ורמת הפעילות בענף.

 נתונים חלקיים ומשועריםו אומדנים, כותוהסתמכות על הער חיפושים פעילותסיכוני  (מב)

, במקרה של כישלון בקידוחי יתרהבדרגה גבוהה של סיכון, בין  הוגז כרוכנפט  פעילות חיפוש של

עלולים לגרום לירידת כל כספי ההשקעה לטמיון. האמצעים הגיאולוגיים שניסיון והערכה, 

והגיאופיסיים אינם מספקים תחזית מדויקת על המיקום, הצורה, המאפיינים או הגודל של מאגרי 

שאבי הגז ו/או הנפט מאגרים ומהנפט או גז, ולפיכך קביעת יעדי החיפושים וההערכות לגבי גודל 

שבהם, מתבססים במידה רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות. מובן שלא ניתן להבטיח 

כי יתגלו כתוצאה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול 

נכסי הנפט של  משטחי מידע גיאולוגי וגיאופיזי ישיר לגבי חלקב, קיים חוסר ה מכךמסחריים. יתר

  .רלוונטיםו/או לעומקים השותפות, וזאת, בין היתר, בשל מיעוט הקידוחים שבוצעו באזורים 

נבחנת באופן רציף, ועשויה להתעדכן,  לוויתןהנפט המפיק הערכת כמויות המשאבים בנכס

נצבר ומידע נוסף ש בלתי תלויים מעריכי עתודותחוות דעת של עבודות המפעילה, על  בהסתמך

תהליך  אהי ם המיוחסים לנכסי הנפט של השותפותמשאביכמויות ההערכה של  .לגבי המאגר

כן הערכות לגבי אותם לו, שונות ועל מידע חלקי הנחותו אומדניםסובייקטיבי המבוסס על 

 ידי מומחים שונים, עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. -מאגרים, המבוצעות על

המיוחסים לנכסי הנפט של  םמשאביהכמויות בדוח לעניין  הנכללהמידע  ,כי יצוין ,לאור האמור

של גז טבעי ונוזלי נפט שניתן  , הינו אומדן בלבד ואין לראות בו מידע על כמויות מדויקותהשותפות
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משמש בקביעת  הטבעי עתודות הגז כמותאומדן  כי, עוד יצויןמהמאגרים השונים.  יהיה להפיק

ם המפיקים בדוחותיה הכספיים של השותפות ולאור מהותיות הפחתת שיעור הפחתת הנכסי

לות והמצב ילהיות לשינויים המתוארים לעיל השפעה מהותית על תוצאות הפע ההנכסים, יכול

 . הכספי של השותפות

נתוני תזרים המזומנים המהוון המיוחסים לפרויקטלוויתן וכלולים בדוח זה, מבוססים  כמו כן,

, בין היתר ביחס לכמויות הגז והקונדנסט שרבות מהן אינן בשליטת השותפות על הנחות שונות

 לפרטיםשיופקו, קצב ההפקה והמכירות ומחירי המכירה, אשר אין לגביהן כל ודאות כי יתממשו. 

משאבי לוויתן דוח בבפרויקט לוויתן, ראו  המזומנים םתזרי בבסיס אשר העיקריות ההנחות אודות

 ך ההפנייה. הנכלל בדוח זה על דר

 עדר אמצעים יעלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של ה (מג)

 לביצוען משוערים זמנים ולוחות, , פיתוח, הפעלה ותחזוקהפעולות חיפוש לביצועעלויות משוערות 

, לרבות בשל סטיות ניכרותם יכולות להיות בהלכן ו ,כלליים ניסיון העבר ואומדניםעל  יםמבוסס

עשויות להשתנות במידה פיתוח וחיפוש תוכניות כמו כן, . בשליטת השותפות אירועים שאינם

, בעקבות ממצאים שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות היתר ביןמשמעותית, 

חיפוש, ניכרות בלוחות הזמנים ובעלויות המשוערות של אותן פעולות. תקלות תוך כדי פעולות 

הרבה  יתארךגורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים  וכןהפעלה או תחזוקה  ,פיתוח

פעולות תהיה גבוהה בהרבה מהעלויות הההוצאה שתידרש לשם השלמת בפועל מעבר למתוכנן וכי 

 שתוכננו לפעולות אלה. 

 וחוסנם הפיננסי של השותפים בנכסי הנפט שלה הנפט בנכסי השותפות זכויות חילוט (מד)

בנכסי הנפט של השותפות, כרוכות  הגז תוהרחבת/שימור יכולת אספקפעולות חיפוש, פיתוח 

פי הסכמי התפעול -. עלןבהוצאות כספיות ניכרות אשר יתכן ולשותפות לא יהיו אמצעים לכסות

המשותפים, אי תשלום במועד של חלק השותפות בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת, 

ויות של השותפות בנכס/י הנפט אשר הסכם ו/או הסכמי בדן הזכומהווה הפרה העלולה להביא לא

 חל ו/או חלים עליהם.  התפעול

בנוסף, במצב בו צדדים אחרים להסכמי התפעול המשותפים לא שילמו סכומים שאמורים היו 

לשלם, עלולה השותפות להידרש בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על חלקה היחסי באותם 

 נוספות עלויותוהה במיוחד של הוצאות פיתוח וקידוחים ימיים, עלולות נכסי נפט. בשל עלותם הגב

, להביא לידי כך שהשותפות לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את אלו

 זכויותיה בנכסי הנפט.

השותפות, יכולות  בהם מחזיקהלאור האמור לעיל, לחוסן הפיננסי של השותפים בנכסי הנפט 

 על תזרים המזומנים שלה.  , בין היתר,תלהיות השלכו

 אחריםואישורים רגולטוריים תלות בקבלת  (מה)

, רבים רגולטורים אישורים פעולות חיפוש, פיתוח והפקה בנכסי הנפט של השותפות מחייבות קבלת

 של נלווים אישורים וכן, הטבעי הגז משק וחוק הנפט חוקפי -על המוסמכים הגורמים מצד בעיקר

התכנון  , רשויותהגנת הסביבה, רשויות המסרשויות הביטחון,  משרדלרבות , המדינה רשויות

 "(.האישורים: "בסעיף זה , משרד החקלאות, רשות הנמלים ומשרד התחבורה )להלןהשונות

ניכר  חלקתוקף, אשר  תנאי נקבעיםבנכסי הנפט  השותפיםלפעילות  הנדרשיםהאישורים  במסגרת
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ההפקה  פעילות לעצירתלהוביל, בין היתר,  עלולה אלו םתנאי הפרת. השותפיםמהם אינו בשליטת 

הנפט  יבנכס השותפים חשיפתלו השונות הפעילויות עלהטלת מגבלות ל, המפיקים מהמאגרים

 אישוריםלגבי השליטה  איןבנכסי הנפט  לשותפים. פליליות או, מנהליות כספיות לסנקציות

 םתויהיה לקבל א שניתן טחוןיב , ולכן איןוהתנאים שיקבעו במסגרתם, בעתיד שיידרשו חדשים

 .בתנאיהם לעמודאו 

 יםירגולטור שינויים (מו)

 הפעילות של השותפות מתאפיין בגידול מתמיד.  תחוםשחלה על  גולציהרה ככלל, היקף

חיפוש, פיתוח והפקה של גז ונפט, תנאי האספקה על פעולות , היתר בין, החלהת הרגולציה כבדה

 ביטוח, זכויות נפט חדשות תלהקצאשל גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי רווחי נפט וגז, כללים 

וערבויות, העברה ושעבוד של זכויות נפט, הגבלים עסקיים, פיקוח על מחירי הגז, אסדרה תכנונית 

בהסדרה שינויים נוספים בדין,  וכמו כן, ככל שיחול, עלולה להשפיע לרעה על עסקי השותפות. ו'וכ

, או עיכוב בקבלת כל אישור רגולטורי, או ותרלוונטימדיניות באו  ותתקנב ,על פי מתווה הגז

יקיימו את  לאשהשותפות או לקוחותיה לא יקבלו את האישורים הרגולטוריים הנדרשים או 

פי -ים לקיים את התחייבויותיהם עלתנאיהם, יתכן והשותפות או לקוחותיה לא יהיו מסוגל

 הסכמי מכירת הגז הטבעי הקיימים.

לפרטים אודות הרגולציה העיקרית שחלה על פעילות השותפות נכון למועד אישור הדוח, ראו 

 לעיל. 0 -ו )טז(1.7.12סעיפים 

 הטבעי הגז מחירי על לפיקוח אפשרות (מז)

 המטיל, ושירותים מצרכים מחירי על פיקוחה צו על השותפות חללעיל, )כג(1.7.12 סעיףבשצוין  כפי

יש לדווח באופן חצי שנתי על  על פי הצו,. ומחירים רווחיות על דיווח של ברמה הגז משק על פיקוח

מחיר  ויקבע. במקרה בו יוטל פיקוח על המחירים, המחירים ועל שולי הרווח של הגז הטבעי הנמכר

 זאת שקביעה וככל, השותפותנמוך מהמחירים הקבועים בהסכמים למכירת גז טבעי של ה רביימ

יגזר י, שהיקפה השותפותלכך השפעה לרעה על עסקי  להיות עלולה, משפטית בבחינה תעמוד

  שיקבע. רבייהממהמחיר 

בין  בהסכםהגז  מחיר עם בקשר ייצוגית תובענה לאישור הבקשעל פסק הדין הדוחה את ה ערעור (מח)

  החשמל חברת

אשר דחה המחוזי ערעור על פסק דינו של בית המשפט העליון הוגש לבית המשפט  30.09.2021ביום  (מט)

נטען כי מחיר גז שנמכר ממאגר תמר לחברת בה לאישור תובענה ייצוגית  בקשה של צרכן חשמל

המהווה ניצול לרעה של מעמדם של שותפי תמר כבעלי ומופרז החשמל הוא מחיר בלתי הוגן 

סופי וחלוט נגד שותפי  ק דיןפסהערעור ביתקבל  אם .מונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל

אשר אחראית כלפי הרוכשות של לרעה על השותפות, להיות לכך השפעה מהותית  תמר, עלולה

 )יב(1.7.21)יב(1.7.21כמפורט בסעיף  ערעור זה, לחבויות בקשר עםיתרת זכויותיה בפרויקט תמר 

 לעיל. 

  סביבתית לרגולציה כפיפות (נ)

למגוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה,  כפופה פעילותה בתחום השותפות

כגון: זליגה של נפט, גז טבעי או של מזהמים אחרים לסביבת הים,  ,המתייחסים לנושאים שונים
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 בוץ, קדיחה ציוד של שאריות, שפכיםשחרור לים של חומרים מזהמים ופסולת מסוגים שונים )

 מזהמים פליטת, השונים העבודה בשלבי משתמשים בהם כימיים חומרים(, ו'וכ מלט, קידוח

, בנוסף. נלווים ומתקנים הים קרקעית על צנרת תשתיות הקמת, רעש, תאורה מפגעי, וירולא

פי חוק -, להשיג אישורים מגורמים המוסמכים עלבנכסים המפעילה, באמצעות השותפות נדרשת

 לצורך פעילות חוקים אחרים )כגון חוקים להגנת הסביבה(וכן  הטבעי הגז משק חוקהנפט, 

 . מפעילהה

השותפות ושותפיה המפעילה, את  לחשוףעלולה הסביבתית כאמור,  הרגולציהעמידה בהוראות  אי

, תביעותל גם כך ובתוך, שונים אכיפה לצעדיוכן את נושאי המשרה בהם, , בנכסי הנפט השונים

. השותפות פעילות להפסקת ואף לעיכוב גם כמו, הפלילי במישור לרבות, שונות וסנקציות קנסות

 שלישי צד קבלני או ההמפעיל כגון, אחרים של לפעולות אחראית להיות עשויה השותפות, כןכמו 

 .הוכן לזיהום הנוגע למתקני השותפות או הנובע מפעילות הלמפעיל הקשורים

כרוכים בסיכונים שונים, לרבות פליטת חיפוש והפקה של נפט וגז טבעי במים עמוקים בנוסף, 

לסביבה, וכן חשיפה של בני אדם לאותם חומרים ופסולת מסוכנים.  חומרים ופסולת מסוכנים

כל ההשלכות הנובעות מסיכוני הפליטה להשותפות להיות אחראית לחלק או יכולה כך, בעקבות 

 . או החשיפה של חומרים ופסולת מסוכנים כאמור

בשיתוף המשרד  ,האנרגיה משרדפרסם  2016ספטמבר  בחודש, לעיל (6)טז()1.7.12 בסעיףשצוין  כפי

את ההיבטים הסביבתיים  המסדירותלהגנת הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, הנחיות 

השפעה על  להיות עלולהבפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. להנחיות כאמור 

 הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה.  אישוראשר נכון למועד  ,עלויות ואופן פעילות השותפות

וההנחיות הקיימים דרשו מהשותפות בקשר עם החוקים, התקנות יאין כל ודאות שהעלויות שי

והצפויים בתחום איכות הסביבה ובקשר להשלכות הנובעות מפליטת חומרים לסביבה לא יעלו על 

ידי השותפות למטרות אלה, או שלעלויות אלו לא תהיה השפעה מהותית -הסכומים שהוקצו על

וקים הפרשנות והאכיפה של החיצוין כי, . לרעה על מצב הכספי של השותפות ותוצאות פעילותיה

והרגולציות הסביבתיים משתנים מעת לעת ועשויים להיות מחמירים יותר בעתיד. לפרטים אודות 

כפיפות השותפות להוראות הדין והוראות של רשויות מוסמכות בנושאים סביבתיים ואודות 

-ו )טז(1.7.12הליכים משפטיים ומנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה, ראו סעיפים 

 לעיל, בהתאמה. )כא(1.7.12 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 האקלים משבר (נא)

משפיע על פעילות השותפות באופן ישיר ועקיף. באופן ישיר, התעצמות אירועי האקלים  משבר

קיצון אקלימיים והתגברות תכיפותם בין אם הם מתרחשים בנכסי השותפות ובין אם הם 

זורים בהם שרשרת האספקה לנכסים כאמור עוברת, עשויה, בין היתר, לשבש, לעכב מתרחשים בא

ולייקר את הפעילות בנכסים. באופן עקיף, בשנים האחרונות הולכת וגוברת התערבות רגולטורית 

שמטרתה להביא להקטנת הפליטה של גזי חממה וקידום השימוש באנרגיות מתחדשות, וזאת 

צהרת להתמודדות עם משבר האקלים, אשר רווחת בעיקר בקרב במסגרת מדיניות ממשלתית מו

המדינות המפותחות. התערבות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בקביעת יעדים להפחתת השימוש 

בדלקים מאובנים לטובת הגדלת נתח השימוש באנרגיות מתחדשות ונקיות, והיא מיושמת, בין 

וצרכנים של מקורות אנרגיה מתחדשת וקביעת היתר, בדרך של מתן תמריצים חיוביים ליצרנים 

תמריצים שליליים ליצרנים וצרכנים של אנרגיה פוסילית )כדוגמת הטלתו של "מס פחמן"(. 
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החלטות והודעות שפורסמו בנושא זה מטעם ממשלת ישראל ושרי הממשלה, ראו  אודותלפרטים 

 לעיל. 1.7.18 סעיף

סכמים בינלאומיים, בהלהתערבות הרגולטורית בנושא זה, שעשויה לבוא לידי ביטוי, בין היתר, 

עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקי השותפות ועל חקיקה וצעדים רגולטוריים אחרים 

לצורך עמידה  לגידול ניכר בהוצאות הנדרשותלגרום, בין היתר,  יא עלולהתוצאותיה הכספיות, וה

 , את התחרות מצד ספקים של מקורות אנרגיה מתחדשתת של מהותי להגברהבדרישות החדשות, 

עלולה לפגוע  יםהמתנגדים להפקה ושימוש בדלק פוסילי פעיליםבנוסף, פעילותם של ארגונים ו

וצאות משפטיות ואחרות אשר יידרשו לצורך התמודדות עם במוניטין של השותפות ולגרום לה

 פעילות זו ותוצאותיה. 

 יר ובתנאי ים ותלות במזג או (נב)

למגוון סיכונים תפעוליים הייחודיים לסביבה הימית, כגון התהפכות,  חשופהפעילות ימית 

התנגשויות ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר קשים ותנאי הים. תנאים אלה 

מזג  תנאיתנאי ים סוערים וכמו כן, עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את הפעילות. 

ציוד החיפושים )הקיים או לם למערכת ההפקה וההולכה ועלולים לגרום לנזקי חריגיםאויר 

הפרויקטים בים ולהארכת משך הזמנים שנקבע לתוכנית העבודה של  בלוחלדחיות  וכןבבנייה( 

. דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור העלויות הצפויות ואף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים הביצוע

  שהשותפות מחויבת בהם.

 וסייבר עמיד אבטחת סיכוני (נג)

בנכסי הנפט של השותפות, לרבות השותפות והמפעילה בהם )במישרין ובאמצעות קבלני  השותפים

, למשל כך. מחשוב"(, נסמכים בפעילותם על מערכות התאגידים: "סעיף זהמשנה( )להלן ב

, המשמשות תעשייתיות בקרה מערכות, נעשה שימוש בלוויתן ממאגר ההפקה פעילות במסגרת

"(, ICS, להלן: "Industrial Control Systemsפיקוח, שליטה ואיסוף נתונים בתעשייה )לצורך 

 הטבעי הגזצנרת הולכת  שלהמנטרות ושולטות בתהליכים רחבי היקף הכוללים, בין היתר, ניטור 

, השותפות בנוסףשל מתקפות סייבר.  סיכוןחשופות ל ICSמבוססות  מערכות. והקונדנסט

במערכות מחשוב, לרבות מערכות מידע ותשתיות, בכל הקשור לעיבוד ותיעוד  ותוהמפעילה תלוי

ושותפים עסקיים, ניתוח מידע  יועצים, םנתונים פיננסיים ותפעוליים, התקשרות עם עובדי

עתודות נפט וגז ולפעילויות אחרות הקשורות לעסקי השותפות.  אומדן, והנדסי גיאולוגיסייסמי, 

ומוסדות פיננסיים, תלויים גם הם  לקוחותפות, לרבות ספקים, השותפים העסקיים של השות

גדלה, כך גם גדל פוטנציאל  הן. ככל שהתלות בותשתיות מידע מערכות לרבות, מחשוב מערכותב

 בעולםהסייבר  איומי בעוצמת גידול חל, כן כמו. יםמכוונ ולא יםהחשיפה לאיומי סייבר, מכוונ

 רבים ארגונים, הקורונה משבר רקע על, בה זו בתקופה טבפר וזאת תחכומם ומורכבותם, מבחינת

 לחדירת חשיפה המהווה, האירגוניות לרשתות מרחוק חיבור באמצעות שעיקרה, לפעילות עברו

 . מורשים בלתי גורמים

אבטחת וכשלים תשתיות ,מידע במערכות, ICS -בלרבות תקלות ו/או כשלים במערכות מחשוב, 

, המחשוב של התאגידים או של גורמים חיצוניים או גורמים פנימייםהמידע, פריצה למערכות 

, גישה מרחוק למערכות, לתשתיות ולמידע, עלולים לאפשר גישה בלתי ריתהלהם, בין  אשר

מחשוב, המורשית למטרת ניצול בלתי נאות של נכסי השותפות ולפגיעה מכוונת במערכות 

ם לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של השותפות תשתיות של התאגידים, שעלוליבבמערכות המידע ו
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 המידעלפגיעה בשלמות  ,והמפעילה, לזליגת מידע לגורמים לא מורשים, לשיבוש המידע במערכות

פגיעה בתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות  .ICSולפגיעה בתהליכים בקשר עם 

לגרום לשיבוש או להפסקת אספקת הגז הטבעי, לאובדן מידע,  העלולהעסקית, במקרה קיצון אף 

להסבת עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע ובכך להשפיע לרעה באופן מהותי על עסקי 

 השותפות, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או יכולותיה. 

מו כן, פועלת לרבות רישום מאגרי מידע. כ, רשות הגנת הפרטיות הנחיותליישום  ההשותפות פעל

המלצות מערך הסייבר הלאומי )"תורת ההגנה בסייבר לארגון" והמלצות  השותפות ליישום

ניהול אפקטיבי של אבטחת המידע והגנת הסייבר. השותפות עיגנה מדיניות  לצורךשוטפות( 

תה בכל הנוגע למערך ההגנה של השותפות בהיבטי שאבטחת מידע והגנת סייבר המגדירה את תפי

ה זו בנהלים ארגוניים ורכש מערכות, תשתיות שמידע וסייבר ופועלת ליישום תפיאבטחת 

 ושירותים. 

 לרבות וסייבר מידע אבטחת להיבטי העובדים מודעות רמת להעלאת בשוטף פועלת השותפות

קבלת מצד מ השותפות, בנוסף. מרחוק עבודה וכללי , הדרכות ייעודיות(Phishing) דיוג תקיפות

ברשת  חריגות פעולות על להתריע נועדו אשר, בשנה ימים 365, 24/7 ובקרה ניטור שירותי שלישי

 .השותפות

כי, לשותפות אין גישה למערכות המחשוב של המפעילה ושל יתר שותפיה בנכסי הנפט, ובכלל  יצוין

אשר המרכזיות המנטרות ושולטות על פעילות ההפקה,  ICS -ה מערכות על שליטהזה אין לה 

 פיקוח תחת נמצאתריות ובשליטת המפעילה. למיטב ידיעת השותפות, המפעילה נמצאות באח

מיישמת נהלים ואמצעים נאותים לניהול אפקטיבי של אבטחת ו הלאומי הסייבר מערך של הדוק

 . למערכות אלו סהמידע והגנת הסייבר ביח

  ESGבמגמות השקעה משיקולי  שינויים (נד)

 Stakeמשקיעים בארץ ובעולם ובקרב בעלי עניין )בשנים האחרונות, גוברת המודעות בקרב 

Holders)  נוספים, כדוגמת ספקים, צרכנים, עובדים, נותני אשראי וכו', בנוגע להשפעות

האקלימיות והסביבתיות של פעילויות שונות. כחלק ממגמה זו, שוקלים משקיעים קיימים 

 סביבה, חברה וממשל תאגידים בהיבטי ופוטנציאליים, כמו גם מחזיקי עניין אחרים, שיקולי

((Environmental, Social and Governance ESG כחלק ממדיניות ההשקעות ומהמדיניות ,

 העסקית שלהם, לרבות בהתייחס למתן אשראי.

 2020במקביל, מסתמנת מגמה דומה גם בקרב רגולטורים בארץ ובעולם. כך לדוגמא, בחודש יולי 

הבוחן, בין  ESGעניין גילוי אודות אחריות תאגידית וסיכוני פרסמה רשות ניירות ערך קול קורא ב

, פרסם המפקח על 2020היתר, יצירת גילוי וולונטרי או מנדטורי בנושא. כמו כן, בחודש דצמבר 

ניטור וניהול  הבנקים הודעה לפיה מצופה מהבנקים לנקוט צעדים אופרטיביים הולמים לזיהוי,

ללות גם במסמכים של גורמי פיקוח ורגולציה נוספים בעולם סיכונים סביבתיים. גישות דומות נכ

 ובאירופה בפרט.

השלכות המגמות כאמור עשויות לבוא לידי ביטוי באופנים שונים, וביניהם התנגדות ציבורית 

בנכסי נפט וגז של השותפות, הפחתת האטרקטיביות של השותפות בקרב עובדים  פעילותל

קים מממנים להתאמת פעילות השותפות ליעדי הסכם פריז פוטנציאלים, לחץ מצד משקיעים ובנ

שעניינו הפחתת פליטות גזי חממה, וכן קושי בגישה להון, לרבות גיוס חוב,  2015מחודש דצמבר 

להשקעות חיצוניות ולמימון פרויקטים. כמו כן, מגמות אלו אף עשויות להשפיע לרעה על המצב 
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וביל לירידת שווי נכסיה, לעליה במחיר החוב ובין היתר לה העסקי והפיננסי של השותפות,

 ולשחיקת מחיר יחידת ההשתתפות.

פורסם דוח האחריות התאגידית הראשון של השותפות הסוקר את השנים  2022בחודש פברואר 

ידי מחזיקי -, ובמסגרתו הוצבו יעדים ראשוניים לתחומים שהוגדרו כמהותיים על2020-2021

  .GRIפי מבחן המהותיות ובהתאם לתקני -העניין, על

 סיכוני מס  (נה)

 מיסוי חוקפי -על ההיטלבנוגע לאופן חישוב  תלרבו, תוהקשורות בפעילות השותפ סוגיות המס

, טרם נדונו בפסיקת בתי המשפט בישראל, ואין כל אפשרות לצפות או לקבוע טבע ממשאבי רווחים

כיצד יפסקו בתי המשפט אם וכאשר תובאנה הסוגיות המשפטיות האמורות להכרעתם. כמו כן, 

בהקשר זה שלטונות המס.  עמדתה תהילגבי חלק מהסוגיות המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה 

-אושר תיקון לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, לפיו, בין היתר, על 2021יצוין כי, בחודש נובמבר 

 מיתרת גובה היטל שהוגש לגביו ערעור.  75%פי החלטת פקיד שומה ניתן לחייב תשלום של 

  מימון עם בקשר התחייבויות (נו)

הוגדרו  לוויתן בונד השותפותחברת הבת של  התנאי אגרות החוב שהנפיקב ,לעיל 0 סעיףבכמפורט 

והפרתם בשליטת השותפות,  םשחלקם אינ והתחייביות שונות (events of defaultהפרה )אירועי 

ולמימוש השעבודים  פירעון מיידיהעמיד את החוב לזכות ל אגרות החוב עלולה להקנות למחזיקי

 על זכויות השותפות בפרויקט לוויתן אשר נוצרו להבטחת הפירעון של אגרות החוב.

  ותבלקוחתלות  (נז)

והשותפות חשופה בגינם , פרויקט לוויתןשל  יםהעיקרי הלקוחות בלו אושן הינםו NEPCO, כיום

ובמצרים בירדן  והפוליטיים הכלכליים בתנאים לשינוייםלסיכונים שאינם בשליטתה, ובכלל זאת 

 אספקת הסכמי לפי םהתחייבויותיה את לקיים םיכולתעל  או לקוחות אלושעשויים להשפיע על 

  לעיל. ב סעיףראו  אלו לקוחותאודות הכנסות השותפות מ לפרטים .הגז

מועדים בהם רשאי כל צד להסכם לבקש התאמת  נקבעו אושןשנחתם עם בלו בהסכם יצוין כי, 

בהתאם למנגנון הקבוע  היד התאמה של מחיר הגז הנרכש עלבמקרה בו בלו אושן תבקש המחיר. 

 .תוצאות פעילותהעל לכך השפעה שלילית על עסקי השותפות ו, עלולה להיות הבהסכם עימ

לסיכונים שאינם בשליטתה בנוגע לחוסן הפיננסי של לקוחותיה ויכולתם השותפות חשופה כמו כן, 

ולקוחותיה העיקריים  ,אספקת הגז. ככל שלקוחותיה בכללהסכמי לקיים את התחייבויותיהם לפי 

תצליח למכור את לא  חוזי האספקה, ובמידה שהשותפות לא יעמדו בהתחייבויותיהם על פי, בפרט

לרעה על  מהותית השפעה לדבר ללקוחות אחרים, תהאהאספקה הסכמי הכמות החוזית שנקבעה 

  .תוצאותיה הכספיותעל ו הכנסותיה של השותפות

 מפעיל הסתמכות על ה (נח)

 -ו בקפריסין 12בלוק בהמפעילים בנכסיה, שברון בלוויתן ועל בה רמסתמכת במידה השותפות 

SOA ,הסכמי התפעול המשותף  הוראותל בהתאםוזאת  ברישיונות אופק חדש ויהל חדש .

, או שינוי התפעולמי כקבוע בהסכ , מכל סיבה שהיאו/או העברתו מתפקידו מפעילההתפטרות 

עלולים לפגוע ביכולתה של  ,פרויקטב המפעילמלהיות  חדלישבאופן  ובזכויותיו/או  ובמעמד

פי הסכמי מכירת -פי תוכניות העבודה של נכסי הנפט ו/או על-השותפות לעמוד בהתחייבויותיה על

או  הגז. במקרה כזה, השותפות אינה יכולה להבטיח כי יימצא מפעיל חלופי בתנאים הנוכחיים
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הפרויקטים  פעילות להשפיע לרעה על העלולהשותפות למצוא מפעיל חלופי  של הצלחה. אי בכלל

מכירת הגז הקיימים  הסכמיל בהתאםגז  השותפות לספקהתחייבויות  ובפרט על ,השונים

 לא המפעילים בנכיס השותפותש במקרה, כן כמו .להפגע הכנסות השותפות ותוכתוצאה מכך עלול

הסכמים עם צדדים  לפי אוהתפעול המשותף  מילפי הסכ יםכמפעיל םהתחייבויותיהב יעמדו

הפסדים בו בהוצאות לשאת השותפות עלולה אזי, הם מתקשרים כמפעילים עימםיים שליש

 .המפעילים( של ם)או מחדליה םפעולותיהכתוצאה משעלולים לנבוע 

  ממצא של במקרה והפקה בפיתוח סיכון (נט)

ביניים  פעולות,ממנומסחרית  הפקהלצורך קבלת החלטה לביצוע השקעה בפיתוח שדה תהליך 

שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה המסחרית )אם יוחלט שיש להם מקום( עשויים 

 יצוין בהקשר זה להשקיע סכומים משמעותיים.את השותפות  להימשך תקופות ממושכות ולחייב

יהיו פעולות הפיתוח של שדה  תמסחרי תגליתכ שהוגדר, כי אין ודאות שבכל מקרה של ממצא כי

זאת בין היתר בשל חובת תשלום והנפט או הגז כדאיות מבחינה כלכלית לשותפות וברות מימון, 

דוגמת , במים עמוקיםשל נכסים פיתוח והפקה כאמור,  ,עוד יצוין כי התמלוגים לצדדים שלישיים.

 . סיכון גבוה ת ובעלותאלו בהם מצוי החלק הארי של נכסי השותפות, הינן פעילויות מורכבו

 ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט  (ס)

פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי התחייבויות במועדים -נפט ניתנות עלזכויות 

במקרה של אי מילוי התנאים, ניתן לבטל את זכות הנפט, בכפוף לחוק הקבועים בתנאי נכסי הנפט. 

הנפט עלול להביא לאובדן הזכויות וכל הכספים חוק בים הקבועים אי עמידה בתנאכמו כן, . הנפט

כנית הפיתוח של ובמסגרת ת ,בהקשר זה יצוין כי .שהושקעו בזכויות אלה עלולים לרדת לטמיון

עד לחודש נובמבר  A-3טה נקבע, בין היתר, כי על השותפים לבצע את קידוח הערכה ימאגר אפרוד

 לעיל.  )יא(1.7.5, כמפורט בסעיף 2022

 גלישה של מאגרים (סא)

לשותפות יש זכויות, "גולשים"  בהם בשטחיםיתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו 

המאגר( לשטחים אחרים בהם אין לשותפות זכויות, המבנה הגיאולוגי של השתרעות )מבחינת 

ולהיפך. במקרה בו המאגר גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים זכויות בהם, יתכן ויהיה צורך 

מנת להגיע -, עלאו הסדר שיפוי חלופי להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת מהמאגר

 שונותבפעילויות  לעיכוביםום עלול לגר, דבר שהנפט או הגז הטבעי משאבילניצול יעיל של 

 .שמתעתדת השותפות לבצע

 יםטחונייב ניםסיכו (סב)

אספקת הגז  לצורךהמשמשות  נוספות ותשתיות EMGר מתקני הולכת הגז של נתג"ז, צינו

בקרבה יחסית לגבול הימי והיבשתי בין ישראל נמצאים ממוקמים חלקם בלב ים וכן , למצרים

, ולפיכך באזור סיני EMGולתשתית קבלת הגז והפצתו במצרים המחוברת לצינור  לבין רצועת עזה

 פרויקט מתקניכמו כן,  ואירועי חבלה. הם חשופים לסיכונים ביטחוניים, לרבות פעולות טרור

 אף הם פיםחשוולמצרים  , הצנרת, התשתיות והמתקנים המשמשים לאספקת הגז לירדןלוויתן

 .כאמורטחוניים ילסיכונים ב

 הפקת הגז ממאגרבש את לשבין היתר,  אם וככל שיתממשו, עלולים, ,טחוניים אלויסיכונים ב

ללקוחות בשוק המקומי ו/או בשווקי הייצוא, ובמקרה קיצוני אף אספקת הגז ו/או את  לוויתן
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או להפחתת הסכומים אותם נדרשים הלקוחות גז ההסכמי אספקת לביטול  עלול הדבר להוביל

להגביל את היכולת של ספקי . כמו כן, סיכונים אלו עלולים ח עליון"ול אירוע "כלשלם עקב טענה ש

ולפגוע  לוויתן פרויקטשירות וציוד לספק את שירותיהם או את הפריטים הדרושים לפעילות של 

 לגרום עשויה האמורים טחונייםיהב הסיכונים התממשות. מתאים אנושי הון ולשמרביכולת לגייס 

 המותנות פעולות לפועל להוציאיכולתה  לרבות, ועסקיה השותפות בהכנסות תמשמעותי לפגיעה

 . הבטחון מערכת עם מוקדם בתיאום

  הדולר בשער תנודתיות (סג)

, כדלקמן: במספר אופנים עשויים להשפיע על תוצאות השותפות דולר-החליפין שקלבשער  שינויים

בש"ח  נקוב)א( מטבע הפעילות של השותפות הינו דולר. מאחר שחלק מהוצאותיה של השותפות 

 (הדולר מולהשקל דולר )התחזקות של -החליפין שקלבשער  ירידהדולר, -משער השקל מושפעאו 

מחירי הגז בהסכמי מכירת הגז ש מאחר; )ב( במונחים דולרייםהללו הוצאות את המגדילה 

הצמדה  ובין היתר, פי נוסחאות מחיר הכוללות רכיבי הצמדה שונים,-, נקבעים עלוויתןל מהמאגר

, אשר מושפע בחלקו משער החליפין ייצור החשמל והצמדה לתעריף שקל/דולרלשער החליפין 

על  להיחלשות של השקל לעומת הדולר עלולה להיות השפעה שלילית שאינה מהותית .דולר-שקל

שהשותפות מדווחת על הכנסתה החייבת לצרכי מס בשקלים מאחר  ()ג -והכנסות השותפות; 

, וכן משלמת את מקדמות המס בעבור בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות בשקלים חדשים חדשים

דולר, משפיעים על היקף הכנסתה החייבת של השותפות לצרכי -אזי שינויים בשער החליפין שקל

 .לום מקדמות המס כאמורוכן על היקף תזרים המזומנים המשמש לתש מס

 השותפות לקבוצת דלק ולבעל השליטה בה השתייכות (סד)

להשתייכות השותפות לקבוצת דלק ולבעל השליטה בה, ולמצבם הפיננסי, עשויה להיות השפעה 

 לרעה על השותפות ועסקיה.

השתייכות השותפות לקבוצת דלק משליכה על יכולת גיוס האשראי של השותפות, בין היתר, עקב 

מגבלת "לווה בודד" אשר כתוצאה ממנה מקורות האשראי של השותפות בישראל עלולים להיות 

מוגבלים, וכן ישנן הגבלות רגולטוריות אחרות המוטלות על המערכת הבנקאית ועל גופים מוסדיים 

ידי משרד האוצר ובנק ישראל. כמו כן, הרעה במצבה הפיננסי של קבוצת דלק עלולה להקשות -על

ות לגייס אשראי ו/או להשפיע לרעה על התנאים המסחריים לפיהם יועמד האשראי על השותפ

 הנדרש לשותפות.

פי הנחיות הממונה על ענייני הנפט, שינוי או העברת שליטה בשותפות מחייב את קבלת -בנוסף, על

 אישור הממונה.

הסכם הזיכיון שנחתם עם רפובליקת קפריסין במסגרת פרויקט אפרודיטה, פי -עוד יצוין כי, על

לעיל, שינוי שליטה בקבוצת דלק או בשותפות, במישרין או בעקיפין, טעון  )ג(1.7.5כמפורט בסעיף 

של רפובליקת קפריסין. כמו כן, בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון ולדרישת רפובליקת מראש  אישור

 פי הסכם הזיכיון.-קפריסין, העמידה קבוצת דלק ערבות ביצוע להתחייבויות השותפות על

  כמונופולין תשל השותפו המעמד (סה)

הוכרזה בעבר השותפות לעיל, ()כג1.7.12 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כאמור בסעיף 

ויה להיחשב כמונופולין בתחום אספקת גז טבעי עשכמונופולין ביחד עם יתר שותפי תמר, והיא 

. יצוין כי, על בעל מונופולין ניתן בחזקות תמר ודליתבישראל אף לאחר מכירת יתרת זכויותיה 

להחיל מגבלות ואיסורים מכוח חוק התחרות הכלכלית, וחל עליו, בין היתר, האיסור לסרב 
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והאיסור לנצל לרעה את המונופולין באופן שעלול מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי ללקוחות 

ידי קביעה של רמת מחירים בלתי -להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור )למשל, על

ידי קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות -הוגנת או על

 מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם(. 

 הקיימיםמכירת הגז הטבעי  הסכמי"כוח עליון" תחת  ועיאיר סעיף (סו)

"(, מחויבים ההסכמים: "בסעיף זה הסכמי מכירת הגז הטבעי של השותפות )להלן במרבית

בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי, בהתאם  (Take or Pay)הלקוחות לרכוש או לשלם 

למנגנונים שנקבעו בהסכמים. עם זאת, הלקוחות עשויים להיות פטורים מחובה זו, בהתרחשות 

ח וח עליון" המונע מהם מלקיים את התחייבויותיהם, כמוגדר בהסכמים. אירוע "כואירוע "כ

ו את קיום התחייבויותיו תחת ההסכם, עליון" מוגדר כאירוע שאינו בשליטת הלקוח, המונע ממנ

ואשר לא ניתן היה למנוע אותו באופן סביר בנסיבות העניין. ההסכמים מפרטים רשימת מקרים 

ח עליון" גם במקרה בו הם אינם בשליטת הלקוח. יצוין כי גם ו"כ אירועחשבו כיאשר לא י

ח וי בהתרחש אירוע "כהשותפות עשויה להיות פטורה מחובותיה על פי הסכמי מכירת הגז הטבע

 הסכמים. העליון" המונע ממנה מלקיים את התחייבויותיה לפי 

הקבועה בהסכם מכירת גז טבעי והוא ח עליון" נמשך לאורך תקופה ממושכת וככל שאירוע "כ

משפיע באופן מהותי על יכולת צד להסכם לקיים את התחייבויותיו כאמור לעיל, הדבר עלול להוות 

ח עליון" לתקופה ארוכה, המשעה את ום. לפיכך, התרחשות של אירוע "כעילה לביטול ההסכ

התחייבויותיו של לקוח לרכישת כמות משמעותית של גז טבעי, עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי 

 על הכנסות השותפות.

 

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים 

השפעתם על מידת פי -(, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, עללשותפותם מיוחדים וסיכוני

  :בישראל האנרגיה בתחוםהחברה 

בתחום  החברה עסקי עלמידת ההשפעה של גורם הסיכון  
 האנרגיה בישראל

השפעה  השפעה גדולה 
 בינונית

 השפעה קטנה

  סיכוני מקרו

  X  הקורונה מגיפת

הגז  ימחיר הצמדה בנוסחאותתנודות ברכיבי 
 בחוזי האספקה הטבעי

 X  

  X  ובמחירי האנרגיה  בביקושיםשינויים 

   X לייםאגורמים מאקרו כלכליים גלוב

   X  גיאופוליטיקה

   סיכונים ענפיים

  X   מימון בקבלת קשיים

   X תחרות באספקת גז

  X  ייצוא על מגבלות

   X ההולכהת כמערבהתפתחות ובתקינות  תלות

  X  סיכוני תפעול

  X  היעדר כיסוי ביטוחי מספיק
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בתחום  החברה עסקי עלמידת ההשפעה של גורם הסיכון  
 האנרגיה בישראל

השפעה  השפעה גדולה 
 בינונית

 השפעה קטנה

 ציוד בספקיותלות בקבלניםסיכוני הקמה, 
 מקצועיים ושירותים

 X  

 על והסתמכות חיפושים פעילותסיכוני 
 ומשוערים חלקיים נתוניםהערכות, אומדנים ו

 X  

עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד 
 עדר אמצעיםיואפשרות של ה

 X  

 שלה הנפט בנכסי השותפות זכויות חילוט
 וחוסנים הפיננסי של השותפים בנכסי הנפט

  X 

  X   ם רגולטוריים ואחריםתלות בקבלת אישורי

   X שינויים רגולטורים

  X  הטבעי הגז מחירי על לפיקוח אפשרות

ערעור על פסק הדין הדוחה את הבקשה 
 הגז לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם מחיר

 חברת חשמל בהסכם

 X  

   X סביבתית לרגולציה כפיפות

  X  האקלים משבר

 X   תלות במזג אויר ובתנאי ים

  X  וסייבר מידע אבטחת סיכוני

  ESG  Xשינויים במגמות השקעה משיקולי 

   סיכונים מיוחדים לשותפות

  X  סיכוני מס

  X   מימון עם בקשר התחייבויות

  X   ותתלות בלקוח

   X הסתמכות על המפעיל

 X   סיכון בפיתוח והפקה במקרה של ממצא

 X   ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט

 X   גלישה של מאגרים

   X םייטחוניב ניםסיכו

  X  תנודתיות בשער הדולר

 גז באספקת כמונופולין השותפות של המעמד
 בישראל טבעי

  X  

אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת  סעיף
 הגז הטבעי הקיימים

 X  

הינה על סמך הערכה בלבד  החברהמידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות יצוין כי, 

  ויתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 מקצועיים מונחים נספח
 

להלן מילון למונחים מקצועיים, מסודר לפי האלף בית העברי, ולפי שם המונח בעברית. ההסברים 

ובתקנות של רשות  PRMS -והפירושים הניתנים כאן מובאים לנוחות הקורא. הגדרות רשמיות נמצאות ב

 ניירות ערך, כפי שהן מתעדכנות מעת לעת.

, האומדן הנמוך מוגדר PRMS -פי ה-על - (Low / Best / High Estimate) אומדן נמוך / טוב ביותר / גבוה

שהכמות בפועל תהיה שווה או גדולה ממנו; האומדן הטוב ביותר מוגדר כערך  90%כערך שיש הסתברות של 

שהכמות בפועל תהיה שווה או גדולה ממנו; האומדן הגבוה מוגדר כערך שיש  50%שיש הסתברות של 

 היה שווה או גדולה ממנו.שהכמות בפועל ת 10%הסתברות של 

בהקשר של מערכות ההפקה של לוויתן, המונח מתייחס לזרם הגז  - (Lean Natural Gasגז טבעי דל )

 (.MEG -הטבעי במערכת לאחר טיפול, קרי לאחר שהופרדו ממנו הנוזלים )מים ו

טרם תחילת הפקתו, לרוב הגז שמצוי במאגר  נפח - (Gas/Oil Initially In Placeגז/נפט ָבָמקֹום ָבָמקֹור )

מדווח בתנאי לחץ וטמפרטורה סטנדרטים. היקף הגז "ָבָמקֹום" אינו תלוי בתוכנית הפיתוח של המאגר ואינו 

משתנה, למרות שהאומדנים לגביו עשויים להשתנות. היקף הגז ָבָמקֹום תמיד גדול מהיקף הגז בר הפקה 

 "גז/נפט בר הפקה"(. -)ראו בהקשר זה "מקדם השבה" ו

גז/נפט שניתן להפקה באמצעות פרויקטי פיתוח מסחריים או  -( Recoverable Gas/Oilגז/נפט בר הפקה )

 מסחריים, נכון ליום מסוים.-תת

 תערובת גזית של פחממנים שנוצרה באופן טבעי. - (Natural Gasגז טבעי )

 100חץ גבוה לכדי פי גז טבעי שנדחס בל -( Compressed Natural Gas - CNG -גז טבעי דחוס )גט"ד 

מנפחו המקורי, כתלות בלץ הדחיסה. דחיסת הגז מאפשרת את אחסונו ושינועו. הגט"ד משמש בעיקר  300עד 

 כדלק לרכבים מונעי גז.

חביות קונדנסט עבור  10 -גז טבעי המורכב ברובו ממתאן, וככלל מכיל פחות מכ -( Dry Gasגז טבעי יבש )

 כל מליון רגל מעוקב של גז.

ידי קירורו לטמפרטורה -גז טבעי המעובה על -( Liquified Natural Gas - LNG -טבעי נוזלי )גט"ן  גז

 . הנזלת הגז הטבעי600למצב צבירה נוזלי, ובכך מקטין את נפחו פי  מעלות צלסיוס מתחת לאפס 160 -של כ

 מאפשרת את הולכתו ללקוחות מרוחקים מבלי להזדקק לצנרת.

תמר, המונח הפרויקטים לוויתן ובהקשר של מערכות ההפקה של  - (Rich Natural Gasגז טבעי עשיר )

 (. MEG-מתייחס לזרם הגז הטבעי במערכת לפני טיפול, קרי לפני שהופרדו ממנו הנוזלים )מים ו

גז טבעי המכיל, ביחס לגז טבעי יבש, פחות פחממנים קלים )בעיקר מתאן ואתאן(  -( Wet Gasגז טבעי רטוב )

 .85% -פחממנים כבדים. מקובל לסווג גז טבעי כ"רטוב" כשתכולת המתאן שבו פחותה מויותר 

 

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף, באופן יחסי  –( Working Interest) זכות השתתפות

אות לחלקו, בניצול נכס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק יחסי מההוצ

 הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההשתתפות.

 –נפט גז/חיפוש 
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נפט והוכחת קיומם, לרבות סקרים וניתוחים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גז/כלל הפעולות שתכליתן איתור מאגרי 

. מקובל לקבוע את סיום שלב החיפושים בתום קידוח הניסיון המוצלח, ולאחר שהמחפשים 'גיאוכימיים, הנדסיים וכו

 הצליחו להוכיח את כלכליות התגלית, שלעתים מחייבת קידוחים נוספים. 

תמר, המונח לוויתן ובהקשר של מערכות ההפקה של הפרויקטים  - (Umbilical Cablesכבלים טבוריים )

יטה בבארות ההפקה, המאפשרים גם הזרמת נוזלים אליהן. בפרויקטים מתייחס לכבלים של פיקוד ושל

 Subsea Distributionימית )-לוויתן ותמר יש כבלים טבוריים מהפלטפורמה אל מערכת הסיעוף התת

Assembly - SDAימית אל הבארות.-(, וכבלים טבוריים בשדה גופא, ממערכת הסיעוף התת 

של תכונות  פיםרצי רישוםאיפיון ול קידוח פעולות במסגרתבוצעות בדיקות שונות המ)א(  –(Logs) לוגים

( המכשירים שבאמצעותם מבוצעות הבדיקות. לוגים נחלקים לכאלה )ב הסלעים הנקדחים ותכולתם.

( ומותקנים כחלק מטור צינורות logging while drilling LWDשמתבצעים במהלך פעולות הקדיחה )

 (.wireline loggingבו המקדח אינו נמצא בקדח, והם נישאי כבל )הקדיחה, ולכאלה שמבוצעים בשלב 

מבנה מקובע לקרקעית הים שראשו מעל פני הים, ועליו מותקנים הסיפונים  -( Jacketמגדל כלונסאות )

(topsides.של הפלטפורמה ) 

לקדם , פרויקט הוא מסחרי כאשר יש עדויות לכוונה מוצקה  PRMS-פי ה-על - (Commercialמסחרי )

פיתוח של מאגר במסגרת זמן סבירה, וכי קיימות עדויות מוצקות לכך שכל התנאים, ובכלל זה הטכניים, 

 סביבתיים, כלכליים, חברתיים, פוליטיים, משפטיים, חוזיים ורגולטוריים מולאו.

וצרים מתקן המורכב מצינורות ושסתומים שייעודו שליטה, ניתוב וניטור של זרימת ת - (Manifoldמסעפת )

ימית, וקולטת את הזרימה מהצנרת היוצאת ממספר -שונים. בפרויקטים לוויתן ותמר המסעפת היא תת

 ימיות, ומנתבת אותה לצנרת הארוכה המוליכה לפלטפורמה.-בארות תת

מסמך מנחה להגדרה, סיווג, אומדן ודיווח אמינים ואחידים  -( PRMSמערכת ניהול משאבי פטרוליום )

ידי האיגודים המקצועיים העיקריים הפועלים בתחום. המהדורה -ו נפט, שפותח ומקודם עלשל משאבי גז ו/א

 (.2007)חלף המהדורה של שנת  2018האחרונה של המסמך פורסמה בשנת 

( gas/oil initially in placeהיחס בין הגז/נפט ָבָמקֹום ָבָמקֹור ) - (Recovery Factorמקדם השבה )

, וככלל יותר נמוך עבור נפט 1 -ו 0(, כהגדרתם כאן. ערך המקדם בין recoverableוהגז/נפט הניתן להפקה )

 מאשר עבור גז.

-SPE) פטרוליום משאבי לניהולמוגדרים עלפי המערכת  – (Contingent Resources) מותנים משאבים

PRMS הפקה ממאגרים כניתנות המוערכות, נכון לזמן נתון,  ו/או גז( נפטפחממנים )דוגמת ( ככמויות

תנאים מתלים עשויים להיות, בין היתר, טכניים, אחד או יותר.  מסחריותן מותנית בתנאי מתלה, אך שנתגלו

, משאבים מותנים מדווחים לפי הוודאות בהיקפם, לאומדן PRMS -פי ה-כלכליים ו/או רגולטוריים. על

, ולאומדן הגבוה C2( שסימונו best estimate, האומדן הטוב ביותר )C1( שסימונו low estimateהנמוך )

(high estimate שסימונו )C3. 

ו/או  נפט) פחממנים ככמויות PRMS -המוגדרים עלפי  – (Prospective Resources) מנובאים משאבים

, משאבים מנובאים PRMS -ה פי הפקה ממאגרים שטרם נתגלו, עלל כניתנות המוערכות, נכון לזמן נתון גז(

 best, האומדן הטוב ביותר )U1( שסימונו low estimateמדווחים לפי הוודאות בהיקפם, לאומדן הנמוך )

estimate שסימונו )U2( ולאומדן הגבוה ,high estimate שסימונו )U3. 
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החזקה,  –חרת במדינה א .או בחזקה ברישיוןהיתר מוקדם, ב, בעקיפין ובין במישרין בין, החזקה – נכס נפט 

בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה עלידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו כנכס נפט 

זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנכס נפט או בזכות בעלת מהות דומה 

 (.ין)לפי העני

פני הים על גבי -הפקה וטיפול ומתקנים נלווים, המצוי מעלמבנה המכיל מתקני  -( Topsidesסיפוני תפעול )

 .FPSO( במקרה של פלטפורמה מקובעת, או על מתקן צף במקרה של jacketמגדל כלונסאות )

מאפשרת הדמיה של תת הקרקע ואיתור מבוססת על גלי קול, הה שיטה –( Seismic Survey)סקר סייסמי 

ככלל, סקרים סייסמיים נחלקים  העבודה העיקרי בחיפושי גז ונפט.ומהווה את כלי , מבנים גיאולוגייםשל 

( D3( של תת הקרקע, ולאלו המקנים תמונה תלת מימדית )סקר D2מימדית )סקר -לאלו המקנים תמונה דו

במגוון שיטות. הפענוח  (processedשל תת הקרקע. הנתונים הגולמיים של הסקר מעובדים )

(interpretation) וצע לרוב על תוצרי העיבוד.הגיאולוגי מב 

הצפויות  (נפטפחממנים )דוגמת גז/ככמויות של PRMS -המוגדרות עלפי  – (Reservesרזרבות, ) עתודות

תחת תנאים  נתוןפיתוח מיום  תותוכני יישוםממאגרים שנתגלו, באמצעות  מסחרית הפקהל ניתנות יותלה

(, recoverable), ברות הפקה (, הןdiscoveredהן נתגלו )ארבעה תנאים:  מקיימותמוגדרים. עתודות 

 על פרויקט הפיתוח המיושם.  ( בהתבססremaining( והן קיימות )(commercialמסחריות הן

( probable, צפויות )1P( שסימונן provedעתודות מדווחות לפי הוודאות בהיקפן, למוכחות ) – פיתוח

)ששווה  P1מקובל לדווח גם את האומדן הנמוך, שסימונו  .3P(, שסימונן possible, ולאפשריות )2Pשסימונן 

(; והאומדן 2P -ו 1P של )ששווה בערכו להיקף המצרפי P2(; האומדן הטוב ביותר, שסימונו 1P -בערכו ל

 (.3P-ו 1P ,2P)ששווה בערכו להיקף המצרפי של  P3הגבוה, שסימונו 

תרכובות המורכבות מפחמן ומימן. בדוח זה משמש המונח  -( Hydrocarbons –פחממנים )הידרוקרבונים 

 לציון כללי של, בעיקר, גז טבעי ו/או נפט ו/או קונדנסט.

תערובת טבעית של פחממנים במצב צבירה גזי, נוזלי או מוצק. פטרוליום עשוי  –( Petroleumפטרוליום )

ופרית. בדוח זה משמש המונח לציון תחמוצת הפחמן, חנקן וג-פחממניים, דוגמת דו-להכיל גם מרכיבים לא

 כללי של, בעיקר, גז טבעי ו/או נפט ו/או קונדנסט.

מכלול הפעולות הנדרשות בכדי להפיק גז/קונדנסט/נפט ממאגר, ובכלל זה קדיחת  -( Development) פיתוח

והשלמת בארות הפקה, הקמת מערכת הולכה למתקן טיפול, הקמת מתקני טיפול ככל שיידרשו, הקמת 

 ערך הולכה ממתקן הטיפול אל הצרכנים.מ

מתקן המשמש לטיפול בתוצרי  -( and Processing Platform Productionפלטפורמת הפקה וטיפול )

ההפקה )גז טבעי/קונדנסט/מי תוצר וכו'(, ולעתים גם לשליטה בבארות ובמערך ההולכה. בפרויקטים ים 

 מיות.תמר פלטפורמות ההפקה והטיפול הן ילוויתן ותטיס, 

גז הוכחת קיומו של הן ו יקידוח שמטרת – (Exploration Well) קידוח אקספלורציהאו  קידוח ניסיון

שהביא לקדיחתו. מהווה את שיא פעילות החיפושים.  המודל הגיאולוגי אימותונפט בפרוספקט, טבעי/

  בהתאם לגודל השדה ומורכבתו, ייתכנו יותר מקידוח ניסיון אחד בשדה.

קידוח שמטרתו אימות גודלו, איכותו  - (Confirmation / Appraisal Well) הערכה /אימות קידוח

שלב הערכת קידוח אימות מתבצע בנפט שהתגלה על ידי קידוח ניסיון המוצלח. גז ו/או ורציפותו של שדה 

כנו בהתאם לגודל השדה ומורכבתו, יית פורמאלית בקבלת החלטת השקעה לפיתוח השדה. השדה, המסתיים



 161 -א 

 

 יותר מקידוח ניסיון אחד בשדה.

 בהתאם לגודל השדה ומורכבתו, ייתכנו יותר מקידוח ניסיון אחד בשדה.

תערובת פחמימניים שמצויה במצב צבירה גזי בתנאי המאגר, אך  -( Consdensate –תעבית )קונדנסט 

 מתעבה לנוזל בדרכה לפני השטח, בעקבות הירידה בלחץ ובטמפרטורה.

פי רוב מסלע מאגר -הצטברות או הצטברויות של נפט מתחת לפני הקרקע, המורכבות על – נפטגז ו/או שדה 

  ידי שכבה אוטמת. לרוב משמש לציין מאגרים שההפקה מהם עשויה להיות כלכלית.-המחופה על

Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) - גזאו /ו נפט של צף ואחסון טיפול מתקן ,

 שמופקים, אחרים ונוזלים מיםאו /ו גזאו /ו נפט של והפרדה טיפול במתקני מצויד. כאוניה נראה שלרוב

(. למתקן קיבולת אחסון risers) ייעודיים צינורות באמצעות המתקן אל מהן ומולכיםימיות -תת מבארות

 של עשרות או מאות אלפי חביות של נוזלים, שנפרקים תקופתית באמצעות מיכליות.

 מוקדם, זכות קדימה לקבלת רישיון, זכות נפט, נפט, רישיון, כמשמעותם בחוק הנפט.היתר 

 לפיתוח אושר("; "On Production) בהפקה("; "Discovery) ממצא("; "Discovered) נתגלה"

(Approved for Development" ;")לפיתוח מוצדק (Justified for Development" ;")פיתוח הצדקת 

 עלולה פיתוח אפשרויות בחינת או הושעתה פיתוח וכנית(("; "תDevelopment Pending בבחינה

 Well)  באר("; "נטישת Development Unclarified or on Hold) מהותי באופן להתעכב

(Abandonment" ;"מעשי בלתי פיתוח (Development not Viable( קידוח יבש" ;")Dry Hole ;") 

 .PRMS -ב םכמשמעות

 דותיחי
"BCF "– מיליארד רגל מעוקב ,Billion Cubic Feet 

"BCM "– מיליארד מטר מעוקב,Billion Cubic Meter 

"TCF "– טריליון רגל מעוקב,Trillion Cubic Feet שהםBCF 1,000 28.32 -או כ BCM. 

"MMCF "– מיליון רגל מעוקב,Million Cubic Feet  

MMBBL" "– מיליון חביות, Million Barrels 

"MMBTU" –  ,מיליוןיחידות חוMillion British Thermal Units 

 :לעיל בדוח שימוש נעשה בהן ליחידות המרה מקדמי להלן

MMCF BCF BCM 

35,314.7 35.3147 1 

 

BCM MMCF BCF 

0.0283 1000 1 

 

BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 
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 רשימת קיצורים חלקית
AFE - Authority For Expenditureהרשאה להוצאה , 

AOT - Ashdod Onshore Terminalמתקן הקבלה החופי אשדוד , 

ACQ - Annual Contract Quantity - היקף חוזי שנתי 

EGAS - Egyptian Natural Gas Holding Company 

EMG - Eastern Mediterranean Gas Company S.A.E 

FEED - Front-End Engineering Design ,תכנון הנדסי מפורט 

 FID- Final Investment Decisionהחלטת השקעה סופית , 

FLNG - Floating LNGמתקן צף להנזלת גז טבעי , 

FPSO - Floating Production, Storage and Offloading , מתקן טיפול ואחסון צף של נפט ו/או
 גז

IEC - Israeli Electric Company - חברת החשמל לישראל 

JOA - Joint Operating Agreementהסכם תפעול משותף , 

JV - Joint Ventureמיזם משותף , 

MEG - Monoethyleneglycolנוזל מונע קפיאה , 

NEPCO - Natural Electric Power Companyחברת החשמל הלאומית של ירדן , 

NSAI - Netherland Sewel and Associates Inc.  

PRMS - Petroleum Resources Management System 

SPC - Special Purpose Company 

TCQ - Total Contract Quantity - היקף חוזי כולל 

TEG - Triethylen Glycolנוזל שסופח מים, ומשמש לייבוש גז טבעי , 

 

 הגיאולוגיים המופיעים בדוח  הגילים
 הזמן לפני שנים במיליוני,  ,2020International Commission on Stratigraphy-הפי -)על

 (הנוכחי

 5.3 – 23.0(: Miocene) מיוקן •

 23.0 – 33.9(: Oligocene) אוליגוקן •

 66.0 – 100.5(: Upper Cretaceousקרטיקון עליון ) •

 100.5 – 145.0( : Lower Cretaceousקרטיקון תחתון ) •

 145.0 – 201.3  (Jurassicיורא ) •

 201.3 – 251.9  (:Triassicטריאס ) •

 251.9 – 298.9( : Permianפרם ) •
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  האנרגיה של החברה בחו"לתחום  1.8

 יכלל 1.8.1

כחלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה, ומתוך כוונה לבסס את פעילותה גם בשווקי האנרגיה  (א)

בשנים החברה  ביצעההתיכון, -הים במימיהחברה פיתוח נכסי הנפט של במקביל ל, הבינלאומיים

  .בחו"ל ובנכסי נפטבתחום האנרגיה בתאגידים האחרונות מספר השקעות 

מדף היבשת  ישטחפרויקטים ב בעיקר בתחום האנרגיה בחו"ל כוללת חברההנכון למועד הדוח, פעילות 

 Ithaca Energyבאמצעות חברת  "(מדף היבשת של בריטניה)להלן: "ים הצפוני אזור השל בריטניה ב

Limited  לשעבר(Ithaca Energy Inc.) " :( של 100%שבבעלות ושליטה מלאה ) "(,איתקה)להלן

שיון אקספלורציה ירבו ,במימי מפרץ מקסיקו בארה"בנכס נפט החברה מחזיקה ב ,נוסף לכך. החברה

  .להלן הכל כמפורט בפרק זהובקנדה,  Newfoundlandמזרח  באזור

את מבנה ההחזקות העיקריות של החברה בתחום האנרגיה בחו"ל, נכון ליום המציג להלן תרשים  (ב)

31.12.2021 : 

 

 

 DKL Energy)*( ההחזקה בחברה היא דרך שתי חברות בת זרות המצויות בבעלות מלאה של החברה )

Limited (130061) ו- Delek North Sea Limited (12263719).) 

 
  

 

DELEK GROUP LTD

DKL 
Investments 

Limited (Jersey)

100%

Itacha
Energy 

Limited 

100%(*)

זכויות בנכסי 
נפט וגז בים  

הצפוני  
(בריטניה)

DKL GOM 
Investments LLC 

(Delaware)

100%

זכויות בנכסי 
נפט במפרץ 

מקסיקו  
(ב"ארה)

1099494
B.C Ltd

(Canada)

100%

(קנדה)7בלוק 

70%
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בבעלות ( Jerseyג'רסי )הרשומה ב פרטיתחברה  היא "(DKL)להלן: " DKL Investment Limited (ג)

  .של החברה( 100%)מלאה ושליטה 

רכש באמצעות הצעת , איתקהשל ( 100%)את רכישת כל הון מניותיה   DKLהשלימה 2017יוני בחודש 

מניות איתקה מהמסחר בבורסה ובעקבות זאת נמחקו , שהופנתה לכלל בעלי המניות של איתקה

Alternative Investment Market (AIM) ( בלונדון ובבורסהToronto Stock Exchange (TSX  טורונטו

  .בקנדה

במדף היבשת  נכסי נפט המצוייםמהמופק עוסקת בתחום חיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז  איתקה

באמצעות גם  , וזאתבחלק מהנכסים (Operator)משמשת כמפעיל , וכן באזור הים הצפוני של בריטניה

 "(. קבוצת איתקה( )להלן: "100%) של איתקה מלאהושליטה  חברות בנות בבעלות

חברת בת בבעלות  ,"(Ithaca UK)להלן: " Ithaca Energy (UK) Limitedהתקשרה  2019מאי  בחודש (ד)

 .Chevron North Sea Holdings Limitedשל איתקה, בהסכם עם חברת  (100%) מלאהושליטה 

שהייתה , Chevron North Sea Limited ממניותיה של 100%"(, לרכישת המוכרת"להלן בסעיף זה: )

לאחר הושלמה עסקת שברון, ו 2019בחודש נובמבר  ."(עסקת שברון)להלן: " ה בת של המוכרתחבר

)להלן:  Ithaca Oil and Gas Limited  -, שינתה איתקה את שמה של החברה הנרכשת לההשלמת

"IOGL" " החברה הנרכשתאו").  

שטחי מדף היבשת של בריטניה. עוסקת, בחיפושים, פיתוח והפקה של נכסי גז ונפט בהחברה הנרכשת 

נכסיה העיקריים כוללים זכויות בשיעורים שונים בנכסי נפט וגז מפיקים במדף היבשת של בריטניה, 

 (. Operatorכמפעיל ) היא משמשתאשר בחלקם 

 p.213, רכשה זכויות נוספות ברישיון קבוצת איתקההושלמה עסקה במסגרתה  2021בחודש דצמבר   (ה)

. לאחר השלמת 1.1.2021הנוספות הינו ביום  . המועד הקובע לרכישת הזכויותAlbaשנמצא במאגר 

במאגר. לפרטים  36.7%-המשמשת כמפעיל במאגר, מחזיקה בזכויות בשיעור של כ ,העסקה, איתקה

(, אשר 2021-01-176016)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  5נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה.

, רכשה את מלוא הון Ithaca UK, לאחר מועד הדוח, הושלמה עסקה במסגרתה 2022אר בחודש פברו (ו)

 עסקת"-ו "Marubeni)להלן: " Marubeni Oil and Gas (U.K.) Limited( של חברת 100%המניות )

Marubeni"1.1.2021(. המועד הקובע לרכישה הינו ביום , בהתאמה .Marubeni  פועלת בתחום

בנכסי נפט באזור  41.03%-האנרגיה באזור הים הצפוני, ומחזיקה, בין היתר, בזכויות בשיעור של כ

MonArb  שדות נפט מפיקים, וכן בזכויות בנכסי נפט נוספים. לפרטים נוספים ראו  9אשר בשטחם

)מס'  2.1.2022ם (, ומיו2021-01-162765)מס' אסמכתא:  3.11.2021דוחות מיידיים של החברה מיום 

(, אשר המידע הכלול 2022-01-015367)מס' אסמכתא:  6.2.2022(, ומיום 2022-01-000874אסמכתא: 

 בהם מובא בזאת על דרך ההפנייה.

מלוא הון המניות לרכישת על הסכם , קבוצת איתקה חתמה ,, לאחר מועד הדוח2022בחודש פברואר  (ז)

)להלן בס"ק זה:   Summit") )להלן: " Summit Exploration and Production Limited( של חברת 100%)

בשיעור זכויות ב ,ומחזיקה, בין היתר פועלת בתחום האנרגיה באזור הים הצפוני,  Summit"(.העסקה"

עובר  3.9%-)מאגר מפיק בו לאיתקה זכויות בשיעור של כ Elgin-Franklinבמאגר  2.1875%-של כ

וכי  ,. יודגש כי נכון למועד הדוח העסקה טרם הושלמהנוספיםנכסי נפט בוכן  ,להשלמת העסקה(

 מועד)להלן: " 2022העסקה עשויה להתאפשר במהלך הרבעון השני של שנת  השלמתלהערכת איתקה, 
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)מס'  2022 בפברואר 28לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום  "(.העסקה תהשלמ

 בו מובא בזאת על דרך ההפנייה. (, אשר המידע הכלול2022-01-024187אסמכתא: 

אפשרות להשלמת לזאת הפרטים בנוגע  ובכללהמפורט לעיל,  המידע –עתיד  פנימידע צופה  אזהרת

 אשרערך,  תמידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירו יםמהוו, העסקה השלמת מועדהעסקה, ול

 שהחברה נתונים או, ואיתקה החברה בידי מצויים שלא נתונים לגבי הערכות, בין היתר, על מבוסס

בגורמים שאינם בשליטת  ההערכות אלו תלוי התממשותלגביהם בדיקה מלאה.  ביצעו טרם ואיתקה

 .לפיכך להיות שונה מהותית מהמפורט לעיל הא עשוייהחברה או איתקה, וה

 יט.12ראו ביאור  וכן ,להלן 1.8.4ראו סעיף לפרטים נוספים אודות קבוצת איתקה, נכסיה ופעילותה 

 השנתיים הכלולים בפרק ג' לדוח זה.לדוחות הכספיים 

הרשומה בארה"ב חברה פרטית  היא"( Delek GOM)להלן: " Delek GOM Investments LLC (ח)

 .החברה( של 100%בבעלות ושליטה מלאה של )

שני נכסי נפט ב 75%בשיעור של  זכויותבהסכם לרכישת  Delek GOMהתקשרה  2018בחודש ינואר 

הדוח רואה החברה  אישורנכון למועד . Tau -ו Canoe: וגז המצויים בשטח מפרץ מקסיקו בארה"ב

לפעילותה נכס נפט זניח ביחס כ Tau, ובנכס הנפט הפעילות בו הופסקה כנכס נפט אשר Canoeזיכיון ב

 להלן. 1.8.5 סעיףבלפרטים נוספים ראו . בתחום האנרגיה

, החברה ( של100%בבעלות ושליטה מלאה של )רשומה בקנדה חברה פרטית  ,B.C Ltd. 1099494 (ט)

קמ"ר בעומק  2,000 -פני כ-המשתרע על" 7"בלוק ברישיון בזכויות  2016מחזיקה מאז חודש נובמבר 

ממוקם , אשר מטרים( 1,500 -מטרים מתחת לפני הים )עומק הים הוא כ 4,500 -מטרות מוערך של כ

החברה רואה נכון למועד הדוח, . לחופי קנדה West Orphan -באגן ה Newfoundlandבאזור מזרח 

  להלן. 1.8.6סעיף לפרטים נוספים ראו נכס נפט זניח ביחס לפעילותה בתחום האנרגיה, כברישיון 

 .לעיל 1.7 סעיףהמצורף לנספח בראו הנזכרים בפרק זה מקצועיים המונחים הגדרות של חלק מהל (י)

  עתודותריכוז נתוני  1.8.2

כולן מצויות  נכסי הנפט והגז הטבעי של החברה בחו"להמיוחסות להדוח, העתודות  אישור נכון למועד (א)

  .באזור הים הצפוני במדף היבשת של בריטניהשל קבוצת איתקה  הנפט נכסיב

 Netherland, Sewell & associatesידי -דוח הערכת משאבים שנערך עבור החברה על לפרטים בדבר (ב)

Inc.:להלן( מעריך העתודות הבלתי תלוי של החברה , "NSAI" " אשר הוכן מעריך העתודותאו ,)"

(, ובו מפורטות, בין היתר, הערכות SPE-PRMSלכללי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )בהתאם 

NSAI ,נכון ליום  בדבר כמות העתודות והמשאבים המותנים המיוחסים לנכסי הנפט של איתקה

 30.3.2022, ראו דוח מיידי של החברה מיום "(דוח המשאבים" או "NSAIדוח )להלן: " 31.12.2021

כמו כן מצורף  אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה.(, 2022-02-037975)מס' אסמכתא: 

 ., לרבות בדרך של הפנייהלהכללת דוח המשאבים בדוח זה NSAIמכתב הסכמה של  'בנספח כ

, אשר הוכן בהתאם לכללי NSAI ייד-החברה על עבורדוח הערכת משאבים שנערך  לפרטים בדבר  (ג)

בדבר כמות  NSAIמפורטות, בין היתר, הערכות  ובו(, SPE-PRMSפטרוליום )המערכת לניהול משאבי 

נכון   Marubeni,עסקת שנרכשו לאחר מועד הדוח, במסגרת השלמת לנכסי הנפט  ותהעתודות המיוחס

)מס'  30.3.2022מיום  החברהראו דוח מיידי של , "(Marubeni משאבי דוח)להלן: " 31.12.2021ליום 
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כן מצורף  כמו(, אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה. 2022-01-037954אסמכתא: 

 ., לרבות בדרך של הפנייהבדוח זה Marubeni משאבי להכללת דוח NSAIהסכמה של  מכתב 'ב נספחכ

 ארבע קבוצות עיקריות, כדלקמן:לנחלקים נכסי הנפט של איתקה , NSAIעל פי דוח  (ד)

 "(; Captain מאגר)להלן: " Captain המפיק נכס הנפט (1)

( ומספר נכסים Harrier-ו, Stella ,Vorlichנכסים מפיקים ) שלושההכולל , Greater Stella Areaפרויקט  (2)

 "(; GSAפרויקט נוספים אשר נכון למועד הדוח אינם מפיקים )להלן: "

 "(; נכסים בתפעולקבוצת המקבץ נכסי נפט בהם חברות בנות של איתקה משמשות כמפעיל )להלן: " (3)

 "(.האחריםהנכסים קבוצת חברות מקבוצת איתקה )להלן: "על ידי מקבץ נכסי נפט שאינם בתפעול  (4)

 משאבים המותניםוכמות ה (P2)המוכחות והצפויות  העתודותכמות להלן מובאים פרטים בדבר  (ה)

, המיוחסים לחלקה של איתקה בכלל נכסי הנפט שלה )במאוחד(, נכון ליום (2C) באומדן הטוב ביותר

. לפרטים נוספים בדבר המשאבים 1("MBOEלהלן: "ערך לחבית נפט )-במונחי אלפי שווה, 31.12.2021

  להלן ובדוח המשאבים. 1.8.4המיוחסים לנכסי הנפט של איתקה ראו בסעיף 

 

 2מידע כללי על תחום הפעילות 1.8.3

משתנה בהתאם למיקום הפרויקטים, בין היתר, כתוצאה פעילות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל 

  מהמשטר הרגולטורי שחל באזורי הפעילות השונים.

  שינויים החלים בוהמבנה תחום הפעילות ו (א)

                                                      

ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה בהתחשב בנתונים האלה: יחס ההמרה של גז  –מפתח ההמרה יובהר כי הנתונים מעוגלים.   1
מפתח ההמרה ליחידות נפט וגז נוזלי הינו מפתח  BOE 1-שווה ערך ל MMCF 5.8קרי כל  BOE to MMCF ,1:5.8טבעי הינו 

 . BOE 1-שווה ערך ל bbl 1כל קרי  BOE to bbl 1:1 ביחס של
יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן נערך בלי להביא בחשבון מאפיינים נוספים;  –אזהרה       

 .ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך אינה מייצגת שווי כלכלי זהה
 Review of World Energy BP Statistical -ה עלבעיקר  יםבסעיף זה מבוסס המפורטיםנתונים הכלליים אלא אם צוין אחרת, ה  2

(July 2021)על תחזית האנרגיה העולמית ", וThe World Energy Outlook 2021של ה "- Internatinal Energy Agency'  ועל " 
"2021 World Oil Outlook 2045" שלOPEC ,לצפייה בדוחות ראוחברהה ידיעת למיטב םוהינ .: 

-isticaleconomics/stat-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-https://www.bp.com/content/dam/bp/business
 report.pdf-full-2021-review-stats-review/bp 

2021-outlook-energy-https://www.iea.org/reports/world ו-https://woo.opec.org/index.php    

 
 

 מקבץ הנכסים

 (P2) עתודות

ערך חבית -שווה אלפי
 (MBOE)נפט 

 (C2) מותנים משאבים

ערך חבית -שווה אלפי
 (MBOE)נפט 

 Captain 81,162 12,665 מאגר

 GSA 26,479 32,692פרויקט 

 28,080 50,298 (Opereatedנכסים בתפעול קבוצת איתקה )

 47,840 11,364 (Operated-Nonנכסים אחרים )

 107,018 183,561 איתקה נכסי כללסה"כ ל

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
https://woo.opec.org/index.php
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של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית, הכרוכה בעלויות  פעילות חיפושים, פיתוח והפקה

משמעותיות ובחוסר ודאות משמעותי ביותר לגבי עלויות, לוחות זמנים, הימצאות נפט או גז טבעי 

לעתים  והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית. כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות,

חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או אף מביאים לאובדן רוב הקידוחים אינם משיגים תוצאות 

למידע כללי נוסף אודות מאפייני פעילות החיפוש, הפיתוח וההפקה של נפט וגז  ההשקעה או כולה.

 )א( לעיל.1.7.3ראו סעיף טבעי 

בריטניה ובארה"ב קיים מדף היבשת של במרבית האזורים שבהם מצויים נכסי הנפט של החברה ב

שוק משוכלל ביותר הן של נפט והן של גז, ובמרבית המקרים ניתן למכור את ההידרוקרבונים המופקים 

ישירות דרך צנרת הולכה הקיימת במרחק קילומטרים ספורים מפיתוח חדש, בתמורה לתשלום דמי 

חים. במקרים רבים אף מפוק לרובשמחיריה  Open Accessשימוש. בחלק מהמקרים אף מדובר בצנרת 

ניתן למכור את ההידרוקרבונים כבר בכניסה לצנרת במחיר המגלם הנחה מסוימת על מחיר השוק 

 בסכום דומה לעלויות חלופות ההולכה האלטרנטיביות. 

 בודד או מספר רישיונותאו זיכיון רישיון של בשטחו  מצוישדה נפט או גז  ,ובקנדה בבריטניה, ארה"ב

כלול מספר מאגרי נפט שי, וכל שדה יכול ידי רשויות הגז והנפט הרלוונטיות-תנים עלשני או זיכיונות

 1.8.22בחו"ל ראו בסעיף הרשויות המפקחות על נכסי הנפט של החברה לפרטים בדבר  .טבעי ו/או גז

 להלן.

(, Joint Operating Agreementברישיונות בהם ישנם מספר שותפים נחתם הסכם תפעול משותף )

הסכם אשר מסדיר את פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה בין השותפים בנכסי הנפט )להלן: "

שדות הנפט או הגז, המשתרעים על יותר מרישיון אחד, מ חלקלגבי "(. JOA" או "התפעול המשותף

 Unitisation and Unit Operatingעל הסכם נוסף הנקרא הסכם איחוד )ומים השותפים השונים חת

Agreement  אוUnitisation and Joint Development Operating Agreement המסדיר את הפעילות בשטחים )

 "(.הסכם איחודעולות הפקה של נפט וגז בנכס )להלן: "המאוחדים, לרבות פ

  בריטניה (1)

החלק , כאשר אירופהבגודלה ב שנייההוהגז הטבעי בריטניה היא מפיקת הנפט  ,חברהלמיטב ידיעת ה

בים  של בריטניה מדף היבשתממאגרים שבשטח  בריטניהב מופקיםוהנפט הטבעי הגז המכריע של 

קיימת צנרת ענפה המובילה את הנפט והגז בשטח מדף היבשת של בריטניה "(. Offshore)"הצפוני 

 .המצויים בחופי בריטניהבפלטפורמות המצויות בים לטרמינלים הטבעי המופק 

 ארה"ב (2)

עולם, וקנדה היא מפיקת ב שונהמפיקת הנפט והגז הטבעי הרא היאלמיטב ידיעת החברה, ארה"ב 

 .עולםהחמישית בהגז הטבעי  הרביעית בעולם, ומפיקת הנפט

, קיים ניסיון עשיר ורב שנים של חיפושים, פיתוח Tauבו מצוי נכס הנפט  ,במפרץ מקסיקו בארה"ב

והפקה של נכסי נפט וגז, וכפועל יוצא תשתיות טיפול והולכה של נפט הינן שכיחות ביותר. במרבית 

רה מבוססים הן על ידע המקרים, פיתוח של נכסי נפט וגז באזורים שבהם מצויים נכסי הנפט של החב

וניסיון מקומי שנצבר ביחס לנכסים קרובים ודומים והן על שימוש נרחב בתשתיות קיימות. נסיבות 

אלה, לרוב, גורמות לכך שתהליך הפיתוח של נכסי נפט יהיה קצר יותר ובעל הוצאות הון נמוכות יותר 

 מאשר מקבילות רבות במקומות אחרים בעולם. 

 קנדה (3)
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ק"מ  350 -של החברה בקנדה יצוין כי מכיוון שהינו מצוי במים עמוקים במרחק של כ לגבי נכס הנפט

מזרחית לניופאונדלנד שבמזרח קנדה, ככל שתהיה תגלית נפט או גז משמעותית שתאפשר פיתוח 

  מסחרי של הנכס, עלויות הפיתוח תהיינה גבוהות יחסית.

 תחום הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על  (ב)

פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט וגז במדינות אשר בשטחיהן מתבצעת לפרטים אודות הרגולציה 

 להלן. 1.8.22ראו סעיף טבעי 

  בתחום וברווחיותושינויים בהיקף הפעילות  (ג)

תעשיית הנפט והגז העולמית מושפעת מאד משינויים ברמות ההיצע והביקוש, ומחירי הנפט הגולמי 

מאופיינים בתנודתיות רבה. שלושה גורמים משמעותיים המשפיעים על מחירי הנפט הגולמי הינם 

 OPEC – Organization of the Pertoleum Exporting)היקף האספקה של נפט ממדינות אופ"ק 

Countries),3  היקף האספקה של נפט ממדינות שאינן חברות באופ"ק ורמת הביקוש העולמית לנפט

גולמי. מחירי הנפט הגולמי מושפעים גם מיכולות הייצור ועלויותיהן, ומרמת ההתפתחות של יכולות 

 .הפקת אנרגיות נקיות או זולות יותר

  בריטניה (1)

ועד  2014החל משנת וירדה בשנים שלאחר מכן,  90 -הפקת נפט בבריטניה הגיעה לשיא בשלהי שנות ה

את שיעור הפקת  הקטינהבריטניה  2020-2019ובמהלך השנים חלה עליה בהפקת הנפט,  2019שנת 

כאשר וירדה בשנים שלאחר מכן, , 2005צריכת נפט בבריטניה הגיעה לשיא בשנת  .8.0%-בכ הנפט

החלה מגמה של  2018החל משנת . צריכת הנפט עלתהחל שינוי במגמה ו 2017-2013ך השנים במהל

(, אותה ניתן לייחס 2019)לעומת  22.2%-חלה ירידה של כ 2020ירידה בצריכת הנפט, כאשר בשנת 

 למשבר הקורונה.

רידה אשר וירדה בשנים שלאחר מכן, י 2000-תחילת שנות הבהפקת הגז הטבעי בבריטניה הגיעה לשיא 

 2018, ובשנת הטבעי הגזשל תפוקת ההפקה עלתה  2017-2015במהלך השנים  .2014התמתנה בשנת 

ירידה בביקוש  חלה 2020. בשנת העוקבות בשנים גם נמשכה הירידה מגמת. 3.1%-הייתה ירידה של כ

  ומאז ירדה., 2010. צריכת הגז הטבעי הגיעה לשיא בשנת הקורונה למשברלייחס  ניתןלגז טבעי, אותה 

, הפקת הנפט ירדה בקצב מהיר יותר מאשר הצריכה, והפכה את בריטניה לתלויה 2010החל משנת 

 . ביבוא של נפט גולמי ושל מוצרי נפט

למרות היותה יבואנית של נפט ומוצרי נפט גולמי, בריטניה היא עדיין אחת מיצרניות ויצואניות הנפט 

 הגדולות ביותר באירופה. 

הנפט והגז הטבעי יישארו חלק ( ""OGA)להלן:   Oil and Gas Authority-ה לפרסומים שלבהתאם 

חיונית כדי נשארה המדף היבשתי של בריטניה  שטחחשוב מתמהיל האנרגיה של בריטניה, וההפקה מ

, בשטח 2021בחודש ספטמבר  OGA-ה שפרסמה דוחעל פי . בריטניהבהאנרגיה  למוצרי לעמוד בביקוש

מיליארד שווה ערך  11.2-כ שלעתודות בהיקף  2020מדף היבשת בבריטניה קיימות נכון לסוף שנת 

  .(BBOEחביות נפט )

 ארה"ב וקנדה (2)

                                                      

, ניגריה, לוב, כווית, עיראק, המשוונית גינאה, גבון, איראן, אקוואדור, אנגולה'יריה, אלג המדינות בארגון חברות, הדוח למועד נכון  3
 וונצואלה.-ו הערביות האמירויות איחוד, סעודיהקטאר, , ונגוק
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ארה"ב צפויה להמשיך ולהוביל  .הגדולה בעולם הטבעיוהגז  צרכנית הנפטהמפיקה וארה"ב הינה 

בראש רשימת צרכניות הנפט בעולם בשנים הקרובות. לאור הגידול בהפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב 

הפכה ארה"ב בשנים האחרונות ליצואנית "נטו" של נפט וגז טבעי )היינו: מייצאת יותר נפט וגז מאשר 

נו שוק משוכלל ומפותח, בו רוב הנפט והגז היא מייבאת(. יצוין, כי שוק הנפט והגז הטבעי בארה"ב הי

  .4גל לקלוט את כל הכמויות המופקותהמופק נמכר לשוק המקומי המסו

עיקר הפקת הנפט של קנדה נעשית מחולות הנפט ושדות הנפט . קנדה גם היא יצואנית נטו של נפט וגז

כמו  .הביקוש המקומי של קנדה עולה עלוהנפט כיום היצע הגז הטבעי המצויים במערב המדינה.  הכבד

משולב באופן אינטגרלי עם השוק האמריקני, ובשל כך קנדה מייצאת הקנדי  גז הטבעישוק ה כן,

  .לארה"ב את ההיצע העודף של הגז הטבעי שלה

 התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות (ד)

עשויות להשפיע על המחירים תנודות במחירי הנפט והגז, כמו גם תנודות במחירי הדלקים החלופיים, 

ידה )אם וככל שיעלה בידה -שאותם תוכל לקבל החברה מלקוחותיה בגין נפט ו/או גז טבעי שיימכר על

להשיג את מטרותיה ולהגיע להפקה מסחרית בנכסיה בארה"ב ובקנדה(, אשר ישפיעו על כדאיות 

החברה אם להיכנס ההפקה, על קבלת ההחלטה אם פיתוחו של מאגר כלשהו כלכלי ועל החלטת 

  לפעילות חיפושים ו/או פיתוח, אם לאו.

 2015ועד ינואר  2014שנרשמה החל מחודש יוני  50% -בשיעור של כירידת מחירי הנפט כך לדוגמא, 

, ובעקבות כך, חלה ירידה בתעריפיהם של הביאה לירידת הביקוש לציוד קידוחים ולספקי שירותים

  .5הקידוחספקי השירות ובמחירי ציוד 

 U.S. Energy Information Administration -ה תחזית האנרגיה שנתית שפורסמה על ידי על פי ממצאי

להיות ספקית עולמית חשובה של נפט גולמי וגז  ארה"ב צפויה להמשיך 2022,6 מרץבחודש  (EIA -)ה

  טבעי.

 קצבי על ולהשפיע עתידית קידוחים לפעילות, מחיר הנפט הוא המניע העיקרי EIA-ההערכות  פיל

הפקת נפט בכמויות שיא  צפויהנוכח הביקוש הגדל במשק האמריקאי ומחוצה לו, , לדידם. ההפקה

גבוה החל משנת  בקצב כאשר הפקת הנפט והגז הטבעי צפויה להישאר ,השנים הקרובות 30במהלך 

ט והגז הטבעי הנפ משוק אינטגרלי. כמו כן, להערכתם, ארה"ב תמשיך להיות חלק 2050עד לשנת  2023

 .תעולמיה לצריכההעולמי ומקור משמעותי 

  שינויים טכנולוגיים (ה)

 .Shaleבשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהפקה המסחרית בארה"ב של נפט וגז טבעי ממאגרי 

Shale אבן מאגר קשה )חרסית או פצלים( בעלת מוליכות ונקבוביות נמוכות. הפקת הנפט או הגז  אהי

 ,Hydraulic Fracturingמתאפשרת באמצעות יישום טכנולוגיות של סדיקה הידראולית ) אלומפצלים 

or Fracking וקידוחים )( אופקייםHorizontal Drilling .)פי הערכות ה-על- EIA 46% -כ 2035, עד שנת 

  .Shale Gasמתפוקת הגז בארה"ב תתבסס על 

                                                      

: (EIA:)להלן  AdministrationU.S. Energy Information -ראו באתר ה   4
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/AEO_Narrative_2021.pdf  

 " EIA "Oilfield costs fall following decline in oil prices -אתר ה מתוך  5
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=21712 

6  https://www.eia.gov/outlooks/aeo/  

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/
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הליכי הפקה רגילים, אך ניתן כיום להפיק במסגרת תבמאגרים אינו מנוצל המצוי מהנפט גדול חלק 

ממנו על ידי שימוש בטכניקות הפקה מורכבות יותר כגון שימוש בהזרקת חום, כימיקלים, פחמן חלק 

( או גזים אחרים. טכניקות אלו משמשות בהצלחה במספר מדינות מזה עשרות שנים, 2COחמצני )-דו

ם לקבוצת איתקה זכויות, הבחלק מנכסי הנפט ב. EOR - Enhanced Oil Recoveryוהן מוכרות בשם 

  .EOR.מתבצעת הפקה באמצעות שימוש בטכניקות 

 )ה( לעיל.1.7.3למידע נוסף אודות שינויים טכנולוגיים ראו סעיף 

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות (ו)

 לעיל. )ו(1.7.3 סעיףראו  גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילותלמידע אודות 

 במערך חומרי גלם וספקיםשינויים  (ז)

 להלן. 1.8.16 סעיף ראו שינויים במערך חומרי גלם וספקיםלמידע אודות 

 כניסה ויציאה חסמי (ח)

חסמי הכניסה העיקריים של תחום הנפט והגז הינם הצורך בקבלת היתרים ורשיונות לביצוע חיפושים, 

נכסיה פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי מאת הרשויות המוסמכות בכל מדינה אשר בשטחיהן מצויים 

ו/או מבעלי הקרקע, וכן קיומה של יכולת פיננסית  7של החברה ובכפוף לרגולציה החלה בכל אזור

לביצוע השקעות כספיות בהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה יחסית, הדרושות לביצוע הפעילות בתחום. 

לחיפוש כמו כן, עיסוק בתחום הפעילות דורש מומחיות רבה, לרבות לצורך איתור נכסים מתאימים 

 או הפקה. 

 חסמי היציאה העיקריים מתחום הפעילות הינם חובת פירוק מתקני הפקה לפני נטישת שטח נכסי נפט

ד. בנוסף, עקב היכולות המקצועיות והכלכליות ו, הכרוכה לעתים בעלויות משמעותיות מאוגז

מוגבל, דבר העלול הנדרשות בתחום הפעילות מספר הקונים הפוטנציאליים לנכסי נפט וגז, הוא לעתים 

 ליצור עיכוב ביכולת למכור את הנכסים במחיר המתאים ולצאת מתחום הפעילות.

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות (ט)

השימוש באנרגיה מתחדשת בבריטניה, בעיקר בסקטור החשמל, הוכפל בעשור האחרון. עם זאת, נפט 

על פי פרסומים של סוכנות  .וגז טבעי ממשיכים להיות חלק הארי בצריכת האנרגיה של בריטניה

 .בבריטניה 50%מעל עשוי להיות השימוש באנרגיות מתחדשות  2030שנת להאנרגיה העולמית, עד 

בארה"ב וקנדה קיימת מגמה של גידול ביצור אנרגיה ממקורות מתחדשים )ובעיקרם ייצור חשמל 

בשנים האחרונות נעשים מאנרגיה סולארית, רוח ומפלי מים( המחליף שימוש בנפט, גז ופחם. כך, 

  .מאמצים בארה"ב להגברת השימוש במקורות אנרגיה חליפיים ופחות מזהמים

 מבנה התחרות בתחום הפעילות (י)

 להלן. 1.8.11לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ראו סעיף 

 הפעילות תחוםהקורונה והשפעתו האפשרית על  משבר (יא)

 חסרת תקדיםמקרו כלכלית  סביבהבהתאפיינה ב 2020תחילתה של שנת , לעיל 1.6.6 בסעיף כמפורט

 +OPECהסכמות ביטול ( וCovid-19ביקוש לנפט עקב התפשטות נגיף קורונה )ב ירידהומאתגרת. 

שווקים הפיננסיים. תופעות אלו הובילו לירידות בשוק הנפט ובקיצונית  תיותתנוד הובילו ליצירת

                                                      

 .להלן 1.8.22על תחום הפעילות ראו סעיף  האודות הרגולציה החל לפרטים  7
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חברות  התוצאות שלמחירים בשוק הנפט ועל  לירידתאשר הובילו  WTI -וה  Brent-חדות במדדי ה

  האנרגיה.

גם בעת את המשך פעילותה , קיימה איתקה מספר פעולות שמטרתן לאפשר תפשטות הנגיףנוכח ה

ל התפשטות הנגיף בקרב עובדיה מוקדת בכדי להפחית את הסיכון שהנוכחית. איתקה פעלה בצורה מ

העובדים עמה, זאת במטרה להגן הן על בריאות עובדיה והן על ההיבטים התפעוליים  והספקים

א האפשרות נוכח התפשטות הנגיף, הי איתקההתה . הסיכון העסקי החמור ביותר שזיאיתקהב

ם השונים, תוביל לעצירה כוללת של פעילות ההפקה. מייה בקרב עובדיה הפועלים במתקנים הישהדבק

, המהווים את Captainובמאגר  GSAלפגוע בפעילות השוטפת בנכסי הנפט בפרויקט עלולה הדבקה זו 

בחומרתו של הסיכון  איתקההנכסים המהותיים ביותר מבין כלל נכסי איתקה. בהתאם לכך הכירה 

 ופעלה כאמור. 

שאף אם יתגלו מקרים חיוביים  טיחלהב שנועדו לאפשר לאיתקהעדים ננקטו צ כדי לצמצם את הסיכון

שיש ולהעביר חזרה אל אזורי החוף עובדים  על גבי המתקנים, תעמוד לרשות איתקה היכולת לבודד

נגיף  יכנשא ובמתקנים הימיים שהתגלהעובדים . מעת תחילת התפשטות הנגיף, חשד כי נדבקו בנגיף

 .OGA-ה בחזרה לאזורי החוף בהתאם להנחיות ולבידוד והוטס דייבאופן מי והועבר קורונהה

היעילות  רמתלומר כי  ניתןשל פעילות לצד נגיף הקורונה,  תייםשנ ובחלוף ,הדוח אישור למועד נכון

 נכוןעליהן.  ולהע אף ולעתים, המגיפה פרוץ לפני בימיםאליהן הגיעה איתקה  תולרמ החזר בהפקה

חזרו לתוקף, והנהלת איתקה מאמינה  Capex -וה התחזוקה עבודות כל, כמעט הדוחות אישור למועד

 בבריטניה החיסונים מבצע כי, יצויןשהחברה יכולה להמשיך לפעול בבטיחות וביעילות חרף המגפה. 

. ההפקהותשפיע באופן ישיר על הגדלת  מידת הסיכון לעובדים תרד כי מעריכה ואיתקה בעיצומו נמצא

 להלן. )ג(1.8.26 סעיף ראונוספים  לפרטים

 נכסי הנפט של החברה בחו"ל בדבר פרטים

 ים הצפוניאזור המדף היבשת של בריטניה בב איתקהשל נכסי הנפט  1.8.4

 כללי (א)

החל  .שברון את עסקתאיתקה,  השלימה קבוצת 2019 נובמבר חודשבלעיל,  )ד(1.1.8 כאמור בסעיף (1)

שברון  נכסיה שלממועד ההשלמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות בקשר עם 

, וכן 8, בין היתר, עשרה שדות נפט וגז מפיקים בשטח מדף היבשת של בריטניהכללואשר , בים הצפוני

 .מתקני הפקה, טיפול ואחסון, והכל כמפורט להלן

 רישונותל OGA -ידי ה-רישיונות חדשים במכרז שנערך על בשבעהזכתה איתקה  2020ספטמבר  בחודש (2)

; שני רישיונות סביב שדה Captain שני רישיונות סביב שדה ;נפט וגז בשטח מדף היבשת בבריטניה

Alba שני רישיונת סביב שדה ;Cook ורישיון אחד סביב שדה ;Stella.  

רכשה  ,קבוצת איתקה במסגרתההושלמה עסקה  2021בחודש דצמבר לעיל,  )ה(1.8כאמור בסעיף  (3)

. המועד הקובע לרכישת הזכויות הנוספות הינו ביום Albaשנמצא במאגר  p.213זכויות נוספות ברישיון 

                                                      

שבתפעול קבוצת איתקה ומקבץ נכסי  Alder, Erksine, Alba, מקבץ נכסי הנפט המפיקים Captain ובכלל זאת נכס הנפט המפיק  8
, שאינם בתפעול קבוצת איתקה. לפרטים Britannia, Brodgar, Callanish, Enochdhu, Jade, Elgin-Franklin הנפט המפיקים

 .בדבר נכסים אלו ראו פירוט בטבלאות להלן
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-כמפעיל במאגר, מחזיקה בזכויות בשיעור של כ . לאחר השלמת העסקה, איתקה המשמשת1.1.2021

)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  5 מיום החברהראו דוח מיידי של במאגר. לפרטים נוספים  36.7%

  (, אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה.2021-01-176016

 הושלמה עסקה במסגרתה, לאחר מועד הדוח, 2022 פברוארבחודש לעיל,  )ו(1.1.8כאמור בסעיף  (4)

שדות  9אשר בשטחם  MonArbבנכסי נפט באזור  41.03%-בשיעור של כזכויות  רכשה קבוצת איתקה

לפרטים . 1.1.2021המועד הקובע לרכישה הינו ביום  .9נפט מפיקים, וכן זכויות בנכסי נפט נוספים

(, ומיום 2021-01-162765)מס' אסמכתא:  3.11.2021נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

(, אשר 2022-01-015367)מס' אסמכתא:  6.2.2022(, ומיום 2022-01-000874)מס' אסמכתא:  2.1.2022

 ייה.המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפנ

 

                                                      

ממוקמים באזור הים  Marubeniשל  נכסי הנפט. כלל Pickerill-ו Renee, Rubie שדות כן, וColumba Terraces נכסי נפט באזור 9
 לפרטים בדבר נכסים אלו ראו פירוט בטבלאות להלן. .קבוצת איתקההצפוני במדף היבשת של בריטניה ואינם בתפעול 
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 מפת נכסי איתקה (5)

, קבוצת הנכסים בתפעול איתקה וקבוצת הנכסים GSA, פרויקט Captainהנפט המפיק נכס נכסי הנפט של איתקה נחלקים כאמור לארבע קבוצות עיקריות: 

 האחרים. 

 :הצפוניכסי הנפט של איתקה במדף היבשת של בריטניה באזור הים נ מיקום את המציגה מפה להלן

 

 



 174 -א 

 

  )במאוחד( איתקה נכסי לכלל ביחס מזומנים ותזרים משאבים תונינ (ב)

 כללי (1)

נכון  ביחס לכלל נכסי איתקה )במאוחד(, נתוני משאבים ותזרים מזומנים מהווןלפרטים בדבר 

 NSAIהסכמת מכתב זה  לדוח 'ב נספחכמצ"ב . NSAI לדוח 2 סעיףראו , 31.12.2021ליום 

 להכללת הדוח האמור בדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה.

שנרכשו לאחר מועד לנכסי הנפט ביחס  נתוני משאבים ותזרים מזומנים מהווןלפרטים בדבר 

 משאבי דוחל 2 סעיףראו , 31.12.2021נכון ליום   Marubeni,עסקתהדוח, במסגרת השלמת 

Marubeni . הסכמת מכתב זה  לדוח 'ב נספחכמצ"בNSAI  ,להכללת הדוח האמור בדוח זה

 .לרבות בדרך של הפנייה

 התאמה בין נתוני דוחות קודמים ביחס לכמות העתודות המשויכות לנכס הנפט (2)

ביחס לנכסי  , אשר כלל הערכת משאביםNSAIפרסמה החברה דוח משאבים של  22.3.2021ביום 

"(. להלן פרטים הדוח הקודם( )להלן: "2021-01-040680 )מס' אסמכתא: 31.12.2021הנפט, ליום 

בדבר ההבדלים העיקריים בין כמויות המשאבים שיוחסו לנכסי הנפט של איתקה על  םתמציתיי

 :(MBOE)ערך חבית נפט -אלפי שווה במונחיפי דוח המשאבים הנוכחי לעומת הדוח הקודם, 

 וםלי 
31.12.2020 

"כ סה
 הפקה
 במהלך

 שנת
2021 

"כ סה 31.12.2021 ליום
 שינוי
 בכמות

 

 אחוז
 שינוי

 לפי"כ סה
  הדוח

 הקודם

סה"כ 
לפי 

הדוח 
הקודם 

בהתחשב 
 בהפקה

 NSAIדוח  לפי"כ סה
 העדכני

"כ סה
עתודות 

 P2מסוג 
195,494 21,395 174,099 183,561 9,462 (1) 

 של עליה
 %5 -כ

"כ סה
משאבים 
מותנים 

 C2מסוג 

102,113 - - 107,018 4,905 (2) 

של עליה 
 5% -כ

"כ סה
משאבים 

 P2מסוג 
 +C2 

297,607 21,395 276,212 290,579 14,367 

של  עליה
 5% -כ

 

העדכני, כמפורט בטבלה לעיל, נובעים בעיקרם  NSAIבין נתוני הדוח הקודם לנתוני דוח  השינויים

  :להלן מהנתונים

אומדן  ירד, Vorlich -ו Captain, Elgin Franklinבשדות  P2מסוג  אומדן העתודות הנותרות (1)

 התווספוכן , ועלה Harrier -ו Britannia, Cook, Pierce, Stellaבשדות  העתודות הנותרות

 .Alba שדהת ההשתתפות ביווהעלייה בזכו Jade Southתגלית  בעקבותעתודות 

 כן, ועלה Harrier -ו Erskine, Stella ,Leverettבשדות  C2המשאבים המותנים מסוג  אומדן (2)

 C2. אומדן המשאבים המותנים מסוג Fotlaתגלית  בעקבות 2C מסוג מותנים םמשאביהתווספו 

 נכסי זכיונותהחזרת , וכן חלה ירידה באומדן המשאבים המותנים בעקבות ירד Captain בשדה

 .Surprise -ו Nutmeg הנפט

 (.MMBOE) נפט חביות ערך שווה מיליון 21.4-לכ הסתכמה 2021 בשנת ההפקה סך
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לנכסי הנפט יובהר כי נתוני המשאבים המפורטים לעיל אינם כוללים משאבים המיוחסים 

הייתה  Marubeniאילו עסקת . Marubeni שרכישתם הושלמה לאחר מועד הדוח, במסגרת עסקת

שווה מיליון  23-היו גבוהות ב איתקהנטו הנותרות של  P2 -, עתודות ה31.12.2021-נסגרת לפני ה

. P2 -עתודות  (MMboeשווה ערך חביות נפט )מיליון  207-ובסה"כ כ(, MMboeערך חביות נפט )

 -נכון ל Marubeniלמידע נוסף בנושא עתודות ותזרימי מזומנים מהוונים הנוגעים לנכסי עסקת 

 .Marubeni משאבילדוח  2, ראו סעיף 31.12.2021

, אשר כלל הערכת משאבים ביחס לנכסי NSAIפרסמה החברה דוח משאבים של  2.1.2022ביום 

הדוח ( )להלן: "2022-01-000874)מס' אסמכתא:  31.12.2020יום ל, Marubeniשל חברת  הנפט

לפרטים בדבר ההבדלים העיקריים בין כמויות המשאבים שיוחסו  "(.Marubeni של הקודם

של  לעומת הדוח הקודם ,הנוכחי Marubeniעל פי דוח משאבי  Marubeniלנכסי הנפט של 

Marubeni  משאבי דוחל 4-ו 3סעיפים ראו Marubeni. 

 בדבר קבוצות הנכסים העיקריים של קבוצת איתקה. נוספיםלהלן יובאו פרטים  

 Captain מאגר (ג)

 כללי (1)

שדה ( וגז טבעי )להלן: "heavy oilקמ"ר ומכיל נפט כבד ) 85-משתרע על שטח של כ, Captainשדה 

Captain שדה .)"Captain ( :אזור 1מחולק לשלושה אזורים )A  שהוא האזור המרכזי, ובו מצויות

 -; והפקה בארות 14מצויות שהוא האזור המזרחי של השדה, ובו  B( אזור 2בארות הפקה; ) 19

בארות הפקה. אזורים אלה  3, הממוקם בחלק המזרחי הרחוק של השדה, ובו מצויות C( אזור 3)

לאזור מצפון מהזכויות בו.  85% -, אשר קבוצת איתקה מחזיקה בP.324נמצאים תחת רישיון 

 P .2514 -ו P.2513 Captain Extensionשני רישיונות נוספים בשלב החיפושים, רשיון זה, ישנם 

Housedon. 

 ,(Suprise-ו Nutmeg נכסים לא מפיקים ) שנישל  רשיוןאיתקה השיבה  2021במהלך שנת 

  .Captainהסמוך לשדה  P.2356- רישיוןבשטח שנמצאים 

, השיטה נועדה לשפר את קצב זרימת הנפט EOR בשיטתהפקה איתקה מיישמת  Captainבשדה 

ידי העלאת צמיגות באמצעות הזרקת פולימרים אל הבארות. נכון למועד אישור הדוח, באזור -על

A  של שדהCaptain  בארות  5 -ים ו-בארות הפקה בהן נעשה שימוש בהזרקה של מי 3קיימות

 שימוש נעשה בהן הפקהבארות  4קיימות  Captainשל שדה  Bהזרקה של פולימר. כמו כן, באזור 

הוסדר מנגנון לשימוש בפולימר בדומה לזכויות  עסקת שברוןיצוין כי במסגרת  .מיםהזרקה של ב

 השימוש שהיו טרם הרכישה.

הפקה וטיפול, ומשם מאוחסן  מתקניי נמטופל באמצעות ש Captainהנפט הגולמי שמופק משדה 

 floating production storage & offloadingבמתקן צף להפקה, אחסון ופריקה של הנפט )

vessel" :שנמצא באזור המתקן הצף( )להלן בסעיף זה ,)"A ( 100%של השדה והינו בבעלות מלאה )

(. מהמתקן הצף, הנפט הגולמי מועבר למכליות P.324רישיון ) Captainשל כל השותפים בשדה 

 המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי, ומשם ישירות ללקוחות.  (shuttle tankers)נפט 

 :פרטים כלליים (2)
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

  Captain שם נכס הנפט:

-ממוקם בים הצפוני במדף היבשת של בריטניה, כ Captain אגרמ מיקום:
 מטר  105.5 -ק"מ מקו החוף של בריטניה, בעומק מים של כ  145

ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג סוג נכס הנפט 
 זה:

-רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוענקו על
 ידי ממשלת בריטניה

 Captain  תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.324 - 10.6.1981 
Captain Extension 
P.2513 – 1.12.2020 
Housedon 
P.2514 – 1.12.2020 

 Captain נכס הנפט:תאריך פקיעה מקורי של 
P.324 - 15.3.2018 
Captain Extension 
P.2513 – 1.12.2026 
Housedon 
P.2514 – 1.12.2025 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת 
 נכס הנפט: 

Captain 
P.324 - 12.3.2018 
 

 Captain תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
p. 324 -   

פקיעה לגביו. הרישיון עלול  הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך
 חודשים רצופים. 12לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 

Captain Extension 
P.2513 – 1.12.2026 
Housedon 
P.2514 – 1.12.2025 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת 
יש  –נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 
 לציין את תקופת ההארכה האפשרית:

P.2513 – 
בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתוכנית העבודה, תקופת 

 1.12.2042הרישיון ניתנת להארכה עד ליום 
 

P.2514- 
בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתוכנית העבודה, תקופת 

, והארכה נוספת עד 1.12.2029הרישיון ניתנת להארכה עד ליום 
730.9.204   

 Ithaca UK (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת 

החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים 
 האמורים:

Captain 
P.324: 
Ithaca Group - 85% 
Dana Petroleum (E&P) Limited ("Dana Petroleum")10 
15% 
Captain Extension, Housedon 
P.2514 & P.2513:  
Ithaca Group - 100% 
 

 

                                                      

שהיא חברת הנפט והגז  Korea National Oil Corporation( של 100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  10
 הלאומית של דרום קוריאה. 
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 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

 פירוט נושא

 :P.324, P.185 תאריך הרכישה:

א י, וה2019במאי  29ביום  מהשנחת עסקת שברוןהזכויות נרכשו במסגרת 
 1.1.2019בתוקף מיום 

P.2514 & P.2513: 

 .בבריטניהלמכרזי רישיונות  32הזכויות נרכשו במכרז מס' 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
 בנכס הנפט:

 באמצעות החזקותיה של החברה )בשרשור( במניות חברת איתקה

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות 

 מנכס הנפט )בכפוף להשלמת העסקה(: 

Captain 
P.324- 85% 
Captain Extension, Housedon 
P.185, P.2356, , P.2514, P.2513: - 100% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של החברה בהשקעה המצטברת בנכס 

חמש השנים שקדמו ליום הנפט במהלך 
)בין אם הוכרה  2021האחרון של שנת 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(: 

 מיליון דולר  328-כ

 

 :פעילות טרם ההחזקה בנכסים ופרטים נוספים (3)

, Aהחל פיתוח השדה. באזורים  1995ידי צד שלישי, ובשנת -על 1977התגלה בשנת  Captainשדה 

B ו- C אשר בשטח הרישיון ,P.324 בהתאמה. 2006ובשנת  2001, בשנת 1997, החלה הפקה בשנת , 

ם הוק 2000וטיפול. בשנת הפקה  מתקןשל השדה המתקן הצף, ו Aהותקנו באזור  1996בשנת 

כאמור.  1996בשנת  םשהוק ןהראשו מתקןשחוברה באמצעות גשר ל ףהפקה וטיפול נוס מתקן

ימית -של השדה. מערכת צנרת תת Bימית באזור -הותקנה מערכת צנרת תת 2000כמו כן, בשנת 

של השדה. כל המתקנים  Cמנת לאפשר את המשך הפיתוח של אזור -על 2006נוספת הותקנה בשנת 

 (. P.324רישיון ) Captainות השותפים בשדה האמורים לעיל הינם בבעל

הוענקו  2018, ובאוקטובר P.185-וב P.324ברישיונות  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000בשנת 

 במסגרת מכרז. OGA-ידי ה-על P.2356הזכויות ברישיון  IOGL -ל

לתוכנית הפיתוח של השדה  OGA -את אישור ה  Captain, קיבלו השותפים בשדה2018בנובמבר 

 Aאזור  –. תכנית הפיתוח תיושם בשני שלבים )שלב א' EOR -המתייחסת לפעולות הפיתוח של ה

שבע של השדה( והיא כוללת בעיקרה, התחייבות לקידוח  C -ו Bאזורים  -של השדה, ושלב ב'

נכון הנפט. יכולת ההשבה של את  הגבירבארות נוספות, והזרקה של פולימרים לשדה על מנת ל

 בארות ם שלקידוחי חמישה הדוח, הושלם שלב א' לתוכנית הפיתוח, אשר כלל אישור למועד

המשך  הקורונה מגיפת בעקבות. של השדה Aהזרקת פולימרים באזור מתקנים ל שניוכן  הפקה

 .הושלם טרם הפיתוח תוכנית

 : עמידה בתוכנית עבודה (4)

 למיטב ידיעת החברה, תכנית העבודה המחייבת בנכסים הנ"ל, עד למועד דוח זה, קוימה במלואה. 

 : תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (5)
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החל מיום  Captain אזורבבנכסי הנפט  להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל

 וכן תיאור תמציתי של הפעולות המתוכננות: , 1.1.2019

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה ותכנית העבודה המתוכננת

 

תקציב כולל משוער 
 לפעולה ברמת נכס הנפט 

 )במיליוני דולר(

היקף השתתפות בפועל של 
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

 החברה בתקציב 
 )במיליוני דולר(

 -סיום שלב א' ל - Captainשדה  - Aאזור  •   2019
EOR  

 78 -כ 92 -כ

מספר פעולות לרבות החלפה של צנרת תת  • 2020
 ICSS-ה ושדרוגמימית, תחזוקת האסדה 

(Integrated Control and Safety System.) 

 32-כ  38-כ

ושדרוג  Aקידוח מתמשך באזור  ביצוע •  2021
 מתקנים

אישור  - Captainשדה  - C -ו Bאזור  •
 EORתוכניות להרחבת יישום שיטת 

באזורים ופיתוח של השכבות התחתונות של 
 המאגר

• Nutmeg, Suprise -  קבלת החלטה לביצוע
 קידוח אקספלורציה בהתאם לתנאי הרישיון

 משיקום כחלק פולימרים המשך הזרקת •

 109-כ 128-כ

ושדרוג  Aביצוע קידוח מתמשך באזור   • 2022
 מתקנים

הזרקת  המשך Captainשדה  - C -ו Bאזור  •
 פולימרים

 238-כ 280-כ

ושדרוג  Aקידוח מתמשך באזור  ביצוע •  2023
 מתקנים

הזרקת  המשך Captainשדה  - C -ו Bאזור  •
 פולימרים

 217-כ 256-כ

ושדרוג  Aקידוח מתמשך באזור  ביצוע • ואילך 2024
 מתקנים

הזרקת  המשך Captainשדה  - C -ו Bאזור  •
  פולימרים

 767-כ 901-כ

המידע בדבר הפעולות המתוכננות בשדה הנפט, לרבות עניין  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
עלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
ומבוססים על הערכות של קבוצת איתקה התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג 

כלכליים, שינויי רגולציה, יכולת טכנית, זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם אויר, תנאים 
בשליטת החברה. לאור זאת, ביצוע תוכנית העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים והעלויות, 

 עשויים להיות שונים באופן מהותי לעומת ההערכות המפורטות לעיל.

 : Captainמאגר שיעור השתתפות בפועל בהוצאות והכנסות הקשורות ב (6)

, המיוחסים למחזיקי םנכסיקבוצת הבהוצאות ובהכנסות הקשורות ל שיעורי ההשתתפות בפועל

בטבלאות הזכויות ההוניות של החברה, זהים לשיעור הזכויות של איתקה בנכסים אלו, כמפורט 

בריטניה לעיל )"פרטים כללים"(, הואיל ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת  (2בפסקה )

 או לצדדים שלישיים ולא משולמים תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות

 בהכנסות ובהוצאות. 

 : תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכסים (7)

 (:  P.324)רישיון  Captain( בשדה JOAהסכם תפעול משותף ) .א

נעשה בהתאם להסכם תפעול משותף  P.324פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת רישיון 

"(. נכון למועד ההסכם" או "JOAותוקן מעת לעת )להלן בסעיף זה: " 25.4.1997אשר נחתם ביום 
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 Ithaca Energy (UK) Limited (“IEUK”), Ithaca Minerals הדוח, הצדדים להסכם הינם

(North Sea) Limited ו- Dana Petroleum (E&P) Limited עוסקות, בין היתר, , והוראותיו

בנושאים הבאים: קביעת שיעורי ההשתתפות של הצדדים בנכס; הבעלות בנכס; הפיקוח, הבקרה 

וחלוקה של הסיכון בקשר עם פעולות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז בנכסים; 

( וכן AFEהפרוצדורה וההליכים להגשה ולאישור תכנית עבודה, תקציבים והרשאות להוצאה )

מתייחסות לנושאים  JOA's -חל עליהם. כמו כן, הוראות ה JOA -וע פעולות בשטחים שהלביצ

הבאים: צדדים בעלי עניין משותף; חובות וסמכויות המפעיל המיועד בנכס; ועדת התפעול 

המשותפת, סמכויותיה, זכויות ההצבעה ואופן קבלת החלטות; המנגנונים לצורך קבלת החלטות 

, פיתוח והפקה ואופן קביעת התקציבים; העברה של זכויות בנכס נפט; לביצוע פעולות חיפושים

מאפשר  JOA -הוראות נטישה; התחייבויות; יישוב סכסוכים; וכן נהלים חשבונאיים. יצוין כי ה

העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס, כולן או חלקן, רק אם הנעבר הינו בעל יכולת פיננסית 

ר בנעבר שהינו צד קשור. זכות ההעברה של שותף ברישיון כאמור ו/או טכנית, לרבות כאשר מדוב

כפופה לזכות קדימה של שאר השותפים )למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור לשותף המעביר(, 

 המעניקה להם קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי.

כלל השותפים בנכס (, תפעל הן בכובעה כמחזיקה זכויות בנכס והן לטובת IEUKהמפעילה )

בכובעה כמפעילה תחת פיקוח של ועדת התפעול המשותפות. הגדרות תפקידה של המפעילה 

( לביצוע פעולות AFE( הגשה ואישור תכניות עבודה, תקציבים, והרשאות להוצאה )iכוללות: )

( תכנון, הזמנה וקבלת iiחל עליהם, בכפוף לאישור ועדת התפעול המשותפת; ) JOA-בשטחים שה

 -( לספק שירותים טכניים, חשבונאיים וכן מתן ייעוץ iiiחומרי עבודה ושירותים נדרשים; )

 הדרושים לפעילות המשותפת בנכס.

"(. צד מפרצד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, יחשב כצד מפר )להלן: "

עסקים מיום ימי  6בד"כ  JOA-אם נמשכת ההפרה במשך יותר מהתקופה הקבועה בהסכם ה

שניתנה לצד המפר הודעת פיגור, הצדדים הלא מפרים יישאו בשיעור החוב של הצד המפר )באופן 

יחסי להחזקתם(, כאשר הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא זכאי בנפט, וחלק זה 

 יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם

, לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה. ככל שההפרה JOA-ה

ימים(, תחולטנה זכויותיו של  60 -)מעבר ל JOA-נמשכת לתקופה ארוכה יותר, הקבועה בהסכם ה

 הצד המפר ותועברנה לידיהם של כל אחד מהשותפים הלא מפרים ביחס לאחזקותיהם.

מרבית  JOA -, בהתאם למנגנון הJOA-ב 85%מחזיקה בשיעור זכויות של  IEUK -בהתחשב בכך ש

ידיה, למעט החלטות שעניינן ויתור על חלק מהשטחים הכפופים לרישיון, וכן -ההחלטות יקבעו על

 כל החלטה שמשמעותה ויתור על הרישיון, אשר תתקבלנה פה אחד. 

 הסכם, אין P.185-ו P.2356ונות ( ברישי100%מחזיקה בבעלות מלאה ) קבוצת איתקה-ו הואיל .ב

 תפעול משותף לרישיונות אלה. 

 Captainבפרויקט ונתוני תזרים מהוון נתוני משאבים  (8)

נכון ליום ממנו הנובע  מהווןהמזומנים הותזרים  Captain מאגרבנתוני משאבים לפרטים בדבר 

להכללת  NSAIלדוח זה מכתב הסכמת  'ב נספחכ. מצ"ב NSAIלדוח  3 סעיף, ראו 31.12.2021

 .הדוח האמור בדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה
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 GSAפרויקט  (ד)

 כללי (1)

נכסי נפט  שלושהוכן  ,Harrier -ו, Stella ,Vorlichהמפיקים נכסי הנפט את  כולל GSAפרויקט 

נכון למועד הדוח אשר  Kessog -ו Hurricane Courageous)–)אשר נקרא בעבר  Abigail  – נוספים

, בוצעו GSAנכסי הנפט בפרויקט  בכלמשמשת כמפעיל בכל הרישיונות.  Ithaca UKאינם מפיקים. 

 . , כפי שיפורט להלןפטרוליום ו מאגריבעבר קידוחי ניסיון והערכה על ידי צדדים שלישיים ונתגל

  FPF-1צףההפקה המתקן נעשית באמצעות  GSAההפקה מנכסי הנפט המפיקים בפרויקט 

ימית -תשתית תתלחובר ממתקן ההפקה הצף  ."(מתקן ההפקה הצף)להלן: "שבבעלות איתקה 

המרכזית הולכת הגז הכוללת שתי מערכות הולכה מרכזיות אל השוק בבריטניה: מערכת 

(Central Area Transmission System – CATS )" :להלן( מערכת הולכת הגזCATSו ,)" צנרת

, זאת כתחליף לשימוש בריטניה פיחונפט ל תומספקבים הצפוני  תהמונח Norpipeהנפט 

  .במיכליות

איתקה בבניית תשתית סך ההשקעה של . 2017החלה בחודש פברואר  Stella נכס הנפטההפקה מ

 . דולר מיליון 700 -מסתכם בכ Stella שדההובפיתוח  GSAההפקה מפרויקט 

וחיבורו למתקן ההפקה הצף,  Harrierהשלימה איתקה את פיתוח נכס הנפט  2018במהלך שנת 

והשתתפה  Stellaביצעה איתקה קידוח של באר הפקה נוספת בתוך שדה  2019ובמהלך שנת 

 . Vorilichבו בוצע קידוח של שתי בארות הפקה נוספות בשדה  BPבמיזם משותף עם 

ברכש והחלה אל מתקן ההפצה הצף  Vorlichאת חיבור שדה  השלימה איתקה 2020מהלך שנת ב

 להמשיך איתקה נתנמתכ הבאות בשנים. Hurricane הנפט פריטים הנחוצים עבור פיתוח נכסשל 

להיות  עשויאשר  Kessog-שדה , למעטלמתקן ההפקה הצף GSAיתר המאגרים בפרויקט  בחיבור

 .שלישי תשתיות צדב שימושבאמצעות מפותח 

העלויות תורם להקטנת , GSAהצף כתשתית מרכזית לשדות בפרויקט השימוש במתקן ההפקה 

  .לאורך שנים רבות מצויים בקרבתוההשדות והפקת הנפט והגז הטבעי מבפיתוח הכרוכות 

וכיום  GSAבפרויקט  שותפיהמזכויות נוספות השלימה איתקה עסקה לרכישת  12.12.2018 ביום

מלוא הזכויות ברשיונות באיתקה במלוא הזכויות במתקן ההפקה הצף, וכן קבוצת מחזיקה 

בתמורה  .שלהלן הכמפורט בטבלוהכל , Courageous-ו, Vorlichברישיונות , למעט GSA פרויקט

לפריסה חדשה מיליון דולר, וכן הסכימה  190זכויות הנוספות שילמה איתקה סך של רכישת הל

מיליון דולר. בהתאם לכך, במועד  140 -בסך של כ ,Petrofac -קיים של איתקה להחוב השל 

מיליון דולר )לאחר ניכוי תזרימי מזומנים  130 -השלמת העסקה שילמה איתקה סך של כ

ליון דולר אשר היוו ימ 20ובתוספת סך של ( 1.1.18שהתקבלו החל מהמועד הקובע לעסקה )

של  בסךכרות תמורה נוספת שילמה לאחת המו האיתקבנוסף, (, הקדמת תשלום בגין החוב הקיים

זאת בנוסף  ,(Harrier -ו  Stellaבביצועים של מאגרים מותניתמליוני דולר )שהיתה  10-כ

 שנת עדמיליון דולר, העתידים להשתלם  115 -בסך של כ Petrofacלתשלומים הנותרים לחברת 

2023. 

 פרטים כלליים  (2)
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 פרטים כללים

 

 פירוט נושא

אשר בשטחם  ,כמפורט להלן ,נפטנכסי  מקבץ של כולל GSAפרויקט  :שם נכס הנפט
 שני ,Harrier Vorlichמאגר ו Stella מאגר ים:מפיק יםמאגר שלושה
  Courageous-ו  Hurricane: בפיתוחנכסים 

  ק"מ מזרחית מקו החוף של בריטניה. 250 -אזור הים הצפוני כ :מיקום

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות 
 :המותרות לפי סוג זה

-שהוענקו עלטבעי פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז  רשיונות לחיפוש
 ידי ממשלת בריטניה

 :Stella & Harrier  תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

P.011  - 18.9.1964 

Vorlich: 

P.363 - 17.12.1980 

P.1588 - 12.2.2009 

Abigail (formerly Hurricane(: 

P.1665 -   12.2.2009  

Courageous: 

P.2397 - 1.10.2018 

Kessog 

P.2554 1.12.2020 

 

 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

 

Stella & Harrier: 

P.011 - 17.9.1970 

Vorlich: 

P.363 - 16.12.1986 

P.1588 - 11.11.2014 

Abigail (formerly Hurricane): 

P.1665 - 11.2.2013 

Courageous: 

P.2397 - 30.9.2023 

 

Kessog 

P.2554 1.12.2025 

 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה 
 של תקופת נכס הנפט:

Stella & Harrier: 

P.011 –  17.9.2013  

Vorlich: 

P.363 – 16.12.2020 

P.1588 – 12.10.2018 

Abigail (formerly Hurricane): 

P.1665 – 30.11.2020 

 :תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט

 

Stella  & Harrier 
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 פרטים כללים

 

 פירוט נושא

P.011 לגביו.  - מפיקים ולכן לא נקבע תאריך פקיעה שדות ברישיוןה  
.חודשים רצופים 24הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך   

Vorlich 

P.363 – ולכן לא נקבע תאריך פקיעה לגביו.  השדות ברישיון מפיקים 
חודשים  12הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק לתקופה של 

 רצופים.

P.1588 – )צפי(  11.2.2035   

Abigail (formerly Hurricane) 

P.1665 – 30.11.2020  

Courageous 

P.2397 –  330.3.202  

 Kessog: 

P. 2554 – 1.12.2025 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת 
  P.1665 )ricaneHur Abigail (formerly  : להארכת תקופת נכס הנפט

בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה, ניתן יהיה  
 )צפי בלבד(. 11.2.2035 -להאריך את תקופת הרישיון עד ל

P.2397 Courageous 

בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה, ניתן יהיה 
, עם הארכה נוספת עד 30.9.2027 -להאריך את תקופת הרישיון עד ל

 בלבד(.)צפי  30.9.2045 -ל

 2554P.Kessog:  

בכפוף להשלמת פעולות מסוימות בתכנית העבודה, ניתן יהיה  
, עם הארכה נוספת עד 1.12.2031 -להאריך את תקופת הרישיון עד ל

 )צפי בלבד(. 1.12.2049 -ל

 משמשת כמפעיל בכל הרישיונות Ithaca UK :(Operatorציון שם המפעיל )

 

בנכס ציון שמות השותפים הישירים 
הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, 
למיטב ידיעת התאגיד, שמות בעלי 

 :השליטה בשותפים האמורים
 
 

Stella & Harrier: 

P.011 - Ithaca Group - 100% 

Vorlich:  

P.363 (Block 30/1c Lower):  

Ithaca Group - 50%  

BP Exploration - 50% 

P.363 (Block 30/1c Upper): 

Ithaca Group - 20% 

BP Exploration - 80% 

P.1588 - Ithaca Group - 100% 

Abigail (formerly Hurricane): 

P.1665 - Ithaca Group - 100% 

Courageous: 

P.2397: 

Ithaca Group - 55% 
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 פרטים כללים

 

 פירוט נושא

Zennor North Sea Limited11 - 45%  

 Kessog:  

:P.2554: 
Ithaca Energy (UK) Limited – 100% 

 

 כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפטפרטים 

 פירוט נושא

ציון  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 תאריך הרכישה:

  -ו Stella/ Harrier רישיונותזכויות בלראשונה איתקה רכשה 

Abigail (formerly Hurricane) את 2009-2008שנים ב .
השנים  יןרכשה איתקה לראשונה ב GSAהזכויות ביתר רישיונות 

2020-2016. 

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה 
 בנכס הנפט:

 

 מניות חברת איתקה.מלוא באמצעות החזקותיה של החברה ב

 

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי 
הזכויות ההוניות של החברה בהכנסות 

 מנכס הנפט:

 

 

Stella & Harrier - %6.679  

 Abigail (formerly Hurricane)- %100  

Vorlich -   %34  

Courageous - %55  

Kessog – 100% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של החברה בהשקעה המצטברת בנכסי 

חמש השנים שקדמו ליום הנפט במהלך 
)בין אם הוכרה  2021האחרון של שנת 

 כהוצאה או כנכס בדוחות הכספיים(:

 

  מיליון דולר 65 -כ - Stella & Harrier שדות 

 מיליון דולר 49 -כ - (Hurricane)לשעבר  Abigail שדה

 מיליון דולר  96 -כ - Vorlich שדה

 

 

  העבודה בתוכניתעמידה  (3)

 למיטב ידיעת החברה, תוכנית העבודה המחייבת בנכסים הנ"ל, עד למועד דוח זה, קוימה במלואה. 

  עבודה בפועל ומתוכננת תוכנית (4)

בפרויקט  הטבעי העיקריות שבוצעו בפועל בנכסי הנפט והגזלהלן תיאור תמציתי של הפעולות 

GSA  ועד למועד פרסום הדוח, וכן פעולות מתוכננות: 1.1.2019החל מיום  

 תקופה
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה 

 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

נכס הנפט רמת ב
 דולר( במיליוני)

השתתפות היקף 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה בתקציב 
 דולר( במיליוני)

של פיתוח וה התכנון השלמת: Vorlich מאגר •  2019
 ביצוע שני קידוחילרבות , Vorlichמאגר 
  הפקה

 117-כ 235-כ

                                                      

 Kerogen Energy Fund II ההשקעות קרן של( בשרשור 100%) מלאה ושליטה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  11
LP. 
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 תקופה
תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה 

 או של תוכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

נכס הנפט רמת ב
 דולר( במיליוני)

השתתפות היקף 
בפועל של מחזיקי 
הזכויות ההוניות 

של החברה בתקציב 
 דולר( במיליוני)

 קידוח באר נוספתהשלמת : Stella מאגר •
את  מטרת הבאר להגביר, Stellaבמאגר 

  ההפקה מהמאגר.

,Austenעבודות תכנון הנדסי ברישיונות  •
 Abigail (formerly Hurricane) ו-  

Courageous 

הפקה והחלה  Vorlichחיבור מאגר הושלם  •  2020
 מסחרית

ביצוע פעילויות הנחוצות לפיתוח נכס המשך  •
 Abigail (formerlyהנפט ברישיון 

Hurricane) 

  -ו ,Austen שדותעבודות תכנון הנדסי ב •
Courageous 

 27-כ
 

 17-כ
 

פעולות נחוצות לפיתוח נכס נפט  הושלמו •  2021
Abigail (formerly Hurricane)  33-כ 33-כ 

להשלים פעולות נחוצות לפיתוח נכס נפט   • 2022
Abigail (formerly Hurricane)  79-כ 79-כ 

 -ב שנייה לקדיחהפעולות נחוצות  להשלים • ואילך 2023

Harrier 81-כ 81-כ 

 

, GSAפעולות המתוכננות בפרויקט בדבר ההפרטים המובאים לעיל  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
בחוק ניירות  תוכמשמעו "מידע צופה פני עתידמהווים "לרבות לענין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, 

התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג אויר,  איתקה קבוצת שלעל הערכות  יםמבוסס, וערך
. תנאים כלכליים, שינויי רגולציה, יכולת טכנית, זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה

באופן  יםלהיות שונ יםעשוי ,עלויותהזמנים והלרבות לוחות  ,העבודה בפועל תוכניתביצוע לאור זאת, 
 לעיל.פורטות המההערכות לעומת מהותי 

 GSAבפרויקט רישיונות הטים נוספים בדבר פר (5)

  Stella/Harrierנכס הנפט  .א

על ידי צד שלישי בשנת  ה, שהתגלStella שדה: שדותקיימים שני  Stella/Harrier נכס הנפט בשטח

 שדהוקונדנסט, וטבעי נפט, גז מכיל מרובעים, וקילומטרים  22-כשטח של על ומשתרע  ,1979

Harrier , ק"מ דרומית למאגר  10 -שוכן כ ,2002שהתגלה על ידי צד שלישי בשנתStella, מכיל נפט ו

  מפעיל.משמשת בו כ( ו100%) נכסבזכויות במלוא האיתקה  הדוח מחזיקה נכון למועד .טבעי וגז

מצדדים  2008בשנת  66.67%בשיעור של  Stella/Harrierנכס תקה רכשה לראשונה זכויות באי

בגין הזכויות  5%על בשיעור של -התחייבה לשלם למוכרים תמלוגהעסקה במסגרת , ושלישיים

איתקה בשנת רכשה ברישיון את יתרת הזכויות  .(3.33%)קרי  66.67%שנרכשו מהם בשיעור של 

 הרישיון. קידוחי ניסיון והערכה בשטח  10 -צדדים שלישיים כרכישת הזכויות, ביצעו טרם  .2018

קידוחן של חמש בארות פיתוח,  2015 - 2013בין השנים  השלימה איתקה Stella מאגרבשטח 

סך ההשקעה  .2017 מהלך חודש פברוארוהחלה הפקה מהמאגר באמצעות מתקן ההפקה הצף ב

  מיליון דולר. 700 -ך של כהסתכמה בס Stella הכוללת של איתקה בתוכנית הפיתוח של מאגר
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קידוח אחד המורכב . הפיתוח כלל 2017בתחילת שנת החל  Harrier מאגרתכנית הפיתוח של ביצוע 

. במהלך שנת 2017בחודש ספטמבר  מושהושל לשתי שכבות מטרה (sidetracks)צד -יקידוחשני מ

המאגר אל מתקן ההפקה שחיברה בין ק"מ  7.5של באורך  תימי-תתצנרת התקנת הושלמה  2018

. סך ההשקעה הכוללת של 2018החלה בחודש יולי  Harrierהצף. ההפקה הראשונית ממאגר 

 66.67%בגין ) מיליון דולר 62 -סך של כהסתכמה ב Harrierהפיתוח של מאגר  תוכניתאיתקה ב

  .ההשתתפות(מזכויות 

  Abigail (formerly Hurricane)נכס הנפט  .ב

ק"מ מערבית  10 -(, הממוקם כ100%) Abigail (formerly Hurricane) בנכס הנפט הזכויות

. 2009בריטניה בשנת הרשות המוסמכת בהוקנו לאיתקה על ידי  ,Harrier -ו Stellaלמאגרים 

טבעי גז מכיל  , והוא1995התגלה על ידי צד שלישי בשנת נכס הנפט בשטח הקיים המאגר 

 מבחני הפקהקידוח הערכה ובוצעו בשטח הרישיון  ביצעה איתקה 2012בשנת . וקונדנסט

פקחת וסמכת המתכנית פיתוח מפורטת לרשות המ הגישהאיתקה  2020במהלך שנת מאמתים. 

 תוכנית .2022שנת  מהלךה ממאגר זה להתחיל בקפיה מתוכננת ההפלעל הפעילות בתחום, 

 -מהשדה  שם את רשמיתכי הרשויות החליפו  יצויין. 2022הפיתוח אושרה במהלך חודש ינואר 

Hurricane ל- Abigail. 

  Vorlich נכס הנפט .ג

מצוי בשטחם של שני רשיונות, רשיון , 2014, שהתגלה על ידי צדדים שלישיים בשנת Vorlich מאגר

Vorlich (P363) " :להלן(Vorlich-1וכן ר )"שיון יVorlich (P1588) " :להלן(Vorlich-2)" כאשר ,

 Block 30/1c וכן Block 30/1c Lower: מפלסיםלשני מבחינה מסחרית מחולק  Vorlich-1רישיון 

Upper ,מאגר)להלן: " לעיל הפורט בטבלפי ש, כשבכל אחד מהם לאיתקה זכויות בשיעורים שונים 

Vorlich)" . 

השטח אשר עליו . 2016מצדדים שלישיים בשנת  Vorlichאיתקה רכשה את הזכויות ברישיונות 

חודש , אשר נחתם בVorlich-2 -ו Vorlich-1 רשיונותהאיחוד כפוף להסכם  Vorlichמצוי מאגר 

, במסגרתו Vorlichהמפעיל ברישיונות  , שהיאBP Explorationבין איתקה לבין  2018ספטמבר 

 .34%על יעמוד  Vorlich, בין היתר, כי שיעור הזכויות וההתחייבויות של איתקה ברישיונות הוסכם

 להלן. (ב7)ד()1.8.4 לפרטים נוספים אודות הסכם זה ראו סעיף

. עם השלמת Stella ק"מ צפונית למאגר 10-ממוקם כוהוא , (light oil)מכיל נפט קל  Vorlich מאגר

לצורך גיבוש בדיקות הנדסיות רשיון שטח ה, נערכו ב2014תוכנית החיפושים וההערכה בשנת 

לפיתוח המאגר מפורטת הוגשה תכנית  2018של המאגר. במהלך שנת המיטבית פיתוח ה תוכנית

בארות קידוח של שתי  ללההמאגר כשל הפיתוח  תוכנית. על ידי הרשות המוסמכת אושרהזו ו

ימית -באמצעות תשתית תת אל מתקן ההפקה הצף הבארות חיבורו ,2019שנת מהלך בהפקה 

 .2020בנובמבר  8החלה ביום  זה ממאגרההפקה  .2020חדשה במהלך שנת 

  Courageous נכס הנפט .ד

על ידי צדדים שלישיים, מכיל נפט, בעבר התגלה ש, Courageousנכס הנפט בשטח המאגר הקיים 

, קידוחי ניסיון והערכהששה על ידי צדדים שלישיים  בוצעו בשטח המאגרבעבר וקונדנסט. טבעי גז 

על ידי  איתקהל, הוענקו 55%הזכויות ברישיון, בשיעור של . 2014האחרון שבהם היה בשנת 

משמשת  . ביתרת הזכויות מחזיק צד שלישי, ואיתקה2018בריטניה בשנת הרשות המוסמכת ב
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 בשטח הרישיון בדיקות הנדסיות לאיתור ביצעהאיתקה  2021במהלך שנת  .ברישיוןכמפעיל 

ימי -תכנית הפיתוח של השדה כוללת חיבור תת נקודת הקידוח המיטבית לשני קידוחי פיתוח.

 Courageous ממאגרתחילת ההפקה . GSAלמתקן ההפקה הצף, בדומה ליתר השדות בפרויקט 

 .Abigail (formerly Hurricane)שדה מצפויה רק לאחר תחילת ההפקה 

 Kessogרישיון  .ה

גז טבעי  מכילו, התגלה בעבר על ידי צדדים שלישיים, Kessogהקיים בשטח נכס הנפט  המאגר

וקונדנסט. בעבר בוצעו בשטח המאגר על ידי צדדים שלישיים חמישה קידוחי ניסיון והערכה, 

, הרשויות בבריטניה העניקו לאיתקה את מלוא 2020 בשנת. 2009 בשנת נעשהשבהם  האחרון

 בכוונת, 2022שנת  במהלךן, ואיתקה אף משמשת מפעילה בשדה זה. ( הזכויות ברישיו100%)

 .המיטבית הקידוח נקודת לאיתור הנדסיות בדיקות לבצע איתקה

 GSAשיעור ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בפרויקט  (6)

, Abigail (formerly Hurricane)נכסי הנפט שיעורי ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאות ב

Vorlich ,Courageous ו- Kessog ,המיוחסים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה, זהים לשיעור 

, הואיל ("פרטים כללים"לעיל ) (2בפסקה ) בטבלאותשל איתקה בנכסים אלו, כמפורט  הזכויות

ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה או לצדדים שלישיים ולא משולמים 

 כלשהם מההכנסות או ההוצאות.תשלומים נגזרים אחרים 

הם כמפורט בטבלה  Stella/Harrierבנכס הנפט  שיעורי ההשתתפות בפועל בהכנסות ובהוצאות

 שלהלן:

שיעור  אחוז שיעור ההשתתפות
-מגולם ל

%100  

 הסברים

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 החברה בנכס הנפט

100% 100%  

 השיעור המשויך בפועל
למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 החברה בהכנסות מנכס הנפט

בגין זכויות  5%תמלוגים בשיעור של   96.67% 96.67%
( 3.33%נטו היינו, ) 66.67%בשיעור 

שלישיים מהם נרכשו המשולמים לצדדים 
 .הזכויות

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהוצאות הכרוכות 

חיפושים, פיתוח או בפעילות 
 הפקה בנכס הנפט

100% 100%  

 

  GSAתיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בפרויקט  (7)

במלוא כיום , איתקה מחזיקה 2018בדצמבר  GSAבפרויקט  עקבות רכישת הזכויות הנוספותב .א

רשיונות בהם . בCourageous-ו Vorlich בנכסים , למעטGSAברשיונות פרויקט  (100%) הזכויות

מסדיר את אשר , (Joint Operating Agreement)הסכם תפעול משותף  נחתםיש לאיתקה שותפים, 

" או JOAין השותפים בנכסי נפט )להלן בסעיף זה: "פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה ב

עוסקות, בין היתר, בנושאים הבאים: קביעת שיעורי ההשתתפות  JOA -ה הוראות. "(ההסכם"

הבעלות בנכס; הפיקוח, הבקרה והסיכון בקשר עם פעולות החיפושים, של הצדדים בנכס הנפט; 
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הפרוצדורה וההליכים להגשה ולאישור תוכנית הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בנכסים; 

 JOA's -. כמו כן, החל עליהםJOA -שטחים שהעבודה, תקציבים והרשאות וכן לביצוע פעולות ב

חובות וסמכויות המפעיל; ועדת התפעול המשותפת, סמכויותיה, זכויות מגדירים, בין היתר, את 

ההצבעה ואופן קבלת החלטות; המנגנונים לצורך קבלת החלטות לביצוע פעולות חיפושים, פיתוח 

ת בנכס נפט; הוראות נטישה; והפקה ואופן קביעת התקציבים; שינוי והעברה של זכויו

 התחייבויות; יישוב סכסוכים; וכן נהלים חשבונאיים.

נכס נפט, יפעל הן בכובעו כמחזיק בזכויות אשר מחזיק אף הוא בהמפעיל הרלוונטי בכל נכס נפט, 

זכויות בנכס והן לטובת כלל השותפים בנכס נפט בכובעו כמפעיל תחת פיקוח של ועדת התפעול 

, תקציבים, הגשה ואישור תכניות עבודה( iהגדרת תפקידו של המפעיל כוללות: )המשותפות. 

חל עליהם, בכפוף לאישור ועדת  JOA-( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEלהוצאה )והרשאות 

לספק  (iii)תכנון, הזמנה וקבלת חומרי עבודה ושירותים נדרשים;  (ii); התפעול המשותפת

 הדרושים לפעילות המשותפת בנכס. –מתן ייעוץ  שירותים טכניים, חשבונאיים וכן

"(. צד מפרצד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, יחשב כצד מפר )להלן: "

ימי עסקים  6-ל 3)בד"כ בין  JOA-אם נמשכת ההפרה במשך יותר מהתקופה הקבועה בהסכם ה

מיום שניתנה לצד המפר הודעת פיגור(, הצדדים הלא מפרים ישאו בשיעור החוב של הצד המפר 

)באופן יחסי להחזקתם(, כאשר הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא זכאי בתפוקה, 

ההליכים  וחלק זה יהיה לקניינם של הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת

, לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה. JOA-המפורטים בהסכם ה

 60 ביןל 30)בדרך כלל בין  JOA-ככל שההפרה נמשכת לתקופה ארוכה יותר, הקבועה בהסכם ה

ימים(, תחולטנה זכויותיו של המצד המפר ותועברנה לידיהם של כל אחד מהשותפים הלא מפרים 

 להחזקותיהם.ביחס 

איחוד רשיונות )להלן בסעיף זה: -פיתוח וטרום-כפוף להסכם טרום Vorlich רישיוןשטח בנוסף,  .ב

, , בעלי הזכויות ברישיון. במסגרת ההסכם נקבע BP Exploration -ו , שחל על איתקה"(ההסכם"

הוראות  .34%על יעמוד  Vorlichרישיון ב בין היתר, כי שיעור הזכויות וההתחייבויות של איתקה

ההסכם, בין היתר, עוסקות בנושאים הבאים: חובות וסמכויות של המפעיל, התפטרות המפעיל 

והעברתו מתפקידו; סמכויות, חובות והרכב ועדת התפעול, הכוונה וניהול פעולות טרום הפיתוח; 

 תכניות עבודה ותקציבים של פעולות טרום הפיתוח; זכויות הצדדים להסכם ועלויות פעולות

טרום הפיתוח; הוראות לעניין התקשרות בהסכם איחוד רישיונות אשר יכנס לתוקף לאחר קבלת 

הפיתוח; סנקציות החלות על הצדדים להסכם והתנאים להטלתן; הוראות ותנאים  תוכניתאישור 

; בנוגע להעברת והמחאת זכויות תחת ההסכם; הוראות לעניין חילופי המידע בין הצדדים להסכם

 . השותפים שנחתמו על ידיבי היחס בין הוראות ההסכם להוראות הסכמים אחרים והוראות לג

 GSAבפרויקט ונתוני תזרים מהוון משאבים נתוני  (8)

הנובע מהם נכון ליום  מהווןהמזומנים הותזרים  ,GSAבפרויקט נתוני משאבים לפרטים בדבר 

להכללת  NSAIלדוח זה מכתב הסכמת  'בנספח . מצ"ב כNSAIלדוח  4 סעיף, ראו 31.12.2021

 הדוח האמור בדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה.

  (peratedO) קבוצת איתקהנכסים בתפעול  (ה)

 כללי (1)
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-ו Alba, Erskine, Alderמפיקים ) נכסי נפט ארבעההנכסים בתפעול קבוצת איתקה כולל מקבץ 

Cook זכויות בשיעורים שונים )כמפורט בטבלה שלהלן( והיא משמשת  קבוצת איתקה( שבהם ל

  . להלן פרטים בדבר המאגרים האמורים.בהם כמפעילה

תחת קמ"ר, נמצא  45 -משתרע על שטח של כה,  Albaמאגר( 1) כולל שני אזורים: Albaנכס הנפט  .א

, הושלמה 2021בר בחודש דצמ בארות הפקה; 20(, וכולל heavy oil, מכיל נפט כבד )P.213רישיון 

לאחר . ברשיון 13.3%עסקה במסגרתה איתקה )באמצעות חברת בת( רכשה זכויות בשיעור של 

 36.7%-השלמת העסקה איתקה, המשמשת כמפעיל ברישיון, מחזיקה בזכויות בשיעור של כ

-2021)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  5 מיום החברהראו דוח מיידי של ברישיון. לפרטים נוספים 

 Albaהאזור הדרומי לשדה ( 2) (, אשר המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה.01-176016

, לאחר השלמת קידוח אקספלורציה בשטח 2021בחודש ספטמבר . P.2373נמצא תחת רישיון 

. Fotla(, הודיעה איתקה על תגלית נפט וגז טבעי בקידוח Fotla"קידוח )להלן: " P.2373רישיון 

)מס'  30.11.2021-ו 30.9.2021מהימים  החברהשל  יםמיידי ותראו דוחם נוספים לפרטי

מובא  הם(, אשר המידע הכלול ב, בהתאמה2021-01-174063 -ו 2021-01-081658: ותאסמכתא

 הסכם תפעול משותף נפרד.אחד מהנכסים האמורים חל לכל ביחס  .בזאת על דרך ההפנייה

( מועבר לפלטפורמה הפקה וטיפול, לאחר מכן P.213)רישיון  Alba מאגרהנפט הגולמי שמופק מ

ומשם  אינטש, 12ימי בקוטר -באמצעות צינור תת (,floating storage unitליחידת אחסון צפה )

המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי. הפלטפורמה ויחידת  (shuttle tankersלמיכליות נפט )

 פים ברישיון.האחסון הינן בבעלות מלאה של כל השות

וקונדנסט  טבעי קמ"ר, ומכיל גז 27-משתרע על שטח של ככולל מאגר מפיק ה Erskineנכס הנפט  .ב

נמצא בשטח של שני רישיונות המוחזקים  המאגר(. HPHTבלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה )

כמפורט להלן. השותפים ברישיונות האמורים חתמו על  קבוצת איתקהידי -בשיעורים שונים על

בארות  5ישנן  Erskine במאגרהסכם איחוד המסדיר את הפעילות המשותפת בשטחי הרישיונות. 

 הפקה.

מתבצע בפלטפורמה לא מאוישת בבעלות השותפים בשדה המופק מהמאגר עיבוד הגז והקונדנסט 

Erskine לווסת לחצים, וכן מחוברת באמצעות צנרת  במטרה בארותה. הפלטפורמה ממוקמת מעל

 "(,Chrysaor)להלן: " Chrysaor Limitedשבבעלות מלאה של  Lomondימית לפלטפורמת -תת

הקונדנסט , וCATSולכת הגז . הגז מועבר לאחר מכן למערכת המאגרשהינו אחד מהשותפים ב

 .Forties Pipeline System ("Forties Pipeline")מועבר באמצעות מערכת הצינורות 

וקונדנסט טבעי קמ"ר, מכיל גז  23 -משתרע על שטח של כמפיק ה כולל מאגר Alderנכס הנפט  .ג

 מאגרלהלן. ב ( כמפורטP.119בשטח רישיון )(, ונמצא HPHTבלחץ גבוה ובטמפרטורה גבוהה )

 ישנה באר הפקה אחת. 

שבבעלות מלאה של   Britanniaמתבצע על פלטפורמתהמופק מהמאגר עיבוד הגז והקונדנסט 

, SAGEכמפורט להלן. משם מועבר הגז באמצעות מערכת הצינורות  Britanniaהשותפים בשדה 

 .St Fergusלמסוף  Forties Pipeline באמצעות מערכת הצינורות מועבר והקונדנסט

וקונדנסט בלחץ מ"ר, ומכיל גז ק 12 -משתרע על שטח של כה כולל מאגר מפיק Cookנכס הנפט  .ד

  ישנה באר הפקה אחת. מאגר(. בHPHTובטמפרטורה גבוהה )גבוה 
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בבעלות המצוי ( FPSOעל מתקן ההפקה והאחסון והצף )מטופל המופק מהמאגר  והנפטהגז 

משם מועבר הגז באמצעות מערכת  ,(The Anasuria Operating Companyצד שלישי ) מלאה של

 (shuttle tankers)הנפט הגולמי מועבר למכליות נפט , וSt Fergusלמסוף  Fulmarהצינורות 

 .המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי, ומשם ישירות ללקוחות

 :פרטים כלליים (2)

 פרטים כללים

 פירוט נושא

 אקספלורציה ורישיונותמפיקים,  מאגרים ארבעה שם נכס הנפט:
 :פיתוחסמוכים, וכן רישיון 

Alba, 

Erskine, 

Alder, 

Cook 

Marigold 

נכסי הנפט והגז ממוקמים במרכז הים הצפוני  מיקום:
 . בריטניהמדף היבשת של ב

רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז   סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
 ידי ממשלת בריטניה-שהוענקו על

 :Alba תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.213 - 10.7.1972 
P.2373 - 20.9.2018 
P.2536 – 1.12.2020 
P.2525 – 1.12.2020 
 
Erskine: 
P.057 - 25.11.1965  
P.264 - 24.11.1977 

Alder: 
P.119 - 9.6.1970  

Cook: 
P.185 -  16.3.1972 
P.2532 – 1.12.2020 
P.2534 – 1.12.2020 
 
Marigold 
P.2158 – 1.12.2014 
 

 :Alba הנפט: תאריך פקיעה מקורי של נכס
P.213 - 15.3.2018 
P.2373 - 20.9.2022 
P.2536 – 1.12.2025 
P.2525 – 1.12.2025 
 
Erskine: 
P.057 - 24.11.1971 
P.264 - 23.11.1981 

Alder: 
P.119 - 8.6.1976 

Cook: 
P.185 -  15.3.1978 
P.2532 – 1.12.2024 
P.2534 – 1.12.2026 
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

 
Marigold 
P.2158 – 1.12.2014 

 :Alba תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:
P.213 - 12.3.2018  

Erskine: 
P.057 - 8.3.2011 
P.264 - 18.11.2014 

Alder: 
P.119 -  6.6.2016  

Cook: 
P.185 -  15.3.2018 
 

 :Alba  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
P.213-  הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה

הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק לגביו. 
 רצופים חודשים 12למשך 

P.2373 -  202630.9.   
P.2536 – 1.12.2025 
P.2525 – 1.12.2025 
 
Erskine:  

 P.057-  הנכס מפיק ולפיכך לא נקבע תאריך פקיעה
לגביו. הרישיון עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק 

 חודשים רצופים 24למשך 
 P.264-  בדומה לרישיוןP.213 ,לעיל  ורא 

Alder: 
 P.119-  בדומה לרישיוןP.213 ,לעילו רא 

 
Cook: 

 P.185-  בדומה לרישיוןP.213 ,לעיל ורא  
P.2532 – 1.12.2024 
P.2534 – 1.12.2026 

 
Marigold: 
P.2158 – 1.12.2022 

ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם 
יש לציין את תקופת ההארכה  –אפשרות כאמור קיימת 

 האפשרית: 

Alba: 
P.2373 -  תקופת הרישיון ניתנת להארכה עד ליום

30.9.2044  

 

 , Cook ותמשמשת כמפעיל בשד Ithaca UK (:Operatorציון שם המפעיל )

Alder ו- Erskine ובשדות  Alba ו- Marigold 
IOGL משמשת כמפעילה. 

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס 
הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים 

 האמורים: 

Alba: 
P.213: 
Ithaca Group - 36.7% 
Waldorf Production UK Limited12- 25.7% 
NEO Energy (SNS) Limited (“NEO”) 13- 
17% 
Spirit Energy Resources Limited14 - 12.6% 
EnQuest Heather Limited15 - 8% 

                                                      

 .Norweigan private capitalידי -למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית אשר מירב האחזקות בה מוחזקות על 12
 שהינה חברה פרטית. HitecVisionשל  (100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  13
 ללאחברה ציבורית הנסחרת בבורסת בלונדון,  Centrica plc ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  14

 .שליטה גרעין
 .שטוקהולם תובבורס לונדון בבורסת"ק, בנסדא הנסחרת ציבורית חברהידיעת החברה,  למיטב  15

 

https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
https://www.centrica.com/investors/investor-information/ownership-profile
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

P.2373: 
Ithaca Group - 60% 
Spirit Energy Resources Limited - 40% 

Erskine: 
Ithaca Group - 50% 
Chrysaor16 - 32% 
Serica Energy (UK) Limited17 - 18%             

Alder: 
Ithaca Group - 73.7% 
Chrysaor Production  (U.K) Limited 
("Chrysaor")18 - 26.3% 
 
Cook: 
P.185, P.2532 
Ithaca Group - 61.34% 
Ping Petroleum UK Limited19- 19.33% 
Anasuria Hibiscus UK Limited20 - 19.33% 
P.2534 
Ithaca Energy (UK) Limited – 100% 
 
Marigold  
P.2158 – Ithaca Oil and Gas Limited – 100% 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט

 פירוט נושא

עסקת בנרכשו  Cookכל הנכסים למעט שדה  תאריך הרכישה:
 השתוקפ, 2019במאי  29ביום  מהנחתש שברון
מזכויותיה של איתקה  13.3%. 1.1.2019מיום 

נרכשו בחודש  Albaשבשדה  P.213 שיון יבר
 Mitsui E&P UK מחברת 2021דצמבר 
Limited .בשדה  יה של איתקהזכויותCook 

זכויותיה של  .2011-2014נרכשו בין השנים 
מרץ חודש נרכשו ב Marigoldאיתקה בשדה 

  .Total E&P -חברת מ 2020

 ,P.2536ל איתקה ברישיונות שזכויותיה 
P.2525, P.2532  ו- P.2534  נרכשו והוענקו

 של ממשלת בריטניה. 32במסגרת מכרז 

באמצעות החזקותיה של החברה )בשרשור(  תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס הנפט:
 במניות חברת איתקה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
 בהכנסות מנכס הנפט )בכפוף להשלמת העסקה(: 

Alba: 
P.213 - 36.7% 
P.2373 - 60% 
P.2536 – 50% 
P.2525 – 25% 
 
Erskine - 50% 
Alder - 73.7% 
Cook - P.185, P.2532 - 61.34% 
P.2534 – 100% 

                                                      

, חברה ציבורית הנסחרת Harbour Energy plcשל  בשרשור( %100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  16
 Premier Oil. ובין  Chrysaor Holdings Limitedבבורסה בלונדון, שנרשמה למסחר כתוצאה מהשלמת מיזוג בין 

  .19ראו ה"ש   17
  .19ראו ה"ש   18
  שהינה חברה פרטית. Ping Petroleum Limited ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  19
בורסת בחברה ציבורית הנסחרת  Hibiscus Petroleum Bhd ( של100%פרטית בבעלות מלאה ) חברה,החברה ידיעת למיטב  20

 . שליטה גרעין ללאמלזיה, 
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 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט

 פירוט נושא

 
Marigold  
P.2158 – 100% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בהשקעה 
ליום  הנפט במהלך חמש השנים שקדמו יהמצטברת בנכס

)בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס בדוחות  2021האחרון של שנת 
  הכספיים(:

   מיליון דולר29--כ – Alba מאגר

 מיליון דולר 13 -כ -  Erskine מאגר

 דולר מיליון 7 -כ - Alder מאגר

 מיליון דולר 53 -כ - Cook מאגר

  מיליון דולר 5 -כ – Marigold מאגר

 

 : ופרטים נוספים פעילות טרם ההחזקה בנכסים (3)

. באזור רישיון המאגרהחל פיתוח  1991, כאשר בשנת IOGLידי  על 1984התגלה בשנת  Albaמאגר  .א

P.213  1994החלה ההפקה בשנת. 

 Alba Northern הנקרא P.213באזור רישיון  הפקה וטיפול קבועם מתקן הוק 1993בשנת 

Platform .אשר בבעלות כל השותפים ברישיון 

 . P.213לרישיון  כיםאקספלורציה, הסמו הם רישיונות P2525 -ו  P2536 נותלעיל, רישיוכמפורט 

 1997ובשנת  המאגרהחל פיתוח  1995ידי צד שלישי. בשנת -על 1981התגלה בשנת  Erskineמאגר  .ב

 -, וP.057-ו  P.264ברישיונות  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000ההפקה. בשנת ממנו החלה 

IOGL   .הפכה למפעילה 

פלטפורמת הפקה וטיפול קבועה אשר בבעלות כל השותפים  Erskine מאגרהוקמה ב 1996בשנת 

 .נכסב

 2016ובשנת המאגר החל פיתוח  2014ידי צד שלישי. בשנת -על 1975התגלה בשנת  Alderמאגר  .ג

והיא הפכה  P.119ברישיון  IOGLידי -נרכשו הזכויות על 2000. בשנת מנוהחלה ההפקה מ

ימית המחוברת -פותח באמצעות קידוח של באר תת Alder מאגריש לציין כי  למפעילה בנכס.

 .Britanniaבאמצעות צינור לפלטפורמה של שדה 

 2000החל פיתוח המאגר, ובשנת  1998על ידי צד שלישי. בשנת  1983התגלה בשנת  Cookמאגר  .ד

 -של כ כולל בשיעורנוספות במאגר איתקה רכשה זכויות השתתפות קבוצת . מנוהחלה ההפקה מ

רישיונות  .נכס הנפטבלמפעיל  Ithaca UKמונתה  2017בשנת . 2014עד  2011 בין השנים 61.5%

P.2532 ו- P2534והם שוכנים בסמוך ,2020דצמבר חודש הוענקו באשר  הם רישיונות אקספלורציה 

 ..185Pלרישיון 

. קידוחי הערכה 2015יולי חודש והתגלה על ידי צד שלישי ב 15/18Bשוכן בבלוק  Marigoldמאגר  .ה

על ידי צד שלישי. השדה מכיל נפט, גז וכן ממצאים המעידים על גז  2018מרץ חודש התבצעו ב

 2020מרץ חודש . איתקה רכשה את הזכויות בנכס הנפט בPalaeocene Balmoralבתוך אבן החול 

 2020מרץ חודש . חלק מהתמורה שולמה עם השלמת הרכישה בTOTAL E&P UK Ltdמידי 

ישולם עם אישור תוכנית הפיתוח לשדה ובמועד ההגעה לסף מסוים של הפקת והחלק השני 

  עתודות.

 :עמידה בתוכניות עבודה (4)
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דוח, קוימו האישור  למיטב ידיעת החברה, תכניות העבודה המחייבות בנכסים הנ"ל, עד למועד

 במלואן. 

 : עבודה בפועל ומתוכננתתכנית  (5)

בתפעול קבוצת איתקה להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכסים 

(Operated)  וכן פעולות מתוכננות: , 1.1.2019החל מיום 

תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
 לתקופה

 ותכנית העבודה המתוכננת

תקציב כולל משוער 
 לפעולה ברמת נכס
הנפט )במיליוני 

 דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של מחזיקי 

הזכויות ההוניות של 
החברה בתקציב 
 )במיליוני דולר(

ועבודות  CAPEXהוצאות  – Alba מאגר •   2019
נוספות הקשורות בסיום מסכת הקידוחים 

(Drilling Campgainשהחל ב )2018. 

הזרקת מים שמטרתו  קידוח - Cook מאגר •
 במאגר ולהאיץ את ההפקה. להגדיל את הלחץ

וחיבור  ימי-הנחת צינור תת - Cook מאגר •
 לבאר הזרקת מים. 

 135-כ

 

 56-כ

 

ילות קידוח אשר תחילת פע –  Albaמאגר  • 2020
 הקורונה מגיפת עקבהופסקה 

 7-כ 22-כ

קידוח אקספלורציה  הושלם - Albaמאגר  •  2021
קידוח  - Albaמאגר  P.2373בשטח רישיון 

 ושדרוג תשתיות השלמהבארות 
 

 21-כ 41-כ

ושדרוג  קידוח בארות השלמה - Albaמאגר  • 2022
 תשתיות

 17-כ 45-כ

ושדרוג  קידוח בארות השלמה - Albaמאגר   •  2023
 תשתיות

 38-כ 103-כ

ושדרוג  קידוח בארות השלמה - Albaמאגר   • ואילך 2024
 תשתיות

 32-כ 87-כ

המידע בדבר הפעולות המתוכננות בשדות הנפט והגז, לרבות עניין  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
ומבוססים על עלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען, היא מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

תנאים כלכליים, הערכות של קבוצת איתקה התלויות, בין היתר, בצדדים שלישיים, בתנאי מזג אויר, 
שינויי רגולציה, יכולת טכנית, זמינות ציוד וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה. לאור זאת, ביצוע 
תוכנית העבודה בפועל, לרבות לוחות הזמנים והעלויות, עשויים להיות שונים באופן מהותי לעומת 

 ההערכות המפורטות לעיל.

 (:peratedO) הקקבוצת איתשיעורי ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בנכסים בתפעול  (6)

שיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל, המיוחסים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה, 

בנכסים אלו, כמפורט בטבלאות לעיל )"פרטים כללים"(, הואיל  זהים לשיעור הזכויות של איתקה

ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה או לצדדים שלישיים ולא משולמים 

 .תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות בהכנסות ובהוצאות

 : (peratedO)קבוצת איתקה  תיאור הסכמים מהותיים בין השותפים בנכסים בתפעול (7)

, נעשית בהתאם בתפעול קבוצת איתקהפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת הנכסים 

, הפעילות Erskine הנכס( שנחתם בין השותפים ביחס לכל נכס. לגבי JOAלהסכם תפעול משותף )

(, אשר גם הוא מגלם את העקרונות אשר נקבעו UUOAנעשית גם בהתאם להסכם האיחוד )
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כם התפעול המשותף. לפרטים אודות הנושאים וההוראות המהותיים הנכללים במסגרת הס

 לעיל.  (א7)ג()1.8.4בהסכמי האיחוד והתפעול המשותף ראו סעיף 

, זכות ההעברה של שותף Erskine נכסובהסכם האיחוד ב  Alderנכסיצוין, כי בהסכם התפעול ב

ברישיון כפופה לזכות קדימה של שאר השותפים )למעט כאשר מדובר בהעברה לצד קשור של 

 קדימות לרכישת הזכויות לפני שיוצעו לצד שלישי.  השותף המעביר(, המעניקה להם

( נקבע רוב operated) קבוצת איתקהוהאיחוד בנכסים בתפעול  JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

-, ובהתחשב בכך שAlba ,Erskineלקבלת החלטות השותפים בשיעור שונה. בשונה מהנכסים 

IOGL  ב 73.7%מחזיקה בשיעור זכויות של- JOA  שלAlder, בהתאם למנגנון ה- JOA  מרבית

 .IOGLידי -יקבעו על Alderההחלטות בנכס 

 (peratedO) נכסים בתפעול קבוצת איתקהבונתוני תזרים מהוון משאבים מותנים  ,עתודות (8)

ותזרים  ,(Operatedבנכסים בתפעול קבוצת איתקה ) מותנים משאביםו עתודותלפרטים בדבר 

 'בנספח מצ"ב כ. NSAI לדוח 5 סעיףראו , 31.12.2021נכון ליום  הנובע מהם מהווןהמזומנים ה

 להכללת הדוח האמור בדוח זה, לרבות בדרך של הפנייה. NSAIהסכמת מכתב לדוח זה 

  (peratedO-onN)הנכסים האחרים  (ו)

 :כללי (1)

, ורישיון אקספלורציה, נכס נפט שסיים הפקה מפיקיםנכסי נפט  עשרהכולל זה נכסים מקבץ 

לפרטים בדבר זכויות איתקה והמפעילים . משמשת בהם כמפעיל שותפה בהם אך לא שאיתקה

 :המאגרים בנכסים אלובטבלה שלהלן. להלן פרטים בדבר בנכסים אלו, ראו 

קמ"ר ומכיל גז טבעי וקונדנסט. נכס  250 -המשתרע על שטח של כ כולל מאגר Britanniaנכס הנפט  .א

איתקה כמפורט להלן. ידי קבוצת -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 4כולל הנפט 

השותפים ברישיונות האמורים חתמו על הסכם איחוד המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות. 

 .בארות הפקה 35ישנן  Britanniaבמאגר 

פר הסכמי נמכר במסגרת מס Britannia מאגרהדוח, חלק מהגז שמופק מ אישור נכון למועד

  דנסט נמכרים בשוק החופשי.נוהקוהטבעי מכירת גז מחייבים לטווח ארוך, ויתר הגז 

ן ילווי מאגריהנזכרים להלן פותחו כ Brodgar, Callanish, Enochdhu מאגריםיצוין, כי שלושת ה

  Britanniaוחוברו למתקניו, כך שעיבוד הגז והקונדנסט מתבצע על פלטפורמת Britannia מאגרל

למסוף  , ומשם, הגז והקונדנסט מועברים בנפרדBritannia מאגרשבבעלות מלאה של השותפים ב

St Fergus:  הגז, באמצעות מערכת הצינורותSAGE והקונדנסט, באמצעות מערכת הצינורות ,

Forties Pipeline. 

טבעי קמ"ר, מכיל גז  65 -משתרע על שטח של כה מאגר יםכולל  Leverett-ו Brodgarהנפט  ינכס .ב

חתמו על הסכם  P.118( כמפורט להלן. השותפים ברישיון P.118רישיון אחד ) יםוקונדנסט, וכולל

ואשר אינו בבעלות השותפים  Brodgar מאגר, החולש על שטח P.741איחוד עם השותפים ברישיון 

Brodgar (P.118 ) מאגר. במאגרבשטח ה, במטרה להסדיר את הפעילות המשותפת P.118ברישיון 

נכון למועד  .מכיל משאבים מותניםו Brodgarגובל במאגר  Leverettמאגר  הפקה בארות 4ישנן 

 .Brodgar-הקיימות ב באמצעות שימוש בתשתיות והדוח נשקל פיתוח
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כולל שני נכס הנפט  נפט.מכיל קמ"ר ו 19 -משתרע על שטח של כה מאגרכולל  Callanishנכס הנפט  .ג

כמפורט להלן. השותפים ברישיונות  קבוצת איתקהידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על

ישנן  Callanish מאגרהאמורים חתמו על הסכם איחוד המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות. ב

 בארות הפקה. 4

נפט, וכולל רישיון קמ"ר, מכיל  6.25 -משתרע על שטח של כה מאגר כולל Enochdhuנכס הנפט  .ד

 ישנה באר הפקה אחת. מאגראחד כמפורט להלן. ב

נכס הנפט וקונדנסט.  טבעי קמ"ר, ומכיל גז 7-משתרע על שטח של כה מאגר כולל Jadeנכס הנפט  .ה

 ,ברישיונותשותפים הידי -המוחזקים בשיעורים זהים על P.672-ו P.1589רישיונות  2כולל 

נחתם לגבי אותם רישיונות הסכם איחוד. הסכמי התפעול לאור האמור, לא ו ,כמפורט להלן

בחודש  בארות הפקה. 9ישנן  מאגרזה. ב מאגרהמשותף שיש לכל רישיון בנפרד הם הרלוונטיים ל

 Jadeקידוח )להלן: " P.1589, לאחר השלמת קידוח אקספלורציה בשטח רישיון 2022ינואר 

South הודיעה איתקה על תגלית גז טבעי בקידוח ,)"Jade South . לפרטים נוספים ראו דוחות

-2022 -ו 2021-01-130329)מס' אסמכתאות:  18.1.2022-ו 11.8.2021מיידיים של החברה מהימים 

 ., בהתאמה(, אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפנייה01-008119

-ו Eniת שבבעלו Judy)בד על פלטפורמת טיפול והפקה )ומע Jade מאגרהמופק מהטבעי הגז 

Chrysoar הולכת הגז , ומשם מועבר למערכתCATS הקונדנסט המעובד מועבר למערכת .

  .Norpipeההולכה ולמסוף 

קמ"ר,  180-משתרע על שטח של כה  Franklin -Elgin מאגר כולל את  Franklin -Elginנכס הנפט  .ו

קבוצת ידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על 4כולל נכס הנפט וקונדנסט.  טבעי מכיל גז

כמפורט להלן. השותפים ברישיונות חתמו על הסכם איחוד המסדיר את הפעילות והפיתוח איתקה 

 בארות הפקה. 14ישנן  Elgin - Franklin מאגרבשטחי הרישיונות. ב

בפלטפורמת הפקה וטיפול של  מעובדיםElgin - Franklin  מאגרוהקונדנסט מההטבעי הגז 

(, Shearwater Elgin Area Line, ומשם הגז מועבר באמצעות מערכת צינורות ייעודית )מאגרה

. הקונדנסט מועבר באמצעות מערכת הצינורות Bacton-למתקן הקבלה היבשתי הממוקם ב

Forties Pipeline.  

הנפט  נכס. טבעי מכיל נפט וגזוקמ"ר,  40 -משתרע על שטח של כה מאגרכולל  Pierceנכס הנפט  .ז

 בארות הפקה. 8ישנן  מאגרכולל רישיון אחד כמפורט להלן. ב

( המשמשות להובלה ימית של הנפט הגולמי, shuttle tankersהנפט הגולמי מועבר למכליות נפט )

 .לצורכי ההפקהשמש מ מאגרומשם ישירות ללקוחות, וכל הגז המופק מה

 ארבעה כולל הנפט נכסוגז טבעי.  נפטתשעה שדות אשר מפיקים מכיל  MonArbנכס הנפט   .ח

השותפים ידי קבוצת איתקה כמפורט להלן. -על 41.02%-של כ זהה בשיעור המוחזקים רישיונות

 בנכס. המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות( JOAתפעול משותף ) םהסכברישיונות חתמו על 

ומשם , Montroseבמתקן ההפקה  י מעובדיםהנפט והגז הטבע .הפקה בארות 16 ישנן הנפט

מערכת באמצעות  ; והגזForties Pipelineמערכת הצינורות אמצעות נפרד: הנפט ים במועבר

 .CATSהולכת הגז 
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קמ"ר, ומכיל שלוש שדות  20-כולל מאגר המשתרע על שטח של כ Columba Terracesהנפט  כסנ .ט

ידי -רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על . נכס הנפט כולל שניטבעי וגז נפטנפט המפיקים 

קבוצת איתקה כמפורט להלן. השותפים ברישיונות האמורים חתמו על הסכמי תפעול משותפים 

(JOA.המסדיר את הפעילות בשטחי הרישיונות האמורים )  ההפקה מתבצעת באמצעות מתקני

 Ninianינורות של ומשם הנפט והגז הטבעי מועברים באמצעות מערכת הצ Ninian הפקה של 

 קליטה באיי שטלנד.לטרמינל 

נכסי נפט שהפקתם הסתיימה ונותרו התחייבויות אטימה  Pickerill bieRenee and Ru,הנפט  נכס .י

 ידי קבוצת איתקה-רישיונות המוחזקים בשיעורים שונים על נכסי הנפט כוללים שלושה .בגינם

( המסדיר JOAכמפורט להלן. השותפים ברישיונות האמורים חתמו על הסכמי תפעול משותפים )

 את הפעילות בשטחי הרישיונות האמורים.

 2019 אוקטוברחודש  מהלךבקמ"ר.  72-ע על שטח של כרכולל מאגר המשת – sabellaIהנפט  נכס .יא

 Total E&P North Sea UK תהודיעה חבר 16.3.2020 ביום. 21הנפט נכס באיזור ניסיון קידוח בוצע

Ltd.,  הקידוח,  של המטרהבמהלך הקידוח התגלו סימני נפט בשכבות  כי, הנפט נכס שלהמפעילה

מאפשרים את ביצועם של מבחני הפקה  אינםוהטמפרטורות הגבוהות,  ,הלחץ תנאיאולם 

 הפקה מבחני לבצוע המפעילה בכוונת, לאיתקהבאמצעות הציוד הקיים. על פי המידע שנמסר 

  22.יותר מאוחר במועד הנפט בנכס

 :פרטים כלליים (2)

 פרטים כללים

 פירוט נושא

  :נכסים 12מקבץ של  שם נכס הנפט:

Britannia, 
Brodgar, 

Leverett, 
Callanish, 

Enochdhu, 

Jade, 

Elgin - Franklin, 

Pierce, 

MonArb, 

Columba Terraces, 

Renee Rubie ,Pickerill, 

Isabella 

 . בריטניהמדף היבשת של ממוקמים בים הצפוני בנכסי הנפט  מיקום:

-רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוענקו על  סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:
  ידי ממשלת בריטניה

 :Britannia תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:
P.103 - 9.6.1970 
P.119 - 9.6.1970 
P.213 - 16.3.1972 
P.345 - 17.12.1980 

Brodgar and Leverett: 

                                                      

 (.084900-01-2019)מס' אסמכתא:  2.10.2019בדוח המיידי של החברה מיום  למידע נוסף אודות קידוח הניסיון, ראו 21
 (.026124-01-20202 :)מס' אסמכתא 18.3.2020למידע נוסף ראו בדוח המיידי של החברה מיום  22
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

P.118  - 9.6.1970 

Callanish: 
P.347 - 17.12.1980  
P.590 - 4.6.1987 

Enochdhu: 
P.103 - 9.6.1970 

Jade: 
P.1589 -1.3.2002 
P.672 - 20.7.1989 

Elgin - Franklin: 
P.188 -16.3.1972 
P.362 - 9.4.1981 
P.666 - 15.7.1989 
 
Pierce: 
P.111 - 9.6.1970 
 
MonArb: 
Montrose – 17.9.1964 
Cayley – 4.5.1978 
Godwin – 17.9.1964 
Carnoustie – 4.5.1978 
Arbroath – 17.9.1964 
Wood – 4.5.1978 
Shaw – 4.5.1978 
Arkwright – 4.5.1978 
Brechin – 4.5.1978 
 
Columba Terraces: 
Columba B and E – 15.03.1972 
Columba D - 16.3.1972 
 

Renee Rubie ,Pickerill: 

Renee – 10.7.1972 

Rubie - 7.5.1981 

Pickerill - 18.9.1964 
 
Isabella: 
P.1820 – 10.1.2011 

 :Britannia תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:
P.103 - 8.6.1976 
P.119 - 8.6.1976 
P.213 - 15.3.1978 
P.345 - 16.12.1986 

Brodgar and Leverett: 
P.118 - 8.6.1976  

Callanish: 
P.347 - 16.12.1986 
P.590 - 3.6.1993 

Enochdhu: 
P.103 - 8.6.1976 

Elgin - Franklin: 
P.188 - 15.3.1978 
P.362 - 16.12.1986 
P.666 - 19.7.1995 

Jade: 
P.1589 - 11.11.2014 
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

P.672 - 19.7.1995 
 
Pierce: 
P.111 - 8.6.1976 
 
MonArb: 
Montrose – P.019 Block 22/17, Sept. 17, 1970 
Cayley –  P.019 Block 22/17, Sept. 17, 1970 
Godwin –  P.019 Block 22/17, Sept. 17, 1970 
Carnoustie – P.019 Block 22/17, Sept. 17, 1970 
Arbroath – P.020 Block 22/18, Sept.17, 1970 
Wood – P.020 Block 22/18, Sept.17, 1970 
Shaw – P.291, Block 22/22a, May, 04 1978 
Arkwright – P.291, Block 22/23a, May, 04 1978 
Brechin – P.291, Block 22/23a, May, 04 1978 
 
Columba Terraces: 
Columba B and E – P.199, Block 3/8A (COLB) Mar.15, 

1978, P.203, Block 3.7a (AREA B), P.203, Block 3.7a 

(A-NTH) Mar, 15m 1978 
Columba D – P.199, Block 3/8A (COLD) Mar.15, 1978 
 

Renee Rubie ,Pickerill: 
Renee – P.226, Block 15/27a Area A Renee Field 
 Rubie - P.339, Block 15/28b, Area A, Rubie Field 
Pickerill – P.037 Blocks 48/11a Pickerill Area, 48/11a 

Rest of the block (REST) 
 
Isabella: 
P.1820 – 10.1.2020 
 

 תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס
 :הנפט

Britannia: 
P.103 - 6.6.2016 
P.119 - 6.6.2016 
P.213 - 12.3.2016 
P.345 - 14.11.2016 

Brodgar and Leverett: 
P.118 - 6.6.2016  

Callanish: 
P.347 - 14.11.2016 
P.590 -   1993יוני  

Enochdhu: 
P.103 - 6.6.2016 

Jade: 
P.1589 -  ,2017פברואר  
P. 672 -  ,2007יולי  

Elgin - Franklin: 
P.188 - 12.3.2018 
P.362 - 24.10.2016 
 
Pierce: 
P.111 – 8.6.2016 
 
MonArb, Columba Terraces, Renee, Rubie, Pickerill – 
 לא ידוע 

  Britannia  תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

 יםעלולהרישיונות  תאריך פקיעה.ולא נקבע לו מפיק נכס הנפט 
 .חודשים רצופים 12לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 

Brodgar ו- Leverett (P.118): 
הרישיון עלול  נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה.

 חודשים רצופים. 12לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 

Callanish: 
 P.347- .הרישיון  נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה

 חודשים רצופים. 12עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 
P.590 - 2.6.2023 

Enochdhu (P.103): 
הרישיון עלול  ולא נקבע לו תאריך פקיעה.מפיק הנפט נכס 

 חודשים רצופים 24לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 
 

Jade: 
P.1589 - 11.2.2035 

P.672 - 17.7.2025 
 

Franklin -Elgin : 
P.188 & P.362 - .נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה 

חודשים  12הרישיונות עלולים לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 
 . רצופים

P.666 – 19.7.2025 
 

Pierce: 
P.111 -  .הרישיון  נכס הנפט מפיק ולא נקבע לו תאריך פקיעה

 רצופים.  חודשים 12עלול לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך 
 
 MonArb: 

 
 נותהרישיו תאריך פקיעה.הם ולא נקבע ל יםהנפט מפיק ינכס

 .חודשים רצופים 24לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך  יםעלול
 

Columba Terraces: 
 

 נותהרישיו תאריך פקיעה.הם ולא נקבע ל יםהנפט מפיק ינכס
 .חודשים רצופים 12לפקוע אם ההפקה תיפסק למשך  יםעלול

 

Renee Rubie ,Pickerill: 

נכסי נפט שהפקתם הסתיימה ונותרו התחייבויות אטימה 
 .בגינם

 
Isabella: 

 18.7.2022-  P.1820 
 

 ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס
יש לציין את  –הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת 

 תקופת ההארכה האפשרית:

- 

 (:Operatorציון שם המפעיל )
•  Chrysaorנכסיםב ותמפעילה ןה וחברות המסונפות אליה 

 הבאים:

• Chrysaor (U.K) Britannia Limited היא המפעילה בנכס 
Britannia  

• Chrysaor Production (U.K) Limited  היא המפעילה
  Leverett-ו Brodgar יםבנכס

•  Chrysaor Production (U.K) Limited היא המפעילה
 Callanisבנכס 
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

•   Chrysaor Production (U.K) Limited היא המפעילה
  Enochdhuבנכס 

• Chysaor Peroleum Company U.K Limited  היא
 Jade המפעילה בנכס 

• TOTAL יםנכסב היא המפעיל Elgin-Franklin  ו-
Isabella; 

• Enterprise נכסמפעיל בהיא ה Pierce; 

• Repsol Sinopec Resources UK Limited     היא המפעיל
 ;MonArbבנכסי 

• CNR International (U.K.) Limited  הוא המפעיל בנכסי
Columba Terraces 

• ;Repsol Sinopec Resources UK Limited  הוא המפעיל
 Renee and Rubie;  בנכס 

• Perenco Gas (UK) Limited  הוא המפעיל בנכס  
 Pickerill  

ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם 
הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות 

  בעלי השליטה בשותפים האמורים:

Britannia: 
Chrysaor - 58.65% 
Ithaca Group - 32.38% 
Mitsui E&P UK- 8.97% 

Brodgar :  
 (:H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לפני הפקה של 

Chrysaor - 93.75% 
Ithaca Group - 6.25% 

 10( ועד להפקה של H4תחילת הפקה מבאר ההשלמה )מ
MMboe  מבאר ההשלמהH4:23 

Chrysaor - 87.5% 
Ithaca Group - 12.5% 

 (:H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לאחר הפקה של 
Chrysaor - 93.75% 
Ithaca Group - 6.25% 

Leverett: 

2. Ithaca Group -25% 
Chrysaor Production (U.K.) Limited – 75% 

 
Callanish: 
Chrysaor - 83.5% 
Ithaca Group - 16.5% 

Enochdhu: 
Chrysaor - 50% 
Ithaca Group - 50% 

Jade: 
Harbour Energy plc24- 67.5% :באמצעות חברות בת –  

   • Chrysaor Petroleum Company U.K. Limited – 32.5% 

                                                      

. ההשלמה לבאר בקשר( AFE) ההוצאות מלוא את תממןאיתקה  שקבוצת בכך גם מותנה הזכויות בשיעור השינוי כי לציין יש  23
 (. H4) מבאר ההשלמה ההפקה החלה טרם, הדוח למועד נכון

  Chrysaorלמיטב ידיעת החברה, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בלונדון, שנרשמה למסחר כתוצאה מהשלמת מיזוג בין 24
Holdings Limited   ובין .Premier Oil 
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

•  Chrysaor Limited – 35% 
Ithaca Group - 19.93% 
Eni S.p.A ("ENI")25 - 7% 
Siccar Point Energy E&P Limited 26 - 5.57% 

Elgin - Franklin: 
TOTAL27 - 46.173% 
Eni Elgin/Franklin Limited28 - 21.867% 
Premier Oil UK Limited29 - 19.31% 
Neo Energy Natural Resources Limited 30 - 4.375% 
Ithaca Group - 3.9% 
One-Dyas E&P Limited31 - 2.1875% 
Summit Exploration and Production Limited32 2.1875%  
 
Pierce 
Enterprise33 92.52% 
Ithaca Group - 7.48%  
 
MonArb: 
Repsol Sinopec Resources UK Limited34 - 58.97436% 
Ithaca Group - %41.02564  
 
Columba Terraces: 

3. Columba B and D: 
4. CNR International (U.K.) Limited35 - 94.4% 
5. Ithaca Group – 5.6% 

6. Columba E:  
7. CNR International (U.K.) Limited – 91.6% 
8. Ithaca Group – 8.4% 

 

Renee Rubie ,Pickerill: 
Renee: 

9. Repsol Sinopec Resources UK Limited – 91.5% 
10. Ithaca Group – 8.5% 

Rubie: 
11. Repsol Sinopec Resources UK Limited – 60% 
12. Ithaca Group – 40% 

 
 
Pickerill: 

                                                      

איטליה היא בעלת  ממשלתיורק ובבורסת איטליה. -היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו ENIידיעת החברה,  למיטב  25
 .National Promotional Institution ת באמצעות החברה הממשלתיתהמרכזי השליטה

 .Siccar Point Energy Limited ( של%100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  26
 הנסחרת ציבורית חברה שהיא TOTAL S.A .של בשרשור( %100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  27

  ( האירופית ללא גרעין שליטה.Euronext) יורונקס ובבורסת"ק בנסדא
-שהיא חברה ציבורית הנסחרת בבורסת ניו ENI  ( בשרשור של%100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  28

 National ת באמצעות החברה הממשלתיתהמרכזי השליטהאיטליה היא בעלת  ממשלתיורק ובבורסת איטליה. 
Promotional Institution. 

 בבורסת הנסחרת ציבורית חברה שהיא plc Harbour Energy ( של%100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב  29
 Premier Oil. ובין   Chrysaor Holdings Limited  שנרשמה למסחר כתוצאה מהשלמת מיזוג בין לונדון

 .שהיא חברה פרטית Hitec Vision( של 100%פרטית בבעלות מלאה ) חברהידיעת החברה,  למיטב  30
 ..SHV Holdings N.Vשל  (100%) פרטית בבעלות מלאה חברהידיעת החברה,  למיטב  31
חברה ציבורית הנסחרת בבורסת  Sumitomo Corporationשל  (100%) פרטית בבעלות מלאה חברהידיעת החברה,  למיטב  32

 טוקיו, ללא גרעין שליטה.
 העולמית. Shell ידיעת החברה, חברה פרטית בשליטה של קבוצת למיטב  33
 .Addax Petroleum UK Limited( ושל %51) Repsol SAפרטית בבעלות משותפת )בשרשור( של  חברה, החברה ידיעת למיטב 34
 .Canadian Natural Resources Limited( של 100%למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות מלאה ) 35

 

https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://www.eni.com/en_IT/company/governance/shareholders.page
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
https://en.cdp.it/about-us/company-info/shareholders/shareholders.kl
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 פרטים כללים

 פירוט נושא

13. Perenco Gas (UK) Limited36 - 94.782609% 
14. Ithaca Group – %5.217391  

 

Isabella: 

15. Ithaca Group -10% 

16. Neptune E&P UK Limited37  - 50% 

17. Total38 - 30% 

EurOil Exploration Ltd39.  - 10% 
 
 

 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכסי הנפט

 פירוט נושא

 .2014בשנת על ידי קבוצת איתקה נרכשו  Pierce נכסהזכויות ב תאריך הרכישה:
 .2013נרכשו על ידי קבוצת איתקה בשנת  Isabellaהזכויות בנכס 
 MonArb ,Columba Terraces, Renee Rubieים הזכויות בנכס

,Pickerill  שהושלמה בחודש בעסקת מרובני  איתקהנרכשו על ידי
 .1.1.21. הזכויות שנרכשו בתוקף מיום 2022 פברואר

, 2019במאי  29ביום  מהשנחת עסקת שברוןהנכסים נרכשו על פי יתר 
  1.1.2019יום ב ונכנסה לתוקף

החברה בנכס תיאור מהות ואופן ההחזקה של 
 הנפט:

 באמצעות החזקותיה של החברה )בשרשור( במניות חברת איתקה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט: 

Britannia - 32.3% 

Brodgar -  

( כמפורט לעיל: H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10לפני הפקה של 
6.25% 

 MMboe 10( ועד להפקה של H4ההשלמה )לת הפקה מבאר יתח
 12.5%כמפורט לעיל: 

( כמפורט לעיל: H4מבאר ההשלמה ) MMboe 10אחרי הפקה של 
6.25% 

18. Leverett -25% 

Callanish - 16.5% 

Enochdhu - 50% 

Jade - 19.93% 

Elgin - Franklin - 3.9% 

Pierce - 7.48% 

Don Southwest and Conrie - 40% 

MonArb - %41.02564  

Columba Terraces B and D – 5.6% 

Columba Terraces E – 8.4% 

Renee – 8.5% 

Rubie – 40% 

                                                      

 .Perenco( של 100%למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית בבעלות מלאה ) 36

China , אשר בעלי המניות העיקריים בה הם Neptune, המהווה חלק מקבוצת פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב 37
Investment Corportation ,Carlyle Group ו- .CVC Capital Partnerts   

 הנסחרת ציבורית חברה שהיא S.A TOTAL .של בשרשור( %100) מלאה בבעלות פרטית חברהידיעת החברה,  למיטב 38
 שליטה. האירופית ללא גרעין( Euronext) יורונקס ובבורסת"ק בנסדא

 .Group EDF (Electricite de France.), בשליטת Group Edisonקבוצת ל המשתייכתפרטית  חברהידיעת החברה,  למיטב 39
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Pickerill - %5.217391  

Isabella – 10% 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 

במהלך חמש השנים שקדמו ליום במהלך 
)בין אם הוכרה כהוצאה  2021האחרון של שנת 

 או כנכס בדוחות הכספיים(: 

 מיליון דולר 27 -כ -  Jadeהנכס  

   דולר מיליון 29 -כ -  Franklin -Elgin יםהנכס

 מיליון דולר 33 -כ - Pierceהנכס 

 16 -כ - West Don ו ,Don Southwest ,, ConrieYthan יםהנכס

 דולר מיליון

 מיליון דולר 56כ  – MonArbכס הנ

 מיליון דולר 3כ  – Columba Terraces B and Dכסים הנ

 מיליון דולר 2כ  – Columba Terraces Eכס הנ

 

 : Operated)-(Nonבדבר הנכסים האחרים  פעילות טרם ההחזקה ופרטים נוספים (1)

ובשנת  המאגר,החל פיתוח  1994ידי צד שלישי. בשנת -על 1975התגלה בשנת  Britannia מאגר .א

, P.103 ,P.119את זכויותיה ברישיונות  1984בשנת רכשה  IOGL מהמאגר.החלה ההפקה  1998

P.213 ו-P.345. 

 .מאגרפלטפורמת הפקה וטיפול, שבבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 1997בשנת 

החלה ההפקה  2008, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 2004. בשנת 1985התגלה בשנת  Brodgar מאגר .ב

 . P.118את זכויותיה ברישיון  1984בשנת רכשה  IOGL. מאגרמה

, המחוברת נכספלטפורמת הפקה וטיפול, בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2006בשנת 

 באמצעות גשר מחבר.  Britannia מאגרל

החלה ההפקה  2008, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 2004. בשנת 9919התגלה בשנת  Callanish מאגר .ג

 .P.590-ו P.347את זכויותיה ברישיונות  1984בשנת רכשה  IOGL. מאגרמה

, המחוברת נכספלטפורמת הפקה וטיפול, אשר בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2006בשנת 

 באמצעות גשר מחבר.  Britannia מאגרל

החלה ההפקה  2015, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 2013. בשנת 2005התגלה בשנת  Enochdhu מאגר .ד

 . P.103את זכויותיה ברישיון  1984בשנת רכשה  IOGL. מאגרמה

, המחוברת נכספלטפורמת הפקה וטיפול, אשר בבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2006בשנת 

 באמצעות גשר מחבר.  Britannia מאגרל

, מאגרוהחל פיתוח ה נכסאת הזכויות ב 2000בשנת רכשה  IOGL. 1996התגלה בשנת Jade  מאגר .ה

 2002. בשנת נכספלטפורמת הפקה וטיפול שבבעלות כל השותפים ב מאגרהותקנה ב 2001ובשנת 

 . מאגרהחלה ההפקה מה

. 1997ששולבו תחת הסכם שיתוף פעולה מפברואר  מאגריםשני כולל Elgin - Franklin  מאגר .ו

, 1991 -ו 1986בשנים  , Eni Elgin/Franklin Limitedידי-התגלו על Elgin מאגרו Franklin מאגר

רכשה  2000. בשנת מאגרהחלה ההפקה מה 2001, ובשנת מאגרהחל פיתוח ה 1999בשנת בהתאמה. 

IOGL מאגראת הזכויות ב Elgin - Franklin. 

פלטפורמות המחוברות ביניהן באמצעות גשר מחבר  3פלטפורמות הפקה וטיפול,  5זה ישנן  מאגרב

. 2014 -ו 2007ישות, שהותקנו בשנים פלטפורמות לא מאו שתי, ו2000-1999שהותקנו בין השנים 

 . נכסכל הפלטפורמות הינן בבעלות השותפים ב
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. בשנת 1999על ידי צד שלישי, וההפקה מהמאגר החלה בשנת  1975התגלה בשנת  Pierce מאגר .ז

פעילות ההפקה בשדה מתבצעת  .7.5% -בשיעור של כ נכסרכשה איתקה זכויות השתתפות ב 2014

  צף שכור המשמש להפקה, אחסון והובלה.  מתקן באמצעות

בשנת התגלה  Montrose והמאגר 1969התגלה בשנת  Arbroathvrtauiהמאגר  - MonArbנכסי  .ח

החלה הפקה  2017בשנת . 1971 מהמאגרים החלה בשנתההפקה  , על ידי צדדים שלישיים.1971

  .Shaw -ו Cayleyמהשדות 

התגלה  Columba B, מאגר 1975התגלה בשנת  Columba Eמאגר  -- Columba Terracesנכסי  .ט

  החלה ההפקה בנכסים אלו. 1994בשנת  .1980התגלה בשנת  Columba Dמאגר  -ו 1976בשנת 

  :ת עבודהובתוכניעמידה  (2)

, קוימו עד למועד דוח זה הנ"ל,בנכסים  המחייבותהעבודה  תוכניותלמיטב ידיעת החברה, 

 במלואן. 

 : ומתוכננתתוכנית עבודה בפועל  (3)

 ( Non-Operatedהאחרים ) להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בנכסים

 וכן פעולות מתוכננות: , 1.1.2019החל מיום 

 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 העבודה המתוכננת ותכנית
 
 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

הנפט  ברמת נכס
 דולר( במיליוני)

היקף השתתפות 
בפועל של 

מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

החברה בתקציב 
 דולר(במיליוני )

 : קידוח של באר השלמה  Brodgar מאגר •   2019

: ביצוע פעולות בפלטפורמת Britannia מאגר •
Britannia לצורך ייעול הדחיסה 

: המשך פעולת הקידוח של באר Elgin-Franklin מאגר •
 השלמה

 :MonArb נכסי

  תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה Montrose שדה •

  תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה  Arbroathשדה  •

 .תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה  Shawשדה  •

 

 390 -כ

 

 13.5 -כ
  3.5 -כ
 0.2 -כ

 

 

 41 -כ

 קידוח :Callanishמאגר  • 2020

 קידוח :Elgin-Franklinמאגר  •

 והמשך השמה בארות שתי של קידוח: Pierce מאגר •
 במאגר הלחץ הורדת פרויקט

 :MonArbנכסי 

 .תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה  Montrose שדה •

 .תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה Arbroathשדה  •
 

 380 -כ
 
 
 

 
 
 5.9 -כ
 4.0 -כ

 122 -כ

 במאגר הלחץ הורדת פרויקט המשך: Pierce מאגר •  2021

 1589Pקידוח אקספלורציה בשטח רישיון : Jadeמאגר  •
 :MonArb נכסי

פעילות קידוח ותחזוק  – Elgin Franklinמאגר  •
 תשתיות

 .ההפקה מתקן של שוטפת תחזוקה  Montrose שדה •

 .תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה Arbroath שדה •

 ההפקה מתקן של שוטפת תחזוקה Wood שדה •

 118-כ

 80-כ

 211-כ

 8.2 -כ

  10.0 -כ

 1.0 -כ

 

 9-כ

 16-כ

 8-כ

 3.4 -כ

 4.1 -כ

 0.4 -כ

 

 20-כ 100-כ : קידוח של באר השלמהJadeמאגר  • 2022
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 תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל לתקופה תקופה

 העבודה המתוכננת ותכנית
 
 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

הנפט  ברמת נכס
 דולר( במיליוני)

היקף השתתפות 
בפועל של 

מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

החברה בתקציב 
 דולר(במיליוני )

פעילות קידוח ותחזוק  – Elgin Franklinמאגר  •
 תשתיות

 
 :MonArb נכסי

 .ההפקה מתקן של שוטפת תחזוקה Montrose שדה •

 .ההפקה מתקן של שוטפת תחזוקה Arbroath שדה •

 .תחזוקה שוטפת של מתקן ההפקה Shaw שדה •

•  

 128-כ
 
 
 28 -כ
 3 -כ

 11-כ
 3-כ

 5-כ
 
 
 11 -כ
 1 -כ
 4-כ
 1-כ
 

 :MonArb נכסי  2023

 .בארות הפקה תת ימיות הוספת Montrose שדה •

 .הפקה בארות 3-ב תחזוקה עבודות Arbroath שדה •

 .3 מספר הפקה באר קידוח Shaw שדה •
 

 

 67 -כ
 13 -כ
 66 -כ
 

 
 

 27 -כ
 5 -כ
 27 -כ
 

2024 
 ואילך:

 :MonArb נכסי

 .בארות הפקה תת ימיות הוספת Montrose שדה •

 .הפקה בבארות תחזוקה עבודות  •
 

 

 304 -כ
 

 

 125 -כ
 

 

 :)perated)O-onN ההשתתפות בפועל בהוצאות ובהכנסות בנכסים האחרים (4)

שיעורי הזכויות ושיעורי ההשתתפות בפועל, המיוחסים למחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 

זהים לשיעור הזכויות של איתקה בנכסים אלו, כמפורט  ,(Non-Operated) נכסים האחריםבכל ה

לעיל )"פרטים כללים"(, הואיל ובנכסים אלו לא משולמים תמלוגים לממשלת בריטניה  (2פסקה )ב

או לצדדים שלישיים ולא משולמים תשלומים נגזרים אחרים כלשהם מההכנסות או ההוצאות 

 .בהכנסות ובהוצאות

 : בנכסי הנפטבין השותפים פים תיאור הסכמים מהותיים בין השות (5)

(, המתוארים non-operatedפעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה במסגרת הנכסים האחרים )

( שנחתם בין השותפים ביחס לכל נכס, כאשר JOAלעיל, נעשית בהתאם להסכם תפעול משותף )

הפעילות נעשית גם בהתאם להסכם איחוד  Elgin-Franklin -, וBritannia ,Callanishנכסים ב

(UUOA  אוUJDOA  יצוין, כי גם הסכם האיחוד מגלם בתוכו את העקרונות .)הדומים במהותם

 אשר נקבעו במסגרת הסכם התפעול המשותף.

לפרטים אודות הנושאים וההוראות המהותיים הנכללים בהסכמי האיחוד ובהסכמי התפעול 

 לעיל.  (7)ג()1.8.4המשותף ראו סעיף 

( שחלים על הנכסים בקבוצה זו נקבע זכותו של שותף JOAבמרבית הסכמי התפעול המשותף )

 השותפים בנכס.בנכס להעביר זכויותיו לצד שלישי תהא כפופה לזכות סירוב ראשון של יתר 

( נקבע רוב לקבלת non-operatedוהאיחוד בנכסים האחרים ) JOA -ביחס לכל אחד מהסכמי ה

-nonבנכסים האחרים ) IOGLהחלטות השותפים בשיעור שונה. לאור שיעור זכויות של 

operatedבהתאם למנגנוני ה ,)- JOA's ידי -והסכמי האיחוד, כל ההחלטות בנכסים לא יקבעו על

IOGL לבד.ב 
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 (peratedO-onNבנכסים האחרים ) משאבים מותניםו עתודות (6)

מזומנים הותזרים , (Non-Operated) האחריםבנכסים  מותנים משאביםו עתודותלפרטים בדבר 

נכון למועד אישור הדוח, לא . NSAI לדוח 6 סעיף, ראו 31.12.2021נכון ליום  הנובע מהם מהווןה

להכללת הדוח האמור  NSAIהסכמת מכתב זה  לדוח 'ב נספחכ"ב חל שינוי בפרטים הנ"ל. מצ

 .בדרך של הפנייה לרבותבדוח זה, 

  נפט במפרץ מקסיקו בארה"ב נכסי 1.8.5

 כללי (א)

"(, חברה בת זרה בבעלות הרוכשת)להלן בסעיף זה: " Delek GOMהתקשרה  2018ינואר  בחודש (1)

 Texas South -ו .GulfSlope Energy, Incמלאה של החברה בהסכם לרכישת זכויות נפט וגז עם 

Energy, Inc. " :למסחר רשומות שמניותיהן ציבוריות חברות –"( המעבירות)להלן בסעיף זה 

 (. OTC"ב )בארה

בשני נכסי נפט המצויים בשטח מפרץ  75%רכישת זכויות בשיעור של  , בין היתר,כלל ההסכם

אופציה לרכוש זכויות  רוכשת. על פי ההסכם האמור, מוקנית לTau -ו Canoeמקסיקו בארה"ב: 

 הסכםנוספים, בכפוף לתנאים מסוימים שפורטו בהסכם )להלן בסעיף זה: "פרוספקטים ב

( לדוח התקופתי של החברה 10)ג()1.8.6 , ראו סעיףהרכישה לתיאור עיקרי הסכם"(. הרכישה

בו מובא  (, אשר המידע2019-01-029344)מס אסמכתא:  31.3.2019כפי שפורסם ביום  ,2018לשנת 

 .בזאת על דרך ההפניה

 -בנכס הנפט  , ולאחר שהמפעילCanoeהסתיים קידוח הניסיון בנכס הנפט  2018בחודש אוגוסט  (2)

Gulfslope Energy Inc. לא מסר הודעה על תגלית, הפחיתה החברה  ,"(המפעיל: ")להלן

בנכס זה. נכון  את סך העלויות שהושקעו על ידה 2018בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 

 Bureau of- , והרשות המפקחתCanoeנכס הנפט פג תוקפו של הסכם החכירה ל, למועד הדוח

Safety and Environmental Enforcement (“BSSE”)   נכס הנפט אישרה כיCanoe  ננטש

  בהתאם לתנאי החכירה.

והסתיים בחודש מאי  2018בוצע קידוח ניסיון, שהחל בחודש ספטמבר  Tauבשטח נכס הנפט 

. על פי המידע שקיבלה החברה מהמפעיל, הקידוח נתקל בקשיים שגרמו לעיכובים בלוח 2019

פי הודעת המפעיל בסיום הקידוח, הקידוח לא חדר  עלהזמנים וחייבו תוספת תקציב משמעותית. 

ה, אך נמצאו סימני הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי שכבות נושאות הידרוקרבונים ברי הפק

(. בהתאם להמלצת המפעיל, הוחלט לאטום ולנטוש את בור Discoveryהמפעיל הודעה על ממצא )

לפרטים נוספים ראו דיווח  באופן שיאפשר כניסה מחדש לתוכו בשלב מאוחר יותר. הקידוח

סיים המפעיל בקידוח  4.6.2019 ביום (.2019-01-045886 מס' אסמכתא) 13.5.2019החברה מיום 

את כל פעולות האטימה. בכוונת המפעיל לבחון אפשרויות שונות הקשורות בביצוע פעולות נוספות 

 בעתיד בשטח הקידוח ובחינת השכבות העמוקות יותר של הפרוספקט, אשר טרם נקדחו.  

מיליון  95 -( עד לאטימתו ונטישתו כאמור לעיל )כולל( הסתכמה לסך של כ100%הקידוח ) עלות

התקבל אישור מהמבטחים  2019נובמבר  בחודשמיליון דולר(.  72 –לק החברה כח) (100%דולר )

 .רגל )כאמור לעיל( 15,245לארוע אשר בגינו הופסק הקידוח בעומק של  חלקילקיום כיסוי ביטוחי 

לאור אי הוודאויות שנוצרו ואי הבהירות באשר לתוכנית המשך הקידוח, אשר נכון למועד אישור 

הכספיים לשנת  בדוחות הערך לירידת הפרשה, לכלול חברההדוח אף התחזקו, החליטה הנהלת ה



 207 -א 

 

 2020במהלך שנת  "ח(.שמליוני  182-)כ דולר מליוני 53 -ך של כס, בTauבגין ההשקעה בנכס  2019

 (. ש"חמיליוני  65-מיליוני דולר )כ 18-ל החזר ביטוחי בסך של כהתקב

החברה רואה ברישיון נכס נפט זניח ביחס לפעילותה בתחום האנרגיה, ובהתאם לכך יובא להלן 

  .תיאור מקוצר של נכס הנפט

  Tau נכס הנפטפרטים בדבר  (ב)

 ם כללייםפרטי (1)

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

 Tau הנפט:שם נכס 

של שני זיכיונות  םנמצא בשטח Tauפרוספקט  מיקום:
. הנכס ממוקם במימי אמריקאיים פדראליים

מפרץ מקסיקו, ארה"ב, לחופי מדינת לואיזיאנה, 
 ק"מ דרום מערבית לניו אורלינס, ארה"ב.    218 -כ

אקרים  5,000שטחו של כל אחד מהזיכיונות הינו  שטח:
 קמ"ר(.  20.23 -)כ

נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות סוג 

 לפי סוג זה:

 זיכיון פדראלי;
חיפושים, פיתוח והפקה של נפט  –פעילות מותרת 

בהתאם  Leaseוגז בשטח קרקע מוגדר הנקרא 
 לרגולציה של ממשלת ארה"ב. 

 - OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

1.7.2014 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) - 

1.11.2017  

  - OCS-G 35244 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

30.6.2019  

- OCS-G 36121  

31.10.2022 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 

 תקופת נכס הנפט:

OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) – 

15.7.2019 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) – 

16.12.2019 

 – OCS-G 35244 (Block Ship Shoal 336) תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

 30.6.2022 

OCS-G 36121 (Block Ship Shoal 351) - 

 31.10.2025 

ציון האם קיימת אפשרות נוספת להארכת 
תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור 

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית:

 )בזיכיון BOEM -בכפוף לאישור מפקח מטעם ה
OCS-G 36121 ובכפוף לאישור מפקח מטעם ה )- 

 BSEE (Bureau of Safety and -ה
Environmental Enforcement)  בזיכיון(OCS-

G 35244  להאריך עד שמונה שנים מיום (, ניתן
ההענקה המקורי, בכפוף לביצוע קידוח של באר 

 TVD  (true verticalרגל 25,000-העמוקה מ
depth מפני המים, במהלך חמש השנים )

הראשונות. יצוין כי מרגע שיתגלה ממצא, הזיכיון 
יעמוד בתוקפו כל עוד נפט או גז מופקים בכמויות 

 BOEM -מסחריות, בכפוף לאישור ודרישות ה
 והרגולציה הרלוונטית.

  GulfSlope (:Operatorציון שם המפעיל )

 Delek GOM Investments, LLC – 75%ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט 
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 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 פירוט נושא

וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב 

ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה 

 בשותפים האמורים:

20% – .40GulfSlope 

5% – 41Texas South Energy, Inc. 

 

 פרטים כלליים אודות חלקה של החברה בנכס הנפט

 פירוט נושא

ציון תאריך  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 הרכישה:

 .הרכישה, בהתאם לתנאי הסכם 8.1.2018

תיאור מהות ואופן ההחזקה של החברה בנכס 
 הנפט:

 החזקה באמצעות חברת בת זרה בבעלות מלאה.

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט:

 תחשיב להלן(.ראו ) 63.3% -כ

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
החברה בהשקעה המצטברת בנכס הנפט 
במהלך חמש השנים שקדמו ליום האחרון של 
שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או כנכס 

  בדוחות הכספיים(:

 מיליון דולר. 35 -כ

 

  Tauבנכס הנפט עבודה הכנית ות (2)

 : שבוצעו ומתוכננות במסגרת הקידוח בנכס הנפטלהלן תיאור תמציתי של הפעולות 

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

 המתוכננת 

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף השתתפות 
בפועל של 

מחזיקי הזכויות 
ההוניות של 

החברה בתקציב 
 )באלפי דולר(

ביצוע קידוח אקספלורציה, לרבות  •  2019
שחרור אסדת הקידוח ואיטום 

 ונטישה של הבאר והוצאות נלוות.

  33,000 -כ

 

 25,000 -כ

 

ביצוע עבודות סיסמיות בידי  המשך •  2020
 המפעיל 

- - 

 בידי סיסמיות עבודות ביצוע המשך •  2021
 המפעיל

- - 

 בידי סיסמיות עבודות ביצוע המשך • ואילך 2022
 המפעיל

- - 

 

הפעולות המתוכננות בזיכיון, לרבות בדבר הערכת החברה  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
לעניין עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 
המבוססת על הערכות לגבי מרכיבי תוכנית העבודה ועלויותיהם אשר עשויים להשתנות מעת 
לעת. ביצוע תוכנית העבודה בפועל לרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית 
מההערכות לעיל והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, 

 בצרכים טכניים, ביכולת טכנית ובכדאיות כלכלית.

                                                      

כמפורט להלן, נכון למועד הדוח  .John N. Seitzציבורית אמריקאית, שבעל המניות העיקרי שלה הוא מר  אנרגיה תחבר   40
OGM מהון מניותיה של  22% -מחזיקה בכGulfSlope. 

 .שליטה בעל ללא אמריקאית ציבורית אנרגיה תחבר   41
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  בקנדה 7רישיון חיפושים בבלוק  1.8.6

)להלן:  42Navitas Petroleum Limitedחברת ביחד עם  החברהו הגישהצעה שזכתה  2016סוף שנת ב

, בקנדה Newfoundlandמכרז לרישיונות אקספלורציה בים באזור מזרח מסגרת "(, בנאוויטס"

 החברה. חלקה של "(הרישיון" )להלן בסעיף זה: "7לקבלת רישיון חיפושים בשטח "בלוק לקבלת 

החברה רואה ברישיון נכס נפט זניח ביחס . 30%נאוויטס הוא וחלקה של  70%הוא ברישיון 

 .נפטהשל נכס מקוצר תיאור להלן , ובהתאם לכך יובא לפעילותה בתחום האנרגיה

 פרטים כלליים (א)

 פרטים כלליים אודות נכסי הנפט

 פירוט נושא

 EL1147 שם נכס הנפט:

 -, בעומק מים של כשבמזרח קנדה אונדלנדניופל ק"מ מזרחית 350-כנכס ימי המצוי  מיקום:
 .מטר( 4,750)עומק קידוח משוער של  מטר 1,500

 קמ״ר 2,000-כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות 
 המותרות לפי סוג זה : 

רישיון אקספלורציה המאפשר למחזיקים בו לבצע פעולות חיפוש נפט וגז, לרבות 
 .סקרים סייסמיים וקידוחי אקספלורציה

 (9.11.2016 –)תאריך מכרז  15.1.2017 ענקה מקורי של נכס הנפט:תאריך ה

 שנים ממועד ההענקה 6 תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט

- 

 14.1.2023 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

עד שלוש ב הרישיוןשנים ממועד ההענקה. ניתן להאריך את  6בת  שיון ניתן לתקופהיהר אפשרות להארכת תקופת נכס הנפט:
. ברישיון קידוח ביצוע כנגד שישוחררו נוספים ערבות לתשלומי בכפוףנוספות שנים 

בתום התקופה יפקע הרישיון והשטחים הכלולים בו יוחזרו למעט אותם שטחים שבהם 
 .או פיתוח משמעותית תתוכרז תגלית )אם וככל שתוכרז(, ויתקבל בגינה רישיון תגלי

 )חברה בשליטת נאוויטס( .Navitas Petroleum Canada Inc (:Operatorציון שם המפעיל )

ציון שמות השותפים הישירים בנכס 
 הנפט וחלקם בנכס הנפט

 

1099494 B.C Ltd43 –  70% 

 30% – נאוויטס קנדה

 

 תכנית עבודה בפועל ומתוכננת (ב)

למועד הדוח, וכן תיאור להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל ברישיון עד 

  44תמציתי של פעולות מתוכננות ברישיון האמור:

                                                      

 .בישראל הנסחרת, מוגבלת שותפות פטרוליום נאוויטס בבעלות בתחברה   42
 .ברישיון בזכויות החזקה לצורך שהוקמה, החברהחברה שהתאגדה בקנדה בבעלות מלאה של   43
 .שנתיים חכירה דמי כולל לא 44
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תיאור תמציתי של פעולות שבוצעו בפועל  תקופה
לתקופה או של תכנית העבודה 

 המתוכננת

תקציב כולל משוער 
לפעולה ברמת נכס 
 הנפט )באלפי דולר(

יקף השתתפות בפועל ה
של מחזיקי הזכויות 
ההוניות של השותפות 

 בתקציב )באלפי דולר(

המשך עיבוד ופענוח המידע שנתקבל  2019
 2018מהסייסמיקה שנרכשה במהלך שנת 

 47 -כ 67-כ

 43 -כ נוספת סייסמיקה לרכישת חלופות בחינת  2020
 

 30 -כ

 128-כ 183-כ נוספת סייסמיקה לרכישת חלופות בחינת 2021

 14,000-כ 20,000-כ D3ביצוע סקר סייסמי  ואילך 2022

 

, לרבות לעניין ןברישיוהפעולות המתוכננות החברה בדבר הערכת  -אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 
עלויות, לוחות זמנים ועצם ביצוען, הינה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססת 

לגבי מרכיבי תכנית העבודה ועלויותיהם אשר עשויים להשתנות מעת לעת. מפעיל על הערכות של ה
ביצוע תכנית העבודה בפועל לרבות לוחות זמנים ועלויות עשוי להיות שונה מהותית מההערכות לעיל 
והוא מותנה, בין היתר, בתנאי שוק, ברגולציה, בנסיבות חיצוניות רבות, בצרכים טכניים, ביכולת 

 .איות כלכליתטכנית ובכד

  שירותיםמוצרים ו 1.8.7

האנרגיה בחו"ל נובעות מחברת הבת איתקה, הכנסותיה של החברה בתחום נכון למועד הדוח,  (א)

 .נוספיםנלווים ם פטרוליו , קונדנסט ומוצריטבעי גז ,פטנממכירת הן  הכנסותיהש

( הנפט הינו חומר נוזלי המורכב בעיקרו 1: )החברה עיקריים בקשר עם מוצריהלהלן המאפיינים  (ב)

, המציין את APIמעלות  55-מעלות ל 9מתערובת של פחמימנים וטווח הצפיפות שלו נע בין 

( 2הצפיפות היחסית של הנפט הנוזלי ביחס למים, וטווח הצבע של הנפט הינו מצהוב עד שחור; )

בדל בין גז רטוב לבין גז יבש הוא הגז הטבעי הינו תערובת המכילה בעיקר מתאן, כאשר הוא הה

הקודנסט הינו  (3) ;נוזלים, ומתאן מהווה כמעט את כל הרכבו פחמימנייםהגז היבש אינו מכיל ש

עיבוי של מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ התוצר טבעי של תהליך 

 . והטמפרטורה השוררים במאגר לבין אלו השוררים על פני השטח

לצפיפות  תמתייחס (Light & Medium Oil)( ובינוני וקל Heavy Oilה בין נפט גולמי כבד )ההבחנ

בנפט כבד ישנם יותר נפט גולמי ולכמות תזקיקיו המאפיינים שקובעים את סיווגו כקל או ככבד. 

, מרכיבים כבדים, הם בעלי צפיפות גבוהה יותר ונקודות רתיחה גבוהות יותר מאשר הנפט הקל

 לנפט גולמי כבד קיים צורך בהוספת מדלל לתוך מקטעי הצינור על מנת להקל על זרימתו.ולרוב 

שעווה ומזוט. מנפט גולמי קל מפיקים נפט גולמי כבד נמנים אספלט, חומרי סיכה, בין תוצרי 

כפי שצוין לעיל, מנכסי כמויות גדולות של דלקים קלים )תזקיקים( וכמויות קטנות של שארית. 

ומשאר הנכסים  Alba-ו Captain ותטבעי שבבעלות איתקה מופק גם נפט כבד משדהנפט והגז ה

  המפיקים מופק נפט קל ובינוני.

 לעיל. 1.8.3 לפרטים אודות תחום הפעילות, לרבות מגמות ושינויים בו ראו סעיף  (ג)

  לקוחות 1.8.8

איתקה נפט וגז טבעי למספר חברות שיווק בינלאומיות קבוצת הדוח, מספקת  אישורנכון למועד  (א)

 המוצרים אתאזור הים הצפוני המוכרות מדף היבשת של בריטניה בהפועלות, בין היתר, ב גדולות

, זאת ובכללבין השדות ומבוסס על מספר רכיבים  משתנה מחיר הנפט הסופיים.לצרכנים 

 עשה על בסיסנהתשלום  כאשר הנפט המופק מכל שדה, של והקונסיסטנטיות הדירוג הצפיפות
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ההסכמים . מידי חודש החברות אלאותו מעבירה איתקה  החודשי היקף ההפקה הערכה של

בבריטניה,  יםהסטנדרטי השוק יבסיס מחיר למכירת גז טבעי קובעים מחיר המחושב על

בחלק  נוספות והנחות ההובלה למערכת כניסהה דמי עלהנחה  בשילוב מעת לעת, מיםהמפורס

 מהמקרים. 

הסכמי שני נבעו מ 2021-2019עיקר הכנסותיה של איתקה ממכירת נפט וגז טבעי במהלך השנים  (ב)

)ההסכם מכסה את אספקת הנפט  המופקיםההידרוקרבונים הסכם למכירת ( 1) :עיקריים מכירה

כמו גם את אספקת הנפט  היבשתיים בבריטניה (Terminal Gradesמסופי הקבלה )המופק אל 

  Shellחברת ל( Pierce -ו  Cook Anasuria(, משדות Niche Gradesימיות ) נפט המופק דרך מיכליות

International  Trading and Shipping Company Limited " :להלן(Shell )"במהלך  האשר היוו

( 2) -ו ;, בהתאמהאלו שניםבמסך הכנסותיה  6%-וכ 10%-, כ42%-כ 2021-ו 2020, 2019השנים 

 BP Gasחברת ל UK NTS -ל יםמסופקאשר  ,)גז טבעי( למכירת ההידרוקרבונים המופקיםהסכם 

Marketing Limited " :להלן(BPGM )"וכ 17%-, כ43%-כ 2021-ו 2020, 2019שנת ב האשר היוו-

  ., בהתאמהזו שנהבמסך הכנסותיה  80%

מכירה, ל BPGMועם  BP International חברת  עם נוספיםהסכמים  נחתמו, מעסקת שברון כחלק (ג)

הסכמים אלו נחתמו לתקופה של . הנרכשים מהנכסיםגולמי  ונפט טבעי גז שלשיווק ו/או  רכישה

היבטים הקשורים באספקת הנפט המופק מנכסיה המפיקים  גם שנים מיום חתימתם ומכסים 5

 יםמכס כמים. כמו כן, ההסForties ומסוף הקבלה Fortiesשל איתקה דרך מערכת הצינורות 

באמצעות מיכליות ימיות, וכן  Captain-ו Albaהיבטים הקשורים באספקת הנפט המופק משדות 

טבעי  גזמסופי הקבלה היבשתיים לדרך , והמעובד אספקתו של חלק הארי של הגז הטבעי המופק

, נחתמו הסכמי מכר חדשים 2020נובמבר חודש ב Vorlichבנוסף, אחרי הקמת שדה  בבריטניה.

 .Gazprom, ולמכירת גז טבעי עם חברת ENIלמכירת נפט עם חברת 

קבוצת איתקה  או חוסר יכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי BPGMשינוי בהתקשרויות עם 

 החברה. ל שלהשפיע באופן מהותי על תזרימי המזומנים של קבוצת איתקה ועלול 

  הקורונה משבר השפעת

וההשפעות הכלכליות הכרוכות  +OPECלעיל, ביטול הסכמות  )יא(1.8.3 בסעיף כאמור

גובר אל  למעבר, כמו גם מלאי הנפט ממשיכים להתמלאבהתפשטות נגיף הקורונה הובילו לכך ש

צפויה לגרום הזו יוצרת דאגה בקשר לקיומן של יכולות אחסון  מגמהאחסון במתקנים צפים. 

ללחץ משמעותי על מחירי השוק ועל תנודתיות בעקומת המחיר. היבט האחסון נוגע בעיקר למוצרי 

המופק ממאגריה של  גז טבעי אספקתהנפט ואינו משליך במישרין על ההסכמים הקשורים ב

  .איתקה

של כמויות הפקה התחייבות לרכישה או לאינם כוללים  ללקוחותיה איתקהבין הסכמי המכירה 

כך שלאיתקה שיקול דעת  ,של מוצרי האנרגיה המופקים ממאגריהמינמליות או מקסימליות 

באשר לכמות ההפקה החודשית אותה היא מעוניינת לספק. כמו כן וכאמור לעיל, הסכמיה של 

ותה מעריכה איתקה שתספק כמות ההפקה א בגיןמבוססים על תשלום  עם לקוחותיה איתקה

 מידי חודש ולא על בסיס ניצול התפוקה בפועל בידי לקוחותיה. 

האנרגיה הגדולות ביותר בשוק הן שתי חברות  ,Shell -ו BPGMלקוחותיה העיקריים של איתקה, 

הערכת  בונכון למועד אישור הדוח היחסים החוזיים שיש לאיתקה עימם יציבים ולמיטהבריטי, 

 איתקה ביכולתם להמשיך ולקלוט את כמויות הנפט והגז המופקות מנכסי הנפט של איתקה. 
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 הנוגע לגורמי הסיכון של איתקה. בחלק )ג(1.8.26סעיף  ראוזה  בענייןלפרטים נוספים 

  שיווק והפצה 1.8.9

איתקה מתבצעת באמצעות קבוצת המפיקים של  ההמופק מנכסיוהגז הטבעי אספקת הנפט 

לצרכני  האספקה ישיר ובאמצעותבבריטניה,  יםיבשתי פי קבלהימיות למסו-תשתיות הולכה תת

בנוגע והכל כמפורט , צפים תקניםמאל , (shuttle tankersבאמצעות טעינת מיכליות ) הקצה

 . לעיל 1.8.4בסעיף  קבוצת איתקהשל  הנכסיל

ימיות והמיכליות באמצעותם מספקת קבוצת איתקה את מוצריה כאמור -מערכות ההולכה התת

האמורות, ככל הגבלות על שימוש בתשתיות ההולכה לעיל הם בבעלות ובתפעול צדדים שלישיים. 

 איתקה. קבוצת מנכסיה של של נפט וגז טבעי ההפקה ל קצב שיהיו, עשויות להשפיע לרעה ע

  הקורונהמשבר  השפעת

 קצה לקוחות עם ולא בינלאומיות שיווק חברות עם הסכמים לאיתקה, לעיל )א(18בסעיף  כאמור

 על מבוססים אלו הסכמים. איתקה של ממאגריה המופקים ההידרוקרבונים במוצרי המשתמשים

 םואינ לחברות לספק שבכוונתה החודשית המופקת הכמות לגבי איתקה של הערכתה בגין תשלום

 ירידהב רואה. לפיכך, איתקה אינה התשלום לצורךהכמות בפועל  צריכתאת קיומה של  מחייבים

, אותה ניתן לייחס למשבר הקורונה, 2020שחלה בשנת  האנרגיה למוצרי בביקושים הגלובלית

. 1.8.8 בסעיף ורטיםהמפעל ההסכמים  המבוסס, שלה הפצההו שיווקה מערךל מהותי כסיכון

 .לעיל

 צבר הזמנות  1.8.10

של איתקה מבוססים על תשלום בגין הערכה של המסחריים הסכמיה לעיל  1.8.8כאמור בסעיף 

לקוחותיה מידי חודש. אי לכך, אין בידי ל שבכוונת איתקה לספקהכמות המופקת החודשית 

 של משתמשי קצה. איתקה צבר הזמנות

  תחרות 1.8.11

איתקה קבוצת  ככלל, תעשיית הנפט והגז הטבעי מאופיינת בתחרותיות רבה על כל היבטיה.

מתחרה מול שחקנים רבים בחיפוש ורכישת נכסי נפט וגז טבעי בים הצפוני בבריטניה, וכן על גיוס 

עלות משאבים ושימור כוח האדם המקצועי והמיומן. מתחריה העיקריים של איתקה הן חברות ב

כמו כן, תחום הנפט והגז בארה"ב  פיננסיים, כוח אדם ומתקנים הגדולים מאלו של איתקה.

 ובקנדה הוא תחרותי ביותר.

התחרותיות מתבטאת, בין היתר, הן בהיבט של איתור המאגרים, מהירות ההפקה ושיווק הנפט 

והגז והמחיר שנקבע להם, הן בהיבט התחרות בתפעול )ציוד ואיכות כוח האדם( והן בהיבט 

רב הפיננסי. בתחום הנפט והגז פועלים חברות וגופים פרטיים בעלי ניסיון וידע מוכחים, כוח אדם 

הינה  ובבריטניה צעים פיננסיים מגוונים. כמו כן, התחרות בתחום הפעילות בארה"בביותר ואמ

כמו  העניין(.על רכישת הזכיונות מהמדינה, מהממשל הפדרלי או מגורמים פרטיים )לפי  בעיקרה

תעשיית הנפט והגז הטבעי עשויה להיות מושפעת באופן משמעותי מרגולציה  כן, התחרות בתחום

לה באזורים בהם נמצאים נכסי נפט וגז טבעי. לא ניתן לחזות את השפעות בתחום האנרגיה הח

הרגולציה ושינוייה, ולכן עשויה להיות להן השפעות על עלויות חיפוש, פיתוח, הפקה ושיווק של 

בנוסף, לתעשיית הנפט והגז הטבעי תחרות מול תעשיות אחרות המייצרות אנרגיות  נפט וגז טבעי.

 (Commodity)הנפט הינו סחורה  ולארית, אנרגיית מים ואנרגיית רוח.מתחדשות כמו אנרגיה ס
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גז טבעי נחשב לסחורה  עולמיות.-ידי תנודות היצע וביקוש כלל-עולמית שמחיריה מוכתבים על

 .U.S-, ב(NYMEX)בארה"ב )חוזים עתידיים על גז טבעי נסחרים בבורסת הסחורות בניו יורק 

Future Exchange (USFE) וב-Multi Commodity Exchange (MCX) ולכן התחרות עם חברות )

מפיקות נפט ו/או גז אחרות אינה צפויה להשפיע באופן מהותי על מכירות נפט ו/או גז של החברה, 

 ככל שתהיינה. 

  הקורונה משבר השפעת

 ןתאפייה 2020של שנת רקע משבר הקורונה, השליש הראשון  על לעיל, )יא(1.8.3בסעיף  כאמור

אנרגיה  ומוצרילנפט  יםביקושב החדה הירידהומאתגרת.  תקדים חסרתמקרו כלכלית  בסביבה

הובילו לעודף משמעותי של היצע שגרם  +OPECהסכמות  ביטולו, 2020שחלה בשנת אחרים 

 למועד נכון. WTI -וה  Brent-ה ומחירילירידות חדות במחירי מוצרי האנרגיה ולתחרות מוגברת 

 בחודשים אנרגיה למוצרי והביקוש ההיצע ישתנו כיצד להעריך יכולה אינה החברה, הדוח אישור

  .איתקה של פעילותה ועל האנרגיה מחירי על הדבר ישפיע וכיצד הקרובות ובשנים

  עונתיות 1.8.12

צריכת האנרגיה בחודשי החורף בבריטניה, בארה"ב ובקנדה גדלה וכך גם הביקוש לדלקים 

המשמשים לחימום. כמו כן, בחודש אוגוסט בכל שנה חלה, לרוב, עליה בביקוש לדלק לרכבים 

ידי תושבי ארה"ב ובריטניה. השפעת העונתיות -בשל השימוש המוגבר בכלי רכב בתקופה זו על

בעליית מחירי האנרגיה בחודשים אלו באופן כללי, ואולם מחירי האנרגיה  כאמור תומכת, לרוב,

. בנוסף על כך, תנאי לעיל 1.8.3 בסעיףמושפעים מגורמים רבים נוספים בשוק העולמי כמפורט 

מזג האוויר משפיעים על הביקוש לגז טבעי, כך שככלל ברבעונים הראשון והרביעי בכל שנה 

תנאי מזג האוויר, בעיקר יש לציין כי  הביקוש עולה, וכתוצאה מכך עולה גם מחיר הגז הטבעי.

בחודשי החורף, בבריטניה ובארה"ב עשויים להגביל ואו להפסיק לתקופה מסוימת את פעילויות 

הקידוח וההפקה בנכסי נפט וגז טבעי. כמו כן, תנאי מזג האוויר עשויים להשפיע על הביקוש לציוד, 

  אספקה וכוח אדם ובכך לגרום לעלויות נוספות ועיכוב בפעילות.

  ורכושר ייצ 1.8.13

ף הקורונה יובשל התפרצות נג, 2021בתחילת שנת  איתקהעבודה שגיבשה פי תוכניות ה על

קבוצת שלשקצב ההפקה הממוצע מנכסי הנפט והגז המפיקים  איתקההעריכה והמשבר הכלכלי, 

 הוא הנפט נוזלי)אחוז  ביום נפט חביות ערך שווה 65,000 עד 60,000 על יעמודאיתקה זכויות בהם 

  .ביום חביות 80,000 -כ הוא האמורים בנכסים המירבי הפקה כושר ,איתקה להערכת. (66% -כ

שקצב ההפקה  איתקה מעריכה, 2022בתחילת שנת  איתקהפי תוכניות העבודה שגיבשה  על

  75,000 עד 65,000 על יעמודקבוצת איתקה זכויות בהם שלהממוצע מנכסי הנפט והגז המפיקים 

 .ביום נפט חביות ערך שווה

  רכוש קבוע ומתקנים 1.8.14

(, שהיתרון הגלום Prduction Hubsייצור ) רכזימקובצים במ מהנכסים של קבוצת איתקה חלק

 בקרבת ותמספר שדות הנמצאהמתחברת ל אחת השימוש בתשתית מרכזית במוקדי הייצור הוא

קבוצת  בבעלותמרכזי הייצור ש , ועל ידי כך ניתן למזער את העלויות לפיתוח וההפקה.המוקד

את המתקנים של , Greater Stella Areaהמשרת את - "FPF-1תקן הצף "איתקה כוללים את המ

את התשתית של שדה ,  FPSOהכולל שתי אסדות קבועות ומתקן איחסון צף  Captianמאגר 
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Brittania גם את השדות  תהמשמשAlder, Brodgar, Callanish ו-Enochdhu נוספים  לפרטים

פועלים  ,שבבעלות קבוצת איתקהשדות האחרים הלעיל.  )ו(1.8.4 - ףסעיראו  המתקניםאודות 

בסעיף ט והכל כמפור או מחוברים לתשתיות מרכזית אחרות ,באופן עצמאי עם תשתיות ייעודיות

  .לעיל )ה(1.8.4 -ו

  הון אנושי 1.8.15

 435-)לעומת כ עובדים במשרה מלאה 469 -כ קבוצת איתקה ההעסיק 31.12.2021נכון ליום  (א)

נוסף לכך, איתקה והחברות בקבוצה  .(31.12.2020-עובדים שהועסקו במשרה מלאה נכון ל

שירותים כקבלנים עצמאיים על בסיס מגוון שירותים מאנשי מקצוע ויועצים שמעניקים מקבלות 

 חד פעמי או על בסיס שוטף.

המצויים במפרץ נכון למועד הדוח החברה אינה מעסיקה עובדים לצורך פעילותה בנכסי הנפט  (ב)

לרבות יועצים גיאולוגים ובשלב זה נעזרת ביועצים עצמאיים שונים  ,ארה"ב ובקנדה מקסיקו

 .ומקצועיים, עורכי דין, ויועצים פיננסיים, ככל שייעוץ כאמור נדרש

 חומרי גלם וספקים  1.8.16

בו החברה בעלת זכויות בנכסי נפט וגז, במישרין או בעקיפין, ממונה מפעיל  או שדה בכל פרויקט

. בהתאם ופרויקטשדה ים מקצועיים ובעלי הציוד הנדרש לכל לפרויקט. המפעיל מתקשר עם קבלנ

עליה או ירידה במחירי הנפט הגולמי משפיעה, לרוב, על זמינות הקבלנים והציוד הנדרש ועל 

שבעה שדות ב (Operator) מפעילמשמשת כ( )באמצעות חברות בנותעלויותיהם. יצוין, כי איתקה 

ובשני רישיונות הנמצאים בשלב הפיתוח  שדותנפט וגז מפיקים בהם יש לה זכויות, בשלושה 

להתקשרות עם קבלני השירות  וככזו איתקה תהא אחראיתבשלב האקספלורציה,  יםהנמצא

ולאספקת החומרים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע פעולות חיפושים, פיתוח והפקה ברישיונות 

פתח שלה, לאיתקה יש את היכולת לנהל באופן אפקטיבי את התזמון כמפעילה בנכסי המ .אלו

סים. ניהול כאמור מאפשר לאיתקה את השליטה והגמישות כוההוצאות של ההשקעות השונות בנ

 בתכניות השקעה עתידיות.

  הון חוזר 1.8.17

דולר  מיליון 474-כ של, לאיתקה גירעון בהון החוזר בסך 31.12.2021על פי דוחותיה הכספיים ליום 

להלן נתונים אודות . פיננסים לטווח הקצר משינויים בשווי השוק של נגזריםכתוצאה  הנובע בעיקר

 ההון החוזר של איתקה: 

 2021 -הסכום שנכלל בדוחות הכספיים של איתקה ל 
 )מיליוני דולר(

נכסים שוטפים )בעיקר יתרות לקוחות 
 הנובעות מעסקאות ומלאי(

 561-כ

)בעיקר חוב  התחייבויות שוטפות
 לספקים(

 1,035-כ

עודף התחייבויות שוטפות על נכסים 
 שוטפים

 474-כ

 

 .הכספיים לדוחות ו10 ביאור ראופרטים נוספים, ל

  מימון 1.8.18
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 , אגרות חובמסגרות אשראי ,מממנת את פעילותה מהון עצמי )תזרים מפעילות שוטפת(איתקה  (א)

 . והלוואות

מסגרת העמדת כמפורט להלן, השלימה איתקה תהליך מימון מחדש אשר כלל, בין היתר, את 

 1.225בהיקף של "( RBLלהלן: " – Reserve Based Lending Facilityעתודות )-האשראי מבוסס

, פירעון סופי )מוקדם( של סדרת אגרות חוב 2026מיליארד דולר ארה"ב אשר תיפרע עד שנת 

ת ופרעון הלווא (, 2024מיליון דולר ארה"ב )חלף פרעון בשנת  500-ך של כקיימת של איתקה בס

. לפרטים נוספים ראו ביאורים ארה"במליוני דולר  250בסך של  בעלים שהעמידה החברה לאיתקה

 לדוחות הכספיים המצורפים לדוח זה.ג' 17-( ו10יט.)12

  . ארה"ב מליוני דולר 625 -כבהיקף של הנפיקה איתקה אגרות חוב  2021כמו כן, בחודש יולי 

, ובדבר אגרות חוב לא 2019מסגרת אשראי קודמת, שהועמדה לחברה בחודש יולי בדבר  לפרטים

האם של הלוואות נוספות שהועמדו לחברות , ובדבר 2019מובטחות שהנפיקה החברה בחודש יולי 

פים בסעיראו עסקת שברון,  מימוןבין היתר לצורך , 2019איתקה בחודשים אוגוסט ונובמבר 

)מס אסמכתא:  31.3.2021, כפי שפורסם ביום 2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.14-ו 1.8.18

 מובא בזאת על דרך ההפניה. הם(, אשר המידע ב052227-01-2021

 RBL-הלוואת ה (ב)

ת , השלימה איתקה התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמד2021בחודש יולי 

 .ארה"בליוני דולר ימ 1,225בסך של  RBLהלוואת 

שנים. חלק הארי של מסגרת האשראי מבוססת העתודות  5 -הועמדה לתקופה של כ ההלוואה (1)

בארבע השנים  3.5%בתוספת מרווח של  (Libor)נושאת ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור 

מתוך הסכום ארה"ב מיליון דולר  300 -כעד בשנה החמישית. מסגרת בסך של  3.75%-הראשונות ו

ביחס להתחייבויות בקשר לנטישת נכסי הנפט  (LC) להעמיד ביטחונותהכולל תשמש את איתקה, 

הנותרת ניתנת לניצול רק בהתקיים תנאים מסוימים  המסגרת הלא מנוצלת שברשותה.

 הגז החזויים.והמבוססים בעיקרם על קצב ההפקה הצפוי ומחירי הנפט 

של לסך הסתכמה יתרת מסגרת האשראי מבוססת עתודות האמורה  2021בדצמבר  31נכון ליום 

מסתכמת יתרת מסגרת האשראי מבוססת  הדוח אישור מועדלנכון . ארה"ב דולר ןמיליו 350-כ

  .בארה" דולר מליוני 150-כ של בסךעתודות האמורה 

יצרה איתקה לטובת המלווים שעבודים ראשונים בדרגה על המניות  RBL -המסגרת להבטחת  (2)

כמו כן יצרה איתקה שעבודים צפים . של חברות הבת אשר מחזיקות במישרין בזכויות בנכסי הנפט

 וקבועים על נכסיהן של חברות הבת, והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה.

תשמש עילה להעמדת החוב לפירעון  מספר מגבלות אשר הפרתן נקבעו RBL -תנאי הלוואת הב (3)

 : , ובכלל זאתמיידי, כמקובל בהלוואות מסוג זה

ף למעט סוגי אשראי נטילת חוב נוסכוללת מגבלות על  RBL -הלוואת ה – נטילת חוב נוסף .א

  ; ההלוואההמסווגים כמותרים בתנאי מסוימים 

את  רשאיות למכוראינן קבוצת איתקה באיתקה והחברות הנכללות  –מכירת ורכישת נכסים  .ב

כמו כן, איתקה אינה רשאית לרכוש נכסים  .RBL-ה נה הלוואתנית הנכסים שבגין עתודותיהם
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חדשים למעט במצב שבו רכישה זו שוקללה בתזרים המזומנים החזוי ועל פי התזרים החזוי סך 

 מובילה לחריגה מכך.  רכישת הנכסיםעל סך השימושים הצפויים, מבלי ש ההמקורות הצפויים עול

איתקה אינה רשאית ליצור שעבודים על נכסיה, לספק ערבויות או להעמיד  –שעבודים וערבויות  .ג

  .RBL -הלוואות אלא בהתאם למקרים חריגים המפורטים בהלוואת ה

 כמפורט להלן.דיבידנד  ביצוע חלוקה או תשלוםות על מגבל .ד

ידנד, בהתקיים התנאים הבאים במועד כוללים מגבלות לחלוקת דיב RBL-ת האלווהתנאי  (4)

 החלוקה:

 .במלואם שולמו RBL-לוואת הבהתאם לתנאי החבה איתקה בהם שהתשלומים כלל  .א

, ואין חריגה ההעדר יכולת מימונית לתמוך בפעילותאינו מעיד על  איתקהתזרים המזומנים של  .ב

 .בהיקף ההלוואות המותר

בשדה  EOR 2 כניתומתנפט גולמי ראשון מהפקה ( 1המוקדם מבין: )החלוקה מותרת רק מהמועד  .ג

Captain (2חלוף שנתיים מהמועד הקובע של מסגרת ) ה- RBL ,נזילות  ובלבד שלאיתקה מרווח

באנגליה  למסחר בבורסהתירשום  במקרה בו איתקה. RBL -ה כפי שנקבע בתנאי  מסגרת עודף

לא יחולו עוד  ,חברת הבת שתונפקמהון המניות של  25%לפחות  )או בבורסות אחרות שהוגדרו(

 ( לעיל.2) -ו( 1) "קהוראות ס

התחייבה איתקה לשמור על אמות מידה פיננסיות ותפעוליות  RBL -תנאי הלוואת העל פי  (5)

 כדלקמן:

, ויבחן עם הגשת הדוחות 1:3.5-בתקופה הרלבנטית יהיה נמוך מ 45EBITDAX-יחס החוב נטו ל .א

 ;הכספיים של איתקה

העמידה באמת מידה  עד למועד הפירעון.השימושים כלל להיות מעל סך  ךצרי המקורותכלל סך  .ב

במקרה של  . כמו כן, מבחן הנזילות מתבצע גםחצי שנהאחת לזו נבחנת על פי מבחן נזילות הנערך 

  ;רכישת נכס חדש או במקרה שבכוונת איתקה לחלק דיבידנד

ם תחת מסגרת האשראי מבוססת היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחי .ג

לא ירד  עתודות למשך חיי הפרויקטיים לסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי מבוססת העתודות

  ;1:1.15 -מתחת ל

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי למשך חיי  .ד

-האשראי לא ירד מתחת ל מסגרת האשראי מבוססת העתודות לבין הסכום שנמשך תחת מסגרת

1:1.05.  

 רשאים המלווים לעיל מהווה אירוע הפרה שבגינו שתוארו אי עמידה בכל אחת מאמות המידה

 החוב לפרעון מידי. להעמיד את 

                                                      

45Interest, Taxes, Depreciation, Deplation, Amortization, and Exploration expensesEarnings Before  
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 והתניות הפיננסיות המידה באמות איתקה עומדת הדוח אישור מועדלו 31.12.2021ליום  נכון

 .לעיל המפורטות התפעוליות

 אגרות חוב הנפקת  (6)

. על ארה"ב מליוני דולר 625-, השלימה איתקה הנפקת אגרות חוב בהיקף של כ2021בחודש יולי  .א

שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה  5פי תנאי ההנפקה, קרן אגרות החוב תשולם בתוך 

בערבות יהוו חוב בכיר של המנפיקה ויובטחו אגרות החוב האמורות . חצי שנה( מידי)משולמת  9%

 של איתקה ושל חברות בנות שלה.

פי  עלהחוב.  אגרותב הקבועות התחייבויותל כערבות ותשמשמ איתקה בקבוצת החברות מן חלק .ב

 להעמדת עילה תהווה פרעון חדלות של למצב הערבות מן אחת כל של כניסהתנאי אגרות החוב 

 .מיידי לפירעון החוב יתרת

מיידי,  לפירעון החוב להעמדת עילה תשמש הפרתן אשר מגבלות מספר יםכולל החוב אגרות תנאי .ג

  :, ובכלל זאתכמקובל בהלוואות מסוג זה

, איתקה והחברות הנכללות בקבוצת איתקה אינן רשאיות ליטול חוב נוסף –נטילת חוב נוסף  .1

  ;המסווגים כמותרים בתנאי אגרות החוב  מסוימים למעט סוגי אשראי קבעה, נמעבר לתקרה ש

קבוצת איתקה למכור את ביכולתה של איתקה והחברות הנכללות  –מכירת ורכישת נכסים  .2

 ;הוגדר בתנאי אגרות החובשנכסיהן הוגבלה לרף 

 מגבלות על תשלומים המהווים חלוקה או דיבידנד. כולליםתנאי אגרות החוב  .3

 .החוב באגרות שנקבעו והתנאים המגבלות בכלל עומדת איתקה, הדוח אישורולמועד  31.12.2021 ליום נכון

  עסקאות גידור (7)

כחלק מאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלה, מבצעת איתקה מעת לעת, בהתאם לתנאי השוק 

( על מחירי הנפט והגז הטבעי, SWAP-ו PUTהמשתנים, עסקאות הגנה וגידור )בעיקר מסוג 

 ומממשת עסקאות כאמור. 

 10 -עסקאות גידור פתוחות על מחירי הנפט בהיקף של כ, לאיתקה 2021בדצמבר,  31נכון ליום 

 31דולר ארה"ב לחבית. נוסף לכך, נכון ליום  57 -מיליוני חביות במחיר מגודר ממוצע של כ

מיליוני יחידות  313 -, לאיתקה עסקאות גידור פתוחות על מחירי הגז בהיקף של כ2021בדצמבר, 

 .דוח המשאביםל 9סעיף  ונוספים ראלפרטים  ת חום.פני ליחיד 49 -חום במחיר מגודר ממוצע של כ

   שעבודים 1.8.19

לעיל, לא יצרה  )א(1.8.18, כמתואר בסעיף RBL -ה הלוואתהשעבודים שהועמדו להבטחת  למעט

לפרטים בדבר שעבודים שהועמדו בקשר להלוואות שקיבלו  .איתקה שעבודים נוספים על נכסיה

 לדוח. 1.14בסעיף ראו , חברות האם של איתקה

  מיסוי 1.8.20

, בין ות, הכוללספציפיות בבריטניהלהסדרות מס איתקה כפופה פעילות חיפוש הגז והנפט של  (א)

( ומס על הכנסות Supplementary Charge(, היטל נוסף )Corporate Income Taxהיתר, מס חברות )

ה של איתקה הפסדי מס זכות, עמדו ל31.12.2021(. נכון ליום Petroleum Revenue Taxמנפט )

על מחירי הסחורות העכשוויים, הצפי  בהתבססדולר. מיליארד  1.3 -כבהיקף כולל של  צבורים
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ליום  נכון. הבינוניבטווח הזמן  ת איתקהקבוצ הוא שההפסדים הצבורים ימנעו חבות במס עבור

, שיעור 30%שיעור מס החברות האפקטיבי החל על חברות נפט וגז באנגליה עמד על  31.12.2021

  .0%בהם חל, עמד על  ושיעור מס על הכנסות מנפט, במקרים 10%היטל מס נוסף עמד על 

ימוסו בארה"ב במס חברות פדרלי בגין נכסי הנפט במפרץ מקסיקו  , ככל שיהיו,רווחי החברה (ב)

. בנוסף למס הפדרלי כאמור, עבור הכנסות הנובעות מהפרויקטים הממוקמים 21% -בשיעור של כ

מס המדינה יוכר כהוצאה בחישוב המס  8%-4%לואיזיאנה יחול מס מדינה בשיעור  מדינתבשטחי 

  הפדרלי.

שיעור מס פדרלי  15%) 30%ימוסו במס חברות בשיעור כולל של  , ככל שיהיו,רווחי החברה בקנדה (ג)

  שיעור מס בפרובינצית ניופאונדלנד ולברדור(. 15% -ו

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 1.8.21

דוחים והפקה של נפט וגז קיימים סיכונים שונים של נזקים לסביבה, בין היתר בפעילות קי (א)

כתוצאה מהתפרצות ו/או נזילה של נפט ו/או דליפה של גז טבעי, שעשויים לנבוע בין השאר 

מתקלות בציוד ו/או בנהלי עבודה, ו/או מאירועים בלתי צפויים. חומרת הסיכונים משתנה מאירוע 

. הוראות הדין העיקריות הנוגעות לדיני ניהול והטיפול בהם משתנה אף היאלאירוע, ולפיכך דרך ה

 איכות סביבה החלות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל יפורטו להלן:

 בריטניה (1)

איתקה כפופה להוראות חוקים, תקנות והיתרים של הרשויות המוסמכות בתחום קבוצת 

פעילותה בנושא הגנת הסביבה. החוק בבריטניה קובע הגבלות ואיסורים בנוגע לפריקה או לפליטת 

חומרים לסביבה ומסדיר את שיטות הפיקוח לאחסון ולהובלה של חומרים שמופקים או שנעשה 

נוסף, החקיקה מחייבת שאתרי קידוח ומתקנים יינטשו באופן בהם שימוש בתעשיית הנפט. ב

המניח את הדעת מבחינת הרשויות המפקחות. יצוין כי ההערכה הסביבתית של הפרויקטים 

כרוכה באחריות מוגברת של החברות ושל נושאי המשרה והעובדים שלהן. הפרת הוראות חקיקה 

ורים הנדרשים לפעילותה השוטפת של עלולה להביא להשעיה או לביטול של הרישיונות והאיש

בגין נזקי זיהום וכן הרלוונטית איתקה וכן להטלת אחריות אישית ואחריות על החברה קבוצת 

. בנוסף, עמידה בהוראות החקיקה הרלוונטית להטלת קנסות ועיצומים על נושאי המשרה והחברה

כפופות לשינויים תכופים, כרוכה בהוצאות ניכרות. החקיקה הסביבתית וכן המדיניות הסביבתית 

היוצרים אי ודאות באשר לאופי השינויים העתידיים העלולים להחמיר את הסטנדרטים הקיימים 

 ולגרום לעלויות משמעותיות נוספות.

 ארה"ב (2)

פעילות החיפושים והפיתוח של נפט וגז בארה"ב כפופה לרגולציה רבה שעניינה הגנה על איכות 

ברמה המדינתית )כגון שחרור חומרים לאוויר והגנה על קרקעות הסביבה, הן ברמה הפדרלית והן 

בהן נערכת פעילות החיפוש וההפקה של נפט וגז(. גופים פדרליים ומדינתיים רבים אמונים על 

אכיפת חקיקה סביבתית זו, וליישומה השלכות ביצועיות ועלויות כספיות גבוהות. חקיקה זו 

ים בניגוד להוראותיה. חוקים מסוימים מטילים מטילה אחריות אזרחית ופלילית על הפועל

מגבלות על קידוח וחיפוש נפט ו/או גז באזורים המוגדרים כאזורים רגישים וכן חובות שונות 

למניעת זיהום, לרבות בדבר אופן איטום הקידוחים ונטישת בארות. במקרים מסוימים החוק 

אמונים על השמירה על הסביבה מטיל "אחריות מוחלטת" לזיהום הסביבה, והגופים השונים ה
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" Clean-Up Costsמוסמכים להטיל אחריות להוצאות הכרוכות בשימור הסביבה )נזקים, "

 Federal -וכיוצ"ב( על הפועלים בתחום ללא צורך בהוכחת אשמה או רשלנות מצידם )כגון ה

Compensation and Liability Act - Comprehensive Enviromental Responseיו ניתן להטיל (, לפ

אחריות על בעלי קרקעות וחברות הפועלות בשטח מסוים על נזקים שנגרמו בשטח האמור 

 ובסמיכות לו בשל תרומתם לזיהום הסביבה באזורים בהם פועלים גופים אלה(.

 קנדה (3)

( )להלן Canada-Newfoundland Offshore Petroleum Boardניופאונדלנד )-מועצת הנפט של קנדה

"( דורשת מהיזם לערוך תסקיר סביבתי אסטרטגי לצורך סקירת מכלול המועצהבס"ק זה: "

ההשפעות הסביבתיות האפשריות של הפרויקט, ובכלל זה לאתר ולנתח סיכונים פוטנציאליים 

לאיכות הסביבה. המועצה דורשת מהמפעילים לאתר ולנתח סיכונים פוטנציאליים לאיכות 

וע נהלים, שמטרתם להפחית או למגר סכנות, לבצע הסביבה. כמו כן, המפעילים נדרשים לקב

הדרכות לעובדים כיצד לזהות ולהגיב לסיטואציות אפשריות, וכן לקיים פיקוח על הציוד 

פי חוק לבצע אימונים ותרגילים כדי לשפר את המוכנות לאירועי -ותקינותו. המפעילים נדרשים על

עצה ממנה קצין איכות סביבה ראשי דליפת נפט לים. תכניות אלה נבדקות באופן קבוע. המו

שתפקידו לוודא את קיום סעיפי החוק הנוגעים לשימור בענף הנפט והגז, כמו גם הגנת הסביבה 

 בתחום הנפט והגז בים של פרובנציית ניופאונדלנד ולברדור.

  החברה בתחום האנרגיה בחו"למגבלות ופיקוח על פעילות  1.8.22

  כפיפות הפעילות לרגולציה בבריטניה (א)

 הבריטנית הגוף המוסמך להענקת רישיונות נפט וגז בים הצפוני הבריטי הוא רשות הנפט והגז

(OGA.) 

רישיונות לחיפוש והפקה מונפקים בהליך תחרותי באמצעות סבבים תקופתיים. חברות 

המעוניינות להשתתף בפעילות חיפוש והפקה בבריטניה, מגישות הצעה לקבלת הרישיון במסגרת 

. כל רשות הנפט והגזישיונות או רוכשות זכויות ברישיון קיים, בכפוף לאישור סבבי חלוקת הר

העבודה המוצעת של מבקש הרישיון. כמו כן, בעל רישיון נושא  תוכניתהצעה נבחנת על בסיס 

 קיימים שלושה סוגי רישיונות:  בעלויות אחזקה שנתיות בהתאם לשטח הרישיון ואופיו.

מוענק לשדות נפט וגז, לכל אורך החיים של הנכס )חיפוש, פיתוח והפקה(.  – רישיון הפקה בים

 Offshore Innovateסוג חדש של רישיון הפקה בים )-רשות הנפט והגז להנפיק תת לאחרונה החלה

Licence העבודה ביחס לתקופות  תוכנית( המותיר גמישות רבה בידי בעל הרישיון לקבוע את

 הרישיון.

רישיון המקביל לרישיון הפקה בים, המוענק לשדות נפט וגז לכל אורך  – שהרישיון הפקה ביב

 Petroleum Explorationהחיים של הנכס )חיפוש, הפקה וקידוח(. רישיון זה היה ידוע בעבר בשם 

and Development Licences (PEDLs). 

לצורך מיועד בדרך כלל לחברות סקרים סיסמיים שעושות סקרים  – רישיון אקספלורציה

 מכירתם מאוחר יותר לחברות נפט וגז מפיקות.

הרישיונות תקפים לפרקי זמן מוגדרים ופוקעים אוטומטית בתום התקופה, אלא אם כן נעשתה 

על פי רוב להפסיק רשות הנפט והגז אינה נוהגת התקדמות מספקת על מנת להעניק הארכה. 

ם כאלה, בדרך כלל תקופת הרישיון פעילות באופן אוטומטי מאחר ותקופת הרישיון פגה. במקרי
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לאור  מוארכת לתקופה מוגדרת, לפי הצורך, על מנת לאפשר השלמת תכניות עבודה מחייבות.

העובדה כי פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים הצפוני נעשים ברובם 

קשיי מזג אוויר  המכריע במים, הידע ההנדסי הימי הנרחב פותח בבריטניה במטרה להתמודד עם

 ותנאי השטח במהלך ביצוע הפעולות האמורות.

 כפיפות הפעילות לרגולציה בארה"ב (ב)

פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בארה"ב כפופה לרגולציה רבה, הן ברמה 

הפדרלית והן ברמה המדינתית. הוראות החקיקה השונות מסדירות את חיפושי הנפט ו/או הגז, 

פיהן, בין היתר, מוסדרים מתן היתרי קידוח וחיפוש, מיקום -, הפקתם ושיווקם, ועלפיתוחם

הקידוח, אופן הקידוח, איטום, סילוק חומרים המשמשים בקידוח ונטישת בארות, חובת תשלום 

תמלוגים למדינה או לממשל הפדרלי )במקרה שהם בעלי הקרקע שבה נעשית פעילות ההפקה(, 

 נות בארה"ב ועניינים הקשורים בהגנת הסביבה. שינוע נפט וגז בין המדי

פעילות הפקה, הולכה ושיווק של נפט וגז טבעי בארה"ב כפופה לפיקוח של כמה גופים רגולטוריים, 

 US(, FERC-)ועדת האנרגיה הפדרלית, ה Federal Energy Regulatory Commission -כגון ה

Department of Energy (משרד האנרגיה של ארה"ב ,)US Department of Interior  משרד הפנים(

)משרד התחבורה של ארה"ב(, וגופים רגולטורים  US Department of Transportaionשל ארה"ב(, 

של מחלקת הפנים של ארה"ב מפקחים על הבאים נוספים ברמה הפדרלית והמדינתית. המשרדים 

)קרקעות פדרליות  Bureau of Land Management: פעולות נפט וגז טבעי על קרקעות פדרליות

-ה 46( )קרקעות פדרליות ימיות(,BOEM -)ה Bureau of Ocean Energy Management-יבשתיות(, ה

Bureau of Safety Environmental Enforcement (BSEE,)ו 47( )קרקעות פדרליות ימיות-Office of 

Natural Resources Revenue ות אחרות מאדמות )אחראי על דמי חכירה, תמלוגים והכנס

חברות המפיקות ומשווקות נפט וגז טבעי באדמות מדינה ופדרליות נדרשות להחזיק  פדרליות(.

 ידי הגוף הממשלתי הרלוונטי טרם תחילת הקידוח. -בהיתרי קידוח מאושרים על

 כפיפות הפעילות לחקיקה בקנדה (ג)

פרובנציית ניופאונדלנד נחתם ההסכם האטלנטי בין ממשלת קנדה לבין ממשלת  1985בשנת 

ולברדור, אחת מבין עשר הפרובנציות של קנדה, בקשר עם אסדרת נכסי הנפט והגז הנמצאים 

בשטח המים הסמוך לניופאונדלנד ולברדור, לרבות הניהול המשותף של משאבי הנפט והגז בים 

ור וחלוקת ההכנסות מהם. ההסכם מכיר בשיוויון בין שתי הממשלות בניהול המשאבים כאמ

"(. ההסכם האטלנטי קיבל תוקף של חוק עם חקיקת החוק ליישום ההסכם האטלנטי)להלן: "

ידי שתי -שנחקק במקביל על (,Atlantic Accord Implementation Actsההסכם האטלנטי )

החוק עוסק בשלושה נושאים עיקריים: הקמת המועצה,  .48("החוקהממשלות )להלן בס"ק זה: "

פי ההסכם -על 1986המועצה הוקמה בשנת  49ט ופעולות בנכסי נפט.הליך הענקת זכויות נפ

                                                      

 פדרליים רישיונות הענקת תפקידיו בין"ב. ארה של הימיים המשאבים פיתוח ניהולהינו גוף ממשלתי האחראי על  BOEM -ה  46
-ה של ניתוח, מתחדשת אנרגיה של פיתוח, וגז נפט ופיתוח חיפוש תכניות על ופיקוח ניהול, משאבים של הערכה, ימיים

National Environmental Policy Act (NEPA )סביבתיים ומחקרים.  
הינו גוף ממשלתי האחראי על פיקוח בטיחותי וסביבתי על פעולות גז ונפט ימיים, כולל מתן היתרים וביצוע בדיקות  BSEE -ה  47

אכיפה של רגולציית בטיחות וסביבה, מתן היתרי חיפוש פיתוח והפקה ימיים, לפעולות גז ונפט ימיים. בין תפקידיו פיתוח ו
 ביצוע בדיקות, פרויקטים של רגולציה ימית, מתן מענה לדליפות נפט והטמעת תכניות ציות.

48 Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, -Canada
R.S.N.L. 1990, c. C-2/ Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Act, S.C. 1987, 

c.3 .)לפרטים נוספים ראו http://www.cnlopb.ca/legislation/statutes.php.  
 .טבעי גז גם כולל, "נפט" בחוק ההגדרות לחלק בהתאם 49
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האטלנטי, והיא אחראית לכל ההחלטות הקשורות לאסדרה וניהול של פעולות הקשורות בנפט 

(, כל ההחלטות של המועצה הן fundamental decisionsבאזור הים. למעט "החלטות עקרוניות" )

תר, קול קורא לקבלת הצעות בקשר עם הענקת זכויות סופיות. החלטות עקרוניות כוללות, בין הי

והבחירה למי מבין המציעים תוענקנה הזכויות כאמור; קביעת התנאים שיכללו ברישיון 

אקספלורציה; הנחיית בעל זכויות לבצע קידוח; דרישה להתחיל, להמשיך, להגדיל או להשהות 

 הפקה; וכן ביטול זכויות של מחזיק זכויות.

קבלת החלטה המסווגת כהחלטה עקרונית, המועצה נדרשת מיד לאחר קבלת כאשר המועצה מ

ההחלטה, למסור הודעה בכתב אודות ההחלטה לשר מטעם ממשלת קנדה ולשר מטעם 

ימים לאחר קבלת ההודעה כאמור, על כל אחד מהשרים להודיע למועצה  30הפרובינציה. תוך 

ה עקרונית לא תיכנס לתוקף אלא אם האם הוא מאשר או אינו מאשר את ההחלטה. ככלל, החלט

רישיון  :עיקרייםהמועצה מנפיקה שלושה סוגי רשיונות  50שני השרים אישרו את ההחלטה.

, המקנים לבעל הרשיון זכויות בהתאם אקספלורציה, רישיון "תגלית משמעותית" ורישיון הפקה

 לסוג הרשיון.

  הסכמים מהותיים 1.8.23

על ידי חברה בת של  IOGLממניותיה של  100% נרכשועסקת שברון, במהלכה לפרטים אודות  (א)

 .לעיל )ד(1.1.8איתקה, ראו בסעיף 

 Marubeni Oilממניותיה של חברת  100%, במהלכה נרכשו Marubeniלפרטים אודות עסקת  (ב)

and Gas (U.K.) Limited  לעיל. (4)א()1.8.4על ידי חברה בת של איתקה, ראו בסעיף  

  הליכים משפטיים 1.8.24

הגבוה לצדק במחוז בית המשפט ב בקשה לתביעה ייצוגיתכנגד איתקה הוגשה  26.5.2015ביום  (א)

כי איתקה פרסמה מידע המהווה מצג שווא, לכאורה, הטוען  אלברטה שבקנדה על ידי משקיע

לעמדת . GSA( בפרויקט FPF-1ביחס ללוח הזמנים הצפוי להשלמת התקנת מתקן ההפקה הצף )

להעלאת טענה נשמעה הבקשה  ,2019במרץ  7ביום  .ות התובע הייצוגי אין כל בסיסטענל ,איתקה

הבהרה כי רתו בחוק ניירות ערך של אלברטה ו, כהגדשל משקיעים בדבר קיומו של "שוק משני"

, אושרה הבקשה ואושר המשך ניהולו של 24.2.2019ביום . מבססת עילה לתובענה ייצוגיתזו טענה 

ההליך הייצוגי. עם זאת, בית המשפט מצא כי התובע הייצוגי לא העמיד תשתית ראייתית 

לחלקים מסוימים מן התביעה, כך שהעילה הייצוגית תוחמה לאירועים ראשונית בקשר 

איתקה הגישה את כתבי  2019בדצמבר  .25.2.2015 –לבין יום ה  7.10.2014 -שהתרחשו בין יום ה

 הטענות שלה ושל המנכ"ל והצדדים הסכימו על פרוטוקול גילוי מסמכים. 

הביטוח יכסה את חבותה ככל לאיתקה יש כיסוי ביטוחי בגין התביעה הזו ולהערכת החברה 

בשלב זה, להערכת איתקה ויועצה המשפטי לא ניתן להעריך את סיכויי שהתביעה תתקבל. 

  התביעה ולפיכך איתקה לא ביצעה הפרשה בגין תביעה זו בספריה.

הפעלת בקשר להערכת איתקה אודות המידע המפורט לעיל  –מידע צופה פני עתיד  אזהרת

א לחוק ניירות ערך, 32סעיף כמשמעותו ב, מהווה מידע צופה פני עתיד והיקפו כיסוי הביטוחיה

אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 

                                                      

  זאת, יצוין כי החוק קובע מקרים בהם גם בהיעדר הסכמת שני השרים ייראו בהחלטה כמאושרת. עם 50
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עקב גורמים שונים אשר לחברה אין  וזאתלהתממש באופן השונה מהותית מהמתואר לעיל, 

 .שליטה עליהם

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.8.25

 . דוחל 1.20סעיף  ולפרטים אודות יעדים ואסטרטגיה של החברה בתחום האנרגיה בחו"ל רא (א)

אזור ידי בניית חברת נפט וגז רווחית ב-ערך בטווח הארוך עלהיא ליצור האסטרטגיה של איתקה  (ב)

 הבאות:העיקריות בפעילויות זאת באמצעות התמקדות ים הצפוני, 

 השאת תזרים המזומנים והתפוקה מבסיס הנכסים הקיים; (1)

לא תגליות באמצעות הערכה ופיתוח של , בעלת סיכון נמוךארוכת טווח בפעילות צמיחה השגת  (2)

 ;ותמפותח

דשים וגיוון בסיס התזרים על ידי השגת נכסים ח , הגדלת הרזרבות הקיימותהמשך צמיחה (3)

 ;להפקה, פיתוח והערכה באמצעות רכישות ממוקדות והשתתפות בסבבי חלוקת רישיונות

להרחיב את  בעלות נמוכה בקרבת הנכסים המפיקים של איתקה, כדירישיונות ותגליות  רכישת (4)

    .פעילות ההפקה של איתקה, ללא פיתוח תשתיות משמעותיות

עיל תלוי בגורמים חיצוניים שונים, העלולים יובהר, כי מימוש היעדים והאסטרטגיה האמורים ל

 למנוע התממשותם, או להביא לשינויים בהם.

  גורמי סיכון 1.8.26

בישראל, אשר רבים מהם חלים בתחום האנרגיה לגורמי הסיכון להם חשופה הקבוצה  בנוסף

האנרגיה תחום בהחברה פעילות חשופה במידה רבה גם על פעילותה בתחום האנרגיה בחו"ל, 

 הבאים:הנוספים גם לגורמי הסיכון  בחו"ל

 תנודתיות בשערי מטבעות (א)

הינן  עסקיה ופעילותה של איתקה נתונים לתנודתיות בשערי מטבעות. הוצאותיה של איתקה

( בעוד מרבית ההסכמים לרכישת נכסים וכן ההסכמים למכירת GBPבעיקר בלירות שטרלינג )

להשפיע על תזרים המזומנים של איתקה. על כן, נפט הינם בדולר או ביורו. תנודות אלה עשויות 

איתקה התקשרה בהסכמים לגידור הסיכון כאמור, בכדי להקטין את הסיכון בתנודתיות שערי 

אין כל ודאות שפעולות אלו יוכלו למנוע פגיעה בתזרים המזומנים של איתקה עם זאת,  המטבעות.

ביבה הכלכלית הנוכחית, המתאפיינת עקב תנודות קיצוניות בשערי המטבע, זאת בעיקר נוכח הס

 לעיל. )יא(1.8.3בתנודות קיצוניות בשווקים הפינסיים, כמתואר בסעיף 

  האטה כלכלית  (ב)

הצריכה של נפט וגז טבעי, ולפיכך הרעה במצב הכלכלי העולמי עלולה להשפיע לרעה על היקף 

 עשויה לגרום לירידה במחירי הנפט והגז.

  והשפעתו על הביקושים ומחירי הנפט ומוצרי אנרגיה אחרים הקורונה משבר (ג)

בשנים  . משבר הקורונה מהווה סיכון משמעותי לביקוש הגלובלי לנפט ומוצרי אנרגיה נוספים

הובילה, בין היתר, לתנודיות קיצונית אשר בתנודתיות מוגברת,  התאפייןהשוק  ,2021-ו 2020

, ורוב האנליסטים צופים מוצרי אנרגיהחלה עליה ניכרת בביקוש ל 2022בשנת במחירים. 

שנת או ב 2022שנת משבר הקורונה ב-שהביקוש הגלובלי להידרוקרבונים יחזור לרמתו בימי טרום

 .2020והגז, כפי שחווינו בשנת  הנפטלירידה חדה במחירי  , דבר שיקטין את הסיכוי2023
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אין כל , אולם להקטנת השפעת המשבר על פעילותה העסקית במספר מישורים איתקה פועלת

מן המשבר המתמשך לפגוע בהיבטי הפעילות האמורים לעיל ודאות שפעולות אלו יוכלו למנוע 

 .ולמנוע שיבושים בפעילותה העסקית של איתקה

 )ברקזיט( האיחוד האירופימבריטניה  פרישת (ד)

-" והברקזיט"ברקזיט היא החלטתה של בריטניה לפרוש מן האיחוד האירופי )להלן בסעיף זה: 

בריטניה אינה כפופה  הסתיימה תקופת מעבר ולאחריה 31.12.2020 ביום ., בהתאמה"האיחוד"

 . ולחוקיו עוד למוסדות האיחוד

השפעות הברקזיט לא יובילו בפעילותה ובחוזיה במטרה להבטיח כי  התאמותביצעה איתקה 

על אף ת התפעולית. יונכון למועד זה, הברקזיט לא השפיע באופן מהותי על ההמשכו .בהלפגיעה 

על היבטים תפעוליים ועסקיים בפעילותה של איתקה לא ישפיע הברקזיט כי זאת, אין כל ודאות 

 וזרימת האמצעים והחומרים הדרושים אל מתקניה.כגון גיוס כוח אדם, פעילות סחר 

 הנפט והגז מחירי (ה)

מחירי הנפט והגז העולמיים, אשר נקבעים על ידי היצע וביקוש ועל ידי פרמטריים כלכליים 

ופוליטיים, הינם תנודתיים ושינויים בהם עשויים להשפיע על תוצאות תחום האנרגיה הבינלאומי. 

והגז העולמיים, הדבר עשוי להשפיע על תזרים המזומנים במידה ותחול ירידה במחירי הנפט 

השוטף של איתקה או על שווי הנכסים והכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בתחום האנרגיה 

הבינלאומית. הדבר עשוי להוביל אף לשינוי בהחלטות השקעה ובהחלטות לפיתוח שדות חדשים. 

פקה של הקבוצה בחו"ל. ירידה כל הפרמטרים כאמור, יכולים להוביל לירידה בהיקף הה

משמעותית במחירי הנפט והגז ביחס למחירים הממוצעים בשנים האחרונות יכול להגביל או 

להפחית את יכולת משיכת קו האשראי של איתקה ולהשגת מימון. לדוגמא, איתקה מבצעת 

חום עסקאות גידור למחירי הנפט והגז, אך עם זאת, במידה ומחיר הנפט והגז עולים מעל לת

 הנגזרת איתקה לא תהיה זכאית להנות מאותה תמורה.

 קשיים בהשגת המימון הנדרש (ו)

מימון הפעולות לחיפוש, פיתוח והפקת פטרוליום כרוך בהשגת מימון בהיקפים מהותיים ביותר 

מגופים פיננסיים וצדדים שלישיים אחרים. בתקופות של משבר פיננסי או האטה כלכלית נוצר 

 .ן והגופים המממנים מקשיחים את התנאים להעמדת המימון הנדרשמחסור במקורות מימו

במקרים אלו עשויה פעילות החברה בתחום האנרגיה בחו"ל להיתקל בקושי להשיג את המימון 

 הנדרש לפעולות האמורות בתנאים נוחים, אם בכלל. 

 תחרות (ז)

מתבטאת, בין היתר, תחום הנפט והגז בבריטניה, ארה"ב וקנדה הוא תחרותי ביותר. התחרותיות 

הן בהיבט של איתור המאגרים, מהירות ההפקה ושיווק הנפט והגז והמחיר שנקבע להם, הן 

בהיבט התחרות בתפעול )ציוד ואיכות כוח האדם( והן בהיבט הפיננסי. בתחום הנפט והגז פועלים 

 יים מגוונים.חברות וגופים פרטיים בעלי ניסיון וידע מוכחים, כוח אדם רב ביותר ואמצעים פיננס

 תלות במזג האוויר ובתנאי ים (ח)

נכסיה ומתקניה של החברה במימייהן הכלכליים של בריטניה, ארה"ב וקנדה נתונים לנזקים 

ומפגעים כתוצאה ממזג אוויר סוער או גאות המאפיין אזורים אלו, במיוחד בחודשי החורף. יתירה 
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מאתגרות מאוד בחודשי החורף. מזג מזו, התקנה ותחזוקה של מתקנים תת ימיים עשויות להיות 

 האוויר הסוער עלול לגרום לעיכובים בלתי צפויים וכן לעלויות נוספות לפעילותה של איתקה.

  תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך שיווק נפט וגז (ט)

במקרה של תגלית מסחרית בארה"ב ובקנדה, יכולתה של החברה לשווק נפט וגז מנכסי הנפט שלה 

לויה בזמינות, בקירבה ובקיבולת של צינורות להובלת נפט וגז ותשתיות אחרות עשויה להיות ת

 חברה.קיימות לאיסוף ועיבוד נפט וגז, הנמצאים בבעלות של צדדים שלישיים ואינם בשליטת ה

 תלות באנשי מפתח (י)

התפתחותה ומימוש הפוטנציאל העתידי של איתקה תלוי בהמשך מתן שירותים וביצועיהם של 

נושאי המשרה הבכירה ואנשי מפתח באיתקה. אובדן אפשרי של כל אחד מנושאי המשרה הבכירה 

או אנשי מפתח באיתקה עלול להשפיע באופן מהותי על איתקה. ככלל, קיים ביקוש גבוה לעובדים 

יים ובעלי ידע רב בתחום הפיתוח, ההפקה ורכישת נכסי נפט וגז. ביקושים אלו מיומנים, מקצוע

גבוהים במיוחד באזור הים הצפוני, העתיר בנכסי נפט וגז, ועל כן עלולה איתקה להיקלע למצב בו 

 .םלשמר או עובדים מיומנים ומקצועיים לשורותיה לגייסלא תוכל 

 החזקות ברישיונות (יא)

לרישיונות,  החברה נדרשתברה המצויים בשטחיהן של מדינות זרות לצורך החזקה בנכסיה של הח

"(. במרבית הרישיונות, הרישיונות, היתרים והסכמות רגולטוריות )להלן בסעיף זה: "זיכיונות

ספים. הרשויות הרגולטוריות בבריטניה, בארה"ב מחזיקה במשותף עם צדדים שלישיים נו החברה

רשאיות לבטל רישיון שניתן אם אחד מבעלי ההחזקה בנכס מסוים אינו עוד בעל חוסן  ובקנדה

אלו מההתחייבויות הדרושות לשימור הרישיונות, זאת -פיננסי, כאשר אין כל ערובה לעמידה באי

בנכסי הנפט והגז  החברה. זכויותיה של דדים שלישיים שאינם קשורים לחברהועוד על ידי צ

שיונות תקפים לפרקי ית בזמן וכפופות להוראות ולדרישות רגולטוריות. הרהינן מוגבלוכאמור 

זמן מוגדרים ופוקעים אוטומטית בתום התקופה, על כן לא קיימת וודאות להענקת הארכה 

נמצאים הנכסים שיונות חדשים שפג תוקפם. בנוסף, האזורים בהם ילתקופה נוספת או הענקת ר

ם להסכמים עם בעלי קרקעות פרטיים, על ם להיות כפופיכפופים או עשוייבהם מחזיקה איתקה 

 עלולה להיפגע באופן משמעותי.איתקה תקפים, -היה והסכמים אלו מבוטלים, מתגלים כלא כן

 במדינות זרותרגולציה כפיפות תחום הפעילות ל (יב)

לרגולציה  כפופות החברה זכויות ה.שטח מדינות בהן מצויים נכסי הנפט והגז שלב פועלת החברה

במגוון תחומים, כגון הענקת רישיונות בנכסי נפט וגז לחיפוש פיתוח והפקה,  מורכבת ומשתנה

חוקים ותקנות שענייננם הגנת הסביבה ובקרת זיהום, היבטי בטיחות בפעילות יבשתית וימית, 

יבוא, איכות הסביבה, מיסוי, -מניעת שחיתות, תחרות והגבלים עסקיים, הלבנת הון, הגבלות יצוא

הרגולציה  51ונטישה של מתקנים ובארות ואפשרות להפקעה או ביטול של זכויות חוזיות. פירוק

עשויה להשתנות מעת לעת, על כן יישום חוקים ותקנות חדשים או שינוי הקיימים עלולים להביא 

לירידה בביקושים לנפט ולגז טבעי, להגדיל את העלויות, ואף להביא לפגיעה מהותית בעסקיה של 

ידי החברה ו/או חברות הבת שלה ו/או -כן, אי ציות לחוקים ולתקנות אלה על כמו. החברה

החברה יתירה מזו,  עובדיהן עלול לגרור הטלת סנקציות ו/או קנסות פליליים או אזרחיים כבדים.

                                                      

 לעיל. 1.8.22נוספים אודות הרגולציה החלה על תחום פעילות זה של החברה ראו סעיף  לפרטים  51
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חשופה לשינויים פוליטיים וכלכליים, לרבות שינויים תכופים במדיניות תחום האנרגיה, ביטול או 

ות בנכסים, הגבלות פעולות במטבעות, שינויים בשיעורי המס ותמלוגים למדינה, שינוי של הזכוי

 לולים להשפיע על פעילותה של החברהשיעורי הייצוא של נפט וגז טבעי וסיכונים אחרים הע

 ורווחיותה.

 במדינה זרהסמכות שיפוט  (יג)

תהיה כפופה באופן בלעדי לתחום שיפוטם  החברהבמקרה של סכסוך הקשור בפעילותה, יתכן ו

של בתי משפט זרים או שלא יעלה בידה להכפיף אישים זרים לתחום שיפוטם של בתי המשפט 

בשטח מדינה זרה עלולות להיות החברה בקנדה. על כן, פעילויות החיפוש, הפיתוח וההפקה של 

 מושפעות מהותית.

על פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים  להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעילבטבלה 

פי -, אשר דורגו בהתאם להערכות החברה, עלתחום האנרגיה בחו"ל(וסיכונים מיוחדים ל

 השפעתם על החברה, השפעה גדולה, בינונית וקטנה:

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי הקבוצה בתחום האנרגיה בחו"ל

השפעה  השפעה גדולה 
 בינונית

 השפעה
 קטנה

  סיכוני מקרו

 X      תנודתיות בשערי מטבעות

   X האטה כלכלית

 ומחירי הביקושים על והשפעתו הקורונה משבר
 אחרים אנרגיה ומוצרי הנפט

 X  

החלטת בריטניה לעזוב את האיחוד האירופי 
 )ברקזיט(

  X 

   X מחירי הנפט והגז

   X קשיים בהשגת המימון הנדרש

  סיכונים ענפיים

  X  תחרות

 X   תלות במזג האוויר ובתנאי ים

תלות בתשתיות עיבוד והובלה לצורך שיווק נפט 
  X  וגז

  סיכונים מיוחדים בתחום האנרגיה בחו"ל

  X  תלות באנשי מפתח

  X  החזקות ברישיונות

    כפיפות תחום הפעילות לרגולציה במדינות זרות

    סמכות שיפוט במדינה זרה

ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות החברה הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת 

 מידת ההשפעה תהיה שונה.
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 פעילויות נוספות 1.9

 הדלק בישראל פעילות בתחום

נוסף על תחומי פעילות הקבוצה המפורטים לעיל, לקבוצה פעילות שאינה מהותית בתחום הדלק 

 בישראל. בהתאם, להלן פירוט מקוצר אודות פעילות הקבוצה בתחום.

 דלק נכסים, ובאמצעות ישראל בתחום הדלק בישראל נעשית באמצעות דלקהקבוצה פעילות 

 25% -ב )באמצעות דלק פטרוליום(החברה מחזיקה הדוח,  אישורלמועד  נכון. בבעלותן ותאגידים

על  כאשר יתרת המניות של דלק ישראל מוחזקות, דלק ישראלשל המונפק והנפרע מהון המניות 

.נ.ד.מ ו"( ב.ג.מבע"מ )להלן: " ."( יחד עם ב.ג.מלהבריל אסטייט בע"מ )להלן: "אל.אר ידי להב 

 ףסעיב. דלק ישראל והתאגידים בבעלותה ייקראו יחד להלן במשותף יעוץ, ניהול והשקעות בע"מ

פרסמה דלק ישראל טיוטה ראשונה של תשקיף להשלמה  18.2.2022ביום  ."דלק ישראל: "זה 1.9

  (.IPOלהצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של דלק ישראל )

ר בבורסה, בעלי מניות למסח דלק ישראלובטרם השלמת רישום מניותיה של  ,הדוחנכון למועד 

בדלק  יהםולשיעורי החזקות לבעלי המניות של דלק נכסיםזהים  ,ושיעורי החזקתם דלק ישראל

 נכסים.

  דלק ישראל

מכירת דלקים בתחנות  - תחום הקמעונאות( 1שני תחומי פעילות עיקריים: )עוסקת בדלק ישראל 

צדדים שלישיים( והפעלת חנויות נוחות תדלוק ציבוריות )לרבות שיווק לתחנות המופעלות על ידי 

במרבית ממתחמי התחנות האמורות, בייזום, הקמה והפעלה של תחנות תדלוק ציבוריות וחנויות 

( 2)-ו ;וכן בייצור, מכירה ושיווק ישיר ושיווק קמעונאי של מוצרי קפה תחת המותג "ג'ו", נוחות

למשתמש הסופי ולמפיצים  ישירותז שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט וג - תחום הסיטונאות

  .תעשייתיים ולקוחות פרטייםלקוחות לקוחות מוסדיים, לרבות השונים, 

התקשרה דלק ישראל בהסכם לרכישת השליטה בחברת דלק גז בע"מ )לשעבר קורז  2.1.2020ביום 

חברות הפועלות  ,(קורז גז חיפה בע"מבע"מ )לשעבר החזקות אנרגיה בע"מ( ובחברת דלק גז 

 . ביתי לשימוש"( מגפ"בתחום שיווק גז פחמימני מעובה )להלן: "

 ביוםמהון המניות המונפק והנפרע של דלק ישראל.  100% -זיקה החברה בהח 25.10.2020ליום  עד

 ישראל דלקמהון המניות המונפק והנפרע של  70%למכירת הושלמה עסקה , 2020 באוקטובר 26

ש"ח, ני מיליו 525בתמורה לסכום של  ,בנאמנות( וחזקוהמתוכן  10%כאשר נקבע כי ) מלא בדילול

ובנוסף ניתנה , כאשר חלק מהתמורה הינה תמורה נדחית ,"(הרוכשות)להלן: " ללהב ולב.ג.מ

תשלום התמורה הנדחית, ומימוש נוספים ממניות דלק ישראל.  5%אופציה לרכישת לרוכשות 

החזקת החברה בדלק ישראל לאור האמור, . 2021יוני -במהלך החודשים פברואר מוהאופציה הושל

 .%251הינה כ לאחר תשלום התמורה הנדחית ומימוש האופציה 

  

                                                        
)מס'  26.10.2020 (, מיום113067-01-2020)מס' אסמכתא:  18.10.2020לפרטים נוספים ראו דוחות המיידיים של החברה מיום   1

-2021-01)מס' אסמכתא:  25.3.2021(, מיום 2021-01-018478)מס' אסמכתא:  15.2.2021(, מיום 2020-01-116238אסמכתא: 
 ( אשר הפרטים המופיעים בהם מובא בזאת בדרך של הפניה.2021-01-105672)מס' אסמכתא:  23.6.2021, ומיום (045036
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 דלק נכסים

לפקודת מס  105, אישרו רשויות המס השלמת מהלך של "פיצול" על פי סעיף 22.2.2021ביום 

 "( פוצלו והועברו מרבית החזקותיה של מועד הפיצול"להלן: ) 1.4.2021הכנסה, מכוחו החל מיום 

במקרקעין בישראל, אשר הוחזקו על ידיה עד למועד הפיצול באמצעות חברות  דלק ישראל

חברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול על ידי בעלי מניות  ,דלק נכסיםלידי ושותפות בהחזקתה, 

  ."(עסקת הפיצול)להלן: " דלק ישראל

 :2020-2021ים השנמימוש אחזקות ונכסים במהלך 

 כדלקמן:  מספר החזקות ונכסים דלק ישראלועד למועד אישור הדוח מימשה  2020במהלך שנת 

 ,הושלמה עסקה למכירת כל זכויותיה של דלק ישראל בפי גלילות, שותפות מוגבלת 6.7.2020ביום  (א)

ובמקרקעין בהם מופעלים מסופי הדלק אותן מפעילה פי גלילות בחיפה, באשדוד, בבאר שבע 

ומיום  7.6.2020, מיום 7.5.2020דוחות מידיים של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו .ובירושלים

 ,, בהתאמה(2020-01-072168 -ו 2020-01-057975, 2020-01-045153 :)מס' אסמכתאות 7.7.2020

  .דע האמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניהאשר המי

לפרטים נוספים . שהוחזקו על ידי דלק ישראלח תחנות כ 2 למכירת הושלמה עסקה 22.2.2021ביום  (ב)

)מס'  21.10.2020, מיום (2020-01-078138)מס' אסמכתא:  23.7.2020מיום דיווחיים מידיים ראו 

ומיום  (2020-01-122937אסמכתא:  )מס' 15.11.2020מיום (, 2020-01-114678אסמכתא: 

  .אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה (2020-01-021270אסמכתא:  )מס' 23.2.2021

 כללי  1.9.2

נותנות שירותי תשתית לרבות פריקה, אחסון, ה ,חברות תשתיתפועלות במשק הדלק בישראל 

רה של מוצרי דלקים וחברות דלקים, העוסקות בשיווק, הפצה ומכי ,ניפוק והזרמה של דלקים

. ושמנים במתחמי התדלוק והמסחר, בייזום, הקמה והפעלה של תחנות תדלוק וחנויות נוחות

ישראל בע"מ  , דלק ישראל, סונול"(פזחברת נפט בע"מ )להלן: " פז -ארבע חברות הדלק העיקריות 

-מחזיקות יחד בכ, "(אלון-דור( בע"מ )להלן: "1988אנרגיה בישראל ) אלון-ודור "(סונול)להלן: "

 בנוסף, חברות דלק נוספות מחזיקות יחד בסך הכל  .תדלוק ציבוריות בישראלתחנות  940

תדלוק  בתחנות גפ"מו יםדלקמכירת פעילות דלק ישראל כוללת . 2תחנות דלק ציבוריות 321-כ

לרבות  ,והפעלתן ידי צדדים שלישיים(-)לרבות שיווק דלקים לתחנות המופעלות על ציבוריות

שמנים ומוצרים ומכירת  ,("דלקן" להלן:) התקני תדלוק אוטומטייםשירות תדלוק באמצעות 

ייזום, הקמה והפעלה של תחנות ב עוסקת דלק ישראל כן .אחרים בתחנות התדלוק הציבוריות

חנויות נוחות. בחלק מהמתחמים משכירה דלק ישראל שטחים לצדדים שלישיים לצרכי תדלוק ו

דלק  של מוצריואספקה הפצה  ,עוסקת דלק ישראל בשיווק -בתחום הסיטונאות , כמו כןמסחר. 

 ,ישירות לאתרי הלקוחות שאינם פתוחים לקהל הרחב לתחנות התדלוק הציבוריות, מחוץ שונים

 .בתחום הגפ"מ הביתי וכן

  

                                                        

 .12.8.2021אריך מת משרד האנרגיהעל פי נתוני   2
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הפרוסות תחנות תדלוק ציבוריות,  243-כמוצרי דלקים לשיווקה , דלק ישראל למועד הדוחנכון 

חנויות פעלו תחנות  203-כבופעלו על ידי דלק ישראל והתחנות תדלוק  178 ברחבי ישראל. מתוכן,

לפרטים אודות תחנות התדלוק של דלק ישראל, לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי נוחות. 

דלק ישראל , בנוסףלהלן.  1.9.5ף סעי ורא 31.12.2021התחנה ומאפייני הפעלת התחנות, נכון ליום 

מבנים ושיפוץ קמעונאי במתחמי התדלוק, בין היתר, בהגדלת הפוטנציאל הפועלת למקסום 

 ה. של תמהיל עסקי בכל אחד ממתחמינכון ובניהול 

רכשה דלק ישראל את מלוא מניותיה של קפה ג'ו מבעלי המניות הפרטיים בחברה,  23.9.2019ביום 

 ( בקפה ג'ו.100%וכיום דלק ישראל היא בעלת המניות היחידה )

( באיזור צריפין CNGהקמת תחנת תדלוק בגז טבעי דחוס ) דלק ישראל השלימה, 2019שנת ב

במכרז של משרד  דלק ישראלבמסגרת זכיית  הוקמה"ד הגט"(. תחנת גט"דה תחנת"להלן: )

הגט"ד  תחנת, הדוח למועד נכוןשרת כלי רכב המונעים בגז טבעי בלבד. ל צפויה והיאהאנרגיה, 

 . טרם הושלם הטבעי הגז הזרמת לתשתית תחנת הגט"ד לא שמישה, שכן חיבור עדיין

 לקוחות  1.9.3

לקוחות בתחום הקמעונאי: )א(  ת:לקוחות דלק ישראל ניתנים לסיווג לשתי קבוצות עיקריו (א)

פרטיים, הרוכשים מוצרי דלק, שמנים או מוצרים קמעונאיים בתחנות התדלוק ובחנויות הנוחות 

לקוחות עסקיים הכוללים ציי רכב המנויים על שירות ה"דלקן" , המופעלות ע"י דלק ישראל

הדלקים  ימוצר הלקוחות משלמים עבור. לקוחות מכרזים )הנמנים על לקוחות ה"דלקנים"(ו

 אוקטן מצוי תחת פיקוח, 95, כאשר המחיר עבור בנזין את המחיר הקבוע בכל תחנהוהשמנים 

והתשלום מתבצע בדרך כלל במזומן או באשראי. בתחנות המופעלות ע"י מפעיל חיצוני נקבע מחיר 

בתחום )ב( ; המכירה בהסכם בין הצדדים, כאשר את המחיר ללקוחות מזדמנים קובע המפעיל

תזקיקי נפט, מכשירים  דלק ישראללהם מספקת  - לקוחות ביתיים ובתי עסק קטניםהסיטונאי: 

תחנות תדלוק הקשורות עם דלק ישראל  ,צורכי גפ"מ, ובעיקר גפ״מ לחימום, חימום מים ולבישול

חברות וכן  ,בחוזי הפעלה מטעם דלק ישראל ובחוזי אספקה לרכישות מוצרי דלק ושמנים ממנה

לקוחות אלה נבדלים מהצרכנים הפרטיים בעיקר בתנאי . לות שירותי תדלוק בנתב״גתעופה המקב

  האשראי )הארוכים יותר( שהם מקבלים ובהנחה הניתנת ללקוחות העסקיים.

  תחרות 1.9.4

 על פי נתונימשק הדלק בישראל מתאפיין בתחרות גבוהה בכל תחומי פעילותה של דלק ישראל.  (א)

ישירות מבתי הזיקוק  חברות דלק המורשות לרכוש מוצרי נפט עשרות, בישראל רשומות הרשויות

)כולל דלק  מתוך החברות הפעילות ארבע, הקמעונאותבפעילות  .בא מוצרי נפטיבארץ או לי

 דרשעל פי נתוני מ, . למיטב ידיעת דלק ישראלמחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל ישראל(

מכלל תחנות  19%-ייה בגודלה בישראל )כדלק ישראל הינה חברת שיווק דלקים השנהאנרגיה, 

אלון, המחזיקות -ודור סונולולפני מכלל תחנות התדלוק,  21%-כ, המחזיקה בפזאחרי , התדלוק(

. להערכת דלק ישראל, לכל אחד משלושת , בהתאמהמכלל תחנות התדלוק 17%-ובכ 18%-כב

בנוסף יצוין, מתחריה העיקריים פריסת תחנות ארצית ויכולת מתן שירותים ללקוחות ציי הרכב. 

 26%-רב של מתחרים קטנים, אשר יחדיו מפעילים, נכון למועד הדוח, כמספר  יםכי בשוק פועל

  מתחנות התדלוק הציבוריות במדינת ישראל.
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הנהלה מקצועית ומנוסה בעלת היכרות : בעיקר באמצעות עם התחרות מתמודדתדלק ישראל  (ב)

ערך מוסף ביחס  לדלק ישראל, אשר מעניקה הפעילותמעמיקה וארוכת שנים של תחומי 

; תדלוקה מימתחבמגוון השירותים הניתנים עדכון ומתחמי התדלוק  ה רחבה שלפריס; למתחריה

יכולת בקרה  יבעלו יםמקצועי שירות, תחזוקה ולוגיסטיקה, תפעול, שיווק כימעראיתנות פיננסית ו

ככלי , הפעלת מערכת בקרת אשראי המאפשרת מתן אשראי בתנאים נוחים; ושליטה גבוהה

בחינה מתמדת של אפשרות הכנסת מוצרים חדשים, ומתן שירות לקוחות זמין ונגיש ; ושיווקי

 .דלק ישראלללקוחות 

  ומתקנים קבוע רכוש 1.9.5

או על ידי מפעיל עצמאי במתכונת של  ישראל דלק המופעלות על ידי התדלוק נותתח פירוט להלן (א)

 נכון, התחנות הפעלת ומאפייני התחנה במקרקעי הקנייניות הזכויות מאפייני לפי, אספקת דלקים

 *: 31.12.2021 ליום

הפעלה ע"י דלק   הזכות הקניינית של הקבוצה
 מנטה

הפעלה ע"י 
מפעיל מטעם 

 דלק ישראל

ע"י הפעלה 
 סה"כ עצמאי

תחנות המושכרות מדלק 
 נכסים

מבלי שהוקנו 
 35 0 7 28 זכויות לצד ג'

זכויות  קיימות
 17 0 1 16 לצד ג'קנייניות 

תחנות המושכרות מצדדים 
 שלישיים

מבלי שהוקנו 
 123 0 10 113 זכויות לצד ג'

זכויות  קיימות
 3 2 1 0 לצד ג'קנייניות 

 178 2 19 157 סה"כ תחנות בשכירות

 חכירת משנה בתחנות נכים
 6 6 0 0 ללא שכירות
 21 0 1 20 כולל שכירות

סה"כ תחנות בחכירת משנה 
 בתחנות נכים

 20 1 6 27 

 חכירת משנה
 2 2 0 0 ללא שכירות
 7 0 1 6 כולל שכירות

 9 2 1 6  סה"כ תחנות בחכירת משנה

 3 0 2 1  בעלות

 35 35 0 0  ללא זכות קניינית

 243 43 22 178  סה"כ

הנתונים לעיל אינם כוללים שתי תחנות תדלוק אשר טרם נפתחו, אך ביחס אליהם נחתמו התחייבויות  כי*יצוין 

 חוזיות/מכרזיות לגבי פתיחתן.

 התחנה במקרקעי הקנייניות הזכויות (ב)

 של במקרקעין הקנייניות הזכויות בהיבט סוגים לארבעה נחלקותשל דלק ישראל  התדלוק תחנות

 :כדלקמן התחנה

תחנות  52שוכרת מדלק נכסים דלק ישראל  -מדלק נכסים  דלק ישראלתדלוק אותן שוכרת תחנות  (1)

טווח על ידי דלק  תדלוק המצויות בבעלותה של דלק נכסים או בחכירה ראשית/שכירות ארוכת

  ישראל או המצויות בבעלות משותפת.מקרקעי  מרשותנכסים 
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שהוקמו מכוח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל ובין חברות תחנות  -תחנות "נכים"  (2)

שנים עם אופציה להארכה  49 -תוענק לנכה צה"ל זכות חכירה ראשית ל, הדלק. על פי הסדר זה

שנים. בד בבד, לחברת הדלק תוענק זכות חכירת משנה לאותן תקופות  49לתקופה נוספת של 

ידי הנכה למינהל. דלק ישראל תחכור -ירה המשולמים עלבתמורה לדמי חכירה זהים לדמי החכ

תחזוקה לציודה בציוד הנדרש לשם פעילותה וכן תדאג לאת הקרקע לשם הקמת תחנת התדלוק, 

של מערכותיה. לאחר הקמת התחנה ממנה דלק ישראל את נכה צה"ל למפעיל מטעמה, באופן בו 

חיר מוצרי הנפט לתחנה יקבע על ידי הוא מחויב לרכוש מדלק ישראל בלבד את מוצרי הנפט, ומ

זכות  ל משרד הביטחון.ן כי על הסכמים אלה חלות הנחיות ומגבלות שונות שיצוידלק ישראל. 

  .הפיצולעסקת לדלק נכסים במסגרת  לא הועברה חכירת המשנה של תחנות הנכים

חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג' שאינו  ,דלק ישראל שלתחנות בשכירות כוללות תחנות  (3)

מינהל מקרקעי ישראל ותחנות בשכירות ארוכה או קצרת מועד. כאשר על פי רוב, דלק ישראל 

מתחייבת להקים את התחנה על חשבונה, לציידה במרבית הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה 

ישראל בלבד את מוצרי הנפט ולתחזק את כל מערכותיה. בתחנות אלו המפעיל מחויב לרכוש מדלק 

 ומחיר מוצרי הנפט למפעיל, נקבע על ידי דלק ישראל. 

תחנות בהן לדלק ישראל אין זכויות קניין, זכות חזקה או זכות שימוש, אשר הינן תחנות בהן דלק  (4)

ישראל חתמה עם בעלי התחנה על הסכם המבטיח לה במרבית המקרים בלעדיות באספקת מוצרי 

, וביתרת המקרים קיימות הסכמות בנוגע לתנאים עד שלוש שנים שנה דלקים לתקופות של

. בחלק גדול מהסכמים אלה אין לרבות אופציות להארכת התקופה בידי הבעלים המסחריים

 . הנפטבטחונות לאספקת מוצרי 

על ( 2; )על ידי דלק ישראל באמצעות דלק מנטה( 1) הפעלת תחנות התדלוק נעשית במספר דרכים:

תחנות התדלוק בהסדר זה נושאות את שלטי דלק ישראל  - שלישי מטעם דלק ישראלידי צד 

ורוכשות את המוצרים באופן בלעדי ממנה. המפעיל משלם לדלק ישראל דמי שכירות קבועים ו/או 

על ידי צד שלישי עצמאי שאינו מטעם דלק ( 3; )משתנים בהתאם להיקף המכירות של התחנה

בהסכמי אספקה קצרי מועד לתקופות של שנה כשלמפעיל בלבד  בתחנות אלה מדובר - ישראל

האופציה לדרוש את חידוש ההסכם לשנה נוספת וחוזר חלילה עד שלוש שנים. בהסכמי האספקה 

מחויבים המפעילים לרכוש מוצרי דלקים ושמנים מדלק ישראל, במחירים ובתנאי אשראי 

ל, בשמם ובמסגרת מגבלות הפיקוח מוסכמים, ולמכור אותם תחת סימני המסחר של דלק ישרא

 . נהלים שוניםלהתניות דלק ישראל בקשר עם  על המחירים, ובהתאם

למעט  ,מופעלות על ידה, באמצעות דלק מנטה)חנויות הנוחות( חנויות מנטה של דלק ישראל  כל (ג)

בכל הסיכון הכרוך  תאת המלאי ונושא תרוכש דלק מנטהחנויות המופעלות ע"י זכיינים.  37-כ

הזכיינים רוכשים את המלאי ונושאים בכל  יתרלמעט במקרה של זכיינים,  בהפעלת חנויות הנוחות

 .הסיכון הכרוך בהפעלת חנויות הנוחות

כולל מבנים וציוד במרבית התחנות  קמעונאותהפעילות ( הרכוש הקבוע ב1) :רכוש קבוע (ד)

דלק ישראל ציוד בכל תחנותיה בהן אין לה זכויות הציבוריות בהן יש לה זכויות קניין. בנוסף, ל

קנייניות או בהן יש לה הסכמי שכירות קצרי מועד. בחלק מתחנות אלה יש לדלק ישראל רכוש 

קבוע גם במבני התחנה, אשר הוקמו לפני שנים רבות כאשר היו לה זכויות קנייניות )לרבות הסכמי 

לק ישראל כלי רכב ומשאיות להובלת מוצרי החכרה/שכירות ארוכת מועד( בתחנות. כמו כן, לד
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ציוד )בעיקר מכלים ייעודיים כולל  הסיטונאותהרכוש הקבוע בפעילות ( 2; )ושמנים דלק

ציוד בתחנות הפנימיות הכולל תשתיות, מיכלים, צנרת, ומשאבות( בחצרות ומתקני הלקוחות, 

 .ותמערכות תדלוק ובקרה אלקטרוני, אלקטרוניותמשאבות 

 עם ספקים עיקריים התקשרויות 1.9.6

 ,ממוצרי הדלקים שנמכרו על ידה 90%-רכשה דלק ישראל מבז"ן למעלה מנכון למועד הדוח, 

מוכרת הסכם שנתי, לפיו על פי  תהרכישות מבז"ן נעשו .ז"אמבשל מוצרי דלק נרכשת וכמות קטנה 

בנוסחה  יםמוצרי הדלקים הנרכשים מבז"ן נקבע ימחיר. לדלק ישראל בז"ן מוצרי דלק ומספקת

 .לפי מחירי המוצרים בנמל לוורה באיטליה, הכוללים עלויות הובלה ימית וביטוח הנגזרת

  סיכון גורמי 1.9.7

 הקבוצה פעילות חשופה, להלן 1.24 ףסעיב כמפורט הקבוצה חשופה להם הסיכון לגורמי פרט

ובהם: הקמת תחנות תדלוק נוספות, מיסוי  ,סיכון נוספים לגורמי גם בישראל הדלק מוצרי תחוםב

במתקני תשתית, שינוי בפיקוח הממשלתי לעניין  תשינוי בדרישות להחזקת מלאי, תלודלקים, 

, ולהשפעת EMVיישום תקן מרווח השיווק, פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים, תלות בבתי הזיקוק, 

י הסיכון האמורים על פעילות מידת ההשפעה של גורממבנה הבעלות על תחנות הדלק בישראל. 

 הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי בפועל מידת ההשפעה תהיה שונה. החברה
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 עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה -חלק רביעי 

 ונדל"ן להשקעה רכוש קבוע 1.10

)שאינם שייכים לתחומי  העיקריים שבהםלהלן פרטים אודות . "ןנדל נכסי במספר יקהמחז החברה

 :הפעילות שפורטו בהרחבה לעיל(

 דלק בית (א)

מהזכויות בבניין המצוי ברחוב אבא אבן  71.735% -בכהחברה מחזיקה נכון למועד פרסום הדוח, 

מהזכויות  75%-אגף המשרדים וכשטח ב 100%של "( המשקפים זכויות הבנייןהרצליה )" 19

והוא "ר מ 25,000-כ שלבשטח בנוי  הקרקע מעל קומות 4 בן הבניין .מלונאותהו מסחרה בשטחי

 משמשים שטח הנכסמ"ר מ 1,300-כ. "(הנכס" )להלן בפסקה זו: חניה מרתפי קומות 3כולל 

 . השליטה בעל בבעלות וחברות בנות חברות, החברה כמשרדי

 החברה בין שכירות הסכם ונחתם למלונאות שימוש לשינוי היתרקיבלה החברה  2018 מרץ בחודש

. 2018הסתיימה בחודש מאי בקשר עם בית המלון שבנייתו  ,"(פתאל"מ )להלן: "בע פתאל למלונות

 180 -המונה כ ,את בית המלון בשטח המלון המושכר לה מפעילה פתאלבהתאם להסכם השכירות 

. שטחי מסחר וכו' ,חדרי ישיבות, חדרים וכן שטחי בריכה, ספא, מסעדה, בר, אולם כנסים, טרקלין

ודמי השכירות הבסיסיים הינם בסכום קבוע בסך  ,15.5.2018שנים מיום  5 תקופת השכירות הינה

על פתאל לשלם צמודים למדד המחירים לצרכן. בנוסף לדמי השכירות  ,אלפי ש"ח לחודש 725של 

גם דמי שכירות נוספים בשיעור השווה למחצית מהרווח התפעולי הנותר כפי שהוגדר בהסכם 

 2020חודש מרץ בהחל  ותועילהפסיק את פר הקורונה, המלון יצויין כי בעקבות משב. השכירות

  .2021וחזר לפעילות בחודש יולי 

 חלקים 28,265/100,000 לפתאל הושלמה עסקת מכר, במסגרתה מכרה החברה 2019בפברואר 

 הוחזקו עד אז במלואן ע"י החברה(,, ואשרהקיימות והעתידיות )ככל שיהיו בנכס הבעלות מזכויות

מדמי השכירות המשולמים על ידה עפ"י  1/3 -מהמלון ו 1/3 -כן הועברו לפתאל זכויות לובתוך כך 

כמו כן נחתם הסכם  .)בתוספת מע"מ(ח ש"מיליון  80-הסכם השכירות המתואר לעיל, תמורת כ

המלונאי הסדרת זכויות הניהול והשימוש שיתוף בין החברה ופתאל, הן כשותפות במושעא לשם 

שם קידום תהליכי תכנון לצורך הגדלת היקף הזכויות המשותפות של והמסחרי המשותף, ל

הסכם )להלן בס"ק זה: "הנכס בין השימושים השונים חלוקת  והן לצורך  המקרקעין ומימושן

  ."(השיתוף

שקודמה על ידי החברה במסגרתה אושרה  504-0581652אושרה תכנית מס'  2021בחודש דצמבר 

 10,334מ"ר תעסוקה,  10,334מ"ר למגורים,  5,600תכלול בין היתר, הגדלת זכויות כך שהתכנית 

 .מ"ר מסחר 1,330 -מ"ר למלונאות ו

 הכספיים. ( לדוחותא)11 באור ראולפרטים נוספים אודות בית דלק 

  בעכו נכס (ב)

, על "(חברת הבת" )להלן: ( בע"מ2011חברת הבת, דלק ים מעגן )חתמה , 2021 במרץ  25 ביום

של במקרקעין הסמוכים לחוף הים בעכו בשטח  (100%)זכויותיה כל הסכם מכר מפורט למכירת 

)להלן: על תוספת להסכם המכר חתמה  2021באוקטובר  12וביום "( המקרקעין)להלן:  דונם 430-כ

מהמקרקעין, כך שעם השלמת העסקה נשוא  75%הממכר יהווה ו לפי "(התוספת להסכם המכר"

בזכויות במקרקעין והצדדים יהיו שותפים  25%תחזיק  חברת הבתהסכם המכר, 

מיליון  150סך של  מהזכויות במקרקעין שולם לחברת הבת 75%בתמורה למכירת .במקרקעין
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בהסכם נקבעו יצויין כי  .בנאמנותהופקדו מליוני ש"ח  12-, מתוכם כבתוספת מע"מ שקלים חדשים

עם תנאי ההסכמים שיחתמו הצדדים בקשר עם המקרקעין, ככול בקשר "תנאים מפסיקים" 

של שיקום מאושרת  תלתוכני ועם הרשויות המוסמכות בקשר ישראל מקרקעי רשות שיחתמו, עם

 תקופת התנאי המפסיק תסתיים עד לתום שישה חודשים ממועד החתימה על התוספת המקרקעין.

הרוכשת תהיה רשאית לוותר על התקיימות התנאי המפסיק, לפי שיקול דעתה .להסכם המכר

. אם וככל תוספתהסכם ובב שנקבעו נאיםבת והכל, המפסיק התנאי תקופת לתוםהבלעדי, עד 

לרוכשת והחברה  המוכרת ושיבישהתקיים התנאי המפסיק באופן שיביא לביטול הסכם המכר, 

ממועד ההודעה של הרוכשת על  יםחודש 13על ידי הרוכשת בתוך  את מלוא התמורה ששולמה לה

)מס' אסמכתא:  25.3.2021 של החברה מיוםם מיידי יםדיווחלפרטים נוספים ראו . ביטול ההסכם

אשר המידע  (2021-01-087178)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  12ומיום  (2021-01-046893

הצדדים פועלים לחתימה על תוספת להסכם החכירה  .ההאמור בהם מובא בזאת על דרך ההפני

מול רשות מקרקעי ישראל וכן לקידום תכנית לטיפול וניקוי המקרקעין מול המשרד להגנת 

 .הסביבה במטרה להקים על המקרקעין פרויקט בנייה

( 2)3א23 באורקרקע ראו התביעה ייצוגית בנוגע לאיכות הסביבה בגין בקשה להגשת  לפרטים בדבר

 .לדוחות הכספיים

 הון אנושי 1.11

 מבנה ארגוני 1.11.1

נושאי המשרה הבכירה ועובדי מטה אחרים של הקבוצה שותפים גם לניהול של חלק מהחברות 

מבנה של תרשים ל. המוחזקות על ידי החברה ואשר נחשבות כחלק מחברות המטה של החברה

  .לעיל( 1.1 והגדרת חברות המטה, ראו סעיף הקבוצה יה העיקריות שלחזקותה

 שלה המטההתיאור שיובא להלן בנוגע לפעילות החברה בכללותה, מתייחס לחברה ולחברות 

 כמקשה אחת.( 100%)

 מצבת העובדים  1.11.2

, (2020עובדים בשנת  25לעומת ) החברהעובדים )לרבות נותני שירותים( מועסקים על ידי  15

 והיתר אנשי מטה ומנהלה. בכירה משרה  נושאי 4וכם מת

 שאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצהקבוצת נו 1.11.3

או הסכם דמי  נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים על פי הסכמי העסקה אישיים

לנושאי המשרה זכות לביטוח, פטור ושיפוי בגין פעולות שנעשות על ידם מתוקף תפקידם  .ניהול

 בפרק ד' לדוח התקופתי 26לפרטים בדבר מצבת נושאי משרה בכירה ראו תקנה  .כנושאי משרה

 .להלן

לתקנות דוחות  21לתקנה  בהתאם בקבוצה בכירה משרה לנושאי תגמולים בדבר לפרטים

ראו ובכלל זאת פרטים אודות מדיניות התגמול העדכנית לנושאי המשרה, מיידיים, ו תקופתיים

 .להלן פרק ד' לדוח התקופתי

 הון חוזר והרכבו 1.12

או פקדונות  מזומנים הכולליםהחוזר של החברה מורכב מנכסים שוטפים של החברה  ההון

 התחייבויותלקבוצה יש  . מנגד,, מיסים לקבל וחייבים ויתרות חובההשקעות בניירות ערך ,בבנקים
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 הקרובה בשנה חל פרעונן מועד אשר, ומלווים אחרים חוב אגרות למחזיקי חלויותבגין  שוטפות

   .וזכאים ויתרות זכות

מליוני ש"ח )וזאת  168-, לחברה )סולו( גרעון בהון החוזר בסך של כ2021בדצמבר,  31ליום 

מליארדי  5.2-של כבסך  2020בדצמבר,  31בהשוואה לגרעון בהון החוזר )סולו( של החברה ליום 

 18כאמור בבאור ש"ח אשר נבע מסיווג אגרות החוב והתחייבויות אחרות של החברה לזמן קצר, 

 2021בדצמבר,  31(. יצוין כי ההון החוזר של החברה וחברות המטה מסתכם ליום לדוחות הכספיים

מליוני  861-ש"ח. לקבוצה )במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של כי מליונ 89-לסכום חיובי של כ

  לדוחות הכספייםג 1לפרטים נוספים בדבר ההון החוזר והרכבו ראו ביאור ש"ח.

  כסים פיננסייםנ 1.13

וסמוך למועד  2021בדצמבר  31נכון ליום  וחברות המטה הרכב היתרות הנזילות של החברה להלן

 : אישור הדוח

 
 ליום

 2021בדצמבר  31
 )במיליוני ש"ח(

 למועד סמוך
 הדוח אישור

 *)במיליוני ש"ח(

 114 310 ** תמזומנים ופיקדונו

 5 5 תיק ניירות ערך

 30 155 מחזיקי אגרות החובפקדון משועבד לטובת 

 149 470 סך הכל

)סדרות  רות חובשל אגביצוע פרעון מוקדם נובעת בעיקר מ 31.12.2021הנזילות לאחר יום יתרות ירידה בה* 

 .להלן )ד( 1.14.3בסעיף כמפורט  ,מליוני ש"ח 385 -בסך של כ (יט' -יח' ו

 ובחו"ל.המזומנים והפיקדונות הם בתאגידים בנקאיים בישראל **

לדוחות  9ובאור  4באור  ראופיננסים נכסים  ובדברהשקעות בניירות ערך  בדבר נוספים לפרטים

 הכספיים.

 מימון  1.14

 כללי 1.14.1

ניירות הערך בעקבות משבר הקורונה ולאור הירידה החדה והתנודתיות הגבוהה שנרשמו בשערי 

, התקשרה 2020שנת חציון הראשון של מהלך הב החברה ושל התאגידים המוחזקים על ידהשל 

הנאמנות של כל  יוחתמה על תיקון לשטרפיננסיים ה הבהסכמים עם נושי 2020חודש יוני בהחברה 

 תחילתבו 2020במהלך שנת . להלן 1.14.3שהיו במחזור באותה עת, כמפורט בסעיף סדרות האג"ח 

מוסדות חובותיהם המובטחים למרבית פרעו החברה וחברות המטה את  2021שנת של ינואר  חודש

לפרק א'  1.14בסעיף ראו לפרטים נוספים . ש"ח מיליארד 1.6-כשל כולל סך בופיננסיים ם ייאבנק

 . 2020בדוח התקופתי לשנת 

 ואחריםוסדות בנקאיים מלחברה אין הלוואות מ דוח זהאישור ולמועד  31.12.2021נכון ליום 

 1.14.6עבור מימון הבניין בהרצליה כמפורט בסעיף מיליון ש"ח  104 -למעט הלוואה בסך של כ

 להלן. 
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בסעיפי המימון  ראו, קהואית מד-ניושותפות ל לפרטים בדבר מסגרות אשראי והלוואות שניתנו

  .לעיל 1.8.18 -ו 1.7.17 בסעיפיםהכלולים בתיאור תחומי הפעילות, 

לדוחות  18 -ו 17כמו כן, לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראו באורים 

 הכספיים.

שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית על הלוואות ממקורות בנקאיים ומקורות אשראי לא  להלן 1.14.2

 בנקאיים, שהיו בתוקף במהלך תקופת הדוח ושאינן מיועדות לשימוש ייחודי: 

 

 הלוואות לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

שיעור 
ריבית 
 ממוצעת

שיעור ריבית 
 אפקטיבית

מקורות 
 * בנקאיים

אשראי שקלי לא 
 צמוד בריבית משתנה

3% 3% - - 

 - - 8.3% 6.7% אשראי צמוד דולר

מקורות לא 
 בנקאיים

אשראי 
שקלי 
 צמוד

צד 
 7.7% 7% - - שלישי

 - - 5.5% 5.5% אג"ח

אשראי 
לא שקלי 

 צמוד
 5.6% 6.1% - - אג"ח

 ולמועד הדיווח, לחברה ולחברות המטה לא קיימות הלוואות ממקורות בנקאיים. 2021בדצמבר  31 םנכון ליו *

 של החברה החוב אגרותל הנאמנות שטריתיקונים ל 1.14.3

שהיו ה ת מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות של החברואסיפאישרו  2020ביוני  17ביום  (א)

תיקון לשטרי הנאמנות של אגרות  לד'(-לג' ומועד )סדרה יג', יח', יט, כב', לא', במחזור באותו 

במסגרת התיקון הראשון נקבע, בין היתר, הוראות בנושאים "(. הראשוןתיקון ה)להלן: "החוב 

 :הבאים

 8.4.2021עד ליום  ש"חמיליון  500גייס הון בהיקף מצטבר של בצע להתחייבה החברה  –גיוסי הון  (1)

, גייסה החברה 2021ובחודש אפריל  2020דצמבר ו אוגוסט, מאי יםבחודש .ולפי אבני דרך שנקבעו

 .(למניות החברה אופציותכתבי מימוש תמורת  )לרבות ש"חמליון  625 -של ככולל סך 

כי במהלך התחייבה החברה  -שעבוד שלילי, איסור הקדמת תשלומים והתחייבויות נוספות  (2)

 :תההיא ותאגידים פרטיים בשליט)כהגדרתה להלן( התקופה הקובעת 

הסכומים המובטחים בשעבודים קיימים ולא יתנו ערבויות, את לא יצרו שעבודים, לא יגדילו  (א)

 למעט שעבודים וערבויות שנקבע בתיקון לשטר שההתחייבות אינה חלה לגביהם.

לא ישלמו לנושה תשלום במועד המוקדם מהמועד הקבוע לביצועו על פי לוח הסילוקין עמו,  (ב)

 ן לשטר שההתחייבות אינה חלה לגביהם.למעט תשלומים שנקבע בתיקו

לא יעבירו כספים ו/או נכסים לתאגידי איתקה ו/או נושיהם ולא יטלו התחייבויות ו/או  (ג)

ו/או חובותיהם, למעט תשלומים שנקבע בתיקון לשטר  1ערבויות בנוגע לתאגידי איתקה

 שההתחייבות אינה חלה לגביהם ו/או שהחברה רשאית לבצעם.

                                                      

 .תאגיד בשליטתהוכל  "(DKL" :להלן) KL Investment LimitedD - "תאגידי איתקה" 1
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ליצור לטובת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב של החברה שעבוד על  ההתחייבהחברה  – שעבודים (3)

המקנות זכויות בזכויות יחידות השתתפות שעבוד ובכלל זה  ,נכסים שונים של הקבוצהזכויות ו

 . השותפותהיחידות המונפק של הון מ 40%המהוות  בשותפות,השותף המוגבל 

לפרטים נוספים בדבר ההוראות שנקבעו בתיקון הראשון, לרבות עילות לפירעון מיידי, הצהרות 

, וכן ראו 2020לפרק א' בדוח התקופתי לשנת  1.14.3והתחייבויות נוספות של החברה, ראו בסעיף 

 15.6.2020(; מיום 2020-01-061782)מס' אסמכתא:  14.6.2020 מיום דוחות מידיים של החברה

(; מיום 2020-01-062382)מס' אסמכתא:  16.6.2020(;  מיום 2020-01-062244אסמכתא: )מס' 

( 2020-01-064374)מס' אסמכתא:   21.6.2020 ומיום (2020-01-062943)מס' אסמכתא:  17.6.2020

 . נכללים בזאת על דרך של הפנייה הםב המופיעים הפרטים אשר

תיקון לד' -ו של הסדרות יח', יט', כב', לא', לג'החוב  אישרו אסיפות מחזיקי אגרות 30.5.2021ביום  (ב)

אשר עיקריו: דחיית קובננט הדירוג  "(התיקון השני" שני לשטרי הנאמנות של אגרות החוב )להלן:

וככל שהדירוג לא יעלה עד למועד זה, קובננט  15.9.2021שנקבע במסגרת התיקון הראשון ליום 

ובלבד שהחברה תפקיד לחשבון הנאמנים את  31.3.2022הדירוג יידחה במספר פעימות עד ליום 

בארבע פעימות שנקבעו;  2022מלוא הסכומים הנדרשים לפירעונות קרן וריבית ברבעון ראשון 

 15.9.2021החברה התחייבה לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ליום 

 125בה לגיוסי הון בהיקף של ולהעביר לנאמנים את הכספים שיתקבלו בגינה; החברה התחיי

-החל מה 0.25%מיליוני ש"ח לפי חלוקה שנקבעה; ריבית אגרות החוב תעלה בשיעור שנתי של 

אגרות החוב עלה דירוג  2021בנובמבר  23יצויין כי ביום  .BBB- -ועד להעלאת הדירוג ל 1.6.2021

 S&Pמעלות העלתה  2021ר בדצמב 30וביום  עם אופק יציב Baa3.il -של החברה על ידי מידרוג ל

 להלן.)ב( 1.14.12, כמפורט בסעיף יציבהעם תחזית  BBB- -החברה לאגרות החוב של דירוג  את

)אסמכתא  30.5.2021מיום  של החברה ראו דוח מיידילשטר  השני התיקוןנוספים אודות  לפרטים

 .נכללים בזאת על דרך של הפנייה בו המופיעים הפרטים אשר (2021-01-092382מספר: 

אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב של הסדרות יח', יט', כב', לא', לג',  2021בנובמבר  23ביום  (ג)

אשר איפשר לחברה להקדים את  "(התיקון השלישי)להלן: "לשטרי הנאמנות שלישי לד' תיקון 

פי לוח הסילוקין -ד פרעונם עללד' אשר מוע-התשלומים של אגרות החוב מהסדרות כב', לא', לג' ו

מד -של ניויחידות השתתפות  6% -עד כבד בבד עם שחרור משעבוד של  31.3.2022חל עד ליום 

המשועבדות לסדרות אגרות החוב האמורות ושעבודן לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה לו'( אנרג'י 

ביום  \חוב )סדרה לו'(.אשר יגרום לשחרור הכספים שגייסה החברה והמוחזקים אצל נאמן אגרות ה

 1.7-העבירה החברה תשלומים למחזיקי סדרות אגרות החוב הרלוונטיות בסך של כ 19.12.2021

החברה רשמה לטובת הנאמנים באמצעות דלק אנרגיה שעבוד קבוע בדרגה  בנוסף .מיליארד ש"ח

( הון המניות המונפק 100%מלוא ) מניות המהוות את 1,001,000על ראשונה, ללא הגבלה בסכום, 

והנפרע של חברת דלק תמלוג על לוויתן בע"מ על פירותיהן והזכויות הנלוות, וזאת להבטחת כלל 

 .התחייבויות החברה על פי כלל שטרי הנאמנות של כלל הסדרות על כל תיקוניהם והתוספות להם

)אסמכתא  2021בנובמבר  28ום ראו דיווח מיידי מילשטר  השלישי התיקוןנוספים אודות  לפרטים

 .נכללים בזאת על דרך של הפנייה בו המופיעים הפרטים אשר (2021-01-172170מספר: 

של מחזיקי אגרות החוב )סדרות אישרו האסיפות הכלליות של  2022בפברואר  17 -ו 14בימים   (ד)

 "(קון הרביעיהתי)להלן:"את התיקון הרביעי לשטרי הנאמנות  לד'( של החברה -יח', יט', לא' ו

לפרסם הצעת רכש חלקית להחלפת אגרות חוב סדרה לא' באגרות חוב במסגרתו אישרו לחברה 
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, לפרוע החברה שעלוהפרשי ההצמדה והריבית  הקרן מלואפירעון מוקדם של  סדרה לד' וכן אישרו

נוספים ראו לפרטים יט'.  -לפירעון סופי ומלא של כל אחת מהסדרות יח' ו עד הסילוקין לוחות"פ ע

 6( ומיום 2022-01-020479 :)מס' אסמכתא 2022בפברואר  20דוחות מיידיים של החברה מיום 

נכללים בזאת על דרך  הםאשר הפרטים המופיעים ב( 2022-01-026545)מס' אסמכתא:  2022במרץ 

פרעה החברה בפרעון מלא וסופי את התשלומים למחזיקי סדרות  2022במרץ  9ביום . של הפנייה

בהתאם לדוח הצעת מדף בדרך של הצעת רכש  ש"ח.מליון  385 -בסך של כ 'יט -אגרות החוב יח' ו

ש"ח ע.נ.  832,921,104נענו מחזיקים של להצעה  2022בפברואר  24חליפין שפרסמה החברה ביום 

בהתאם ועל פי תנאי ו 'סדרה לאאגרות החוב ממחזיקי  37.72%-אגרות חוב סדרה לא' המהוות כ

לפרטים נוספים  סדרה לד'. אגרות חוב ע.נש"ח  852,911,210הונפקו עוד הצעת רכש החליפין 

אסמכתא:  'מס) 2022בפברואר  24אודות הצעת הרכש חליפין ראו דוחות מידיים של החברה מיום 

 20222רץ במ 7( ומיום 2022-01-021216)מס' אסמכתא:  2022במרץ  2(, מיום 2022-01-022867

  .נכללים בזאת על דרך של הפנייה הםאשר הפרטים המופיעים ב( 2022-01-022398)מס' אסמכתא: 

 ילשטר ניםתיקועל פי הבהתאם להתחייבות החברה  ,וכן סמוך למועד הדוח 31.12.2021נכון ליום  (ה)

משועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב בשעבוד קבוע, יחיד וראשון בדרגה הנכסים  הנאמנות,

 הבאים: 

  ; מהון השותפות 34% -כ תהמהוו חידות השתתפותי 399,202,389 (1)

 ; מהון מניות דלק אנרגיה 100%המהוות  )והזכויות הנלוות למניות(אנרגיה מניות דלק  5,143,129 (2)

מהון מניות דלק  100%המהוות  )והזכויות הנלוות למניות( דלק אחזקות ישראלמניות  10,000 (3)

 ; אחזקות ישראל

 ; מכל מין וסוג בשותפות דלק השקעות פיננסיות( 100%)זכויות החברה כל  (4)

מניות  2,837,160כן ו מהון המניות של דלק ישראל 25%המהוות  ,ישראלמניות דלק  2,837,160 (5)

  י דלק פטרוליום;ות על ידקהמוחזשל דלק נכסים,  מהון המניות 25%המהוות  ,דלק ישראל נכסים

בדלק השקעות פיננסיות )דלק אחזקות ישראל הינה  דלק אחזקות ישראלשל ( 100%)זכויותיה כל  (6)

 ;השותף הכללי בדלק השקעות פיננסיות(

 DELK GOM -כל זכויות החברה מכוח ההלוואות )לרבות שטרי הון( שהעמידה החברה ל (7)

HOLDINGSל ;- DKL INVESTMENTS LIMITEDל ;- DKL ENERGY Limitedל ;- Ithaca 

Energy Limited לדלק תחנות כוח שותפות מוגבלתובע"מ;  2011; לדלק ים מעגן ; 

 ; המוחזקות על ידי דלק השקעות פיננסיות אגרות חוב ומניות של החברהכל  (8)

  להלן. )א(1.15.3 סעיףכמתואר ב, Belenus Lux S.a.r.l -הלוואה שהעמידה החברה ל (9)

שהועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב של  העיקרייםהשעבודים תמציתי של לתיאור טבלאי  (ו)

 להלן.)ז(  1.14.3ראו סעיף על פי התיקונים לשטרי הנאמנות החברה 

 לדוחות הכספיים. 18ראו באור  לשטרי הנאמנותיה לפי התיקונים לעניין עמידת החברה בהתחייבויות
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  :להלן מובא תיאור תמציתי של הבטחונות העיקריים בהתאם לתיקונים לשטרי הנאמנות (ז)

 

 תוספת להסכם התמיכה שנחתם עם בנק מזרחי וקונסורציום מממנים  1.14.4

שנחתם עם בנק מזרחי וקונסורציום מממנים, ראו סעיף התמיכה לפרטים בדבר תוספת להסכם 

ליום במסגרת מימון זה יתרת המימון )קרן( . 2020לפרק א' בדוח התקופתי לשנת  1.14.5

 הכספיים. לדוחות (1ה')10באור  לפרטים נוספים ראו  מליוני ש"ח. 496-הינה כ 31.12.2021

  מסגרות אשראי  1.14.5

 ביצעה החברה פרעון מלא של כל מסגרות האשראי וההלוואות לבנקים הרלוונטים  2020בשנת 

מסגרות אשראי אין אנרגיה  ולדלקסמוך למועד אישור הדוח, לחברה כן ו 31.12.2021נכון ליום ו

  .מבנקים

 

  מידע תיאור תמציתי

מד -ניויחידות השתתפות של   399,202,389
 34%ש"ח ע.נ., המהוות כ  1בנות  אנרג'י

 מד אנרג'י-בניו מיחה"ש 

 ים.כספיה ותדוחל 18ו ביאור רא

 

המצורפים  כנספח ג' לדוח  נתונים כספייםתמצית  ורא  מהון המניות של דלק ישראל  25%
 הדירקטוריון

נספח ג' לדוח כ המצורפים נתונים כספייםתמצית  ורא מהון המניות של דלק נכסים  25%
 הדירקטוריון

שעבודים על כל זכויות החברה מכוח 

שהעמידה ההלוואות )לרבות שטרי הון( 

 -החברה ל

DELEK GOM HOLDINGS 

DKL INVESTMENTS LIMITED. 

DKL ENERGY Limited 

Ithaca Energy Limited 

 בע"מ;  2011דלק ים מעגן 

 דלק תחנות כוח שותפות מוגבלת;

סעיף "הלוואות ושטרי הון לחברות מוחזקות" וסעיף  ורא
נתונים ה"השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות" מתוך 

 כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברהה
 לדוחות הספיים.  10בבאור 

למיטב ידיעת החברה ערכן של ההלוואות ושטרי ההון אינו 
 נמוך מהותית מערכם בספרים. 

מניות של החברה המוחזקות על   586,422

 ידי דלק השקעות פיננסיות; 

 

"מקורות  דוח דירקטוריוןל 5בפרק "מניות אוצר"  ורא

 .ון ונזילות"מימ

זכויות מכח הלוואות שהועמדו לצדדים 
שעבוד ביחס להלוואה  םנרש -שלישיים 

 Belenus Lux -שהעמידה החברה ל
S.a.r.l. 

הפניקס" בדוח למכירת מניות עסקת  –"הלוואת מוכר  ו רא

 לדוחות הכספיים.  1ה10וכן באור  דירקטוריון

 

של  הון המניות המונפק והנפרע 100%

 חברת דלק תמלוג על לוויתן בע"מ

 

המצורפים כנספח ב' לדוח  נתונים כספייםתמצית ו רא

פרטים בדבר הערכת העתודות . כמו כן ראו הדירקטוריון

והמשאבים המותנים המיוחסים לנכס הנפט לוויתן ותזרים 

המזומנים המהוון הנובע מחלקה של החברה בנכס הנפט, 

דוח מיידי של החברה מיום , ראו 31.12.2021נכון ליום 

(, אשר המידע 2022-01-020293)מס' אסמכתא:  20.2.2022

  .הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפנייה
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 הלוואות 1.14.6

. לפרטים נוספים בדבר כמפורט להלן צד שלישיהלוואה אחת מחברה ל, 31.12.2021נכון ליום 

 . 2020)ו( לפרק א' בדוח התקופתי לשנת 1.14.7 הלוואה זו ראו סעיף

 

 המירה  התחייבות 1.14.7

השקעת  בדברביחד עם החברה על הסכם עם מוסד פיננסי  DKLחתמה  2019בדצמבר,  18ביום 

למניות  , בתנאים מסוימים,עם מנגנון המרה אוטומטית ,DKL-מיליון דולר ארה"ב ב 50סך של 

( של איתקה או חברה קשורה IPOהמונפקת במקרה של הנפקה ראשונה לציבור )רגילות של חברה 

 .הכספיים לדוחות ח'18 באורנוספים ראו . לפרטים שלה

 רות חובאג 1.14.8

   הנפקת אגרות חוב חדשות  (      1)

ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה לה'(,  770,806,000הנפיקה החברה לציבור  2021יולי  -בחודשים יוני  (א)

מיליוני ש"ח ובהתאם לשטר נאמנות שנחתם  774 -בתמורה כוללת )ברוטו( שהסתכמה לסך של כ

עם משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ. לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום 

 27(, מיום 2021-01-105834)מס' אסמכתא:  -( ו2021-01-105618)מס' אסמכתא:  2021 ביוני 23

-2021-01)מס' אסמכתא:  2021ביולי  28(, מיום 2021-01-107079)מס' אסמכתא  2021ביוני 

)מס'  2021באוגוסט  1( ומיום 2021-01-124485)מס' אסמכתא:  2021ביולי  29(  מיום 058702

 ( אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה. 2021-01-059836אסמכתא: 

, השלמת פירוט תמציתי של מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לפרטים נוספים אודות

)מס'  2021ביוני  28רישום השעבודים על פיו, וקבלת התמורה, ראו דוחות מידיים של החברה מיום 

 11( ומיום 2021-01-112782)מס' אסמכתא   2021 ביולי 6(, מיום 2021-01-043978אסמכתא 

( אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של 2021-01-130326)מס' אסמכתא   2021באוגוסט 

 הפנייה. 

ש"ח ע.נ. אגרות  66,493,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  2021בנובמבר  7ביום  (ב)

משקיעים הנמנים עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה חוב )סדרה לה'( של החברה, לניצעים שהינם 

מליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי  71,014,524לחוק ניירות ערך בתמורה כוללת בסך של 

( אשר המידע המופיע בו מובא 2021-01-163704)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר  7של החברה מיום 

 בזאת בדרך של הפנייה.

ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה לו'(, סדרת  360,000,000פיקה החברה לציבור הנ 2021בחודש אוקטובר  (ג)

מיליוני ש"ח ובהתאם לשטר  360 -אגרות חוב חדשה, בתמורה כוללת )ברוטו( שהסתכמה לסך של כ

נאמנות שנחתם עם רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה 

 המלווה הלווה

מועד 
העמדת 
 ההלוואה

סכום 
ההלוואה 

 המקורי

יתרת קרן 
ההלוואה 
נכון ליום 
31.12.2021 

יתרת קרן 
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ביום 
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למדד המחירים 
 לצרכן

שעבוד זכויות 
מקרקעין וזכויות 

נלוות בבניין משרדים 
 בהרצליה.
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)מס'  2021באוקטובר  25( ומיום 2021-01-090571מס' אסמכתא: ) 2021באוקטובר  24מיום 

 ( אשר המידע המופיע בהם מובא בזאת בדרך של הפנייה. 2021-01-090979אסמכתא 

ראו דוח מיידי פירוט תמציתי של מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לפרטים נוספים אודות 

(, אשר המידע המופיע בו 2021-01-159996)מס' אסמכתא  2021באוקטובר  26של החברה מיום 

 מובא בזאת בדרך של הפנייה.

ש"ח ע.נ. אגרות  69,249,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  2021בדצמבר  8ביום  (ד)

חוב )סדרה לו'( של החברה, לניצעים שהינם משקיעים הנמנים עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה 

מליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי  69,595,245 בסך של  לחוק ניירות ערך בתמורה כוללת

( אשר המידע המופיע בו מובא 2021-01-177906)מס' אסמכתא:  2021 בדצמבר 9של החברה מיום 

 בזאת בדרך של הפנייה.

 נוספים       לפרטים – אגרות חוב סדרה לא' באגרות חוב סדרה לד'להחלפת הצעת רכש חליפין חלקית             (2)

 לעיל.)ד( 1.14.3סעיף  ראו                

 ועד למועד דוח זה, פרעה החברה סך 2021שנת במהלך  - אגרות חובסופי וחלקי של סדרות  פרעון  (3)

של אגרות חוב. לפרטים )לרבות הצמדה( מי קרן וריבית וש"ח בגין תשל מיליארדי 2.7 -של כ

(, מיום 2021-01-021283 )מס' אסמכתא: 21.2.2021 של החברה מיוםנוספים ראו דוחות מידיים 

(, 2021-01-109551)מס' אסמכתא:  30.6.2021(, מיום 2021-01-049596 )מס' אסמכתא: 29.3.2021

-2021-01)מס' אסמכתא:  31.10.2021מיום  ,(2021-01-148896)מס' אסמכתא:  29.9.2021 מיום

( אשר המידע המופיע בהם מובא 2021-01-165033אסמכתא: )מס'  10.11.2021( ומיום 161310

 פרעונותהקדמת התשלומים וההסכום המובא לעיל כולל את . יצויין כי הפנייהבזאת בדרך של 

בעקבות התיקון  9.3.2022 -ו 19.12.2021  אגרות החוב של החברה מהימים הסופיים של סדרות

 . לעיל )ג(1.14.3-ו)ב( 1.14.3בסעיפים השלישי והתיקון הרביעי לשטרי הנאמנות כמפורט 

החברה. של  רקטוריוןיבדוח הד 'ה פרק ראו החברה שלאגרות החוב  אודותנוספים  לפרטים           (4)

   להלן. )א(1.14.9סעיף ראו  החברהשל  חובה אגרות מכח מגבלותאודות  לפרטים

 2020בשנת מיליון דולר אשר הונפקו  180לפרטים אודות הנפקת אגרות חוב בהיקף כולל של   (5)

בע"מ, חברה בת ייעודית של  תןילוי על תמלוג דלקידי -למשקיעים מסווגים זרים וישראלים על

 לעיל. )ב(1.7.17ראו סעיף  לתמלוגבתמלוג העל מלוויתן ובזכויות הנלוות דלק אנרגיה, ומובטחות 

 מכוח הסכמי מימון החברה על מגבלות 1.14.9

)סדרות לא'  של החברה שנותרו במחזור שטרי הנאמנות לאגרות החובהראשון ל תיקוןה במסגרת (א)

 . 2020לפרק א' בדוח התקופתי לשנת  1.14.3 בסעיףנקבעו יחסים פיננסיים כמפורט לד'(  -ו

הנאמנות נוספו כל עילות הפירעון המיידי המצויות באיזה משטרי  ישטרהראשון לתיקון לבהתאם  (ב)

נכון למועד דוח זה נותרו רק  הנאמנות לכל אחת מהסדרות כך שבכל הסדרות קיימות אותן עילות.

  ות חוב, סדרה לא' וסדרה לד'. שתי סדרות אגר

לו',  -הנפיקה החברה שתי סדרות אגרות חוב חדשות, סדרה לה' ו 2021בחודשים  יוני ואוקטובר  (ג)

 . לעיל( 1)1.14.8ף כמפורט בסעי בהתאמה
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 : ןדלקמות לאגרות החוב סדרה לה' התחייבה החברה כנבמסגרת שטר הנאמ( 1)

. נכון השותפותלהבטחת פרעון אגרות החוב סדרה לה' שיעבדה הקבוצה יחידות השתתפות של 

 -כ (סדרה לה')לטובת בעלי אגרות החוב  משועבדיםהדוח וסמוך לתאריך  31.12.2021ליום 

   .השותפותשל חידות השתתפות י 153,334,216

לואן, החברה לא תיצור כל עוד אגרות החוב סדרה לה' לא תיפרענה במהחברה התחייבה כי 

שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, 

(  קבלת 1להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם את אחת מבין החלופות הבאות: 

השעבוד השוטף ( בעת ועונה אחת עם יצירת 2הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב סדרה לה', 

לטובת הצד השלישי יצירת שיעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות חוב סדרה לה', שהינו באותה 

(  העמדת ערבות 3דרגה פרי פסו על פי יחס חובות החברה לצד השלישי ולמחזיקי אגרות החוב, 

בנקאית אוטומטית לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרה לה', והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר 

 עומדת החברה בהתחייבותה זאת. 2021, בדצמבר 31ליום נכון הנאמנות. 

 החברה התחייבה לעמוד באמות המידה הפיננסיות כלהלן:

פי -מיליוני ש''ח על 1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ

 2021, בדצמבר 31ליום נכון דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. 

 מליוני ש"ח.  2,604-הסתכם ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ

, ההון 2021בדצמבר,  31החל ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום הדוחות ליום 

פי  -מסך המאזן על 12.5%העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 

דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. החל ממועד הבדיקה החל 

ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור לא יפחת,  2022במרס,  31פרסום הדוחות ליום  במועד

 .33% -מסתכם יחס זה בכ 2021, בדצמבר 31. ליום 15%במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 

מליוני ש"ח, או היחס של הון העצמי לסך  1,650ככל שההון העצמי של החברה יפחת מסך של 

 31במועדי הבדיקה עד למועד פרסום הדוחות ליום  13.5%-רט לעיל יפחת מהמאזן סולו, כמפו

 .0.25%-במועדי הבדיקה הבאים,  שיעור הריבית על אגרות החוב תגדל ב 16%-, או מ2021בדצמבר 

. לפרטים נוספים ראו )כהגדרת המונח בחוק החברות( החלוקבשטר הנאמנות נקבעו הגבלות על 

 לעיל.  (2)1.14.3סעיף 

ר הנאמנות נקבעו עילות לפרעון מיידי של אגרות החוב סדרה לה', הכוללות, בין היתר, אי בשט

עמידה של החברה בהתחייבויותיה, כאמור לעיל, ארועי הפרה צולבת )במקרה של העמדה לפרעון 

של חובות אחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(, ארועים הקשורים לשינוי בעסקי החברה או בשינוי 

 נקבעו בשטר הנאמנות וכן ארעים נוספים.  שליטה, כפי ש

ידי ימ דוחלפרטים נוספים אודות פירוט תמציתי של מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות, ראו 

מובא ו (, אשר המידע המופיע ב2021-01-043978)מס' אסמכתא  2021ביוני  28של החברה מיום 

 בזאת בדרך של הפנייה.

 : ןדלקמרות החוב סדרה לו' התחייבה החברה כבמסגרת שטר הנאמנות של אג (2)
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. נכון השותפות' שיעבדה הקבוצה יחידות השתתפות של ולהבטחת פרעון אגרות החוב סדרה ל

-וסמוך לתאריך הדוח משועבדים לטובת בעלי אגרות החוב סדרה לו' כ 31.12.2021ליום 

 יה"ש של ניו מד אנרג'י.   70,323,488

כל עוד אגרות החוב סדרה לו' לא תיפרענה במלואן, החברה לא תיצור החברה התחייבה כי 

שעבודים שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, 

(  קבלת 1להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם את אחת מבין החלופות הבאות: 

( בעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף 2חוב סדרה לו', הסכמה מראש של מחזיקי אגרות ה

לטובת הצד השלישי, יצירת שיעבוד שוטף לטובת מחזיקי אגרות חוב סדרה לו', שהינו באותה 

(  העמדת ערבות 3דרגה פרי פסו על פי יחס חובות החברה לצד השלישי ולמחזיקי אגרות החוב, 

סדרה לו', והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר  בנקאית אוטומטית לטובת מחזיקי אגרות החוב

 עומדת החברה בהתחייבותה זאת. 2021, בדצמבר 31הנאמנות.  ליום 

 :כדלקמןהחברה התחייבה לעמוד באמות המידה הפיננסיות 

פי -מיליוני ש''ח על 1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ

 2021, בדצמבר 31ליום נכון המבוקרים או הסקורים, לפי העניין.  דוחותיה הכספיים המאוחדים

 מליוני ש"ח. 2,604-הסתכם ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ

, ההון 2021בדצמבר,  31החל ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום הדוחות ליום 

פי  -מסך המאזן על 12.5%משיעור של העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, 

דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו( המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. החל ממועד הבדיקה החל 

ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור לא יפחת,  2022במרס,  31במועד פרסום הדוחות ליום 

 -מסתכם יחס זה בכ 2021, מברבדצ 31נכון ליום  .15%במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 

33%. 

. לפרטים נוספים ראו )כהגדרת המונח בחוק החברות( החלוקבשטר הנאמנות נקבעו הגבלות על 

  לעיל. (2)1.14.3 סעיף

בשטר הנאמנות נקבעו עילות לפרעון מיידי של אגרות החוב סדרה לו', הכוללות, בין היתר, אי 

עיל, ארועי הפרה צולבת )במקרה של העמדה לפרעון עמידה של החברה בהתחייבויותיה, כאמור ל

של חובות אחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(, ארועים הקשורים לשינוי בעסקי החברה או בשינוי 

 עים נוספים.  ושליטה, כפי שנקבעו בשטר הנאמנות וכן אר

ראו סדרה לו' פירוט תמציתי של מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות לפרטים נוספים אודות 

(, אשר המידע 2021-01-159996)מס' אסמכתא  2021באוקטובר  26דוח מיידי של החברה מיום 

 .המופיע בו מובא בזאת בדרך של הפנייה

  שעבודים 1.14.10

 .לעיל )ג(1.14.9 -ו)ה( 1.14.3סעיפים לעניין שעבודים שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב ראו  (א)

 .לעיל 1.14.4 סעיף ראו לטובת תאגיד בנקאי  לעניין שעבודים לטובת הסכם התמיכה (ב)

 .לעיל )ב(1.7.17ראו סעיף לעניין שעבוד על זכויות לקבלת תמלוגי על מפרויקט לוויתן  (ג)

, ראו ותאגידים מוחזקים על ידיהם השותפות ואיתקהדו על ידי לפרטים בעניין שעבודים שהועמ (ד)

 .לעיל 1.8.18-ו 1.7.17 בסעיפיםבסעיפי המימון הכלולים בתיאור תחומי הפעילות 
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  אשראי בקבלת בלותמג 1.14.11

במהלך כי  , בין היתר,התחייבה החברהלאגרות החוב הנאמנות  ישטרהראשון לתיקון הבמסגרת 

, תאגידי דלק ישראל מד אנרג'י-ניוהיא וכל תאגיד פרטי בשליטתה )למעט התקופה הקובעת 

לא ו לא ירכשו נכסים; לא יבצעו השקעות מכל מין וסוג שהוא; לא יטלו אשראי :(ותאגידי איתקה

על רכישת נכסים במהלך  הלא חלמגבלה זו יטלו התחייבות כספית נוספת כלפי נושה פיננסי קיים )

 (.ש"חמיליוני  20עסקים רגיל בהיקף שאינו עולה במצטבר לכל משך התקופה הקובעת על סך של 

 .ותאמורמגבלות הנקבעו מספר חריגים לבמסגרת התיקון 

"הוראות ניהול בנקאי תקין" של המפקח על הבנקים בישראל, הכוללות, בין ל כפופה הקבוצה

על היקף ההלוואות שיכול בנק בישראל להעניק ל"לווה בודד" ו"קבוצת הלווים"  מגבלותהיתר, 

 ורות(. הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת מונחים אלה בהוראות האמ

  אשראי  דירוג 1.14.12

 BBB- -לפיו עלה דירוג החברה ל דוח דירוג מעודכן S&Pפרסמה מעלות  2021בדצמבר  30ביום  (א)

)מס'  2021בדצמבר,  30דוח מיידי של החברה מיום  לפרטים נוספים ראו עם תחזית יציבה,

 ( אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה.2021-15-116443אסמכתא: 

פרסמה מדרוג דוח דירוג מעודכן לאגרות החוב )סדרות יח', יט', כב', לא',  2021בנובמבר  23ביום  (ב)

עם אופק יציב. לפרטים נוספים  Baa3.il -לג', לד'( שהנפיקה החברה לפיו עלה דירוג אגרות החוב ל

המידע ( אשר 2021-15-170172)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר,  23ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה.

, ', כב'אגרות החוב )סדרות יגאת דירוג  מעלהכי היא  P&Sהודיעה מעלות  2021בינואר  31ביום  (ג)

עם תחזית מתפתחת, בשל פעולות  ilB -ל ilCCC /developing -מ ( שהנפיקה החברה', לד', לג'לא

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה  .שנקטה החברה להקטנת החוב ולשיפור מקורותיה

אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך  ( 2021-01-012097)מס' אסמכתא:  31.1.2021מיום 

 של הפניה.

  שנתנה החברה וערבויות הלוואות 1.15

 2021בדצמבר  31של החברה, נכון ליום  וקשורות תנובפירוט הלוואות מהותיות לחברות  להלן 1.15.1

  :(ש"ח במיליוני)

 ליום נכון ההלוואות סכום הלווה המלווה

 )במיליוני ש"ח( 31.12.2021

 30  "מבע 2011 מעגן ים דלק דלק קבוצת

 100 איתקה דלק קבוצת
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 2021בדצמבר  31, נכון ליום שלישיים ולצדדים וקשורות תנוב לחברות ערבויותפירוט  להלן 1.15.2

  (:ש"ח במיליוני)

 נערב ערב
 הערבויות סכום

 31.12.2021 ליום נכון
 )במיליוני ש"ח(

 וקשורות בת חברות של התחייבויות בגין ערבויות

 21 7 בלוק קבוצת דלק

 9 נכסי ים תטיס קבוצת דלק

 1 עיריית הרצליה קבוצת דלק

 31 "כסה
 

העמידה ערבות ביצוע בלתי מוגבלת לטובת רפובליקת קפריסין להבטחת קיום מלוא  החברה

 לעיל. 1.7.5המפורט בסעיף בהתאם להסכם הזיכיון  ההתחייבויות של השותפות

 לדוחות ה10 בבאורכמפורט  ,מוכר שניתנו במועד מכירת נכסים הלוואות אודות פירוט להלן 1.15.3

  ש"ח(: במיליוניהכספיים )

 הרוכש -הלווה המוכר - המלווה
 ליום נכון ההלוואה יתרת

31.12.2021 

 קבוצת דלק
 עסקת -וגלטין  'סנטרברידג

 הפניקס
189 * 

 *שווי הוגן נטו של ההלוואה

מהון  32.5%-הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה כ 2019בנובמבר  3ביום  הלוואת הפניקס (א)

וקרן  Centerbridge, תאגיד בשליטת קרן Belenus Lux S.a.r.l -למניותיה של חברת הפניקס 

Gallatin Point Capital  " :התמורה בעסקה הסתכמה, נכון למועד השלמתה, בכ"(הרוכשת)להלן .-

מיליארד ש"ח )לאחר התאמות בגין דיבידנדים שחילקה הפניקס עד למועד ההשלמה(. מתוך  1.57

 235-ההשלמה והיתרה, בסך של כמיליארד ש"ח התקבל במזומן במועד  1.335-זה, סכום של כ

חלק מהתמורה  "(.הלוואת המוכרתמיליוני ש"ח, הועמדה לרוכשת כהלוואה ע"י החברה )להלן: "

על ידי וכשת בכירה שהועמדה לרששולמה לחברה במזומן על ידי הרוכשת מומנה מהלוואה 

יתרת קרן "(. הרהבכי ההלוואה)להלן בסעיף זה: " ש"חמיליון  548-מוסדות פיננסיים, בסך של כ

מליוני ש"ח. לפרטים בדבר הלוואת המוכרת  496-הינה כ 2021בדצמבר  31ההלוואה הבכירה ליום 

 .2020 לדוח התקופתי לשנת 1.15.3ראו סעיף וההלוואה הבכירה 

 ה לדוחות הכספיים של החברה. 10הטיפול החשבונאי ראו ביאור לפרטים אודות 

 מיסוי 1.16

 לדוח 8 ובאור חברהלדוחות הכספיים של ה 30לתיאור דיני המס החלים על החברה ראו באור 

 של החברה. סולו הכספי

 התאגיד פעילות על ופיקוח מגבלות 1.17

ת שלה במסגרת תחומי פעילותה נובהחברות הלמגבלות והפיקוח החלים על החברה ועל  פרט

מגבלות מכח  ,ציבורית הכחבר ,החברהחלות על כמפורט בכל אחד מתחומי הפעילות, השונים, 
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. התחרות ודיני, והתקנות שהותקנו מכוחו , חוק ניירות ערךוהתקנות שהותקנו מכוחו חוק החברות

 למימון או בישראל ההון בשוק וחוב הון לגיוסי הנוגעות שונות מהוראות מושפעת החברה, כן-כמו

 .בנקאי חוץ

 הריכוזיות חוק 1.17.1

חוק הריכוזיות מורכב משלושה פרקים  .ומות חוק הריכוזיותפורסם ברש 2013בחודש דצמבר 

משקית בהקצאת זכויות לשימוש במשאבי המדינה  -( שקילת שיקולי ריכוזיות כלל אעיקריים: )

)תשתיות חיוניות ונכסים מופרטים( לגורמים ריכוזיים )כפי שהם מנויים ברשימת הגופים 

, לקריטריונים שנקבעו בחוקבהתאם הוועדה לצמצום הריכוזיות,  המפורסמת ע"יהריכוזיים 

( לגורם ריכוזי. ייחשב, הריכוזיות בחוק כמשמעותוריאלי משמעותי,  תאגיד, בין היתר, לפיהם,

(, וכן שקילת שיקולי ", בהתאמהרשימת הגופים הריכוזיים"-" וגורמים ריכוזיים)להלן "

ת ובתחומים שמספר הפועלים בענף בו הזכות מוקצית תחרותיות בהקצאת זכויות בתשתיות חיוניו

( הגבלת השליטה בחברות במבנה ב) ;"(שיקולי ריכוזיות בהקצאת זכויותהינו מוגבל )להלן: "

פירמידלי: הגבלת פירמידות שליטה רק לשתי שכבות בלבד והחלת כללי משטר תאגידי מוגברים 

( הפרדה בין ג)-ו ;"(ת במבנה פירמידליהגבלת השליטה בחברועל חברות פירמידאליות )להלן: "

 ,כהגדרתם בחוק הריכוזיות ,תאגידים פיננסיים משמעותיים ובין גופים ריאליים משמעותיים 

בין היתר, חל איסור על תאגיד ריאלי משמעותי לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה  האשר במסגרתו

 "(. לבין תאגידים פיננסיםהפרדה בין תאגידים ריאליים גוף פיננסי משמעותי )להלן: "ב

 חוק הריכוזיות משפיע על החברה ועל חברות בנות שלה באופן ישיר ו/או עקיף.

  :זכויות בהקצאת ריכוזיות שיקולי (א)

-פרק זה עוסק בשני היבטים עיקריים ונפרדים בהקצאת זכויות על ידי המדינה: הריכוזיות הכלל

בקביעת התנאים באותה זכות יביא בחשבון משקית והתחרותיות הענפית, וקובע שבהקצאת זכות ו

הרגולטור שרשאי להקצות את הזכות, נוסף על כל שיקול אחר שעליו לשקול על פי דין לעניין 

 משקית, כמפורט להלן. -הקצאת הזכות, שיקולים של תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל

יכולותיהן של תאגידי הבת של  הוראות חוק הריכוזיות ביחס להקצאת זכויות עלולות להשליך על

 בחוק הריכוזיות. םכהגדרת, החברה לחדש רישיונות

 : משקית בהקצאת זכויות-כללשיקולי ריכוזיות  (ב)

 כתחום)הוגדר  חיונית תשתית בתחום זכות להקצות המבקש רגולטור כי קובע בפרק זה חלק

 חיוני שירות מוענק שבמסגרתו או ציבורי במשאב או חיונית בתשתית שימוש נעשה שבו פעילות

 יעשה לא, ריכוזי לגורם"(, חיונית תשתית תחום)להלן: " הריכוזיות לחוק בתוספת המנוי, לציבור

 ששקל לאחר אלא, הזכות של ההקצאה בהליך להשתתף ריכוזי לגורם יאפשר לא זה ובכלל כן

יצוין, כי החובה . הריכוזיות לצמצום הוועדה עם בהתייעצותמשקית, -כלל ריכוזיות שיקולי

להוועץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות חלה על הרגולטור שהקצאת הזכות נמצאת בתחום 

רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי, כהגדרתם בחוק  -"זכות, "זה חלק לענייןסמכותו. 

 הריכוזיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרגולטור רשאי שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי, לאחר

 -שמצא כי סביר שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו מוקצית הזכות ולהסדרת התחום בשל אי

ההקצאה. עוד קובע חלק זה, שעל הרגולטור לשקול שיקולים של מניעת הרחבת הפעילות של 

 הגורם הריכוזי, בשים לב לתחומי הפעילות הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם. 
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בגדר  םהחיוניות, תחום משק הגז הטבעי ותחום הנפט של הקבוצה הינ לרשימת התשתיות בהתאם

  פעילויות בתחום תשתית חיונית.

 ההוראות כל עליה ויחולו זכות הקצאת כדין דינה, חידושה או זכות של תוקפה הארכת כי, יצוין

 שלגביה בזכות המחזיק הגורם: )א( הבאים התנאים שני בהתקיים וזאת, לעיל המפורטות

 ובין בודדת בהקצאה שנקבעה בין, שנים 10 על העולה תקופה בה מחזיק התוקף הארכת מבוקשת

 הוראות לפי נבחנו לא תוקפה של קודמת הארכת או הזכות הקצאת; )ב( הקצאות בכמה שנצברה

 .המבוקשת התוקף להארכת שקדמו השנים 10 -ב, הריכוזיות חוק

שהעדכון האחרון  ידה נמנים עם רשימת הגורמים הריכוזיים-וכל התאגידים הנשלטים על החברה

 עם רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים(.)ו 2.3.2021שלה פורסם ביום 

מרשימת  ןהשותפות ליו"ר ועדת הריכוזיות בבקשה להסירפנו החברה ו 2021חודש דצמבר ב

והחברות בשליטתה החברה , נכון למועד אישור הדוח, החברההגורמים הריכוזיים. למיטב ידיעת 

 .והן עדיין נמנות עימםמהרשימות האמורות  ולא הוסר

 : בהקצאת זכויות ענפית תחרותיותשיקולי  (ג)

זה בפרק קובע כי בהקצאת זכות ובקביעת התנאים באותה זכות, יביא בחשבון הרגולטור  חלק

)מקצה הזכות(, בנוסף לכל שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין לעניין ההקצאה, גם שיקולים של 

. בנסיבות מסוימות, שקילת שיקולי קידום התחרותיות הענפית הענפיתקידום התחרותיות 

עם הממונה על התחרות. תחולתו של חלק זה רחבה יותר משל החלק  מקימה חובת היוועצות

הקודם, הואיל והוא חל על הקצאה של זכות )כהגדרתה לעיל( בתחום תשתית חיונית, וכן על 

רישיונות שנדרשים לתחום פעילות שאינו תחום תשתית חיונית, אם מחמת טבעה של הזכות, ערכה 

ים בענף שבו היא מוקצית מוגבל. יצוין, כי חלק זה בפרק הכלכלי או הדין החל עליה, מספר הפועל

חל גם על מי שאינו גורם ריכוזי. עוד יצוין, כי בדומה לחלק העוסק בריכוזיות כלל משקית, הארכת 

שקלו שיקולי תחרותיות ענפית בעת יתוקף וחידוש של זכות דינן כהקצאה של זכות, ואי לכך י

 לעיל.  )ב(בסיפא של סעיף  י התנאים שפורטווזאת בהתקיים שנ זכות, הארכה/חידוש

המופיעים ברשימת הזכויות המפורסמת על ידי זכויות מסוימות בתחומים  הקצאתבנוסף, 

יצוין כי החובה להיוועץ עם . התחרותמחייבת התייעצות עם הממונה על הממונה על התחרות 

 טור שהקצאת הזכות נמצאת בתחום סמכותו.להממונה על התחרות חלה על הרגו

הנשלטים על ידה מלהרחיב את פעילותן  ומהתאגידים מהחברהלמנוע אלה עשויות  דרישות

 בתחומים כאמור ו/או למנוע מהן מלהיכנס לפעילויות בתחומים כאמור.

 פירמידלי במבנה תבחברו השליטה הגבלת (ד)

בהן יש "חברת שכבה ראשונה", "חברת שכבה  ,פירמידלי במבנה בחברות השליטה הגבלת לעניין

 בת חברותנכון למועד פרסום הדוח,   כהגדרתן בחוק הריכוזיות, –שניה" ו"חברת שכבה אחרת" 

  .אחרת שכבה בחברת מחזיקות אינן החברה של

  פיננסיים תאגידים לבין ריאליים תאגידים בין הפרדה (ה)

 וגופים משמעותיים פיננסיים גופים בין הפרדה ליצירת ותנאים מגבלות מטילות הפרק הוראות

הודיעה רשות התחרות כי  16.2.2020ביום  ., כהגדרתם בחוק הריכוזיותמשמעותיים ריאליים

הושלמה ההפרדה בין תאגידים פיננסיים משמעותיים ותאגידים ריאליים משמעותיים, וזאת, בין 

 . 3.11.2019היתר, בעקבות השלמת מכירת החזקות החברה בהפניקס ביום 
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  מהותיים הסכמים 1.18

 1.8.23 -ו ,1.7.33ראו סעיפים  השונים,תחומי הפעילות אודות הסכמים מהותיים במסגרת  לפירוט

  .לעיל

 לעיל. 1.14ף בסעי מפורטים המטה חברות ברמת מהותיים מימון הסכמי

מלבד תנאיהם ש או בהסכמי מכירה לעת מתקשרת החברה בהסכמי רכישה מהותיים מעת

 מהותיות להפוך עשויות ואלו, מידע והעברתהוראות שונות בעניין מצגים, שיפוי  כולליםהעסקיים, 

 לאחר השלמת העסקאות.  בעיות מתעוררות בו במקרה

 הליכים משפטיים  1.19

 23 -ו 12 יםבאורהמשפטיים המהותיים שחברות הקבוצה הן צד להם ראו ההליכים  לגבי פירוטל

   לדוחות הכספיים.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 1.20

 כללי 1.20.1

פיתוח  האסטרטגיה העיקרית של קבוצת דלק היא למקד את פעילותה בתחום האנרגיה תוך המשך 

, בין השאר ע"י השבחה ומיצוי הפוטנציאל של (Upstream Energy) זהנכסי הליבה שלה בתחום 

(. במקביל, פועלת הקבוצה להבטיח North Sea( ובים הצפוני )Esat Medנכסי הקבוצה בים התיכון )

 .את איתנותה הפיננסית ולהקטנת החוב הפיננסי

 תחום האנרגיה בחו"ל 1.20.2

בתחום זה בשווקים הבינלאומיים,  למיקוד בתחום האנרגיה וביצוע השקעות מהאסטרטגיה כחלק

, 2019בנובמבר  החברה השלימה ,2017ולאחר רכישת מלוא הון המניות בחברת איתקה בשנת 

 (Chevron North Sea Limited)לשעבר  IOGL ממניותיה של חברת 100%רכישת באמצעות איתקה, 

שדות נפט וגז מפיקים באזור הים  עשרה. הרכישה כללה דולר ארה"במיליארד  1.7-תמורת כ

שפעילותה סינרגטית לפעילות איתקה והקבוצה  הצפוני בבריטניה וכן מתקני הפקה, טיפול ואחסון

הפקה יומית ממוצעת בשנת ) 4בכלל. בעקבות הרכישה, גדלה יכולת ההפקה של איתקה ביותר מפי 

 פיםפרטים נוסל. והיקף הרזרבות צמח בכמעט פי שלוש( שווה ערך חביות נפט ליום 66,000 – 2020

מיצבה את איתקה כאחת החברות המובילות בתחום הפקת  הרכישה .לעיל( ד)1.8.1סעיף ראו 

 .הנפט והגז בים הצפוני הבריטי

Mitsui (13.3% )השלימה איתקה את רכישת חלקה של  2021כחלק מהאסטרטגיה בחודש ספטמבר 

, בו מחזיקה איתקה ומשמשת גם כמפעיל המאגר, כשלאחר השלמת הרכישה, Albaבמאגר 

. העסקה נעשיתה ללא תשלום תמורה ע"י איתקה, באופן Albaבמאגר  36.7%-מחזיקה איתקה כ

שמצד אחד איתקה קיבלה על עצמה את כל התחייבויות המוכרת בקשר עם המאגר, לרבות נשיאה 

ל המאגר. רכישת הזכויות הנוספות נועדה להגדיל את בהוצאות שיהיו לצורך אטימה ונטישה ש

חלקה של איתקה בעתודות ההפקה שבמאגר באופן בו איתקה מחזיקה בחלק הארי של הזכויות 

 במאגר אותו היא מפעילה.

השלימה איתקה את רכישת מלוא הון המניות  2022בפברואר  4עוד כחלק מהאסטרטגיה, ב 

 .Marubeni Oil and Gas (UK) Limited( של  100%)

Marubeni  נכסיה והתחייבויותיה העיקריים ים הצפוני, כאשר אזור הבפועלת בתחום האנרגיה

 9אשר בשטחם  ,MonArbבנכסי נפט באזור  41.03% -זכויות בשיעור של כ כוללים, בין היתר: )א(
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דולר  יארדמיל 1.6 -כ של בהיקףמס צבורים  הפסדי)ב(  ,שדות נפט מפיקים וכן נכסי נפט נוספים

 1.1.2021יצברו בקופת החברה הנרכשת החל מיום נמזומנים ש , )ג(31.12.2020ארה"ב נכון ליום 

 התחייבויות לאטימת בארות נפט. )ד( -ו ועד להשלמת הרכישה

השלמת העסקה . Marubeniהושלמה עסקת רכישת  2022בינואר,  4לאחר תאריך המאזן, ביום 

ואת חלקה בתחום האנרגיה בחו"ל של הקבוצה ס הנכסים הקיים להגדיל את בסיבין השאר, נועדה 

 .בים הצפוניוגז של איתקה בעתודות נכסי נפט 

 Sumitomo התקשרה בהסכם עםכי איתקה הודיעה החברה  2022בפברואר  28, ביום בנוסף

Corporation ( של חברת 100%לרכישת מלוא הון המניות )Summit Exploration and Production 

Limited .בתחום האנרגיה בחו"ל של להגדיל את בסיס הנכסים הקיים היתר, , בין העסקה נועדה

באופן שאם וככל שתושלם העסקה,  ואת חלקה של איתקה בעתודות נכסי נפט בים הצפוניהחברה, 

 P2 רזרבות חביותמיליון  8 -כיתווספו לאיתקה 

יות ההפקה, לייעל את ההשקעות איתקה מתמקדת בצעדי התייעלות שמטרתם להפחית את עלו

ועסקאות יוזמות  איתקה(. עוד מקדמת Decommissioning( ואת עלויות הנטישה )CapExההוניות )

 נוספות ובוחנת אפשרות למיזוגים להגדלת היקף הרזרבות והמשאבים, כולל באמצעות רכישות

 .הכל תוך שמירה על האיתנות הפיננסית, ומיזוגים

במועד אישור הדוח בוחנת החברה מספר חלופות אפשריות שיוכלו לייצר הצפת ערך של אחזקתה 

בדרך של  ,2022שבכוונת החברה להוציא לפועל במהלך שנת פעולה הונית באיתקה באמצעות 

 בבורסת לונדון, כאשר, בין היתר, נבחנותו/או רישום מניות איתקה למסחר בבורסה בתל אביב 

יובהר, כי נכון למועד אישור הדוח טרם . בדרכים שונות ו/או מיזוג כנסת שותףאפשרויות לה גם

התבררה ההיתכנות של העסקאות האפשריות הנ"ל, ואין כל ודאות כי איזו מעסקאות אלו תוכל 

 . לצאת לפועל במהלך השנה הקרובה, אם בכלל

   תחום האנרגיה בישראל 1.20.3

נכסי הנפט בהם מחזיקה השותפות, לצד הקבוצה שואפת למצות את הפוטנציאל הכלכלי של 

בחינת רכישת נכסי נפט נוספים, וכן בחינת אפשרויות לשימוש בטכנולוגיות חדשות שמטרתן לייעל 

את פעילות ההפקה והניצול של הגז הטבעי. מימוש האסטרטגיה כאמור מתבצע בעיקר באמצעות 

ול של המאגר כאמור, קידום קידום פיתוחים נוספים של מאגר לוויתן וכן טיוב ההפקה והתפע

פיתוח של נכסי נפט בהם מחזיקה השותפות ואינם מפיקים, ובראשם מאגר אפרודיטה, וכן קידום 

אפשרויות לשימוש, בעלות, פיתוח והרחבה של תשתיות להולכת גז טבעי מנכסי הנפט של 

 .(.LNGהשותפות לשוק המקומי ולשווקי הייצוא, לרבות בתצורת גט"ן )

לגז טבעי, הן באמצעות הרחבה והטמעה  הביקושים להגדלת, היתר ביןכך, פועלת השותפות,  לשם

 וזאתמדינות שכנות, ל טבעי גז של ייצוא באמצעות הןו המקומישל השימוש בגז טבעי במשק 

 גלובאלייםה לשווקים ושיווקושל הגז הטבעי  דחיסהאו /ו הצנרת ו/או הנזלבאמצעות 

 הפוטנציאל לממצאי גז ו/או נפט נוספים בנכסי הנפט של מיצוילבנוסף, פועלת השותפות 

, ו/או ברישיונות חדשים, בישראל ו/או מחוצה לה, אם וככל שתתקשר בעסקאות השותפות

 הקשורות סקיותע הזדמנוית, בוחנת השותפות כך בתוך. שותפותלרכישת נכסי נפט ו/או שיוענקו ל

 נפט בנכסי כשותפה להיכנס אפשרותבוחנת  זה לובכל, לה ומחוצה בישראל, פעילותה בתחומי

 בתחומי הקשורים טכנולוגיים פיתוחים בוחנת וכן, והפקה פיתוח, חיפוש של שונים בשלבים



 249 -א

 .פעילותה

הממשלתית בישראל ובמדינות  המדיניותהאנרגיה,  ענףהשינויים המתרחשים ב לאורכן,  כמו

אלטרנטיביות, והרצון לקדם היבטי אחריות מפותחות לעודד מעבר לייצור חשמל מאנרגיות ה

,בוחנת השותפות אפשרויות לכניסה לתחום השותפות בפעילות( ESGחברתית וסביבתית )

וכן לתחום המימן הכחול, בשילוב לכידה וטיפול בפליטות הפחמן,  אלטרנטיביותהאנרגיות ה

 באופן שיכול להוות תחליף דל פחמן לצרכני אנרגיה.

 גז טבעי .1

באמצעות השותפות תמשיך ותפעל למצוי הפוטנציאל הכלכלי של נכסי הנפט בהם הקבוצה 

 מחזיקה השותפות, לצד בחינת רכישת נכסי נפט נוספים, ובכלל זה:

 פרויקט לוויתן 

הבטחת אספקה של גז טבעי וקונדנסט ממאגר לוויתן, בהתאם להסכמים שנחתמו, וכן ניהול  )א(

ספים לאספקת גז טבעי וקונדנסט לצרכנים פוטנציאליים משאים ומתנים והתקשרות בהסכמים נו

 שונים בישראל ובמדינות האזור ובראשן, מצרים, ירדן והרשות הפלשתינאית.

 -ב' של מאגר לוויתן והגדלת קצב ההפקה להיקף של כ1קידום אפשרויות שונות לפיתוח שלב )ב( 

BCM 21  לעיל, במטרה לקבל (ב1)ה()1.7.4בשנה, כמפורט בסעיף ( החלטת השקעה סופיתFID .)

אפשרויות הפיתוח עשויות לכלול פיתוח והרחבה של תשתיות הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן 

לצרכנים נוספים בשווקי היעד ובראשם לשוק המצרי, הגדלת היקף האספקה למתקני ההנזלה 

( FLNGהקיימים במצרים, וקידום האפשרות להנזלת הגז הטבעי באמצעות מתקן הנזלה צף )

 לצורך שיווקו לשווקים הגלובאליים. 

 .קידום בחינת גיבוש פרוספקט אקספלורציה למטרות נפט בחזקות לוויתן)ג( 

 קפריסין  – 12בלוק )ב( 

 (1)1.7.5כאמור בסעיף , על ידי השותפות קידום תוכנית הפיתוח של מאגר אפרודיטה שבקפריסין

חלופות  בוחנת השותפותהגלובלי. במקביל,  LNG -לעיל, ושיווק הגז הטבעי למצרים לשוק ה

ו/או  פיתוח נוספות, לרבות האפשרות לשלב את פיתוח מאגר אפרודיטה עם מתקנים קיימים

 . תוכניות פיתוח של נכסים סמוכים, לרבות אלו של מאגר לוויתן

 אופטימיזציה של התשתיות )ג( 

תשתיות אחרים, אפשרויות  השותפות בוחנת, ביחד עם שותפיה בנכסי הנפט השונים ובעלי

אופטימיזציה של תשתיות קיימות לפרויקטים השונים, ובכלל זה תשתיות הולכה משותפות 

לייצוא גז טבעי לשווקי יעד שונים וזאת, בין היתר, לצורך הוזלת עלויות הולכה והגדלת ההיתכנות 

ויקט לוויתן ובמאגר לקידום פרויקטים שונים. כך לדוגמא, בוחנת השותפות, יחד עם שותפיה בפר

אפרודיטה, אפשרות להקמת צינור משותף להולכת גז טבעי לצרכנים במצרים. לפרטים אודות 

 .לעיל (2)1.7.13סעיף ראו ידי השותפות -האפשרויות להזרמת הגז למצרים אשר נבחנות על

 חיפושי נפט וגז 

, ואיתור ההנפט שלפעילות החיפושים של גז טבעי ונפט בשטחי נכסי השותפות פועלת להמשך 

הזדמנויות עסקיות בנכסי נפט חדשים, בעיקר במדינות אגן הים התיכון ובסביבתו. במסגרת זו, 

 .מנהלת השותפות משאים ומתנים לכניסה לרישיונות חיפוש במרוקו
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 הגדלת הביקושים לגז טבעי

לגז טבעי ע"י קידום פרויקטים להגדלת היקף השימוש בגז  השותפות פועלת להגדלת הביקושים

טבעי בתחום התחבורה, להסבת תחנות כוח פחמיות לשימוש בגז טבעי וכן לעידוד השימוש בגז 

  . טבעי בתחום המגורים ובתעשיות נוספות

 אנרגיות אלטרנטיביות .2

הבורסה המאפשר לשותפויות נפט פורסם תיקון של תקנון  2021בחודש יולי  - אנרגיות מתחדשות  )א(

וגז, בתנאים מסוימים, לשלב בפעילותן השקעות בפרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות.  

בהתאם, בוחנת השותפות אפשרויות לכניסה לתחום האנרגיות המתחדשות בשוק הגלובלי, תוך 

ות ו/או שימוש בידע הקיים בשותפות בקשר עם השוק האזורי, לרבות כניסה לעסקאות משותפ

 רכישת פלטפורמות פעילות קיימות.

בחינת האפשרות לייצור מימן מגז טבעי מהמאגרים בהם שותפה השותפות,  - ייצור מימן "כחול"  (ב)

(. המימן, שבעירתו אינה Carbon Capture and Storageבשילוב לכידה והטמנה של הפחמן הנלווה )

ני אנרגיה וכן לסייע, בין היתר, לפתרון משבר פולטת מזהמים, יכול להוות תחליף דל פחמן לצרכ

האקלים, ולכן גובר העניין בייצורו. השותפות בוחנת טכנולוגיות שונות שמטרתן לייעל את פעילות 

ההפקה והניצול של הגז הטבעי, באופן שיביא להפחתה משמעותית בפליטות אשר נלוות להפקתו 

ה, בוחנת השותפות מיזם אפשרי של מימן כחול, ושריפתו, וכן טכנולוגיות להטמנת פחמן. בהקשר ז

(, כאשר הפחמן הדו חמצני שנוצר CO2שבמסגרתו מפורק גז טבעי למימן ולפחמן דו חמצני )

 Carbon Capture andקרקעיים יעודיים )-בתהליך הפירוק נאסף ומוטמן באתרי אחסון תת

Storageייעודי פולטת רק אדי מים, ונחשב  (. יצוין כי, המימן הינו דלק נקי ששריפתו במנוע בעירה

 כיום כאחד האדנים העיקריים בקיום ושגשוג של כלכלה דלת פחמן.

  שינוי מבני 

אביב, לפי -הגישו השותף הכללי והשותף המוגבל בקשה לבית המשפט המחוזי בתל 4.5.2021ביום 

ת לצורך אישור לחוק החברות, לאישור כינוס אסיפה כללית של בעלי היחידו 351 -ו 350סעיפים 

 New Med Energyהסדר שעיקרו החלפה של כל יחידות ההשתתפות המונפקות במניות רגילות של 

Plc" :להלן( חברה חדשה שהתאגדה באנגליה ,.New Med אשר עתידה להחזיק במלוא ,)"

זכויותיהם של השותף הכללי והשותף המוגבל בשותפות, כך שעם השלמת ההסדר תהפוך 

תירשמנה למסחר מקביל  New Med, ומניותיה של New Medת בת פרטית של השותפות לשותפו

לעניין  "ההסדר", בהתאמה(. -אביב ובבורסה בלונדון )להלן בסעיף זה: "הבקשה" ו-בבורסה בתל

, אליו צורף עותק של הבקשה 4.5.2021פתיחת ההליך מיום זה, ראו דוח מיידי של השותפות אודות 

ידי בית המשפט -ואת פסק הדין שניתן על 2021-01-077331שהוגשה לבית המשפט )מס' אסמכתא: 

)מס'  27.12.2021"(, כפי שפרסמה החברה ביום פסק הדין)להלן בסעיף זה: " 27.12.2021ביום 

במסגרת פסק . בהם נכלל בזאת על דרך הפנייה ע(, אשר המידע המופי2021-01-185562אסמכתא: 

הדין אושרה הבקשה לכינוס אסיפה כללית של בעלי היחידות לצורך אישור ההסדר, וכן נקבע כי 

על מהשותפות לא תהיה טעונה אישורים חוזרים בעתיד. ביום -זכותה של החברה, לקבלת תמלוגי

ידי בעלי -ן וכן בקשה לעיכוב ביצועו עלהוגש לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדי 23.2.2022

ניתנה החלטת בית המשפט העליון לפיה ההליך  24.2.2022יחידות השתתפות בשותפות וביום 

אישור ההסדר  .2022שופטים עד לתום המחצית הראשונה של שנת  3יועבר לדיון בפני הרכב של 

בחו"ל וכפופים, בין היתר, וביצועו טעונים, בין היתר, קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ו
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לאישור האסיפה הכללית של בעלי היחידות, לפרסום תשקיפים בישראל ובאנגליה, ולהשגת 

אישורים וביצוע פעולות נוספות אשר היתכנותם אינה ודאית, ולפיכך אין כל ודאות שההסדר 

 .יאושר ו/או יצא לפועל

ת המפורטים לעיל הם בגדר כוונות השותפוהחברה באמצעות יובהר כי, היעדים והאסטרטגיה של 

ויעדים כלליים ולפיכך אין כל ודאות כי יתממשו, בין היתר, עקב שינויים בתנאי השוק, שינויים 

גיאופוליטיים, שינויים ברגולציה ובחוקי המס, שינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות 

רועים בלתי צפויים, הכרעת אחרות, אי תהתפתחויוהפעילות בפרויקטים של השותפות וכן עקב 

 1.7.37ף המפורטים בסעיבית המשפט בערעור שהוגש בקשר עם השינוי המבני, וגורמי הסיכון 

. עוד יובהר כי, מימוש היעדים והאסטרטגיה המפורטים לעיל כפוף לאישורים של האורגנים עילל

הכללית של בעלי היחידות, וכן אישורים  המוסמכים בשותפות שטרם התקבלו, לרבות האסיפה

 .מצדדים שלישיים

 חיזוק המיצוב הפיננסיהצפת ערך נכסי הליבה ו 1.20.4

להצפת ערך בנכסי הליבה שלה, ניו מד אנרג'י ואיתקה, וחיזוק קבוצת דלק להמשיך ולפעול  בכוונת

איתקה המיצוב הפיננסי ושיפור הנזילות בין השאר באמצעות קידום והשלמה של מהלך הוני ב

והגדלת התפוקה והרזרבות באיתקה, והשלמת השינוי המבני בניו מד אנרג'י. כמו כן החברה 

ועסקה הונית להפחתת החוב הפיננסי ושיפור הנזילות באמצעות מימוש נכסים תמשיך לפעול 

 .באיתקה, כאמור לעיל

 ואחריות תאגידית בישראל לקהילה וסיוע תרומה 1.20.5

ובאמצעות חברות בנות במגוון רחב של תחומים. כקבוצה  החברה פועלת למען הקהילה בעצמה

עסקית מובילה, הקבוצה מחויבת לעקרונות האחריות התאגידית בהיבטים חברתיים וסביבתיים. 

אמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות עיקר בפעילות הקבוצה למען הקהילה נעשית במרוכז ב

  "צ(.חל)

 גיאוגרפיים  אזוריםמידע כספי לגבי  1.21

. לפרטים נוספים הצפוני הים באזורו הקבוצה בעיקר בישראלפועלת  2021בדצמבר  31כון ליום נ

     לדוחות הכספיים. 32ראו באור 

 דיון בגורמי סיכון  1.22

וכן בתחום הדלקים ובתחומי פעילות נוספים, האנרגיה בישראל ובחו"ל פועלת בתחום החברה 

ולפיכך גורמי הסיכון העיקריים של החברה נובעים מגורמי הסיכון הייחודיים של כל אחד מתחומי 

שפורטו לגבי כל אחד מתחומי  הסיכונים מלבד. (לעיל 1.8 -ו 1.7 בסעיפיםשתוארו )כפי הפעילות 

  :הקבוצהחברות  ותחשופ םהמרכזיים הנוספים לה םסיכוניההפעילות, להלן פירוט 

אישור הדוח, לא ניתן להעריך כיצד  נכון למועדלעיל,  1.6.6בסעיף כמפורט  :הקורונה משבר 1.22.1

תתפתח מגיפת הקורונה בשנה הקרובה, ומה יהיה היקף השפעתה על הכלכלה העולמית 

 על מחירי הגז הטבעי ועל יתר מוצרי האנרגיה, בטווח הארוך. ווהמקומית, על הביקושים 

ודאות באשר -ון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר איבנסיבות אלו, משבר הקורונה מהווה סיכ

לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ובשוק המקומי ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים, 

מרווחי ריבית, שערי מטבעות ומחירי סחורות בתחום האנרגיה, ועלול לגרום לפגיעה בענפים רבים, 

עלול במידה ומשבר הקורונה יחריף, .ברההחפועלת  הםב בארץ ובחו"ל לרבות תחום האנרגיה

הדבר להשפיע לרעה ובאופן מהותי על החברה ועל התאגידים המוחזקים העיקריים שלה, על 

 עסקיהם, נכסיהם ויציבותם הפיננסית. 
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למגבלות ולפעולות בהן ינקטו ממשלת ישראל ומדינות אחרות לצורך התמודדות עם משבר בנוסף, 

ועל  התאגידים המוחזקים על ידי החברהפעה שלילית מהותית על עלולות להיות השהקורונה 

לפרטים נוספים אודות השפעות משבר הקורונה על החברה והתאגידים בקבוצה עד  יהם.תוכניות

לדוחות הכספיים. לדיון אודות משבר הקורונה כגורם סיכון ביחס  ב1לעיל ובאור  1.6.6ראו סעיף 

 (א)1.7.37אנרגיה בחו"ל, ראו סעיפים וה האנרגיה בישראל תחומי –לתחומי הפעילות של החברה 

  )יא( לעיל.1.8.3-ו

: גידול והצלחת עסקי הגז של הקבוצה תלויים בשורה של הקבוצה של הגז עסקי התפתחות 1.22.2

שינויים בתעריף ייצור החשמל ו/או במדד המחירים כגון  , שחלקם אינם בשליטת החברה,גורמים

במקורות אנרגיה אחרים ו/או במחירי הדלקים בעולם; תחרות באספקת לצרכן האמריקאי ו/או 

גז; מגבלות על ייצוא; קשיים בקבלת מימון; המצב הביטחוני והפוליטי; תלות בתקינות מערכת 

. אי התקיימות מי מהגורמים האמורים ההולכה הארצית; סיכוני תפעול; סיכוני פעילות חיפושים

 גורמי הסיכון בתחום האנרגיהפרוט על עילות הקבוצה. ראו גם מהותית לרעה על פעלולה להשפיע 

 לעיל. 1.8.26, ובחו"ל בסעיף לעיל 1.7.37בארץ בסעיף 

: הקבוצה מושפעת בצורה משמעותית ממחירי הנפט והגז, אשר נקבעים על ידי מחירי הנפט והגז 1.22.3

והגז הינם תנודתיים על ידי פרמטרים כלכליים ופוליטיים. מחירי השוק של הנפט והיצע וביקוש 

ובמידה והמחירים יצנחו בצורה משמעותית, הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים בהם לקבוצה 

להורדת רזרבות הנפט לירידה בכדאיות ההשקעות ודבר שעלול להוביל  ,החזקות יכולה להיפגע

יבחרו ט נכסי הנפב השותפישהקבוצה ו/או לגרום לכך עלולה  האנרגיה, ירידת מחירי והגז. בנוסף

יכולים להוביל לירידה בהיקף ההפקה  כאמורלא להשתתף בתוכניות הפיתוח. כל הפרמטרים ש

להגביל או להפחית את  הירידה משמעותית במחירי הנפט והגז יכול"ל. בחוו בישראל הקבוצה של

 מבצעת עסקאות גידור למחירי הנפט והגז איתקה. איתקהיכולת משיכת קו האשראי של 

 .םרים שונים ובשיעורי הגנה המשתנים בין השניבאמצעות מכשי

העוסקים בין היתר  התחרותלדיני  כפופה הקבוצה: והגברת התחרותיות עסקייםהגבלים  1.22.4

במגבלות על היקף פעילות, פרקטיקות אסורות ואופן תמחור מוצרים ושירותים. בנסיבות 

 דינילהיות מוגבלות בפעילותן בהתאם להוראות  מוחזקותחברות ו הקבוצהמסוימות, עלולות 

לשנות  או, באופן העשוי להגביל הרחבת פעילותן או אף לחייבן לצמצם שונות במדינות התחרות

השותפות הוכרזה בעבר כמונופולין ביחד עם יתר שותפי תמר, והיא עשויה להיחשב . פעילותן

 .רת יתרת זכויותיה בחזקות תמר ודליתכמונופולין בתחום אספקת גז טבעי בישראל אף לאחר מכי

לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים  פעילותובעל מונופולין ניתן להטיל מגבלות על  על כי יצוין

בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים  ולספק גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמד

, כמו כן .לת להרחיב את הפעילות בישראליכוהעלולות להשפיע על אלו מגבלות  .או לפגוע בציבור

במקרים מסוימים עשויות הקבוצה והחברות המוחזקות להיות כפופות לחובת אישור עסקאות 

 אושל עסקאות כאמור,  ביצועןבישראל, אשר עלול להגביל ואף למנוע  התחרותידי הממונה על -על

. אי עמידה בדיני ותנאים הכלולים בהיתרי מיזוג שניתנו או שיינתנו על יד פי על לפעול להידרש

או טענות בדבר אי עמידה בדינים אלו עלולות להוביל לסנקציות אזרחיות ופליליות  התחרות

נתונים מעת לעת לשינויים או לפרשנות,  התחרותהטלת מגבלות שונות על פעילות הקבוצה. דיני לו

 . החמרתם לרבות

 1.17.1 סעיףראו לפירוט בנושא זה הקבוצה,  מבנה עלזה יצויין חוק הריכוזיות והשלכותיו  רבהקש

 לעיל.
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החברה והחברות המוחזקות מושפעות משינויים בשערי מטבעות : יםזר ותמטבע בשערישינויים  1.22.5

חברות המוחזקות הלוואות הנקובות ק מהלחחברה ו)א( מעת לעת נוטלות ה זרים בכמה היבטים:

 להשפיע עשוייםשערי החליפין  (; )ב, שאינו מטבע הפעילות שלהן("ב)בעיקר דולר ארה במטבע זר

מוציאות הוצאות והשקעות ו/או של חלק מהחברות המוחזקות, אשר  העסקיות ןעל תוצאותיה

שינויים בשערי המטבעות  שאינו מטבע הפעילות שלהן; )ג( מקבלות תמורות ממכירות במטבע

עשויים להשפיע על שווי ההשקעות שביצעה החברה בהון המניות של חברות בחו"ל ועל הלוואות 

 ככל ,החליפין שערי תרגום לסיכוניבמטבע זר שניתנו להן ועשויים לחשוף את החברה גם 

 .זרים תמטבעו הנם, הכספיים דוחותיהן נערכים םלפיה, שלה הבת חברות של הפעילות שמטבעות

המשפיע על והפאונד שטרלינג  הדולר של החליפין בשער לשינויים החברה חשופה ספציפי באופן

 .החברה של הכספיים בדוחות הערכים

 באמצעות מסוימים מטבע סיכוני לנטרל לעת מעת תומבקש חברה והחברות המוחזקותשה אף

 במסגרת להתחייב עלולות אף והן, כן עשותלחנה תצל כי ודאות כל אין, שונים פיננסים מכשירים

 בגין הגידור. שונים תשלומים לבצע כאמור עסקאות

 הלוואות בריבית בשיעור משתנה ולפיכך ו/או לחברות הבנות לקבוצה :יתשינויים בשיעורי הריב 1.22.6

להיות השפעות על תוצאותיה העסקיות  יםהריבית אשר להם יכול בשיעוריחשופה לשינויים  היא

 .הקבוצהשל 

: לשינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה הקבוצההאטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת  1.22.7

עלולה להיות השפעה שלילית  יישראלהובפרט בהתייחס למשק  האטה כלכלית באותם שווקיםלו

 הביקוש, נזילותן, נכסיהן שווי לעניין לרבותעל פעילותן של החברה והחברות המוחזקות,  מהותית

 . והכנסותיהן למוצריהן

עלולה להשפיע לרעה על פעילות הקבוצה.  בתנאים בשוקי ההון בעולם הרעה: ההון שוקימצב  1.22.8

שינויים במחירי ניירות הערך הסחירים המוחזקים על ידי הקבוצה חושפים אותה לסיכונים 

על יכולתה להפיק רווחי הון ממימוש  משפיעיםהנובעים, בין היתר, מתנודתיות בשוק ההון וכן 

 הפעילות על מהותית השפעה להיות עלולהובעולם,  בישראל ההון שוק במצב להרעההשקעותיה. 

 . וחוב הון גיוסי לבצע היכולת לעניין לרבות, ני"ע זרים המוחזקים על ידהעל ו החברה של

התחייבויות ות הקבוצה לחברה ולחבר: אשראי ועמידה באמות מידה פיננסיות מגבלות, מימון 1.22.9

 של פירעונן מועד הגיע עם ןפעילות את מחדש לממן מתמשךצורך , לצד משמעותיבהיקף פיננסיות 

מחודש  מול מחזיקי אגרות החוב( לד' -לא' ו )סדרות שטרי הנאמנותלתיקון ה. קיימות התחייבויות

 אחרות והתחייבויות פיננסיות מידה אמותמחייב את הקבוצה בעמידה ב על תיקוניו, 2020יוני 

חלוקת השקעות, )כגון מגבלות על  והחברות המוחזקות הקבוצה פעילות את להגביל העשויות

חלק  להעמיד את הקבוצה דיבידנד, הנפקת מניות, מתן בטוחות, מיזוגים ומימוש נכסים(, לחייב

 לדרישה להביאו ללוות כספים נוספים היכולתלהגביל את  משמעותי מהתזרים שלה לטובת חובות,

יכולת של  העדר .בהן עמידה אי במקרה של ולמימוש בטוחות התחייבויות של מיידי לפירעון

להשיג מימון בעתיד באמצעות קבלת הלוואות או גיוסי חוב ו/או החברות המוחזקות  הקבוצה

 לגרום לאי עמידה בתנאיעלול  או אי קבלת דיבידנדים מחברות מוחזקות, והון, בתנאים טובים,

, לפגוע קבוצהה למנוע הרחבת פעילותתיקון שטר הנאמנות ואף להוביל לפירעון של אגרות החוב, 

 צדדים כלפי בהתחייבויות עמידה אי ואף דיבידנדים תשלום אי ולגרור, הקיימת בפעילות

 המצבהפעילות,  מצב. זמינות מקורות המימון ותנאיהם תלויה בגורמים שונים, ובהם שלישיים

התנאים השוררים בשוקי ההון והיכולת והמגבלות של גופים  המצב בשווקים בעולם, ,הכלכלי
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כי בעקבות שינויי רגולוציה עשויות לחול בעתיד על החברות בהקשר זה יצוין,  מממנים מרכזיים.

לגייס חוב נוסף,  יכולת החברהעשויות, בין היתר, להשפיע לרעה על אשר , בקבוצה מגבלות חדשות

בים פיתוח והפקה של מאגרי הנפט והגז שלה בהקבוצה צריכה להשקיע עלויות  .םבתנאים טובי

יות, ולהשתתף ו. היכולת לממן התחייבבים הצפוני וכן ברכישה של נכסי נפט וגז נוספיםהצפוני 

( וכן באופן כללי המאגרים של איתקה בים הצפוניבתוכניות פיתוח עתידיות )בדגש על פיתוח 

)א( תזרים המזומנים שנוצר מהנכסים -בנכסים נוספים תלויה בעיקר היכולת להמשיך לפתח 

שילוב של מספר פרמטרים, כולל בתזרים המזומנים תלוי  .אשראיהמפיקים )ב( גישה למסגרות 

ביצועי המאגרים ועלויות ההפקה בצירוף של פרמטרים שאינם בשליטת הקבוצה כמו מחיר הנפט 

 .בשוקי ההוןושינויים והגז 

: להרעה במצב הביטחוני והפוליטי )הפנימי והבינלאומי( של ישראל והפוליטי הביטחוניהמצב  1.22.10

 הנו הקבוצה מפעילות מהותי וחלק הואילהקבוצה.  פעילותעלולה להיות השפעה שלילית על 

במצב הבטחוני  יציבות וחוסר, פעולות טרור מזוינים עימותים של להשלכות חשופה היא, בישראל

והחברות  הקבוצה בפעילות לפגוע יםעלול. עימותים או פעולות כאמור בישראל והפוליטי

האטה כלכלית במשק הישראלי אשר תשפיע לרעה על  לרבות, דרכים במספר המוחזקות בישראל

לרעה על היכולת לגייס הון  ישפיעוהיקף הפעילות ותוצאותיה; ירידות בשוק ההון בישראל אשר 

 הקבוצה בעובדי פגיעהזקותיה הסחירות של הקבוצה; שווי הח על כןו החזקות לממשוחוב, 

 חיפוש, הפקה והובלת גז )ים תטיס מתקני, ובהם הקבוצהשל  למתקניםישיר  ונזק בישראל

המשמשות לצורך אספקת ותשתיות נוספות  EMGוכן מתקני הולכת הגז של נתג"ז, צינור לוויתן(, ו

עלולים לשמש מטרה ספציפית בשל ייעודיהם; ירידה בנכונות משקיעים זרים  ,הגז למצרים

 לפעול הקבוצה יכולתועוד,  זאתוחברות בינלאומיות להשקיע בחברות ישראליות ולהתקשר עימן. 

 מטבע מוגבלת, בישראל מכירות שאינן התיכון המזרח במדינות ובעיקר, בעולם שונות במדינות

חברות ישראליות )הן במדינות אויב הן במדינות ידידותיות(  החרמתל ופעולות. קריאות הדברים

הקבוצה בישראל ובחו"ל. בדומה לאמור לעיל, הקבוצה  פעילות עללרעה  להשפיעהן  אףעלולות 

 חשופה לעימותים מזוינים, פעולות איבה וחוסר יציבות פוליטי בכל המדינות בהן היא פעילה. 

: על חלקים מהותיים בפעילות הקבוצה חלים דינים מיוחדים. תוצאות ותקינה חקיקהשינויי  1.22.11

, דיני חובת תחרותהקבוצה נתונות להשפעת שינויי חקיקה ותקינה בתחומים שונים, ובהם דיני 

מכרזים, רגולציה בתחום הדלק, הגז, דינים הנוגעים לפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים, שיעורי 

יו"ב. בנוסף, שינויים במדיניות הרשויות הפועלות מכח החוקים הנ"ל , הגנת הצרכן וכמיסוימכס, 

עלולים להשפיע על הקבוצה. בדומה, חלק מהחברות בקבוצה פועלות בחו"ל והן עלולות להיות 

מושפעות משינויי חקיקה, מכסים, הליכים רגולטוריים ושינויי מדיניות באותן מדינות בהן הן 

 פועלות. 

החשבונאי יכולה להיות השפעה על תוצאותיהן הכספיות של הקבוצה תקינה בתחום  ילשינוי

 והחברות המוחזקות שלה ועל יכולת החברות המוחזקות של החברה לחלק דיבידנדים.

: החברה וחלק מן החברות המוחזקות על ידה מושפעות מ"הוראות ניהול בנקאי פיקוח על הבנקים 1.22.12

 רשאיין היתר, מגבלות על היקף ההלוואות שתקין" של המפקח על הבנקים בישראל, הכוללות, ב

"קבוצת הלווים" הגדולים ביותר בתאגיד הבנקאי )כהגדרת לו בנק בישראל להעניק ל"לווה בודד"

 שנטלו הלוואותה, עשוי היקף האמורות מגבלותב בהתחשבמונחים אלה בהוראות האמורות(. 

ללוות סכומים נוספים  ת הקבוצה, להשפיע, בנסיבות מסוימות, על יכולבההקבוצה ובעל השליטה 
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לבצע השקעות להן נדרש אשראי בנקאי או השקעות בחברות  המבנקים בישראל, וכן על יכולת

 שנטלו אשראי בהיקף גדול מבנקים מסוימים בישראל. 

שיונות או י: חלק מהחברות המוחזקות פועלות על פי אישורים, היתרים, רוזיכיונותשיונות יר 1.22.13

להן בישראל ובחו"ל על פי דין על ידי רשויות שונות, בין היתר, המשרד לתשתיות זיכיונות שניתנו 

שיונות או זיכיונות אלה עלולה יעמידה בתנאי אישורים, היתרים, ר-לאומיות ומשרד התחבורה. אי

לגרור הטלת סנקציות, קנסות ואף ביטול האישורים הרלוונטיים על ידי הרשויות המוסמכות. 

שיונות או זיכיונות כאמור עלול לפגוע באופן משמעותי בחברות ייתרים, רביטול אישורים, ה

שיונות והזיכיונות האמורים מוגבלים ימוחזקות, אשר פעילותן תלויה באישורים אלה. חלק מהר

שיונות או יבזמן וניתן לחדשם מעת לעת, הכל לפי תנאיהם והוראות הדין ואין בטחון כי הר

שיון או זיכיון כאמור יכולה להיות השפעה לרעה יעתיד. לאי חידוש רהזיכיונות האמורים יחודשו ב

לכך גם על רווחיות שיון או הזיכיון האמור, ובהתאם יעל רווחיות החברה הרלוונטית בעלת הר

עוד יצויין, כי לאור חוק הריכוזיות ייתכן שתיתקל החברה המבקשת בקשיים או לא תוכל  החברה.

 1.17.1תואר בסעיף ימים או תוכל לחדש בכפוף למגבלות והכל כמשיונות או היתרים קיילחדש ר

  לעיל.

הדלקים, חשופות ו הנפט בתחוםאלו : חלק מהחברות המוחזקות, ובעיקר הסביבהאיכות  1.22.14

 העלויותלדרישות שונות של רשויות המפקחות על שמירת איכות הסביבה בישראל ובחו"ל. 

 רגולציה יוהמשאבים האחרים הנחוצים לשם עמידה בדרישות איכות הסביבה הנם גדולים. לשינוי

ותן על רווחיות א לרעהבמדיניות הרשויות המפקחות עלולה להיות השפעה  יםבתחום זה או לשינוי

 החברה את לחשוף עלולה בהן עמידה ואיהחברה, חברות מוחזקות, ובהתאם לכך גם על רווחיות 

בקשה להגשת תביעה ייצוגית בנוגע  לעניין שיונות.יואובדן ר משפטיים הליכים, שונות לסנקציות

  לדוחות הכספיים ( 2)3א23 באורלאיכות הסביבה בגין קרקע בעכו ראו 

: חלק מהחברות המוחזקות חשופות לשינויים במחירי חומרי גלם, כגון ותשתיות ציודגלם,  חומרי 1.22.15

. לשינויים במחירי חומרי גלם עלולה והנפט לשינויים במחירי הדלקים ףהחשום הדלקים תחו

כן, -כמו להיות השפעה על רווחיות החברות המוחזקות, ובהתאם לכך גם על רווחיות החברה.

תלויות בהובלה ואחסון תקינים של חומרי גלם שונים )למשל, פעילות תקינה של צנרת  החברות

וטרמינלים בתחומי הדלקים( ובגישה תקינה לתשתיות שונות. אלו עלולים להיפגע כתוצאה 

מגורמים שונים, ובהם שביתות, אירועים בטחוניים, תקלות תחבורה, גישה מוגבלת לנמלים 

 ים בישראל(, פגעי טבע, תנאי מזג אויר קיצוניים וכו'. )ובפרט שני הנמלים המרכזי

חלק מהחברות המוחזקות הוגשו תביעות משפטיות, לרבות ו החברה: נגד משפטיים הליכים 1.22.16

תביעות ייצוגיות, בסכומים משמעותיים. חיוב החברות כתוצאה מהליכים משפטיים אלו, או 

ברה או החברות המוחזקות על ידה, כתוצאה מהליכים משפטיים שעשויים להיות בעתיד נגד הח

כמו כן, ריבוי התביעות ועל תוצאותיה העסקיות של החברה.  המוניטיןעלול להשפיע לרעה על 

מוביל להעלאה ניכרת בתעריפי פוליסות הביטוח לביטוח פטיות כנגד נושאי משרה בחברה שהמ

את פוליסת ביטוח  נושאי משרה ודירקטורים ולקושי בהשגת פוליסות כאמור. אי יכולת לחדש

נושאי המשרה או חידוש בתנאים שאינם מספקים עלולים לגרום לכך שדירקטורים ונושאי משרה 

 30.9.2021ביום בהקשר זה יצויין כי בכירה ימנעו מכהונה או יתפטרו מכהונה קיימת בחברה. 

ל צרכן הוגש לבית המשפט העליון ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי אשר דחה בקשה ש

חשמל לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי מחיר גז שנמכר ממאגר תמר לחברת החשמל הוא מחיר 

בלתי הוגן ומופרז המהווה ניצול לרעה של מעמדם של שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת 

ך להיות לכגז טבעי בישראל. אם יתקבל הערעור בפסק דין סופי וחלוט נגד שותפי תמר, עלולה 
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השפעה מהותית לרעה על השותפות, אשר אחראית כלפי הרוכשות של יתרת זכויותיה בפרויקט 

בדוחות  23 באור ראוהליכים משפטיים  אודות נוספים לפרטים. תמר לחבויות בקשר עם ערעור זה

 .הכספיים בדבר התחייבויות תלויות

: שינויים מהותיים בשכר המינימום או שינויים מהותיים אחרים בדיני עבודה ויחסי עבודה שכר 1.22.17

. כמו כן, שביתות ושיבושי הקבוצהעל תוצאותיה העסקיות של  לרעההעבודה עלולים להשפיע 

עלולים להשפיע לרעה על התוצאות  הקבוצה פועלת בהן במדינות אועבודה בחברות המוחזקות 

 .הקבוצההעסקיות של 

: לחברה ולחלק מהחברות המוחזקות על ידיה קיימות מגבלות חוקיות ש החזקותמגבלות על מימו 1.22.18

וחוזיות העלולות להגביל את אפשרות המימוש של החזקות אלה על ידי החברה או על ידי החברות 

 המוחזקות. 

תלויות  החברה של הפעילות תוצאות: הןהישענות על תזרימיו מוחזקות חברות בתוצאות תלות 1.22.19

 חברה הינה  ,תוהמוחזקהמרכזיות  ותהחבראחת  ידה.-אות החברות המוחזקות עלבין היתר בתוצ

שלה  האינטרסיםהכרח כי  איןאביב, מתנהלת באופן עצמאי, ו-בבורסה בתל תהנסחר ציבורית

רווחים המחולקים  כולליםשל החברה  תזריםבקנה אחד עם אלו של החברה. מקורות ה יעלו

על ידי חברות מוחזקות. שינויים המשולמים לחברה הלוואות  והחזרי , דמי ניהולכדיבידנד

רווחים של החברות המוחזקות, שינויים ברווחיות )לרבות בשל שינויים בכללי הבמדיניות חלוקת 

חשבונאות( ובתזרים המזומנים של החברות האמורות, וכן מגבלות על חלוקת רווחים, עשויים 

 יוכלו כי ודאות כל אין ולפיכךל פעילותה העסקית, להשפיע על תזרים המזומנים של החברה וע

. בנוסף, יכולתה של החברה לגייס מימון זר המזומנים תזרימי לה נחוצים בה בעיתוי לה לשלם

 הקבוצה. המוחזקות על ידי מסתמכת בין היתר על שווי החזקותיה בחברות 

ידי החברות המוחזקות, מטבע -שונים בפעילות העסקית מבוטחים על שסיכונים אף: ביטוח 1.22.20

הדברים אין בהם כדי להגן מפני התממשות כל הסיכונים, לרבות הסיכונים המפורטים לעיל, 

מוגבלים בהיבטים כגון היקף הביטוח, חריגים לביטוח, עיתוי תשלומי אף הביטוחים הקיימים ו

שלא יהיה כיסוי  יתכןייבויותיהן. לאור האמור, הביטוח, ועמידת החברות המבטחות בהתח

 .ומתקניה הקבוצה לעובדי סיכונים לרבות, שונים סיכונים התממשותביטוחי, מלא או חלקי, בגין 

נרכש  ןממותגיה חלק ושל , של החברות המוחזקותהקבוצה של המוניטין: ופרסום שלילי מוניטין 1.22.21

 שליליים פרסומים. מסוימת במידה בו תלויה והחברות המוחזקות הקבוצה הצלחת, ועל פני שנים

 של ובנכונות, ןשלה במוניטין לפגוע עלולים ןמותגיהעל ו , על החברות המוחזקותהקבוצה על

 להיות עלול הקבוצה של המוניטין. ןעמ להתקשר נוספים וגורמים משקיעים, ספקים, לקוחות

 הליכים, בריאות, בין היתר, מאירועים שליליים הקשורים בנושאי איכות סביבה, לרעה מושפע

ופרסומים שונים, אף אם אלו אינם  חוקית בלתי או אתית לא התנהגות בדבר טענותמשפטיים, 

 .נכונים

לגרום עלולה  , אשרהגז והנפטהחברות המוחזקות של הקבוצה נתונה לתחרות בתחום : תחרות 1.22.22

לירידה במחירי המוצרים או השירותים הנמכרים בתחומי הפעילות ולאובדן נתח שוק בתחומי 

 בתחום האנרגיה. לפרטים נוספים על התחרות תיהן וברווחיותןבהכנסוהפעילות ולפגוע מהותית 

 לעיל.)ז( 1.8.26לעיל, ובתחום האנרגיה בחו"ל ראו סעיף )ז( 1.7.37בארץ ראו סעיף 

 תקלות. השונים הפעילות בתחומי מידע מערכות על נסמכת הקבוצה :וסיכוני סייבר מידע מערכות 1.22.23

 לא מורשית חדירה, חשמל מערכות נפילת, טבע נזקי של כתוצאה היתר)בין  מידע במערכות

. הקבוצה בעסקי לפגוע עלולות במהירות לתקנן יכולת וחוסר'( וכו , פעולות טרורהמידע למערכות
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בין היתר לגרום לאובדן מידע עסקי, אובדן לקוחות וספקים, פגיעה תקלות כאמור עלולות 

 .המידע מערכות שיקוםבגין  מהותיות עלויות הסבבמוניטין, ול

: אי עמידה בהתחייבויות של הקבוצה שלישיים עמם מתקשרת צדדים של בהתחייבויות עמידה אי 1.22.24

 צדדים עימם מתקשרת הקבוצה או חדלות פירעון שלהם עלולה לחשוף את הקבוצה להפסדים. 

בהם היא מחזיקה. סחירים שהחברה חשופה לתנודות בשערי ניירות ערך : ירידות ערך בניירות ערך 1.22.25

ות שבמניותיהן , ירידה בתוצאות הפעילות של חברשפל בשווקי ההון בחו"ל ובארץבין היתר, 

 הסחיריםלהשפיע לרעה על מחירי ניירות הערך  יםעלול מחזיקה החברה וירידה במחירי הנפט

של האחזקות בניירות התוצאה הכלכלית והחשבונאית ידי הקבוצה ולהשפיע על -המוחזקים על

 .אלו

  של גורמי הסיכון האמורים על החברה: םהשפעתהלן הערכות החברה לגבי סוגם ומידת ל
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 ידת ההשפעה של גורם הסיכוןמ 

 קטנה בינונית גדולה 

 סיכוני מקרו

   X משבר הקורונה

   X שינויים בשערי מטבעות זרים

  X  שינויים בשיעורי ריבית

   X האטה כלכלית ושינויים בשווקים בהם פועלת הקבוצה

   X מצב שוקי ההון

  X  המצב הבטחוני והפוליטי

   X השינויי חקיקה ותקינ

 X   פיקוח על הבנקים

  X  תחרות

  X  שינויים בשווי ניירות ערך 

 סיכונים ענפיים

   X , מגבלות אשראי ועמידה באמות מידה פיננסיותמימון

  X  איכות הסביבה

 X   חומרי גלם, ציוד ותשתיות

 מיוחדים לחברהסיכונים 

  X  תוזיכיונו תרישיונו

   X התפתחות עסקי הגז של הקבוצה

   X והנפט הגז מחירי

   X הליכים משפטיים

 X   שכר עבודה ויחסי עבודה

  X  הגבלים עסקיים והגברת התחרותיות

  X  מגבלות על מימוש החזקות

   X תלות בתוצאות חברות מוחזקות והישענות על תזרימיהן

  X  הלוואות וערבויות לחברות מוחזקות ולחברות קשורות

   X ביטוח

 X   מוניטין ופרסום שלילי

  X  וסיכוני סייבר מערכות מידע

  X  אי עמידה בהתחייבויות של צדדים להתקשרויות הקבוצה
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המידע בדבר גורמי הסיכון שלעיל והשפעתם על החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

המבוססות על ניסיון העבר והיכרות את ניירות ערך. מידע זה נסמך, בין היתר, על הערכות החברה 

השווקים הרלבנטיים לתחומי פעילותה ומידע בנושא התפתחויות רגולטוריות הרלוונטיות לתחומי 

הפעילות של החברה. החברה עשויה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל 

כאמור מידע צופה פני עתיד הוא  גורם סיכון, היה ויתממש, עשויה להיות שונה מהערכות החברה.

מידע המבוסס על מידע הקיים בחברה בתאריך הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן 

 .מהותי מן התוצאות המוערכות או משתמעות ממידע זה



  'אנספח 

בקשר עם  NSAI מכתב הסכמה של

 בישראלהאנרגיה תחום 





   'בנספח 

בקשר עם  NSAI הסכמה של ימכתב

 בחו"ל תחום האנרגיה 



 

 

 
March 29, 2022 

 
 
 
 
Mr. Idan Wallace 
Delek Group Ltd.  
19 Abba Eban Boulevard 
Herzliya 4612001 
Israel 
 
Dear Mr. Wallace: 
 
As an independent consultant, Netherland, Sewell & Associates, Inc. hereby grants permission to Delek Group Ltd. 
(Delek Group) to use our report dated March 29, 2022, in public reports to be filed with the Israel Securities Authority 
and the Tel Aviv Stock Exchange (including by way of reference).  This report sets forth our estimates of the proved, 
probable, and possible reserves and future revenue, as of December 31, 2021, to the Ithaca Energy (UK) Limited 
(referred to herein as "Ithaca") working interest in certain oil and gas properties located in the United Kingdom 
Sector of the North Sea.  The March 29 report also sets forth our estimates of the contingent resources and cash 
flow, as of December 31, 2021, to the Ithaca interest in discoveries located in the United Kingdom Sector of the 
North Sea.   

 
Sincerely, 

 
NETHERLAND, SEWELL & ASSOCIATES, INC. 

 
 

 By:  _____________________________________  
  Danny D. Simmons, P.E. 
 President and Chief Operating Officer 
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 President and Chief Operating Officer 
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 מבע" דלק קבוצת

 
 

 
 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה

 2021 בדצמבר 31ביום  השהסתיימ לשנה
 

 

 
הדירקטוריון של  דוח( מתכבד להגיש בזה את הקבוצהאו /ו החברה - דירקטוריון קבוצת דלק בע"מ )להלן

 .2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברה
 
 

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .  א
 

 העסקית תאור החברה וסביבתה .1
 

בתחום חיפושי והפקת נפט וגז  מוחזקים ותאגידיםאמצעות חברות ב עיקרב פועלת החברה
 נכסיםישראל בדלק ישראל ובדלק  25%בשיעור של בנוסף, לחברה החזקות בישראל ובחו"ל. 

  .נדל"ןנכסי ופועלות בתחום תחנות הדלק, חנויות הנוחות ה
 

הכספיים  הנתונים מן, היתר ביןמושפעים,  הקבוצההכספיים ותוצאות הפעילות של  הנתונים
מימוש או רכישה של החזקות על מעל ידה וכן  יםהמוחזק התאגידיםשל  הפעילות ומתוצאות

 המתקבליםהחברה מושפע, בין היתר, מדיבידנדים  ים המזומנים שלידי החברה. תזר
שלה, מתקבולים הנובעים מפעולות מימוש החזקותיה בהן, מיכולתה של  יםמוחזק מתאגידים

שווי החזקותיה, במצב השווקים ב, ר, בין היתהתלויה"ל ובחו בארץהחברה לגייס מימון 
 וכן מהשקעות שמבצעת הקבוצה.  הטבעי והגז הנפט ממחירי, "לובחוהפיננסיים בארץ 
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 הפעילות  עיקרי .2
 

 בישראל וסביבתה והנפט הגז תחום
 
מד -בעיקר באמצעות ניושל הקבוצה בתחום הגז והנפט בישראל מתבצעת  פעילותה -

מד -ניו -להלן דלק קידוחים שותפות מוגבלת,  –לשעבר שותפות מוגבלת ) -י ’אנרג
בתחום האנרגיה ועוסקת בעיקר בחיפושים, פיתוח, הפקה (, השותפות או י’אנרג

ונפט בישראל ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים  ושיווק של גז טבעי, קונדנסט
מבוססי גז טבעי, במטרה להגדיל את היקף מכירות הגז הטבעי שמפיקה השותפות. 
במקביל לכך, בוחנת השותפות הזדמנויות עסקיות שונות בעלות מאפיינים דומים 
לפרויקטים הקיימים, וכן בוחנת אפשרויות לכניסה לתחום האנרגיות המתחדשות 

  ולתחום המימן הכחול אשר יכול להוות תחליף דל פחמן לצרכני אנרגיה.
 

פנו השותף הכללי והנאמן לבית המשפט על מנת שיעשה שימוש  2021 ,במאי 4ביום  -
חוק החברות(,  -)להלן  1999-לחוק החברות, התשנ"ט 351-ו 350בסמכותו לפי סעיפים 

 -תתפות שהנפיק הנאמן )להלן ויורה על כינוס אסיפה כללית של בעלי יחידות ההש
יחידות ההשתתפות(, בה יועלה לדיון אישור הסדר שעניינו הוא החלפת יחידות 

 New -)להלן  .New Med Energy Plcההשתתפות במניות רגילות של חברה חדשה 
Med שהתאגדה באנגליה ועתידה להחזיק במלוא זכויותיהם של הנאמן והשותף הכללי )

ודאות לגבי  כלכי, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, אין  הריוב(. 100%בשותפות )
. לביצועו הנדרשים האישורים כל את לקבל והאפשרות היתכנותו, הסדרמועד אישור ה

  .לדוחות הכספייםז' 10פרטים נוספים ראה באור ל
 

 לפיתוח, בוחנים שותפי לוויתן חלופות שונות הכספיים הדוחות אישורנכון למועד  -
בשנה, במטרה  BCM 21-להיקף של כ הב' של מאגר לוויתן והגדלת קצב ההפק1שלב 

(. אפשרויות הפיתוח עשויות לכלול פיתוח והרחבה FIDלקבל החלטת השקעה סופית )
של תשתיות הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן לצרכנים נוספים בשווקי היעד ובראשם 

במצרים, וקידום האפשרות להנזלת לשוק המצרי, אספקה למתקני ההנזלה הקיימים 
 ( לצורך שיווקו לשווקים הגלובאליים.FLNGהגז הטבעי באמצעות מתקן הנזלה צף )

 
זכויות  יתרתמכירת ל בהסכם השותפות התקשרה 2021במהלך חודש ספטמבר  -

 -ו Tamar Investment 1 RSC Limited -ל תמר פרויקטב 22%השותפות בשיעור של 
RSC LimitedTamar Investment 2  . תמורת, העסקה ושלמהה 2021בדצמבר,  9 ביום 

. לפרטים נוספים ראה באור דולר מיליון 965 -כ של סךהשותפות  בידי והממכר התקבל
 .לדוחות הכספיים (1ג')12
 

דולר )חלק  מליוני 286הכריזה השותפות על חלוקת רווחים בסך של  2021בשנת 
מליוני  345 -מתוך סכום זה סך של כש"ח((.  מליוני 480-דולר )כ מליוני 155-הקבוצה כ

 ש"ח התקבלו על ידי הקבוצה במהלך שנת הדוח והיתרה לאחר תאריך המאזן. 
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 הצפוני הים זורבא והגז הנפט חוםת
 
 -)להלן   .Ithaca Energy Ltdחברת באמצעותמבוצעת  זההקבוצה בתחום  פעילות -

חיפוש, הפקה ומכירה ב(, חברה בת בבעלות מלאה של הקבוצה אשר עוסקת איתקה
של נפט וגז באזור הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בים הצפוני 

 במרבית( Operatorומשמשת כמפעיל ) בשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה,
 מהנכסים בבעלותה. 

 
שלב  בביצוע והחלהרשות הגז והנפט המקומית אישור מ איתקההדוח קיבלה  בתקופת -

להמריץ את הפקת  המיועדים בפולימרים שימוש תוך, Captainמאגר  פיתוחשני ב
ולשם כך גם הנחת  נוספים בארות 10-ל עד של קידוח כולל השני השלב הנפט מהמאגר.

כי הפרויקט הינו רב שנתי, ועל פי  יצויןצנרת תת ימית והרחבת מתקן ההפקה. 
 למשך 2024 משנת החלבאופן משמעותי  מהמאגר ההפקה את להגדילהתוכנית יאפשר 

 להתחיל צפויה, GSA באיזורהממוקם  Abigailמאגר מ ההפקה. בנוסף שנים מספר
  .2022 שנת במהלך

 
, הממוקם Fotlaבביצוע אקספלורציה במאגר  איתקה החלה, 2021אוגוסט  בחודש -

 הזכויותמ 60%-מחזיקה ב איתקה. Alba Northק"מ מפלטפורמת  12-במרחק של כ
הבדיקות השונות שבוצעו בקידוח במהלך  תוצאות .כמפעיל בו תשמשמ וגם מאגרב

, הניחו את דעת החברה בדבר קיומו של נפט וגז טבעי בקידוח. 2021חודש ספטמבר 
נפט והגז הטבעי שנתגלו בקידוח, , כמות האיתקהפי הערכות ראשוניות של -על

מצדיקה אמידה של כמות המשאבים הכוללת של פטרוליום בנכס הנפט, וכן ביצוע 
לאור האמור  .בחינה ואמידה של כמויות הנפט והגז הטבעי הניתנות להפקה כלכלית

 הינו תגלית נפט וגז טבעי. Fotlaלעיל, קידוח 
 

, המוחזק בשיעור של Jade Southעדכן המפעיל בנכס הנפט  2021נובמבר,  בחודש -
, בדבר גילוי סימני פטרוליום משמעותיים בקידוח אקספלורציה איתקהעל ידי  19.93%
 .גז כתגלית הקידוח הוכרז, התוצאות ניתוח לאחרבמאגר.  שבוצע

 
  Albaבהסכם להגדלת זכויותיה במאגר  התקשרה איתקה 2021בספטמבר,  17ביום  -

נוספים במאגר, כך שאיתקה, המשמשת כמפעיל במאגר,  13.3% -בדרך של רכישת כ
 הושלמה העסקה במאגר. 36.7%תחזיק לאחר השלמת העסקה בזכויות בשיעור של 

 .הכספיים לדוחות( 6)'טי12נוספים ראה באור  לפרטים  .2021בחודש דצמבר 
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, התקשרה איתקה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברת 2021נובמבר  בחודש  -

Marubeni Oil and Gas (U.K.) Limited בתחום האנרגיה באזור הים הצפוני,  הפועלת
 MonArbבנכסי נפט באזור  41.3% -בבעלותה, בין היתר, זכויות בשיעור של כ ואשר

שדות נפט מפיקים(. התמורה הבלתי מותנית שנקבעה בהסכם עבור  9בשטחו  הכולל)
 אשר נדחית תמורה הינם דולר מליוני 70 מתוכםמיליון דולר,  140הרכישה הינה 

לא לוקחת כל התחייבות  איתקהובתוספת תשלום מותנה. יצוין כי  2025 בשנת תשולם
. כמקובל, הבארות ימתלאט ההתחייבויות למעטמצידה בקשר עם ביצוע העסקה, 

 NSAIדוח  פי על. הושלמההעסקה  2022בפברואר,  4תאריך המאזן, ביום  לאחר
( בסך 2Pלמרובני עתודות מוכחות + צפויות ) 2021בדצמבר  31 ליוםשפרסמה החברה, 

העתודות האמורות, בשיעור מ מהוון תזרים כאשרמיליון שווה ערך חביות נפט  23.4-כ
מליוני דולר )ראה ניתוחי רגישות בדוח  404.6-, מסתכם לסך של כ10%היוון של 

 1.6 -, למרובני הפסדי מס צבורים בהיקף של כאיתקההאמור(. כמו כן, למיטב ידעת 
כששיעור המס הנהוג בבריטניה לחברות  31.12.2020מיליארד דולר ארה"ב, נכון ליום 

 . 40% - 30%הגז הינו ו בתעשיית הנפט
 

השלמת העסקה נועדה בין השאר, להגדיל את בסיס הנכסים הקיים בתחום האנרגיה 
בחו"ל של הקבוצה ואת חלקה של איתקה בעתודות נכסי נפט וגז בים הצפוני. כנדרש, 

 החברה החלה בביצוע תחשיב הקצאת התמורה לנכסים נטו שנרכשו.
  .הכספיים לדוחות (5ו')10 באור ראה נוספים לפרטים

 
 Sumitomo, התקשרה איתקה בהסכם עם 2022לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר  -

Corporation  מהון המניות של חברת  100%לרכישתSummit Exploration and 
Production Limited מליוני דולר. בבעלות החברה הנרכשת נכסי גז  148-בתמורה ל

מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים השלמת העסקה ונפט מפיקים. 
 .שנקבעו בהסכם הרכישה

 
הקבוצה את מרבית ההפרשה ביטלה הנפט והגז,  י, לאור התאוששות במחיר2021בשנת  -

. סך 2020לירידת ערך של נכסי הנפט והגז באיזור הים הצפוני אשר נרשמה בשנת 
 לסכום 2021הסתכמה בשנת ( GSA)בעיקר בגין מאגרי  כאמורפרשה הביטול המהכנסה 

-)כ דולר מליוני 166-)כמליוני ש"ח( לפני השפעת המס  894-מיליוני דולר )כ 277-של כ
לדוחות  (9)יט'12. לפרטים נוספים ראה באור (המס השפעת לאחר"ח( ש מליוני 536

  .הכספיים המאוחדים
 

 שוויהאת , באמצעות מעריך שווי חיצוני,  הקבוצה בחנה 2021, בדצמבר 31 ליום, בנוסף
מבחינה תקופתית של שווי  כחלקבכללותה, וזאת  באיתקהההוגן של השקעתה 

 השקעת. על פי הערכת השווי האמורה שווי איתקההמוניטין המיוחס לפעילות 
 31)ליום  דולר ליארדימ 3.1-בסך של כ 2021בדצמבר,  31ליום  נאמד באיתקההקבוצה 
העומד  בספרים ההשקעה לערך, וזאת בהשוואה מליוני דולר( 1.9-כ – 2020בדצמבר 

יצוין כי בהערכת השווי כאמור לא נלקחה בחשבון עסקת  .רדול מליוני 991-סך של כ על
Marubeni אשר הושלמה לאחר תאריך המאזן.  

ת השווי כהער( לדוחות הכספיים המאוחדים, וכן 9')טי12באור גם לפרטים ראה 
 המצורפת לדוח התקופתי. 
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 דולר. ימיליונ 15-, חילקה איתקה דיבידנד בסך של כ2021מאי  בחודש -
 

כלל התקשרות עם  אשרמחדש  המימוןהשלימה איתקה את תהליך  2021בחודש יולי  -
קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי וערבויות, מבוססת 

דולר ארה"ב אשר תיפרע  ימיליארד 1.225( בהיקף של RBL-מסגרת ה - עתודות )להלן
מליוני דולר  625סדרת אגרות חוב בהיקף של  2021ביולי,  23ביום  גיוס, וכן 2026שנת ב

סדרת אגרות החוב(. שיעור הריבית הממוצע  -)להלן  2026ארה"ב שיפרעו בשנת 
(Blended( של המימון הכולל )מסגרת ה - RBL ניצול מלוא המסגרת למשיכה , בהנחת

בסמוך לאחר השלמת  .5.2% -ולמעט מסגרת הערבויות ובתוספת אגרות החוב( הינו כ
דולר על חשבון הלוואת  מליוני 250איתקה לחברה סך של  פרעההמימון מחדש, 

בנוסף, תקבולי אגרות החוב, ביחד עם סכומים . הבעלים שהעמידה החברה לאיתקה
משו לפירעון סופי )מוקדם( של סדרת אגרות החוב שי RBL -משכו ממסגרת הנש

מיליון דולר ארה"ב, אשר היו אמורות להיפרע  500-הקיימת של איתקה בסך של כ
 31ליום  RBLיתרת ה  למימון מחדש. ותהקשור העלויותולתשלום  2024בשנת 

אותם העמיד תאגיד )לא כולל כתבי התחייבות  מיליוני דולר 350-הינה כ 2021בדצמבר 
 .בנקאי לאיתקה כחלק מהמסגרת(

 
 לקדם ממשיכות איתקההנהלת ו החברה, לעיל כאמור, מחדש המימון השלמת לאחר -

, לרבות בדרך של רישום למסחר של מניות איתקה בבורסה באיתקההוני מהלך  ביצוע
בתחום הנפט ואיתקה ממשיכה לבחון הזדמנויות  2022שנת  מהלךהראשית של לונדון ב

ביאו להצפת י אשרושלה וכמות המאגרים הצפוני שיגדילו את כושר ההפקה  ביםוהגז 
 ערך להחזקות החברה באיתקה.

 

 

  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 

 6 - ב

 
 אחרות פעילויות

 
 הפניקס מניות למכירת עסקה - מוכר הלוואת -

 
ש"ח,  מליוני 189 -בסך של כ 2021בדצמבר  31של ההלוואה נאמד ליום הוגן השווי ה

 2021במהלך שנת חיצוני.  ויושמעריך וזאת בהתבסס על הערכת השווי שבוצעה על ידי 
חילקה הפניקס דיבידנד לבעלי מניותיה. כתוצאה מחלוקת הדיבידנד פרעו רוכשי 

, השתחרר סכום 2021בחודש נובמבר מליוני ש"ח. בנוסף,  53-סך של כהפניקס לחברה 
החברה  ששעבדההכספיים וניירות ערך סחירים  מהפקדונותש"ח  מליוני 68-של כ

לדוחות ה' 10לפרטים נוספים ראה באור  לגיבוי ההלוואה הבכירה שנטלו הרוכשים.
 .הכספיים

 
 ישראל דלק -

 
מליוני ש"ח, כאשר  525תמורת  ממניות דלק ישראל 70%הקבוצה  מכרה 2020 בשנת

על ידי הרוכשת  לקבוצהמסכום זה היווה תמורה נדחית אשר תועבר מליוני ש"ח  75
בנוסף ניתנה לרוכשת  .מהון המניות של דלק ישראל 10%כנגד  2021ביוני,  30עד ליום 

נוספים ממניות דלק ישראל במחיר למניה הזהה למחיר שנקבע  5%אופציה לרכישת 
התמורה הנדחית את מלוא בתקופת הדוח העבירה הרוכשת לקבוצה  בעסקת המכירה.
 5%הונה של דלק ישראל וכן מימשה את האופציה לרכישת מ 10%כנגד העברה של 

 112.5-נוספים. סך התמורה שהתקבלה בקבוצה בתקופת הדוח בגין האמור הסתכמה בכ
מליוני ש"ח והוא נכלל בסעיף  10-מליוני ש"ח. הרווח מהמימושים האמורים הסתכם בכ

 .רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו, נטו
 

 למועד ישראל בדלק ההשקעה שווי מדידת אתמה הקבוצה , בתקופת הדוח השליבנוסף
(, וכתוצאה מכך גדל הרווח ממימוש דלק ישראל בשנת 2020)אוקטובר  השליטה מכירת

 למפרע התאמהש"ח. תיקון הרווח כאמור נעשה בדרך של  מליוני 57-בסך של כ 2020
  .הכספיים לדוחות ח'10 באור ראה נוספים לפרטים. 2020 לשנת ואהשל מספרי ההשו

 
יצוין כי לאחר תאריך המאזן, פירסמה דלק ישראל טיוטת תשקיף להנפקת מניותיה 

שיעור ההחזקה של לרדת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ככל שתושלם הנפקה צפוי 
למועד שיעור ההחזקה בדלק ישראל )בהתאם להיקף ההנפקה בדלק ישראל החברה 

 .(25%פרסום דוח זה הינו 
 

 בעכו קרקע מכירת -
 

מהחלקים  75% מכרה החברה מסגרתהבהושלמה העסקה , 2021 אוקטובר בחודש
הרוכשת , כך שלאחר השלמת העסקה בעכו  מהמקרקעין , "הבלתי מסוימים, "במושע

והצדדים יהיו מהמקרקעין,  25%-והקבוצה תחזיק ב מהזכויות במקרקעין 75%תחזיק 
עבור החלק שנמכר מורה התכאמור. שותפים במקרקעין בהתאם ליחס השיתוף 

הרווח שנבע לחברה מהעסקה הסתכם לסך של  מליוני ש"ח. 150-כ סך שללהסתכמה 
לדוחות ג' 11לפרטים נוספים ראה באור . ש"ח )לאחר השפעת מס(מליוני  49-כ

 הכספיים.
 

 בהרצליה בניין -
 

בתקופת הדוח ביצעה החברה, באמצעות שמאי חיצוני, הערכת שווי של בניין בהרצליה 
מליוני ש"ח.  57-שבבעלותה. עליית שווי הבניין הסתכמה בתקופת הדוח בסך של כ

 הכספיים.לדוחות א' 11לפרטים נוספים ראה באור 
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 מניות וכתבי אופציההנפקת 

 
ש"ח ערך נקוב כל אחת,  1מניות בנות  63,400, הנפיקה החברה 2021בחודש אפריל  -

 מליוני ש"ח.  10-בתמורה לסך של כ

 

ש"ח ערך נקוב כל אחת  1מניות בנות  274,264, הנפיקה החברה 2021בחודש אוגוסט  -
ש"ח ערך נקוב  1מניות בנות  85,200-ש"ח ערך נקוב לציבור ו 1מניות בנות  189,064)
( 13( לציבור. כל כתב אופציה )סדרה 13כתבי אופציה )סדרה  47,266הנפקה פרטית(, וכן ב

בתמורה לתשלום  2022באוגוסט,  5ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה עד ליום 
ש"ח לכתב אופציה.  300תוספת מימוש )מותאמת לדיבידנד, הטבה וזכויות( בסך של 

 מליוני ש"ח. 50-פקה( הסתכמה בכהתמורה מההנפקה )לפני הוצאות הנ

 

ש"ח ערך נקוב כל  1מניות בנות  287,910, הנפיקה החברה לציבור 2021בחודש אוקטובר  -
ניתן למימוש ( 14(. כל כתב אופציה )סדרה 14כתבי אופציה )סדרה  82,260אחת, וכן 

בתמורה לתשלום תוספת מימוש  2024, באפריל 14למניה רגילה אחת של החברה עד ליום 
התמורה המיידית  ש"ח לכתב אופציה. 334)מותאמת לדיבידנד, הטבה וזכויות( בסך של 
 מליוני ש"ח. 76-מההנפקה )לפני הוצאות הנפקה( הסתכמה בכ

 

ש"ח  1מניות בנות  378,999-( ל10כתבי אופציה )סדרה  378,999מומשו  בתקופת הדוח -
כתבי אופציה )סדרה  119,203מליוני ש"ח וכן  29-לסך של כערך נקוב של החברה בתמורה 

בנוסף מליוני ש"ח.  9-ש"ח ערך נקוב בתמורה לסך של כ 1מניות בנות  119,203-( ל12
ש"ח  1מניות בנות  4,000-ל  (11כתבי אופציה )סדרה  4,000, מומשו 2021בחודש נובמבר 

 .מליוני ש"ח 0.6-בתמורה לסך של כ ערך נקוב של החברה

 

כתבי אופציה  300לאחר תאריך המאזן ועד לסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מומשו  -
 . זניחש"ח ערך נקוב של החברה בתמורה לסכום  1מניות בנות  300 -( ל12)סדרה 

 

 18,287,793לאחר המימושים האמורים, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו  -
כתבי  498,758 אחת. יתרת כתבי האופציות במחזור:ש"ח ערך נקוב כל  1מניות בנות 

 -ו( 13ה ר)סד אופציה כתבי 47,266(, 12כתבי אופציה )סדרה  259,492(, 11אופציה )סדרה 
 (.14)סדרה  אופציה כתבי 82,260
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   אגרות חוב

 
 אגרות תסדרמ נקוב ערך"ח ש 770,806,000הנפיקה החברה  2021יולי  -בחודשים יוני  -

ש"ח בניכוי  מליוני 764-)כ "חשמליוני  770-לסך של כ בתמורה)סדרה ל"ה(  חדשה חוב
 66,493,000, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית 2021בחודש נובמבר הוצאות הנפקה(. 

ש"ח ערך נקוב נוספים מסדרת אגרות חוב לה' בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לסך 
ריבית בשיעור של  ונושאותת למדד חוב אינן צמודוהאגרות מליוני ש"ח.  71-של כ
 31בחמישה תשלומים שנתיים החל מיום  תיפרעאגרות החוב  קרןלשנה.  7.2%

יחידות  הקבוצהאגרות החוב סדרה לה' שיעבדה  פרעון. להבטחת 2023, בדצמבר
. בנוסף, התחייבה החברה לעמוד באמות 1:1 של ביחס י’מד אנרג-ניוהשתתפות של 

כספיים ונספח הלדוחות  (1ד')18מידה פיננסיות מסוימות. לפרטים נוספים ראה באור 
 לדוח זה. 'א

 

ת אגרות חוב סדרש"ח ערך נקוב מ 360,000,000הנפיקה החברה  2021 אוקטובר בחודש -
ש"ח בניכוי  מליוני 355-"ח )כשמליוני  360-לסך של כ בתמורה( ו)סדרה ל" חדשה

ש"ח  69,249,000הנפיקה החברה בהנפקה פרטית  2021בחודש דצמבר הוצאות הנפקה(. 
הנפיקה החברה  2021בנוסף, בחודש דצמבר ערך נקוב נוספים מסדרת אגרות חוב לו'. 

ש"ח ערך נקוב נוספים של אגרות החוב לו' בתמורה לסך  69,249,000בהנפקה פרטית 
ריבית בשיעור של  ונושאותחוב אינן צמודות למדד הת אגרו מליוני ש"ח. 70-של כ
 30בחמישה תשלומים שנתיים החל מיום  תיפרעאגרות החוב  קרןלשנה.  6.2%

יחידות שיעבדה החברה ' ואגרות החוב סדרה ל פרעון. להבטחת 2024, באפריל
בנוסף, התחייבה החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות  .י’מד אנרג-ניוהשתתפות של 

 ' לדוח זה.אכספיים ונספח הלדוחות  (2ד')18מסוימות. לפרטים נוספים ראה באור 

 

אושר תיקון שטרות נאמנות של סדרות אגרות חוב )י"ח, י"ט,  2021בחודש נובמבר  -
חוב שמועד תשלומי קרן וריבית של אגרות ה הקדימה החברהל"ד( לפיו -ל"א, ל"ג ו

צעה החברה הקדמת יב 2021 בדצמבר 19ביום . 2022במרס  31פרעונם חל עד ליום 
   "ח.מיליוני ש 1,645-כבסכום כולל של  כאמורתשלומים ה

 

אושר תיקון נוסף לשטר הנאמנות של סדרות , 2022, בחודש מרס לאחר תאריך המאזן -
הקרן, מלוא את פרעון מוקדם בהחברה  תפרעלפיו  ל"ד(-ו )י"ח, י"ט, ל"אאגרות החוב 

הריבית והפרשי ההצמדה של אגרות החוב )סדרות יח' ויט'(, וכן תבצעה הצעת רכש 
סדרה )להחליפן באגרות החוב  חליפין במסגרתה תציע למחזיקי אגרות חוב )סדרה לא'(

 . לד'(
)סדרה בפרעון מוקדם את אגרות החוב פרעה החברה  2022לאור האמור, בחודש מרס 

 מליוני ש"ח. 385-בתמורה לסך שכ  יט'(יח' ו
 2022בנוסף, בהתאם לתיקון לשטר הנאמנות כאמור לעיל, פרסמה החברה בחודש מרס 

  מחצית מאגרות החוב )סדרה לא'(עד ולא יותר מאת הצעת רכש חליפין להחלפת 
ממחזיקי  37%-לאגרות החוב )סדרה לד'( שהינן בעלות משך חיים ממוצע ארוך יותר. כ

מליוני ש"ח ערך נקוב אגרות החוב סדרה  832-מחזיקים בכה)א' לאגרות החוב סדרה 
  .נענו להצעת רכש חליפיןלא'( 
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 הפעילות תוצאות .3
 

מליוני  1,432-לסך של כהנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בשנת הדוח הרווח  (א
הרווח  2021בשנת . 2020בשנת  ש"חמליוני  1,817-ש"ח וזאת לעומת ההפסד של כ 

מליוני  628-בכהסתכם  2021ברבעון הרביעי לשנת המיוחס לבעלי מניות החברה  הנקי
 "ח בתקופה המקבילה אשתקד. שמליוני  1,126-בסך של כ רווח"ח לעומת ש

 

נבע בעיקרו כתוצאה מהפחתה חשבונאית אשתקד  בתקופה המקבילהההפסד 
לאור  2020שנת ברבעון הראשון של באיתקה  יהנאלצה לבצע בהחזקות שהקבוצה

המשבר שפרץ בעולם בתחום האנרגיה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ולאור מלחמת 
ואשר בוטלה ברובה ברבעון  באותה תקופההמחירים בין רוסיה ומדינות המפרץ שחל 

 ובשנת הדוח. 2020הרביעי של שנת 
 628-בכ לבעלי מניות החברה יוחסהמהרווח הנקי  הסתכם 2021ברבעון הרביעי לשנת 

יצוין "ח בתקופה המקבילה אשתקד. שמליוני  1,126-בסך של כ רווח"ח לעומת שמליוני 
ביטול של הכנסה חד פעמית בגין ווח הנקי רכלל ה 2020כי ברבעון הרביעי של שנת 

 270 -בסך של כ 2020 בשנתירידת הערך שנרשמה בגין נכסי הנפט והגז מוקדם יותר 
וזאת בהשוואה לביטול ירידת  מליוני ש"ח( 868 -מליוני דולר לאחר השפעת המס )כ

מליוני ש"ח( שנכלל  53-מליוני דולר בלבד לאחר השפעת המס )כ 17-הערך של של כ
 .2021ברבעון הרביעי של שנת 

 עיקריות מפעילויות החברה מניות לבעלי המיוחס)הפסד(  הנקי לרווח תרומה להלן
 :ש"ח( מליוני)

 

 לדוחות הכספיים. (1ח')10 באור ראה – למפרע הותאם *(
 
 

  

 
 1רבעון 

2021  

 2רבעון 

2021  

 3רבעון 

2021  

רבעון 

4 

2021  

שנת 

2021 

 1 רבעון

2020  

 2 רבעון

2020  

 3 רבעון

2020  

 4רבעון 

2020  

 שנת

2020 )* 

           
 והפקת יפעילות חיפוש

נפט וגז בישראל 

 326 21 158 11 136 613 131 157 159 166 (1וסביבתה 

 והפקת יפעילות חיפוש

 (2נפט וגז בים הצפוני 
141 18 83 594 836 37 102 55 181 375 

 פעילויות תרומת

 פעילויות לפני נמשכות

 הון רווחי, שהופסקו

 701 202 213 113 173 1,449 725 240 177 307 ואחרים

 ערך ירידת ביטול

 גז נכסי( ערך ירידת)

 ואחרות מוניטין, ונפט

 (3 והנפט הגז בתחום
 

- 

 

212 (16) (3) 193 

 

(2,358) 

 

(220) 

 

(24) 895 

 

(1,707) 

( הוצאות) הכנסות

 (811) 29 (40) (219) (581) (210) (94) (1) (87) (28) (4ואחרים מסים, מימון

)הפסד(  נקי רווח

המיוחס לבעלי מניות 

 החברה

279 302 223 628 1,432 (2,766) (326) 149 1,126 (1,817) 
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לקבלת  זכותו לקבל סכומיםומשערוך  וגז נפט נכסי ממכירתהפסד  או רווח כולל לא (1
מהתאמת יתרת  הפסד או רווח בדוח שהוכר הפסד ,מחזקות כריש ותנין תמלוגים

וכן עדכון התחייבות  בתקופה המקבילה אשתקד לשווי הוגן פטרוליוםההשקעה בתמר 
 מסים, מימון)הוצאות(  הכנסות סעיף במסגרת נכללו אשרלסילוק של ים תטיס, 

 .ואחרים
של ירידת ערך של נכסי הנפט  לא כולל הפסדים ורווחים בגין רישום )ביטול רישום( (2

. כמן כן בשנת הדוח לא כולל הפסד חד פעמי שנבע לאיתקה והגז באזור הים הצפוני
מימון,   מון מחדש. פריטים אלה נכללו במסגרת סעיף הכנסות )הוצאות(כתוצאה ממי

 מסים ואחרים.
הפסד בגין הוצאות חד פעמיות שנבעו לאיתקה אגב המימון מחדש  בתקופת הדוח נכלל (3

מביטול הפרשה לירידת  רווח(, ש"ח מליוני 108-דולר, נטו ממס )כ מליוני 36-של כ בהיקף

ומנגד הפסד של  GSAש"ח( בעיקר בגין  מליוני 536-דולר )כ מליוני 166-כ של בסך ערך
 מליוני 37 -והפסד בסך של כ ש"ח מהתאמת התמורה במכירת מאגר תמר מליוני 208-כ
נכלל בסעיף זה הפסד  המקבילה בתקופה. תטיס בים לסילוק התחייבות עדכון"ח בגין ש
 וכן( מס השפעת"ח )לאחר ש מליוני 235-ההשקעה בכהן פיתוח בסך של כ מימושמ

 ש"ח. מליוני 1,506-של כ בסך הצפוני בים וגז נפט נכסי ערך מירידת הפסד
"ח משינוי בשווי ההוגן של הלוואת ש מליוני 86-כ של בסך רווח כולל הדוח בתקופת  ( 4

רווח , (₪ מליוני 23-כ של הפסד המקבילה בתקופהמוכר שהועמדה לרוכשי הפניקס )
ש"ח ורווח מעסקה למכירת מקרקעין  מליוני 57 -מעליית שווי בניין בהרצליה בסך של כ

של  ערך שחיקתזה  בסעיף נכללה המקבילה. בתקופת ש"ח מליוני 42-בעכו בסך של כ
 זה בסעיף נכללו 2020 שנתבכן  כמו"ח(.  ש מליוני 194-כתיק ניירות ערך בסך של 

 מליוני 197-)לרבות הפרשה לירידת ערך( בסך של כ כוח תחנות של פעילות תוצאות
 ."חש

של  חלקהבמסגרת סעיף זה  נכללו, ישראל בדלק השליטה מכירת לאור, לכך בנוסף
דלק ישראל  מפעילות)סך הרווח  נכסים ישראל קודל הקבוצה בתוצאות דלק ישראל

 123-כבסך של  בהפסד הסתכם 2020 בשנתמליוני ש"ח ו 53-הדוח הסתכם בכ בתקופת
 תמורההדוח רווח ממימוש  בתקופתסעיף זה נכלל ב, נוסף"ח, בהתאמה(. בש מליוני
 2020 ובשנתמליוני ש"ח,  10-כשל  בסך ישראל דלק לרוכשי שניתנו ואופציות נדחית

 "ח.ש מליוני 131-מימוש מניות דלק ישראל ושערוך יתרת ההשקעה בסך של כ רווח
 

 ש"ח(: מליוני) רגילות מפעולות הכנסות (ב
 

 של סך לעומת, "חש מיליארד 7.9-כ שלהסתכמו בסך  הדוח בתקופתהקבוצה  הכנסות
 :ש"ח( מליוני) שלהלן בטבלה כמפורטש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  ליארדימ 6.7-כ
 

 10-12/2020 10-12/2021  2020שנת  2021שנת  

נפט וגז  והפקת יפעילות חיפוש

 בישראל וסביבתה
3,231 2,667  725 685 

 נכסי והפקת פיתוח פעילות

 הצפוני בים וגז נפט
4,736 4,052  1,536 946 

 3 -  (48) 6 התאמות כולל אחרים מגזרים

 ,6341 2,261  6,671 7,973 הכנסות"כ סה

 
 .פעילות מגזרי בדבר מידע - הכספיים לדוחות 32גם באור  ראה
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 "ח(:ש מליוני) ליתפעו )הפסד( רווח (ג
 

 10-12/2020 10-12/2021  2020שנת  2021שנת  

נפט וגז  והפקת יפעילות חיפוש

 בישראל וסביבתה
1,544 705  260 (232) 

 נפט נכסי והפקת פיתוח פעילות

  הצפוני בים וגז
2,939 (734)  1,136 1,774 

 (2) 40  (65) 147 התאמות כולל אחרים מגזרים

 1,540 1,436  (94) 4,630 תפעולי )הפסד( רווח"כ סה

 
 .פעילות מגזרי בדבר מידע - הכספיים לדוחות 32גם באור  ראה

 
 "ח(:ש מליוני) נטו, כלולות חברות)הפסדי( הקבוצה ברווחי  חלק (ד

 
 :עיקריות כלולות חברות בתוצאות הקבוצה חלק פירוט להלן

 
 

 10-12/2020 10-12/2021 2020 שנת 2021 שנת 

 3 12 3 25 דלק ישראל 

 - 28 - 28 נכסיםדלק ישראל 

EMED (15) (26) (3) (13) 

 3 6 13 6 ותאחר

 (7) 43 (10) 44 "כסה
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 (:חש" מליוניהלן נתונים עיקריים לגבי דוחות רווח והפסד מאוחדים של החברה )ל (ה
 

 10-12/2020 10-12/2021  2020שנת  2021שנת  

 1,634 2,261  6,671 7,973 הכנסות

 807 748  3,536 3,664 עלות ההכנסות

 827 1,513  3,135 4,309 רווח גולמי

 57 37  241 144 הוצאות הנהלה וכלליות      

חברות  (בהפסדיברווחי )חלק הקבוצה 
 תפעוליות, נטו כלולות

44 (15)  43 (9) 

 779 (83)  (2,973) 421 נטו, אחרות)הוצאות(  הכנסות

 1,540 1,436  (94) 4,630 תפעולי)הפסד(  וחרו

      
 270 9  382 138 ת מימוןכנסוה

 (528) (469)  (2,294) (1,933) הוצאות מימון

 1,282 976  (2,006) 2,835 רווח )הפסד( לאחר הוצאות מימון, נטו

      

 2 -  5 - נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק

 1,284 976  (2,001) 2,835 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 520 222  (406) 1,247 (מס הטבת) ההכנסה על מסים      

 764 754  (1,595) 1,588 )הפסד( מפעילויות נמשכות רווח

 *( 175 (9)  ( *(158) 84 נטו, שהופסקו מפעילויות)הפסד(  רווח

 939 745  (1,753) 1,672 )הפסד( נקירווח 

      - ל מיוחס      
 1,126 628  (1,817) 1,432 החברה מניות בעלי

 (187) 117  64 240 שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי

 1,672 (1,753)  745 939 

 
 

 הכספיים. לדוחות (1)ח'10ראה באור  -הותאם למפרע  *(    
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 :ש"ח( מליוני) כולל)הפסד(  ברווח תנועה להלן (ו
 
 

 10-12/2020 10-12/2021 2020שנת  2021שנת  

 *( 939 745 ( *(1,753) 1,672 )הפסד(נקי  רווח

)הפסד( כולל אחר מפעילויות  רווח
  נמשכות )לאחר השפעת המס(:

    

     
 הוניים במכשירים מהשקעה (הפסדרווח )

 רווח דרך הוגן בשווי למדידה שיועדו
  אחר כולל

86 (101) - 31 

הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע 
 26 - 27 - לנדל"ן להשקעה

 התאמות בגין והפסד לרווח העברה
 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות
  חוץ פעילויות

- 28 - - 

 תזרימי גידור עסקאות בגין)הפסד(  רווח
 (247) (45) 645 (1,426) מזומנים

 עסקאות בגין הפסד או לרווח העברה
 (72) 247 (570) 472 מזומנים תזרימי גידור

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 (699) (357) (594) (349) )*( חוץ פעילויות של כספיים

 לחברות המיוחס אחר כולל)הפסד(  רווח
 -  (2) - נטו, כלולות

     
)הפסד( כולל אחר מפעילויות  רווחסה"כ 

 (961) (155) (567) (1,217) נמשכות

 (22) 590 (2,320) 455  כולל)הפסד(  רווח"כ סה

     
     :ל מיוחס

 463 639 (2,091) 351 החברה מניות בעלי

 (485) (49) (229) 104 שליטה מקנות שאינן זכויות

 455 (2,320) 590 (22) 

 
 
 

 הכספיים. לדוחות (1)ח'10ראה באור  -הותאם למפרע  *(
 

 
)בעיקר דולר ארה"ב(  השקלהפעילות שלהן אינו  שמטבע מוחזקתמהותיות בחברות ובשותפות  השקעות לקבוצה )**(

של הקבוצה וההון המיוחס  האחר הכוללהרווח או ההפסד  עלמהותית  השפעה ישולפיכך, לתנודתיות בשערי חליפין 
לעומת  3%-כ של בשיעור השקל מול אל הדולר של החליפין בשער ירידה חלה הדוח בתקופתלבעלי מניות החברה. 

  .אשתקד המקבילה בתקופה 7%-כ של ירידה
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 המצב הכספי .4

 
  של יתרה לעומת ח"ש מיליארדי 31.4-כב הסתכם 2021, בדצמבר 31 ליום הקבוצהנכסי  סך
הירידה בסך הנכסים נובעת בעיקר ממימוש  .2020בדצמבר,  31ש"ח ליום  מיליארדי 34.4-כ

 החזקות הקבוצה בפרויקט תמר.
 

 31ליום כפי שנכללו בדוחות המאוחדים וההתחייבויות  בנכסיםשינויים העיקריים ה להלן
 :2020בדצמבר,  31 לעומת 2021, בדצמבר

 
 קצר לזמן והשקעות מזומנים ושווי מזומנים

 
מליארדי  1.7-כ של בסך קצר לזמן והשקעות מזומנים יתרת לקבוצה 2021, בדצמבר 31 ליום
 1.3 -וכ המטה ובחברות בחברה"ח ש מליארדי 0.3 -מיתרות בסך של כהמורכבים בעיקר  ש"ח

 . י’מד אנרג-ניוב"ח ש מליארדי
 

  שוטפים הלא והנכסים השוטפים הנכסים סך
 

 , ללא נכסים מוחזקים למכירה, (קצר לזמן והשקעות מזומנים)למעט  השוטפים הנכסים סך
ש"ח  מיליארדי 2-ש"ח לעומת סך של כ מיליארדי 2.7 -בכ 2021 בדצמבר 31 ליום הסתכמו

 . 2020בדצמבר,  31ליום 
 

מליארדי ש"ח  27.3 -בכ, של הקבוצההסתכמו הנכסים הלא שוטפים  2021, בדצמבר 31 ליום
 ש"ח.  מיליארדי 28.1 -בכ מסתכמים, 2020בדצמבר  31נכסים הלא שוטפים ליום  סךו
 

  וארוך קצר לזמן התחייבויות יתרת
 

ים ואחרים ולמחזיקי אגרות חוב ואגרות חוב יההתחייבויות הפיננסיות )לתאגידים בנקא סך
 סך לעומת"ח ש ימיליארד 14.9 -בכ 2021, בדצמבר 31הסתכמו ליום במאזן המאוחד להמרה( 

עיקר מפרעון אגרות החוב הירידה נובעת ב. 2020בדצמבר,  31 ליוםש"ח  מיליארדי 18.3-כ של
כתוצאה וכן בעקבות מכירת מאגר תמר  מד אנרג'י-ניועל ידי  ש"חמליארדי  3-בהיקף של כ

 . ליארדי ש"חמ 1.1-בהיקף של כ  2021בשנת  חברה )סולו(הבחוב  , נטומקיטון
 

 תלויות תביעות
 

את תשומת הלב  הכספיים הדוחות על שלהם בחוות הדעתהחשבון של החברה מפנים  רואי
 . הכספיים לדוחות א'23ראה באור לתביעות משפטיות כנגד חברות הקבוצה, לפרטים 

 
 

 נוסף מידע
 

 המטה חברותו החברה של חובות בגין וריבית קרן תשלומי פירעונות לגבי נוספים לפרטים
 .הדירקטוריון לדוח' א נספח ראה
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 ונזילות המימון מקורות .5

 
 :(1) 2021, בדצמבר 31החוב הפיננסי, נטו של החברה וחברות המטה ליום  להלן

 
 ח"ש מליוני 

  התחייבויות

 4,249 חוב אגרות

 255 בת )*(מחברה הלוואה 

 269 אחריםמבנקים ומ הלוואות

 236 אחרות התחייבויות

 5,009 התחייבויות"כ סה
  

  נכסים

 310 ופקדונות מזומנים

 95 מוגבלים פקדונות

 155 פקדון בחשבון נאמן אגרות חוב

 312 *( *) הלוואות

 216 אחרים חייבים

 150 (*)** אוצר מניות

 5 השקעה בנכס פיננסי

 1,243 נכסים"כ סה
  

 (3,766)  נטו, פיננסי חוב

 
אגרות חוב למשקיעים מסווגים זרים  הנפקת הליך הושלם 2020 אוקטובר בחודש )*( 

 ריבית תשלומי לטובת בטחון כריות)לפני דולר  מליוני 180-כ של בהיקףוישראלים 
המנפיקה(, חברה בת  -בע"מ )להלן  לוייתן על תמלוג דלקידי -( עלהנפקה והוצאות

בשעבוד של זכויות לקבלת תמלוגי על מפרויקט  הובטחה, אשר אנרגיה דלק( של 100%)
 לדוחות 'אי12 באור ראה נוספים לפרטיםלבעלות המנפיקה,  שהועברולוויתן 

 .הכספיים
 
 :2021, בדצמבר 31הרכב הלוואות שניתנו ליום  להלן *(*)

 ההלוואות סכום הלווה
 ש"ח( מליוני) 

 100  (1) לאיתקה הלוואות

 189 הפניקס עסקת -מוכר  הלוואת

 23 אחרים

 312 "כסה

נוספים  לפרטים, הבעלים מהלוואת לרדו מליוני 250 איתקהפרעה  בתקופת הדוח (1)
  .הכספיים דוחות (4')ו10 ראה באור

 
דלק השקעות  מחזיקהאישור הדוחות הכספיים  ולמועד 2021, בדצמבר 31 ליום )***(

 586,422, שותפות מוגבלת, שותפות בת בבעלות מלאה של קבוצת דלק, 2012פיננסיות 
 ש"ח ערך נקוב של קבוצת דלק.  1 מניות

  

                                                 
, מוגבלתשותפות -כוח תחנות דלקשותפות מוגבלת,  - 2012, דלק השקעות פיננסיות פטרוליוםחברות המטה הינן: קבוצת דלק, דלק    (1)

Investments DKL ,DKL Energy ,אנרגיהדלק ו לימיטד אחזקות הונגריה דלק, דלק תשתיות. 
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ש"ח הנובע  מליוני 168-כ של בסך החוזר בהון גרעון)סולו(  לחברה, 2021בדצמבר,  31 ליום
בעיקר מהחלויות השוטפות של אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה. יצוין כי ההון החוזר 

מליוני ש"ח.  89-לסכום חיובי של כ 2021בדצמבר,  31של החברה וחברות המטה מסתכם ליום 
 .ש"ח מליוני 861-כלקבוצה )במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של 

 

את כלל המקורות החזויים אשר עשויים  חברהטוריון ההציגה בפני דירק החברההנהלת 
ים הקרובות ובכלל נתיוחברות המטה על מנת לעמוד בהתחייבויותיה בש חברהלשמש את ה

חברות מוחזקות, ו שותפותמ ודיבידנדים רווחים מחלוקות החזויים חברהה תקבולי את, זה
 לרבות,  התחייבויותיהלפרעון ו השוטפת לפעילותמיועדים ה החברה שלמזומנים היתרת 

)לרבות בדרך של רישום למסחר,  ידה על חזקותבחברות המו הוני מהלך ביצוע באמצעות
 .מסוימים נכסיםמימוש ו באיתקה Pre-IPOמיזוג, או הכנסת משקיע 

 
שהציגה לו הנהלת  םיהחזוי, לאחר שבחן את דוח המקורות והשימושים החברהדירקטוריון 

כי, בהתבסס על ניסיון  קבע, רגישות ניתוחי בחינת ולאחר, תחת תרחישים שונים, החברה
נכסי  שוויבגיוסי כספים בשנים האחרונות ועל  חברההעבר, על יכולותיה המוכחות של ה

  .2נזילות בחברה תיבעכדי להצביע על  לעיל כאמור החוזר בהון בגרעון אין, החברה

 לדוחות הכספיים.ג' 1לפרטים נוספים ראה גם באור 

 
  

                                                 
( לתקנות הדוחות ובהתאם לא כללה החברה 14)ב()10נה לאור האמור לא מתקיימים  למועד הדוחות סימני אזהרה כהגדרתם בתק 2

 תזרים מזומנים חזוי.
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 פעילות תחומי לפי פעילותה תוצאות ניתוח .6

 
 בישראל וסביבתה גזוהפקת נפט ו (א
 

 בעיקרחיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה מתבצעת  בתחום הפעילות כאמור
 .י’מד אנרג-ניו באמצעות

 
 נכללו שהן כפי וסביבתה בישראל וגז נפט והפקת חיפושי פעילות תוצאות להלן

 ש"ח(: מליוני) הקבוצה בתוצאות
 

2021שנת   2020שנת    12/2021-10  12/2020-10  

 תמלוגים בניכוי גז ממכירת הכנסות

 
3,231 2,667 725 685 

והפסד  ערך ירידת)בנטרול  תפעולי רווח

 (( 100%) וגז נפט נכסי ממימוש
2,063 1,619 369 348 

 וגז נפט נכסימימוש  הפסדחלק החברה ב

 והשקעות, לאחר השפעת המס
(40) (235) (40) - 

 (622) - (679) (410) (100%) וגז נפט נכסי ערך ירידת

EBITDA 2,659 2,238 504 522 

 41 (179) (576) (598) נטו, מימון( הוצאות) הכנסות

 43 58 117 362 הקבוצהמיוחס לבעלי מניות  )הפסד(  נקי רווח

 2.4 1.6 8.2  7.8 (*)*)*( תמר מפרויקט BCM-ב גז מכירת

 1.9 2.4 7.3 10.7 )*( לוויתן מפרויקט BCM-ב גז מכירת

 BCM )*( 18.5 15.5 4 4.3-ב גז מכירת"כ סה

 
, מעוגלים לעשירית ולוויתן תמר מהפרויקטים( 100%) טבעיהנתונים מתייחסים למכירות גז  )*(

 .BCM -ה
 .2021בנובמבר,  30ליום הנתונים בפרויקט תמר הינם לתקופה עד  )**( 

 
 הדוח בתקופת לוויתן ממאגר נמכרו אשר( 100%) הגז כמויות את המפרטת טבלה להלן
 :הלקוחות של גאוגרפי מיקום לפי

 
 2021 - (BCM)  

 סה"כ מצרים ירדן ישראל 
 4.5 2.7 3.4 10.7 

 

 2020 - (BCM)  
 סה"כ מצרים ירדן ישראל 

 3.5 1.9 1.9 7.3 
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 בישראל וסביבתה גזחיפושי והפקת נפט ו שלניתוח תוצאות פעילות  להלן

 
 נקיהסתכמו תוצאות פעילות חיפושי נפט וגז בישראל וסביבתה ברווח  הדוח בתקופת

ש"ח בתקופה המקבילה  מליוני 117-כ של רווח נקיש"ח לעומת  מליוני 362-כ של
 בעיקר נבעה, אשתקד המקבילה לתקופה ביחס הדוח בתקופת ברווח העלייהאשתקד. 

מנגד בשנת הדוח  .בפרויקט לוויתן בכמויות הגז אשר נמכרו במהלך השנה מגידול
)לאחר מליוני ש"ח   210-מאגר תמר בסך של כ ומימושם הפסד מירידת ערך נרש

הפרשה לדוחות הכספיים( וכן  (1)ג'12)לפרטים נוספים ראה באור השפעת מס( 
)לפרטים  המס החלות על שותפויות נפט וגז חשבונאית למסים נדחים בגין תקנות

נרשם בתקופה המקבילה  ,. יצויין כילדוחות הכספיים(( 3)יח'12נוספים ראה באור 
ש"ח )לאחר השפעת  מליוני 235-הפסד מימוש ההשקעה בחברת כהן פיתוח בסך של כ

 מס(.
 

לרווח תוצאות פעילות חיפושי נפט וגז בישראל הסתכמו  2021 שנת של הרביעי ברבעון
המקביל  ברבעוןמליוני ש"ח  43 -סך של כרווח בש"ח לעומת  מליוני 58-של כ בסך

הגידול ברווח נובע בעיקר מגידול במכירות בפרויקט לוויתן כמתואר לעיל, אשתקד. 
לשנת  יבמהלך הרבעון הרביעמאגר תמר ממימוש רישום הפסד אשר קוזז חלקית מ

 .)לאחר השפעת מס(מליוני ש"ח  40-בסך של כ 2021
 

 תמלוגים בניכויונפט  גז ממכירת הכנסות
 

 מליוני 3,231-בניכוי תמלוגים בסך של כ ונפט גזנכללו הכנסות ממכירת  הדוח בתקופת
נובעת  העלייה .המקבילה אשתקד בתקופהש"ח  מליוני 2,667-ש"ח לעומת סך של כ

 BCM 7.3 -של כמהגידול בכמויות הגז הטבעי אשר נמכרו ממאגר לוויתן, מסך בעיקר 
 .בתקופת הדוח   10.7BCM -כ שלאשתקד לסך 

 
 לסך הסתכמו 2021 שנת של הרביעי ברבעוןבניכוי תמלוגים  ונפט גזהכנסות ממכירת ה

המקביל אשתקד.  ברבעוןמליוני ש"ח  685 -ש"ח לעומת סך של כ מליוני 725 -של כ
בכמויות הגז הטבעי אשר נמכרו ממאגר לוויתן, מסך  מהגידולנובעת בעיקר  העלייה

 הרביעי ברבעון   2.4BCM -לסך של כ 2020ברבעון הרביעי של שנת  BCM 1.9 -של כ
 .2021 שנת של
 

 (נכסי נפט וגזוהפסד ממימוש  נפט וגזירידת ערך נכסי )ללא  תפעולי רווח
 

-ש"ח לעומת סך של כ מליוני 2,063-סך של כל התפעולי הרווח הסתכם הדוח בתקופת
 המקבילה אשתקד.  בתקופהש"ח  מליוני 1,619

 ש"ח מליוני 369-כ של לסך התפעולי הרווח הסתכם 2021 שנת של הרביעי ברבעון
 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. מליוני 348לעומת סך של 

 קיימתמנגד , ממאגר לוויתןהפקה ב מגידולברווח התפעולי נובעת בעיקר  העלייה
נובעת בעיקר מהגידול במכירות הגז הטבעי ההדוח  בתקופתהגז  הפקת בעלות עלייה

 עלייהוכן  למצרים והעלויות ההולכה בגינן ומהוצאות תחזוקה ואיכות הסביבה
אשר  לוויתןבעיקר מהגידול בכמויות הגז אשר הופק ממאגר  תובענה הפחת בהוצאות

  .קוזזה על ידי הפחתות מלאי חד פעמיות אשר בוצעו בתקופה המקבילה אשתקד
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 נטו, מימון הכנסות )הוצאות(

 
ש"ח, וזאת  מליוני 598-, בסך של כנטו, מימון בהוצאותסעיף  הסתכם הדוח בתקופת

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  מליוני 576-של כ בסך נטומימון,  להוצאותבהשוואה 
משערוך  ההכנסות מעדכון בעיקרהעלייה בהוצאות מימון נטו בתקופת הדוח נובעת 

 64-כ של בסךבשותפות, התמלוגים והתשלומים שנתיים לקבל מחזקות כריש ותנין 
בתקופה המקבילה אשתקד אשר נבע בעיקר  ש"חמיליון  280-כ"ח ביחס לשמיליון 
 ועליית הטבעי הגז מחירי על המשפיע החשמל יצור תעריף בתחזית עלייה, הזמן מחלוף

 ההנפקה הוצאות יתרת מהפחתתוכן  לקבל השנתיים התשלומים של להיוון הריבית
 השותפות אחזקות מכירת השלמת אגב במלואן נפרעו אשר בונד תמר חוב אגרות של

 .2021 דצמבר בחודש תמר בפרויקט
 

ש"ח,  מליוני 179-כ של לסך הסתכמו 2021 שנת של הרביעי ברבעון, נטו, מימון הוצאות
 העלייהש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  מליוני 41-סך של כבמימון, נטו  הכנסותלעומת 

מעדכון שערוך הרבעון המקביל אשתקד נבעה בעיקר  לעומת, נטו בהוצאות המימון
התמלוגים והתשלומים שנתיים מחזקות כריש ותנין אשר בגין שערוך זה נרשמה 

 210-כלעומת הכנסה של מליוני ש"ח  6-בסך של כ 2021הרביעי לשנת ברבעון  הכנסה
  .בתקופה המקבילה אשתקד מליוני ש"ח
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 מליוניהתאמת תוצאות השותפות לחלק הקבוצה בפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בישראל וסביבתה ) להלן
 ש"ח(:

 
 

 10-12/2020 10-12/2021 2020שנת  2021שנת  

     

 מהדוחות נקי רווח
 476 671 1,256 1,317 י’מד אנרג-ניו של הכספיים

 54.7% 54.7% *(54.7% 54.7% אחזקה משורשר  אחוז

 260 367 702 720 הקבוצה חלק

התאמת חלק הקבוצה בגין 
מסים נדחים שנרשמו 

 בשותפות
266 - - - 

 (94) 5 (132) (50) על ההכנסה מסים

 6 14 32 43 על מתמלוג הכנסות

 בים ישירה אחזקה תוצאות
 (4.44%) תטיס

(9) (4) (9) (1) 

 (11) (8) (47) (35) **( עלות עודפי הפחתת

התאמות בגין מכירת 
 (94) (300) (329) (524) תמר***(

 (15) (8) (29) (30) וכלליות הנהלה הוצאות

, מימון( הוצאות) הכנסות
 נטו

(19) (76) (3) (8) 

 הנקי לרווח תרומה
 והפקת חיפושי מפעילות

  וגז נפט
362 117 58 43 

 
 54.7%-ירד לכ י’מד אנרג-ניו, שיעור ההחזקה המשורשר של החברה ב2020בחודש מרס  *(

 .(59.7% -עמד שיעור ההחזקה על כ 2020)עד לחודש מרס 
 

 אגב בעבר שנוצר) ולוויתן תמר לפרויקטהעלות המיוחס  עודףשוטפת של  הפחתה **(
 (.פיתוח כהן עסקת

 
עדכנה החברה את שווי הנכסים המיוחסים לפרויקט תמר בהתאם  2021במהלך שנת  ***(

בהפסד המיוחס  לשווי ההוגן אשר נגזר מחתימה על הסכם למכירת מאגר תמר והכירה
מיליוני  224-)כ ש"ח מליוני 170 -לבעלי מניות החברה לאחר השפעת המס בסך של כ

הושלמה עסקת המכירה  2021לשנת במהלך הרבעון הרביעי .  לפני השפעת המס( ש"ח
לאחר  ש"חמליוני  40-והחברה הכירה בהפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בסך של כ

 מס. השפעת
 

 ראהבישראל וסביבתה,  וגז נפט והפקת חיפושי פעילות עם בקשר נוספים לפרטים
 -וחלק א' בדוח התקופתי  הכספיים לדוחות (1)א'23 -ו 14, 'יח12ג' עד 12, 'ז10 באורים

 .תיאור עסקי התאגיד
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 הצפוני הים באיזורחיפושי והפקת נפט וגז  פעילות (ב
 

( עצמאית בתחום הנפט והגז הפועלת באזור הים Operatorהינה חברת תפעול ) איתקה
 מפיקים ונכסים בפיתוח.  וגזהצפוני ובבעלותה נכסי נפט 

 
כפי שנכללו בדוחות הכספיים )כולל ייחוס עודפי  איתקהנתונים כספיים של  להלן

 :(העלות שנוצרו במועד העלייה לשליטה
 

  מאזן
 

 2020, בדצמבר 31 2021, בדצמבר 31 "ב(ארה ולרד במליוני)

 1 45 מזומנים ושווי מזומנים

 244 411 אחרים שוטפים נכסים

 2,513 2,785 וגז נפט של והפקה בחיפושים השקעות

 665 580 (נדחים מסים)בעיקר  אחרים נכסים

 767 767 מוניטין

 4,190 4,588 נכסים סך
   

 זכאים)ספקים,  שוטפות התחייבויות
 (ואחרים

998 335 

 1,187 955 חוב אגרותו (RBL) מבנקים הלוואות

 271 32 דלק מקבוצת הלוואה

 בעיקר) ארוך לזמן אחרות התחייבויות
 נכסים( לסילוק התחייבות

1,612 1,500 

 897 991 איתקה מניות לבעלי המיוחס הון

 4,190 4,588 והון  התחייבויות סך
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 הפסד או רווח דוח

 
 

דולר ארה"ב( מליוניב) 2021שנת   2020שנת    12/2021-10  12/2020-10  

 285 486 1,176 1,470 ממכירת נפט וגז  הכנסות

)לא כולל הוצאות  ההכנסות עלות

 פחת ותנועה במלאי(
(429) (421) (107) (116) 

 (79) (117) (346) (404) פחת הוצאות

 17 63 (2) 6 וגז נפט במלאי שינוי

 107 325 407 643 גולמי רווח

 נכסי )ירידת ערך( ערך ירידתביטול 

 452 28 (518) 277 ומוניטין ונפט גז

 (13) 7 (38) (4) נטו, אחרות הוצאות

 (48) (51) (221) (240) נטו, מימון הוצאות

 498 309 (370) 676  מסים לפני)הפסד(  רווח

 (174) (98) 84 (276) מס )הוצאות מס( הטבת

 לבעלי מיוחסה )הפסד( נקי רווח

  איתקה מניות
400 (286) 211 324 

 ערך שווהשל  הדוח בשנת תפוקה

 (KBoe)באלפים( ) נפט חביות
21,395 24,250 5,616 5,596 

 ערך שווה של ממוצעת תפוקה

)באלפים(  ליום נפט חביות

(KBoed) 

56 66 61 61 
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EBITDAX הנקי לרווח והתאמה 

 

דולר ארה"ב( מליוני) 2021שנת   2020שנת    12/2021-10  12/2020-10  

 285 533 1,144 1,418 , נטו *(הכנסות

 (98) (90) (389) (371) (OPEX) תפעוליות עלויות

 הפרשי, כלליות, הנהלה הוצאות

 ואחרות שער
(11) (10) (5) 11 

EBITDAX 1,036 745 438 198 

 (21) - (21) - עלויות חד פעמיות במזומן

 (79) (117) (346) (404) והפחתות פחת

 נכסי )ירידת ערך( ערך ירידתביטול 

 ומוניטין ונפט גז
277 (518) 28 452 

אחרות שלא  (הוצאותהכנסות )

 במזומן
10 3 7 3 

, ללא תוצאות נטו, מימון עלויות

 עסקאות גידור
(243) (233) (47) (55) 

 (174) (98) 84 (276) מס )הוצאות מס( הטבת

 לבעלי מיוחס)הפסד( ה נקי רווח

 איתקה מניות
400 (286) 211 324 

 
 

תמלוגים  הוצאותבגין עסקאות גידור, תנועות במלאי,  שמומשו )הפסדים( רווחים )בניכוי( בתוספתנטו,  הכנסות *( 
 .טנפ מכליות ועלויות

 
  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 

 24 - ב

 איתקהנתונים נוספים בקשר עם תוצאות  להלן
 

  הכנסות
 

דולר לעומת הכנסות  מליוני 1,470-בכהסתכמו  הדוח בתקופת איתקהשל  ההכנסות
 :כדלקמן הינו והרכבן אשתקד המקבילה בתקופהדולר  מליוני 1,176 -בסך של כ

 

 ממכירות הכנסות
 ארה"ב( דולר)מליוני 

2021שנת  2020שנת    12/2021-10  12/2020-10  

 129 173 585 856 נפט

 69 399 172 725 טבעי גז

Natural Gas Liquids 

(NGL)  
52 36 21 10 

 7 10 10 33 אחרות הכנסות

 עסקאות בגין )הפסד( רווח
 הגנה

(196) 373 (117) 70 

 285 486 1,176 1,470 "כסה

 
 

אלף חביות ליום(  56 בממוצעמליוני חביות ) 20.6-התפוקה בתקופת הדוח הסתכמה לכ
אלפי חביות ליום( בתקופה המקבילה  66 -מליוני חביות )בממוצע כ 24.3-לעומת כ
עבודות תחזוקה נרחבות ברשת ההולכה  וצעוב 2021בחודשי הקיץ יצוין כי . אשתקד

FORTIES PIPELINE  שנסגרה למספר שבועות וכן עבודות תחזוקה במספר מאגרים
בעקבות מגיפת הקורונה. עבודות תחזוקה אלו גרמו  2021לשנת  2020שנדחו משנת 

ירידה זו קוזזה אשתקד.  ההמקביל ההתקופבתקופת הדוח לעומת  בייצורלירידה 
חודש נובמבר , אשר ההפקה ממנו החלה בVorlichחלקית על ידי תפוקה של שדה 

 איתקה, על פי הנתונים שבידי 2022של שנת  הראשון ברבעוןכן, יצוין כי  כמו. 2020
 .ליום חביות 70-הממוצעת צפויה לעלות לכ היומית וקהלמועד פרסום דוח זה, התפ

 
 בתקופתעלה  הממוצע . מחיר מכירת הנפטוהנפטבמחירי הגז  עליה חלה הדוח בשנת
 הגז מכירת ומחיראשתקד,  לחבית דולר 44-ל בהשוואה, לחבית דולר 70-לכהדוח 

. יחד עם זאת, אשתקד חום ליחידת פני 23 לעומת חום ליחידת פני 119-ל עלה הממוצע
הופחתה חלקית כתוצאה  איתקהסך הכנסותיה של  עלהמחירים  עלייתההשפעה של 

כחלק ממדיניות ניהול  איתקה, אותן מבצעת והנפט הגז מחירי על גידור מעסקאות
לירידה בהכנסות  הביאו איתקהעסקאות אלה על הכנסות  השפעתסיכונים שלה. ה

 מליוני 373-כ בסך של ותתוספת להכנס דולר לעומת מליוני 196-של כ בסךהדוח  בשנת
  דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 
 ההכנסות עלות
-בכ הדוח בתקופת הסתכמה )לא כולל הוצאות פחת ותנועה במלאי( ההכנסות עלות

 עלותדולר בתקופה המקבילה אשתקד.  מליוני 421-דולר לעומת סך של כ מליוני 429
 לעומת, דולר לחבית 18 -לסך של כ הדוח בתקופתהסתכמה  לחבית הממוצעת ההפקה

בית נובעת חבעלות ההפקה ל יהיהעללחבית בתקופה המקבילה אשתקד.  דולר 16
  .לעיל כאמור, הדוח בתקופת ההפקהבעיקר מקיטון בהיקפי 

 
דולר  מליוני 346-כ לעומתדולר  מליוני 404-בכ הסתכמו הדוח בתקופת והפחתות פחת

דולר לחבית  19 -, כאשר הפחת לחבית גדל בתקופת הדוח לאשתקד ההמקביל הבתקופ
 תנובע לחבית בפחת העליה. דולר לחבית בתקופה המקבילה אשתקד 14 לעומת
  .2021 שנת של וברבעונים 2020 בדצמבר נכסיםה של ערך תויריד מביטול
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 ונפט גזירידת ערך נכסי  ביטול

 
ירידת  מרבית אתהקבוצה  ביטלה ,והגז הנפט במחירי התאוששות אורל, 2021 בשנת

 מליוני 227-בגין נכסי הגז והנפט בים הצפוני, בסך של כ 2020שנת בערך אשר נרשמה ה
דולר לאחר השפעת המס(, וזאת בעיקר בגין  מליוני 136-דולר לפני השפעת המס )כ

דולר  מליוני 17-דולר לפני השפעת המס )כ מליוני 28-הסכום הזה כ מתוך .GSAמאגרי 
 .2021 שנת של הרביעי ברבעון טלולאחר השפעת המס( בו

 
 והגז הנפט מחירי על גידור עסקאות

 
על מחירי  גידור בעסקאות מתקשרת איתקהמאסטרטגיית ניהול הסיכונים שלה,  כחלק
 31ליום  .collar-ו swap, עסקאות put אופציות מסוגסקאות ע באמצעות הגזו הנפט

 10.4-לאיתקה עסקאות גידור פתוחות על מחירי הנפט בהיקף של כ היו 2021, בדצמבר
במחיר מגודר חביות  מליוני 7-כבהיקף של  put -ו swap עסקאות, מתוכם מליוני חביות

 58במחיר מגודר תחתון של  collarבעסקאות  והיתרהדולר לחבית,  58-כ ממוצע של
היו  2021, בדצמבר 31דולר לחבית. בנוסף ליום  80דולר לחבית ומחיר מגודר עליון של 

, מתוכן מליוני יחידות חום 313 -בהיקף של כעסקאות פתוחות על מחירי הגז  לאיתקה
במחיר מגודר ממוצע של יחידות חום  מליוני 240 -בהיקף של כ swap -ו putעסקאות 

פני  60במחיר מגודר תחתון של  collarוהיתרה בעסקאות  פני ליחידת חום 60-כ
עסקאות הגידור האמורות  שוויפני ליחדת חום.  94ליחידת חום ומחיר מגודר עליון של 

"ח(. ש מליוני 1,407-דולר )כ מליוני 452 -של כ התחייבות משקף 2021, בדצמבר 31ליום 
 סוף עד הצפויה מהתפוקה 60% מעלגידרה  איתקה 2021, בדצמבר 31כי ליום  יצוין
 .2023 בשנת הצפויה מהתפוקה 30% -וכ 2022 שנת

 
 נטו, מימון הוצאות

 
 221-דולר לעומת סך כ מליוני 240-כ של בסך הסתכמו הדוח בתקופתהמימון  הוצאות

ימון יצוין כי בתקופת הדוח הוצאות המ. אשתקד המקבילה בתקופהדולר  מליוני
מליוני דולר אשר נרשמו בקשר עם ביצוע מימון מחדש  56 -כוללות הוצאות בסך של כ

 באיתקה.
 

 לדוחות (1()3)א'23 -ו 14, 'יט12', ו10 באורים ראה, איתקהנוסף אודות פעילות  למידע
 תיאור עסקי התאגיד. -וחלק א' בדוח התקופתי הכספיים 
 
 
 

 נוספות פעילויות (ג
 

 ודלק נכסים דלק ישראל
 

לרווח הנקי ודלק נכסים דלק ישראל  ן של החברותבתקופת הדוח הסתכמה תרומת
המיוחס לבעלי מניות החברה )כולל רווח מימוש חלק מהתמורה הנדחית והאופציות 

לדוחות  (1)'ח10מליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור  63-כב לעיל( 2כאמור בפרק 
 הכספיים.

 
  

 
  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 

 26 - ב

 

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה . ב
 

 מתקשרת שעימם העיקריים המטבעות של החליפין ושערי לצרכן המחירים מדד נתוני להלן 
 :הקבוצה

 

 ליום

שער החליפין 
היציג של 

דולר של ה
 ארה"ב
 בש"ח

החליפין  שער
היציג של 

 "טהליש
  ידועמדד 

 בנקודות *(

    

 102.49 4.203 3.110 2021 בדצמבר 30

 100.09 4.392 3.215 2020 בדצמבר 31

    

 % % % בתקופהשיעור השינוי 

    

 2.40 (4.30) (3.27) 2021 שנת

 (0.60) (3.69) (6.97) 2020 שנת

 0.30 (4.88) (7.79) 2019 שנת

 
 .2014 ממוצע - בסיס מדד *( 
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 היבטי ממשל תאגידי . ג
 

 תאגידית ותרומות  אחריות .1
 

 פעילות. וסביבתיים חברתיים בהיבטים התאגידית האחריות לעקרונות מחויבתדלק  קבוצת
"צ( חלהקבוצה למען הקהילה נעשית במרוכז באמצעות קרן דלק למדע לחינוך ולתרבות )

 . הקבוצה של( 100%) בת חברהקרן דלק(,  -)להלן 
 

, התרבות, הרווחה היהודית לצורך עידוד וסיוע לקידום החינוך, המורשת פועלת דלק קרן
הפועלים בתחומים הנ"ל הקהילתית והמדע בישראל. סיוע זה מתבטא הן בתרומות למוסדות 

יסודיים. כמו -והן במתן מלגות לסטודנטים במוסדות אקדמאים ותלמידים במוסדות חינוך על
 לנזקקים שונים, בעיקר באמצעות גופים העוסקים בסיוע ועזרה לנזקקים. דלק קרןכן  תורמת 

 
בשנת ש"ח, בהתאמה.  אלפי 68 -"ח וכשמליוני  1.7-קרן דלק כ תרמה 2021 -ו 2020 בשנים

  התרומות הועברו למטרות חינוך ורווחה לנזקקים. 2021
 
  תכנית אכיפה .2

 
 בהתאם, ערך ניירות בתחום פנימית אכיפה תכנית החברה אימצה 2012 נובמבר בחודש

 קיימים נהלים רועננואו /ו הוכנו זו במסגרת. ערך ניירות רשות פרסמה אותם לקריטריונים
 דירקטוריון אישר 2016 מרס בחודש. אכיפה וועדת הפנימית האכיפה על ממונה ומונתה
 ועדכון בחברה שנערך ציות סקר עדכון על שהתבסס הפנימית האכיפה לתכנית עדכון החברה
חדש בחברה  ציות סקר נערך 2019 שנת במהלך. הסקר ותוצאות הדין לשינויי בהתאם הנהלים

 של תכנית האכיפה.  ורענוןלצורך בדיקה 
האכיפה בחברה, עדכון נהלים  לתכניתאישר דירקטוריון החברה עדכון  2022 מרץ בחודש

 ועדכון קוד האתי של החברה. 
 

 בלתי ודירקטורים ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים .3
 תלויים

 
החברה קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות  דירקטוריון (א

שכן לדעת הדירקטוריון המספר המזערי הנ"ל  שנייםית יעמוד עלחשבונאית ופיננס
עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות  המוטליםמאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות 

של החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים 
דירקטורים ומתוכם  6, מכהנים בחברה הכספיים הדוחות אישורואישורם. נכון למועד 

 דירקטורים הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.  2
 

, הכספיים הדוחות את המבקר, החשבון רואה, בחברה העבודה נוהל פי על, כן כמו
 לרשות עומד והוא, הכספיים בדוחות דנים שבה דירקטוריון ישיבת לכל מוזמן

 .הכספיים הדוחות עם בקשר והבהרה הסבר כל למתן הדירקטורים
 

 ם: ינהדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית ה (ב
מונתה הגברת רות דהן  2020באוגוסט  25ביום  - "צית(דח) פורטנוירות דהן הגב' 

 מיומנות חשבונאית פיננסית. תכדירקטורית חיצונית בחברה בעל פורטנוי
בחברה.  לדירקטור ארז אודי מר מונה 2020 ביוני 29 ביום - )דירקטור רגיל( ארז אודימר 

דירקטוריון החברה קבע, על סמך הצהרתו של מר אודי ארז כי הינו דירקטור בעל 
 מיומנות חשבונאית פיננסית.

 .התקופתי לדוח' ד בפרק 26 תקנה ראו הרלוונטיים וניסיונם השכלתם לפירוט 
 
מר רוני מילוא מכהן כדירקטור בלתי תלוי. יחד עם זאת,  - תלויים בלתי דירקטורים (ג

הדירקטורים הבלתי  את "ההוראות בדבר שיעור בתקנונהלא אימצה  החברהכי  יצוין
 )ה'( לחוק החברות. 219בסעיף  םתלויים" כהגדרת
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 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד   .4

 
 פרטי המבקר הפנימי נכון למועד הדוח א(
 

 גנה גלי : המבקר הפנימישם  (1
 
 1.1.2016 : תאריך תחילת כהונתו (2
 
 :הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד (3

( MAרואה חשבון, בוגר מנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות, ומוסמך )
(, מבקר CISAבמינהל ציבורי וביקורת פנימית, מבקר מערכות מידע מוסמך )

( מוסמך בסיכונים CRMAסיכונים מוסמך )(, מבקר ניהול CIAפנימי מוסמך )
 (.CRISCובקרת מערכות מידע )

 
לחוק הביקורת  8-)א( ו3המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיפים  (4

)ב( לחוק 146( ובסעיף חוק הביקורת הפנימית -)להלן  1992-הפנימית, תשנ"ב
 (.חוק החברות -)להלן  1999-החברות, תשנ"ט

 
ינו עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית המבקר הפנימי א (5

כספק חיצוני. בנוסף, מעניק המבקר פנימי לחברה שירותי בחינת אפקטיביות 
הבקרות של תהליכים בקשר עם הבקרה הפנימית על הדוח הכספי של החברה 

(ISOX)המבקר הפנימי הינו , וזאת על בסיס בקרות שהוגדרו על ידי החברה .
 משרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן.שותף ב

 
 המבקר הפנימי אינו ממלא בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.  (6
 
י והשותף הכללי ’מד אנרג-המבקר הפנימי מכהן גם כמבקר הפנימי בתאגידים ניו (7

י )אין בכהונתו בתאגידים האמורים כמבקר פנימי כדי ליצור ניגוד ’מד אנרג-בניו
 .תפקידו כמבקר פנימי בחברה( עניינים עם 

 
המבקר הפנימי אינו בעל עניין בחברה או קרוב של בעל עניין בחברה וכן אינו  (8

 רואה החשבון המבקר או מי מטעמו.
 
 המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה.  (9
 

 דרך המינוי של המבקר הפנימי ב(
 

בנובמבר,  26מינויו של מר גנה כמבקר הפנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום 
לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, לאחר שזו מצאה אותו בעל  2015

הכישורים המתאימים למילוי התפקיד, בין היתר, לאור התמחותו וניסיונו העשיר 
כי הוא עומד בכל דרישות הכשירות  בתחום הביקורת הפנימית, ולאחר שמר גנה הצהיר

פי דין, ובהתחשב, בין היתר, באופי -הנדרשות לשם מילוי תפקידו כמבקר פנימי על
 החברה, גודלה, היקף ומורכבות פעילותה. 

 
 זהות הממונה על המבקר הפנימי ג(

 
 הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר הדירקטוריון של החברה.
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 העבודה של המבקר הפנימי לשנת הדוחתכנית  ד(

 
פי תכנית עבודה שנתית בתיאום עם יו"ר הדירקטוריון -המבקר הפנימי בחברה פועל על

 ומנכ"ל החברה ובאישור ועדת הביקורת.
תכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה, בכפוף לאישורה 

 הפורמאלי של ועדת הביקורת.
 

 בקביעת תכנית העבודה של הביקורת הפנימיתהשיקולים 
 

תכנית הביקורת השנתית נקבעה, בין היתר, בהתחשב בשיקולים הבאים: סיכונים 
טבועים בפעילותה של החברה, ניסיון שנים קודמות, פוטנציאל ליעילות וחסכון, 

 רגולציה ותקנות החלות על החברה וכן בדיקת יישום דוחות ביקורת קודמים.
 

ית העבודה נקבע, בין היתר, בהתבסס על סקר סיכונים שהוכן על ידי המבקר תוכן תכנ
במסגרת תכנית עבודת  .2017בנובמבר,  28הפנימי ואושר בוועדת הביקורת מיום 

 , יבוצע עדכון לסקר הסיכונים לקביעת יעדי הביקורת.2022הביקורת הפנימית לשנת 
 

ים הנבדקים מידי שנה, הכל בתכנית העבודה קיימים נושאים רגולטוריים מסוימ
בהתחשב בכך כי מדובר בחברה המחזיקה בחברות מוחזקות ולחברות המוחזקות 
העיקריות מבקר פנימי נפרד וועדות ביקורת עצמיות. תכנית הביקורת השנתית מוצעת 

 על ידי מבקר הפנים. דגשים מיוחדים מתווספים מעת לעת על ידי ועדת הביקורת.
 

לחוק החברות אשר בוצעו בשנת הדוח, נבדקות על ידי  270עסקאות כאמור בסעיף 
המבקר הפנים כחלק מתכנית העבודה השנתית שלו. כמו כן, עסקאות מהותיות אחרות 

 ידי מבקר הפנים על פי תכנית ביקורת שנתית.  -נבחנות על
 

בהיות החברה חברה מחזיקה בחברות מחזיקות, מתחלקת תכנית הביקורת לשני 
 :חלקים עיקריים

 
ביקורת על פעילותה של החברה עצמה )בנושאים הכוללים, בין היתר, עמידה  (1

בנהלים, בקרת עלויות, ניהול כספי החברה, נהלי דיווח, ציות לחוקים ובקרת 
 קיום החלטות(.

 
 מעקב שוטף אחר הביקורת בחברות מוחזקות, כמפורט להלן. (2

 
 ביקורת של חברות מוחזקות מהותיות ה(

 
הפנימית כוללת מעקב שוטף על קיומה ונאותות פעילותה של הביקורת הביקורת 

 הפנימית בכל החברות המוחזקות, באשכול החברות של החברה.
בכל החברות המוחזקות המהותיות של החברה, פועלים מבקרים פנימיים )כעובדי 

ים חברה או במיקור חוץ(. דוחות הביקורת נדונים בוועדות הביקורת ו/או בדירקטוריונ
 של תאגידים אלו שבהם מכהנים דירקטורים שהינם נושאי משרה בחברה. 

 
 היקף העסקה ו(

 

והמבקרים הפנימיים הנוספים המועסקים  המבקר הפנימיהיקף שעות העבודה של 
, הסתכם בחברות הבנותבשירותי מיקור חוץ וכשכירים, בחברה ובביקורת הפנימית 

 שעות עבודה שנתיות. 2,100-כל 2021בשנת 
 

לדעת דירקטוריון החברה, תכנית העבודה של המבקר הפנימי וכן היקפי השעות 
שנקבעו למימושה, תואמים את צרכי החברה. לחברה אפשרות להרחיב את היקף 

 השעות האמור במידת הצורך.
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   המבקרים חשבון רואי שכר .5
 

 

 

 

  
2021 

 
2020 

שירותי ביקורת  
 ומס

אחריםשירותים  שירותי  
 ביקורת ומס

שירותים 
 אחרים

 אלפי ש"ח 

 בבעלות מטה וחברות החברה
     מלאה

 קסיררפורר גבאי את  קוסט
- 300 1,893 - 

 )*( אלמגור זהר ושות' בריטמן
 

1,600 - - - 

     אחרות מאוחדות חברות

 מוגבלת שותפות י’מד אנרג-ניו     
    

וזיו  קסיררפורר גבאי את  קוסט
מבקרים  ,רואי חשבון האפט

שותפות  י’מד אנרג-ניומשותפים ב
 מוגבלת

2,009 2,435 2,078 2,974 

 - 22 - - חייקין סומך

Ithaca Energy Limited 
    

Deloitte & Touche LLP, UK 2,175 - - - 

EY UK  126 609 2,952 - 

 

 

, למנות את בריטמן אלמגור זהר החברה כללית של בעלי מניות , הוחלט באסיפה2021במאי  12 ביום (*)

 ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה וחברות המטה, במקום קוסט פורר גבאי את קסירר.
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 הכספיים הדוחות אישור הליך בדבר גילוי .6
 

 . הכספיים הדוחות אישור ועל בחברה העל בקרת על המופקד האורגן הוא החברה דירקטוריון
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  זניחות עסקאות סיווג .7

 
ים מנחים וכללים לשם סיווגה והחליט דירקטוריון החברה לאמץ קו 2009, באוגוסט 30 ביום

 1970-של עסקה כעסקה זניחה כאמור בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל
ענין המפורטות בדוחות הכספיים תקנות הדיווח( הן בקשר עם עסקאות עם בעלי  -)להלן 

 והן בקשר עם עסקאות בעלי שליטה. 
 

 :הבאים התנאים כל בה יתקיימו אם זניחה כעסקה תחשב עסקה כי קבע החברה דירקטוריון
 

מההון העצמי של החברה בנטרול זכויות מיעוט,  0.1%העסקה אינו עולה על  סכום (א
 בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שפרסמה. 

 
 (.החברות בחוק המונח)כמשמעות  חריגה עסקה איננה היא (ב

 
 .איכותית מבחינה גם זניחה הינה העסקה (ג

 
 העסקה זניחות תיבחן( שנים מספר פני על נכס השכרתשנתיות )לדוגמא, -רב בעסקאות (ד

 (.לעיל המצוין הסכום על עולה השנתי ההשכרה סכום האם)לדוגמא,  שנתי בסיס על
 
 הביטוחיביטוח תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי  בעסקאות (ה

 הניתן.

 
של עסקאות שלובות או מותנות תיבחן  זניחותןעסקה תיבחן בפני עצמה, אולם  כל (ו

 באופן מצרפי.

 
בהם תתעורר שאלה לגבי יישום הקריטריונים שלעיל, תפעיל החברה שיקול  במקרים (ז

דעת ותבחן את זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והקווים 
 המנחים שלעיל. 

 
הביקורת של החברה  ועדת ה, החליט2019במאי,  29 -ו 2017ביוני,  15, 2014בדצמבר,  28 בימים
 :כדלקמן ולהוסיף החברה של זניחות עסקאות נוהל את לעדכן

 
עסקה במסגרתה תתקשר החברה בהסכמים משותפים לקבלת שירותי יעוץ מעובדים או 

גולציה, פיננסים ו/או השקעות, צדדים שלישיים בתחומים שונים לרבות, אך לא רק: משפט, ר
מס ותקשורת, תיחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל הכללים הקיימים בנוהל עסקאות 

מיליון ש"ח וכן  2זניחות של החברה ובלבד שהיקף ההוצאות נשוא העסקה אינן עולות על 
ה שתנאי ההתקשרות לגבי החברה אינם שונים מתנאיה לגבי החברה הקשורה או בעל השליט

בשים לב לחלקם היחסי. ביחס לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת 
הזניחות על בסיס שנתי )לפי שנה קלנדרית(. לדוגמה, בהתקשרות למספר שנים, כהיקף 

 העסקה יחושבו דמי הייעוץ/השכר השנתי/ים שישולם/מו. 
 הזניחות שהוגדר.מדי שנה, תבחן ועדת הביקורת כי עסקאות כאמור, עומדות ברף 

 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                            
 

 

 33 - ב

 
 
 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי . ד
 
 

 חשבונאיים קריטיים  אומדנים .1
 

 
 .הכספיים לדוחותב' 2 באור ראה - עיקריים חשבונאיים אומדנים בדבר למידע

 
 
 
 המאזן תאריך לאחר אירועים .2
 

 תאריך המאזן ראה פרק א' לדוח הדירקטוריון. לאחר מהותייםאירועים  לעניין
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 חוב אגרות למחזיקי ייעודי גילוי . ה
 :2021בדצמבר  31נכון ליום  החברה ידי על שהונפקו החוב אגרות לגבי נתונים להלן .1

 סדרה

מועד 
 הנפקה

)לרבות 
 הרחבות(

ע.נ. 
 מקורי

 יתרת ע.נ
ליום 

 תנאי הצמדה שיעור ריבית נקובה 31/12/2021

יתרה 
בספרים 

 ליום
31/12/2021 

לשלם ריבית 
שנצברה בספרים 

 31/12/2021ליום 
 מועדי פרעון 
 )קרן/ריבית(

שווי 
בורסה 

 ליום
31 

 בדצמבר
 פרטי נאמן 2021

 *(יח'
11/2009 
6/2010 
7/2011 

1,062 177 

%6.1  
 1/6/2021החל מיום 

 30/12/2021ועד ליום 
%6.35  

מדד המחירים 
 2 197 לצרכן

-ו 30/4תשלום ריבית במועדים 
 31/10ותשלום קרן במועד  31/10

 2020-2022בכל אחת מהשנים 
206 

בע"מ,  2007רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 
, 03-6389200ת"א. טלפון:  14יד חרוצים 

 אלעד סרקיס

 140 560 11/2010 *(יט'

%4.65  
  1/6/2021החל מיום 

 30/12/2021ועד ליום 
%4.90  

מדד המחירים 
 1 152 לצרכן

-ו 10/5תשלום ריבית במועדים 
 10/11ותשלום קרן במועד  10/11

 2020-2022בכל אחת מהשנים 
157 

, ת"א. 113הרמטיק קפיטל בע"מ, הירקון 
 , צורי גלילי.03-5544553טלפון: 

 לא'

2/2015 
6/2015 
10/2015 
2/2017 

3,276 2,208 

עד מועד הורדת 
 -( 22/3/20הדירוג )
%4.3  

 23/3/20החל מיום 
 שיעור הריבית 

%5.3  
  1/6/2021החל מיום 
%5.55   

החל מיום 
30/12/2021 

%5.3  

,2082 ללא הצמדה  - 
-ו 20/8תשלום ריבית במועדים 

 20/2ותשלום קרן במועד  20/2
 2020-2025בכל אחת מהשנים 

2,205 
( בע"מ, הירקון 1975הרמטיק נאמנות )

 , דן אבנון03-5274867, ת"א. טלפון: 113

 441 521 2/2018 לד'

עד מועד הורדת 
 –( 22/3/20הדירוג )
%4.48  

 23/3/20החל מיום 
5.48%שיעור הריבית   

  1/6/2021החל מיום 
%5.73  

החל מיום 
30/12/2021 

%5.48  

 3 441 ללא הצמדה

-ו 30/6ריבית במועדים תשלום 
 31/12ותשלום קרן במועד  31/12

( בכל 31/12/2022)למעט ביום 
 2020-2028אחת מהשנים 

( בע"מ, הירקון 1975הרמטיק נאמנות ) 441
 , דן אבנון03-5274867, ת"א. טלפון: 113

 לה'
6/2021 
7/2021 
11/2021 

837 837 %7.2  - 837 ללא הצמדה 
-ו 30/6תשלום ריבית במועדים 

 31/12קרן במועד  מיותשלו 31/12
 2023-2027בכל אחת מהשנים 

905 
חברה לשירותי נאמנות בע"מ,  -משמרת 

-03, ת"א, טלפון: 48רחוב מנחם בגין 
 .קצב, רו"ח ועו"ד רמי 6374335/4

 10/2021 לו'
12/2021 

429 429 %.26  5 429 ללא הצמדה 

-ו 30/4תשלום ריבית במועדים 
)תשלום ראשון ביום  31/10

קרן במועד  מיותשלו( 30/04/22
-2024בכל אחת מהשנים  30/04
2028 

443 
, יד חרוצים נאמנויות בע"מרזניק פז נבו 

מיכל , 03-6389200ת"א. טלפון:  14
 , עו"דראשוני-אבטליון
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 *( נכון למועד פרסום הדוח אגרות החוב )סדרות יח' ויט'( נפרעו במלואן בפרעון מוקדם.
 
 

בינואר  31ביום  S&Pפרסמה מעלות אשר אגרות החוב(, - לעניין דוח דרוג של אגרות החוב )סדרות יג', כב', לא', לג', לד'( שהנפיקה החברה )להלן בפסקה זו .2
-2021)מס' אסמכתא:  2021 בינואר 31 דוח מיידי של החברה מיום ראה, ilB - developing -ל ilCCC - developing -, לפיו עלה דירוג אגרות החוב מ2021

 ( אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה. 01-012097
 
 

בנובמבר,  23ביום מדרוג שפרסמה  אשראגרות החוב(, - כב', לא', לג', לד'( שהנפיקה החברה )להלן בפסקה זו ',יט ',יחאגרות החוב )סדרות דוח דירוג ל לעניין .3
-2021-15)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר,  23 לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיוםעם אופק יציב.  Baa3.il -לעלה דירוג אגרות החוב לפיו  ,2021

  ( אשר המידע המופיע בו מובא בזאת על דרך של הפניה.170172
 
 

עם תחזית יציבה , ראה דוח מיידי של החברה  BBB- -, לפיו עלה דירוג החברה ל2021בדצמבר  30ביום  S&Pאשר פרסמה מעלות  החברהדוח דירוג  לעניין .4
עם מחזיקי  הנאמנותלתיקון שטר  בהתאם .הפניה של דרך על בזאת מובא בו המופיע המידע אשר( 2021-15-116443: כתא)מס' אסמ 2021בדצמבר ,  30מיום 

בדצמבר  30דירוג החברה,  עודכן בו למועד עדוזאת  2021ביוני  1מיום  החל 0.25% של בשיעור ריבית נוספהלד' -ו' לא', יט' , יחאגרות החוב של הסדרות 
2021. 
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 (חוב אגרות) פיננסיות מידה אמות

 אגרות מחזיקי לבין החברה שבין הנאמנות לשטרי תיקון על החברה חתמה 2020בחודש יוני  .1
 :כדלקמן מיידי פירעון עילות נקבעו לפיו, השונות הסדרותמ החוב

 את יעמידו לא החוב אגרות ומחזיקי הנאמן 2021 במאי 31 ליום שעד התקופה במשך -
 החברה עסקי מצב על, ורק אך, המבוססות טענות סמך על מיידי לפירעון החוב אגרות

 של נמוך דירוג שעניינה העילה מכוח או/ו לשטר התיקון פרסום במועד שהוא כפי
  .החברה של החוב אגרות

 עילת תחול לא 2021 בשנת ראשון רבעון בגיןהכספיים  הדוחות פרסום מועד עד -
 שהחל לדוחות ביחס. נמוך עצמי הון לעניין הנאמנות בשטרי הכלולה המיידי הפירעון

 עילת למחזיקים תקום 2023 בשנת השנתיים לדוחות ועד 2021 בשנת השני מהרבעון
 ההון וכן בשערוכים שמקורן הון תוספות בהפחתת העצמי ההון אם מיידי פירעון
. לשטר בתיקון זה לעניין שנקבעו ממדרגות נמוכים יהיו בדוחות שמופיע כפי העצמי

 עילת החוב אגרות למחזיקי תקום ואילך 2024 לשנת הראשון הרבעון מהדוח החל
ליום  .ח"ש מיליארדי 2.6-מ יפחת החברה בדוחות שיופיע העצמי ההון אם מיידי פירעון

 ש"ח. מליוני 2,604עומד ההון העצמי של החברה על סך  2021 בדצמבר 31
 עילת תחול לא 2021 בשנת ראשון רבעון בגיןהכספיים  הדוחות פרסום למועד עד -

 לדוחות ביחס. למאזן עצמי הון יחס לעניין הנאמנות בשטרי הכלולה המיידי הפירעון
 מדרגות נקבעו 2023 בשנת השנתיים לדוחות ועד 2021 בשנת השני מהרבעון שהחל
 עוקבים רבעונים שני במשך בהן תעמוד לא החברה שככל, למאזן עצמי הון יחס לעניין
 תקום 2024 לשנת הראשון הרבעון מדוח החל. מיידי פירעון עילת למחזיקים תקום

 דוחות פי על למאזן עצמי הון שיחס ככל מיידי פירעון עילת החוב אגרות למחזיקי
עומד  2021בדצמבר  31ליום  .עוקבים רבעונים שני במשך 20%-מ יפחת( סולו) החברה

 .33%-היחס האמור על כ
 

: זה ובכלל, החברה של נוספות שונות והתחייבויות הצהרות נכללו לשטר התיקון במסגרת
 או/ו מכירה או/ו דיבידנדים או/ו הון מהנפקות בתקבולים שייעשו לשימושים בנוגע( א)

 בבנקים ערך ניירות או/ו כספים להפקיד שלא התחייבות( ב; )מסוימים נכסים של שעבוד
 לרכוש שלא התחייבות( ג; )שנקבעו חריגים למעט, בשליטתה בחברות  או בחברה הנושים
 נושים כלפי כספיות התחייבויות ליטול או/ו אשראי ליטול או/ו השקעות לבצע או/ו נכסים

 בתקופה( ד; )שנקבעו חריגים למעט, מסוימים אשראי הסכמי של תנאים לשנות או/ו פיננסיים
 לא החברה, שנקבעו סכומים על יעלו לא החברה של והכלליות ההנהלה הוצאות: הקובעת

 בהן יש השליטה שלבעל בעסקאות יתקשרו לא בשליטתה ותאגידים החברה, חלוקות תבצע
 החברה(, בדוחות כמפורט קיימות והתקשרויות משרה נושאי ביטוח למעט) אישי עניין

 התחייבויות( ה; )החברה של חוב אגרות ירכשו ולא ימכרו לא בשליטתה פרטיים ותאגידים
 הנאמנים טרחת ושכר בהוצאות לשאת התחייבות( ו; )לנאמנים שונות הודעות למתן

 תקים לשטר התיקון פי על החברה מהתחייבויות איזו של הפרה כי, נקבע כן כמו. ושלוחיהם
 שניתנו הבטחונות כל למימוש וזכות מידי לפירעון עילה החוב אגרות ולמחזיקי לנאמנים
 .לנאמנים

 
אושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב מהסדרות השונות של החברה  2021במאי,  30ביום 

 :לשטר הנוסףהנאמנות של כל אחת מהסדרות. להלן עיקרי תיקון  לשטר נוסףתיקון 
( )כדי BBB-רוג מינימאלי של )בחינת קובננט הדירוג, לפיו על החברה לעמוד בדי -

שהחברה תעמוד בדרישה זו נדרש דירוג של אחת מחברות הדירוג )אין דרישה לשתי 
 . 2021בספטמבר,  15חברות דירוג(( נדחתה בשלב ראשון ליום 

 15החברה התחייבה לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ליום  -
 הסכומים שיתקבלו מהנפקה כאמור. ולהעביר לנאמנים את  2021בספטמבר, 

הדירוג ידחה אוטומטית  , קובננט2021בספטמבר,  15ככל שהדירוג לא יעלה עד ליום  -
, ובלבד שהחברה תפקיד לחשבון הנאמנים את 2022במרס,  31במספר פעימות עד ליום 

מלוא הסכומים הנדרשים לפירעונות קרן וריבית אגרות החוב ברבעון הראשון לשנת 
באוקטובר,  15, 2021בספטמבר,  15בכל פעם( בימים:  25%בארבע פעימות שוות ) 2022
. יצוין כי למועד אישור הדוחות הכספיים, 2021בדצמבר,  15-ו 2021בר, בנובמ 15, 2021

מיליארד ש"ח בהתאם למועדים  1.152-הפקידה החברה בשלוש פעימות סך כולל של כ
 האמורים כפי שהתחייבה בתיקון לשטר.
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, אושר תיקון שלישי לשטרי הנאמנות לפיו חלף ההפקדה הרביעית 2021בחודש נובמבר 

החברה תקדים פרעונות קרן וריבית של אגרות החוב שחלים  2021בדצמבר  15ביום 
. בנוסף, אושר כי במועד 2021בדצמבר  19אשר ישולמו ביום  2022במרס  31עד ליום 

כנגד העברת המימון  י’מד אנרג-ניומהון שותפות  6%-הקדמת התשלומים ישוחררו כ
כן התחייבה  המוקדם. כמו שגויס בגינם )אגרות חוב )סדרה ל"ו( לטובת הפרעון

בע"מ לטובת מחזיקי  ןלוויתהקבוצה לשעבד את החזקותיה בחברת דלק תמלוג על 
בויותיה יכל התחיעמדה בהחברה  2021, בדצמבר 31ליום  אגרות חוב סדרות אלו. 

  כאמור.
 מליוני 50ש"ח לפי החלוקה הבאה:  מליוני 125החברה התחייבה לגיוסי הון בהיקף של  -

 .2021באוקטובר,  16יום ש"ח נוספים עד ל מליוני 75 -ו, 2021באוגוסט,  5יום ש"ח עד ל
החברה תבצע החברה ביצעה את ההנפקות האמורות במועדים שהתחייבה כאמור. 

, ככל שדירוג החברה 2022בינואר,  5יום מיליון ש"ח עד ל 75גיוס הון נוסף בהיקף של 
מסתכמים הון הגיוסי , סך 2022ינואר, ב 5עד  (BBB-)לא יעלה לדירוג מינימאלי של 

מיליון ש"ח מותנים למקרה שלא  75)מתוכם  ש"ח מליוני 200מצטבר של להיקף 
מאחר שדירוג אגרות החוב עלה, החברה לא תתבצע העלאת דירוג עד למועד האמור(. 

  נדרשה לבצע גיוס הון.

בעלי אגרות החוב תיקון רביעי  אושר באסיפות 2022לאחר תאריך המאזן, בחודש מרס  -
 2022במרס,  9לשטרי הנאמנות של אגרות החוב הישנות. על פי התיקון הרביעי, ביום 

קרן, ריבית והפרשי הצמדה של אגרות החוב מלוא ביצעה החברה פרעון מוקדם של 
-יט'. הסכום הכולל ששולם על ידי החברה בגין הפרעון המוקדם כאמור הינו כ-יח' ו
 2022 במרס,  7נות ביום מני ש"ח. בנוסף, בהמשך לתיקון הרביעי לשטר הנאמליו 385

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  832,921,104רכש חליפין  במסגרתה הוחלפו  החברה הצעתביצעה 
ש"ח ע.נ  852,911,210 -לכלל ההסדרה לאותו מועד( ל 37.72%-סדרה לא' )המהוות כ

 ים ממוצע ארוך יותר.אגרות חוב סדרה לד', אשר הינו בעלות משך חי
 

 בהיקףהנפיקה החברה סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה ל"ה(  2021נובמבר עד  בחודשים יוני .2
 החברה התחייבה' לה סדרה החוב לאגרות הנאמנות שטר במסגרת ש"ח.מליוני  837-של כ
 :כלהלן

במלואן, החברה לא תיצור שעבודים  תיפרענהלה' לא  סדרהכל עוד אגרות החוב  .א
שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי 
כלשהו, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם את אחת מבין 

( 2אגרות החוב סדרה לה',  מחזיקיקבלת הסכמה מראש של   (1  :הבאותהחלופות 
 שוטף שיעבוד תיצירבעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי 

באותה דרגה פרי פסו על פי יחס חובות  שהינו, 'לה סדרה חוב אגרות מחזיקי לטובת
העמדת ערבות בנקאית אוטומטית   (3אגרות החוב,  החברה לצד השלישי ולמחזיקי
 בשטר שנקבעו לתנאים תאםבה והכללה',  סדרהלטובת מחזיקי אגרות החוב 

 עומדת החברה בהתחייבותה זאת. 2021, בדצמבר 31. ליום הנאמנות

 

 :כלהלן הפיננסיות המידה באמות לעמוד התחייבה החברה .ב

מליוני  1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ -
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. -על ש''ח
-כ של בסך החברה מניות לבעלי המיוחס ההון הסתכם 2021, בדצמבר 31 ליום

  ש"ח.מליוני  2,604

 31הדוחות ליום  החל ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום -
 יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים,של החברה לא  ההון העצמי, 2021בדצמבר, 

פי דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו(  -מסך המאזן על 12.5%משיעור של 
החל ממועד הבדיקה החל במועד פרסום  המבוקרים או הסקורים, לפי העניין.

לא  ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור 2022במרס,  31הדוחות ליום 
 2021 ,בדצמבר 31ליום   .15%משיעור של  יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים,

 .33% -בכמסתכם יחס זה 

מליוני ש"ח, או היחס של  1,650ככל שההון העצמי של החברה יפחת מסך של  -
במועדי הבדיקה עד  13.5%-הון העצמי לסך המאזן סולו, כמפורט לעיל יפחת מ

במועדי הבדיקה  16%-, או מ2021בדצמבר  31למועד פרסום הדוחות ליום 
 .0.25%-ב יגדלהבאים,  שיעור הריבית על אגרות החוב 
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חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה  לבצעלא התחייבה החברה  .ג
לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד )כהגדרתם בחוק החברות(, אלא אם מתקיימים 

( ההון העצמי לא 1)לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים להלן: 
הפרה של אחת ( החברה אינה ב2ש"ח בעקבות החלוקה;  מליוני 2,000יפחת מסך של 

לא  (3או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב; 
  .מיידי התקיימה עילה לפירעון

 
עילות לפרעון מיידי של אגרות החוב סדרה לה', הכוללות, בין היתר, נקבעו בשטר הנאמנות 

במקרה של העמדה כאמור לעיל, ארועי הפרה צולבת ) ,אי עמידה של החברה בהתחייבויותיה
רועים הקשורים לשינוי בעסקי החברה יאאחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(, לפרעון של חובות 

   נוספים.ארעים כן כפי שנקבעו בשטר הנאמנות ו ,שינוי שליטהאו ב
 

מד -ניושל  ההשתתפותיחידות  153,334,217הקבוצה להבטחת פרעון אגרות החוב שיעבדה 
 .י’אנרג

 
 בהיקף, הנפיקה החברה סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה לו'( 2021 דצמבר -אוקטובר יםבחודש .3

 החברה התחייבה' ול סדרה החוב לאגרות הנאמנות שטר במסגרת. מליוני ש"ח 429 -של כ
 :כלהלן

 

כל עוד אגרות החוב סדרה לו' לא תיפרענה במלואן, החברה לא תיצור שעבודים  .א
מים או העתידיים, לטובת צד שלישי שוטפים על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיי

כלשהו, להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם את אחת מבין 
( בעת 2(  קבלת הסכמה מראש של מחזיקי אגרות החוב סדרה לו', 1החלופות הבאות: 

ועונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, יצירת שיעבוד שוטף 
חוב סדרה לו', שהינו באותה דרגה פרי פסו על פי יחס חובות לטובת מחזיקי אגרות 

(  העמדת ערבות בנקאית אוטומטית 3החברה לצד השלישי ולמחזיקי אגרות החוב, 
לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרה לו', והכל בהתאם לתנאים שנקבעו בשטר הנאמנות.  

 עומדת החברה בהתחייבותה זאת. 2021בספטמבר,  30ליום 
 

 התחייבה לעמוד באמות המידה הפיננסיות כלהלן:החברה  .ב
ליוני מ 1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ -

פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. -ש''ח על
-כ של בסך החברה מניות לבעלי המיוחס ההון הסתכם 2021, בדצמבר 31 ליום

 מליוני ש"ח. 2,604
 31החל ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום הדוחות ליום  -

, ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, 2021בדצמבר, 
פי דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו(  -מסך המאזן על 12.5%משיעור של 

קה החל במועד פרסום המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. החל ממועד הבדי
ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור לא  2022במרס,  31הדוחות ליום 

 2021 בדצמבר, 31ליום  .15%יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 
 .33% -בכמסתכם יחס זה 

 
החברה התחייבה לא לבצע חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה  .ג

לם או תחלק כל דיבידנד )כהגדרתם בחוק החברות(, אלא אם מתקיימים לא תכריז, תש
( ההון העצמי לא 1)לפני ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים להלן: 

( החברה אינה בהפרה של אחת 2מיליון ש"ח בעקבות החלוקה;  2,000יפחת מסך של 
( לא 3י אגרות החוב; או יותר מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנא

 התקיימה עילה לפירעון מיידי. 
בשטר הנאמנות נקבעו עילות לפרעון מיידי של אגרות החוב סדרה לו', הכוללות, בין 
היתר, אי עמידה של החברה בהתחייבויותיה, כאמור לעיל, ארועי הפרה צולבת 

ים )במקרה של העמדה לפרעון של חובות אחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(, ארוע
הקשורים לשינוי בעסקי החברה או בשינוי שליטה, כפי שנקבעו בשטר הנאמנות וכן 

 70,323,488 החברה שיעבדה' ואגרות החוב סדרה ל פרעוןלהבטחת ארעים נוספים. 
  . י’מד אנרג-ניויחידות השתתפות של 
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  נוסף מידע  ו.
 
 
 

 החברה עובדי .1
 

 וצוות המוחזקות החברות להנהלות, החברה להנהלת הוקרתו את מביע הדירקטוריון
 החברה. עסקי לקידום ותרומתם המסורה עבודתם על כולו העובדים

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 לסט גבריאל
 יו"ר הדירקטוריון

 

 וולס עידן
 מנכ"ל

 
 
 

2022 ,במרס 29חתימה:  תאריך
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 לדוח הדירקטוריון - 'א ספחנ

 
 31ום לי מטה וחברות החברהוהלוואות מבנקים ואחרים של  וריבית אגרות חוב קרןיתרת תשלומי  פריסת

 ש"ח(:  מליוני)ב 1202, בדצמבר
 
 

 2022 
 
2023 

 
2024 

 
2025 2026  

2027 
 סה"כ ואילך

 )**( חוב אגרות
275 254 986 986 922 349 קרן  94,24  

 769 57 63 99 154 208 188 ריבית

  מבנקים הלוואות
 ואחרים )*(

 107 - - - 107 - - קרן

 21 - - - 1 9 11 ריבית

,131 548 "כסה 9 1,248 1,085 317 980  6145,  

 
 .המירה התחייבות כולל לא *( )

 
 

נכון למועד  מטה וחברות החברהשל  והלוואות מבנקים ואחרים 2תשלומי קרן וריבית אגרות חוב פריסת
  פרסום דוח זה:

 רכש חליפין  והצעת ('יט-ו' יח)סדרות החוב  אגרות של מוקדם  פרעוןלאחר ביצוע  הינהשלהלן  הפריסה
 לאותו ההסדרה לכלל 37.72%-כ המהוות' )לא סדרה חוב אגרות. נ.ע ח"ש 832,921,104במסגרתה הוחלפו 

הנאמנות  שטריל 4' מסבהתאם לאישור תיקון  וזאת', לד סדרה חוב אגרות נ.ע ח"ש 852,911,210 -ל( מועד
 ש"ח(  מליונישל מחזיקי אגרות החוב )ב

 
 

 2022 
 
2023 

 
2024 

 
2025 2026  2027 

 ואילך
 סה"כ

 )**( חוב אגרות
 3,918 1,101 379 834 834 770 - קרן

 884 86 89 125 172 218 194 ריבית

  מבנקים הלוואות
 ואחרים )*(

 107 - - - 107 - - קרן

 21 - - - 1 9 11 ריבית

,1141 997 205 "כסה  959 468 1,187 4,930 
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 לדוח הדירקטוריון -' ב נספח
 
 

 דלקאשר קיבלה חברת  החלטת מיסוי ובעקבות 2021 לשנתלדוחות הכספיים  12יא' בבאורלאמור  בהמשך
בע"מ ערב הנפקת אגרות החוב להלן נתונים כספיים אשר יועברו למחזיקי אגרות החוב  לוייתןעל  תמלוג

 בע"מ: לוייתן עלשל דלק תמלוג 
 

Statement of Financial Position (Dollars in thousand) 
 

 
   December 

31 
 December 

31 
    2021  2020 

Current assets       

       

Cash and cash equivalents    205  3 

Short-term investments    3,907  326 

Royalties and other receivables    1,527  1,328 

       

Total current assets    5,639  1,657 

       

Non-current assets       

       

Long-term investments    14,110  19,613 

Loan to controlling shareholder    81,752  76,334 

Assets in respect of ORRI    192,147  197,704 

Deferred Taxes    1,333  888 

Total non-current assets     289,342  294,539 

       

    294,981  296,196 

       

Current liabilities      

      

Other payables   1,615  877 

Total current liabilities   1,615  877 

      

Non-current liabilities      

      

Debentures   172,392  169,001 

Total non-current assets   172,392  169,001 

      

Equity      

Share capital    295  295 

Share premium   127,275  127,275 

Retained earnings   )6,596(  (1,252) 

Total equity   120,974  126,318 

      

   294,981  296,196 
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 Statements of Comprehensive Income (Dollars in thousand) 
 
 

 For the year end 

 31.12.2021  31.12.2020  (* 31.12.2019     
       

Revenue from overriding royalties 11,361  1,335  -  

       

General and administrative expenses 910  203  -  

Depletion 5,557  712  -  

Operating profit 4,894  420  -  

 

Financing expenses )16,855( 

 

)2,883( 

 

-  

Financing income 6,144   1,067    

Loss before income tax )5,817(  (1,396)  -  

Income tax 473  144  -  

Loss and total comprehensive loss  )5,344(  (1,252)  -  

       

 
 
 
 

*) The company’s operations started at 28 October, 2020. 
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Statements of Changes in Equity (Dollars in thousand) 

 

 

Share 
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

     
Balance as at January 1, 
2019 * - - * 

Total comprehensive 

income (loss) - - - - 

     

Balance as at December 

31, 2019 * - - * 
     

 

 

Share 
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

     
Balance as at January 1, 
2020 * - - * 

Total comprehensive 

income (loss) ** - - (1,252) (1,252) 

overriding royalties 295 127,275  127,570 

     

Balance as at December 
31, 2020 295 127,275 (1,252) 126,318 
     

 

 

Share 
capital 

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

     
Balance as at January 1, 

2021 295 127,275 (1,252) 126,318 

Total comprehensive 
income (loss) ** - - (5,344) (5,344) 

overriding royalties     

     

Balance as at December 
31, 2021 295 127,275 (6,596) 120,974 
     

 

 

 

 

 
 

*)   Less 1 thousand dollars. 

**) The company’s operations started at October 28, 2020  
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Statements of Cash Flows (Dollars in thousand) 

 
 For the year ended  

 31.12.2021 31.12.2020 (*31.12.2019 

    

Cash Flows - Current Operations:    

Loss for the year (5,344) (1,252) - 

Adjustments for:    

Depletion and depreciation 8,861 1,252 - 

Deferred Taxes (445) (888) - 

Increase in Long-term investments (37) - - 

    

Changes in assets and liabilities items:    

Increase in trade and other receivables (199) (1,328) - 

Increase in loan to controlling shareholder (6,089) - - 

Increase in trade and other payables 738 2,134 - 

Net cash used for current operations (2,515) (82) - 

    

Cash Flows - Investment Activity:    

Investment in oil and gas assets - (70,815) - 

Loan granted to controlling shareholder - (80,037) - 

Repayment of loans to controlling shareholders 671 3,703 - 

Long-term deposit in bank deposits 5,540 (20,900) - 

Short-term deposit in bank deposits (3,581) (326) - 

Net cash deriving from (used for) investment activity 2,630 (168,375) - 

    

Cash Flows - Financing Activity:    

Bond offering (net of issue costs) 87 168,460 - 

Net cash deriving from financing activity 87 168,460 - 

    

Increase in cash and cash equivalents 202 3 - 

Cash and cash equivalents balance at the beginning of the year 3 - - 

Cash and cash equivalents balance at the end of the year 205 3 - 

Annex A - Finance and investment activity not involving cash flows:    

Investments in oil and gas assets against share premium - 127,601 - 

    

Annex B - Additional information on cash flows:    

Interest paid  13,489 2,328 - 

    

 
*) The company’s operations started at October 28, 2020  
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 ' לדוח הדירקטוריוןג נספח
 

הישראלית בע"מ ודלק ישראל נכסים )ד.פ.( מצ"ב תמצית דוחות כספיים של החברות "דלק" חברת הדלק 
אגרות החוב של לטובת מחזיקי ליום פרסום דוח זה ות דמשועב  (25%בע"מ, אשר החזקות החברה בהן )

 לד'(.-החברה )סדרות לא' ו
 

  בע"מ הישראלית הדלק חברת"דלק" 
 

 על המצב הכספי  יםמאוחד ותדוח
 
 

 בדצמבר 31ליום   

  2021 2020 

 ש"חמיליוני   

    נכסים שוטפים

 29  57   מזומנים ושווי מזומנים

 829  1,029   לקוחות

 55  54   חייבים ויתרות חובה

 7  5   מסים לקבל

 105  147   מלאי

   1,292  1,025 

 840   -    נכסים המיועדים למימוש

   1,292  1,865 

    נכסים לא שוטפים

 39  34   ויתרות חובה אחרים לזמן ארוך הלוואות, פקדונות

 861  1,274   נכסי זכות שימוש 

 84  4   השקעות והלוואות לחברות כלולות

 33  22   נדל"ן להשקעה

 644  417   רכוש קבוע, נטו

 16  15   מוניטין

 7  6   נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

 42  33   מסים נדחים

   1,805  1,726 

   3,097  3,591 
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 בדצמבר 31ליום   

  2021 2020 

 מיליוני ש"ח  

    התחייבויות שוטפות

 705  226   אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

 277  423   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  -   6   מסים לשלם

 116  151   חלויות שוטפות בגין חכירה

 418  383   ויתרות זכותזכאים 

   1,189  1,516 

 504   -    התחייבויות המיוחסות לנכסים המיועדים למימוש

   1,189  2,020 

    התחייבויות לא שוטפות

 701  1,150   התחייבויות בגין חכירה

 152  178   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 8  7   התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 19  15   הפרשות והתחייבויות אחרות

 4  2   מסים נדחים

   1,352  884 

    הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 216  216   הון מניות 

 366  216   פרמיה על מניות

 64  83   יתרת רווח

 40  40   קרנות הון אחרות

   555  686 

 1  1   זכויות שאינן מקנות שליטה

 687  556   סה"כ הון

   3,097  3,591 
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 בע"מ הישראלית הדלק חברת"דלק" 
 

 או הפסד הרווחעל  יםמאוחד ותדוח

  

 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31

  2021 2020 2019 

  
 מיליוני ש"ח

 )למעט נתוני רווח נקי )הפסד( למניה(

     

 4,846 2,808 3,821  הכנסות ממכירות

 4,162  2,251  3,084  עלות המכירות

 684 557 737  רווח גולמי

 487 460 488  הוצאות מכירה והפעלת תחנות

 63 81 70  הוצאות הנהלה וכלליות
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, 

 3 3 1  נטו

 14  56  1  הוצאות אחרות, נטו

 123 (37) 179  רווח )הפסד( תפעולי

 25 7 6  הכנסות מימון

 69 75 60  מימוןהוצאות 
חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות, 

 (5)  -    -    נטו

 74 (105) 125  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

 12  (24) 31  מסים על ההכנסה )הטבת מס(

 62 (81) 94  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות 

 26  (233) -  רווח )הפסד( מפעילויות מופסקות

 88  (314) 94  רווח נקי )הפסד( 

     מיוחס ל:

 88 (314) 94  בעלי מניות החברה

  -    -    -    זכויות שאינן מקנות שליטה

  94 (314)  88 
רווח נקי )הפסד( למניה )בסיסי 

ומדולל( המיוחס לבעלי מניות של 
     החברה )בש"ח(:

רווח נקי )הפסד( למניה מפעילויות 
 5.46 (7.14) 8.28   נמשכות 

רווח נקי )הפסד( למניה מפעילויות 
 2.29  (20.53) -   מופסקות 

 7.75  (27.67) .288   רווח נקי )הפסד( למניה
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 ישראל נכסים )ד.פ.( בע"מ  דלק
 
 המצב הכספי  עלדוח  

 
  בדצמבר 31 

2021  
 "חש אלפי

  נכסים
  שוטפים: נכסים

 17,983 מזומנים  ושווימזומנים 
 253 משועבד פקדון
 74 קצר לזמן פיננסים נכסים

 771 לקוחות
 9,891 חובה ויתרות חייבים
 9,603 קשורים  צדדים

 38,575 "כ נכסים שוטפים סה
  

  :שוטפים לאנכסים 
 948,645 להשקעה"ן נדל

 565 קבוע רכוש
 80,933 מקרקעין מלאי

 129,454 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות
 1,266 ארוך לזמן אחרים חייבים

 1,160,863 "כ נכסים לא שוטפים סה
  

 1,199,438 נכסים"כ סה

 
 והון התחייבויות

 

  :שוטפות התחייבויות

 438,466 קצר לזמןמתאגידים בנקאיים  אשראי
 278 שירותים ונותני ספקים
 18,422 זכות ויתרות זכאים

 7,100 ואגרות היטליםבגין  התחייבות
 7,241 קשורים צדדים

 471,507 שוטפות התחייבויות"כ סה
  

  :שוטפות לא התחייבויות
 59,536 מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך  אשראי

 44,165 שליטה אותה תחת חברה עם מעסקה נדחית זכות יתרת
 573 ארוך לזמן אחרים זכאים
 26,481 נדחים מסים

 130,755 שוטפות לא"כ התחייבויות סה
  

 602,262 "כ התחייבויותסה
  

  :הון
 11,349 מניות הון
 470,920 שליטה בעלי עם עסקאות בגין הון קרן

 114,907 נצבר רווח
 597,176 "כ הון סה
  

 1,199,438 והון התחייבויות"כ סה
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 מ"בע)ד.פ.(  נכסים ישראל דלק

 
 הפסד אוהרווח  על דוח

 
 

 1מיום  לתקופה
 2021באפריל 

 31ועד ליום 
 בדצמבר 

2021  
 "חש אלפי 
  

 32,841 ואחרות משכירות הכנסות
 (624) נכסים תפעול הוצאות

 32,217 גולמי  רווח
  
  

 126,945 ערך נדל"ן להשקעה עליית
  

 (7,100) וכלליות הנהלה הוצאות
 (1,168) אחרות הוצאות

 17,147 המאזני השווי שיטת לפי המטופלות חברות ברווחי הקבוצה חלק
 168,041 תפעולי רווח

  
  (11,397) מימון הוצאות
 1,335 מימון הכנסות
 (10,062) נטו, מימון הוצאות

  
 157,979 לפני מיסים על הכנסה  רווח

  
 (30,982) הכנסה על מסים
 126,997 וכולל נקי רווח
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March 28, 2022 

 

Delek Group Ltd 

19 ABBA eBAN BLVD  

P.O.B 2054 

Herzliya 4612001 

Israel 

 

Valuation Services in Connection with the Impairment Testing of the Ithaca Energy Ltd under IAS 36 

 

 

Dear Mr. Polikar,  

 

Pursuant to your request, Kroll Advisory Ltd (“Kroll”) have been engaged by Delek Group Ltd (“Delek”) to provide 

valuation services relating to the impairment test analysis (the “Services”) of Delek’s investment in Ithaca Energy 

Limited (“Ithaca” or the “Company”) for financial reporting purposes.  

 

The objective of our analysis was to provide recommendations of the recoverable amount (“Recoverable Amount”) of 

Delek’s investment in Ithaca and certain specific oil fields of Ithaca as of December 31, 2021 (the “Valuation Date”). 

We understand the results of our analysis will be used solely for the purpose of assisting the Delek’s management 

(“Management”) in estimating the Recoverable Amount of Ithaca in accordance with International Accounting Standards 

36: Impairment of Assets (“IAS 36”).  

 

We are aware that you wish to use our valuation for the preparation of the financial statements of Delek and if 

necessary, also to attach it to the financial statements. The full details of the terms of our engagement are included in 

our engagement letter dated February 2, 2022.  

 

We wish to note that we have no personal interest in the shares of the companies named in this report. In addition, the 

payment we receive for preparing it is not contingent upon the results of the valuation.  

 

We have appreciated the opportunity to work with you on this engagement. Please call Mathias Schumacher on +44 

20 7089 4720 if we can be of further assistance.  

 

 

Yours sincerely,  

 
Kroll Advisory Ltd 

By: Mathias Schumacher  

      Managing Director  
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Kroll is a valuation and corporate finance advisor with a global presence, with more than 

5,000 employees across more than 30 countries worldwide. Founded in 1932, Kroll 

provides advisory services to more than 7,500 clients, including nearly 50.0 percent of 

the S&P 500. We offer a variety of diverse services, including valuation advisory, tax 

services, mergers, and acquisitions advisory, and restructuring services among others. 

The Valuation Advisory Services team within Kroll comprises over 1,200 professionals 

and specializes in financial reporting advisory, including purchase price allocations, 

goodwill and intangible impairment testing, fresh start accounting and business 

valuations.  

                                                 Scope of Services – IAS 36  

Kroll was retained by Delek to assist with the performance of certain procedures, as set 

out below, relating to the application of IAS 36: Impairment of Assets. The Services 

consisted solely of assisting Delek with performing the impairment test of its investment 

in Ithaca under IAS 36 for financial reporting purposes.  

Ithaca acquired Chevron North Sea Limited (“CNSL”) in November 2019, and the 

existing goodwill balance as of the Valuation Date largely results from this transaction. 

As part of our impairment testing analysis, we have estimated the Recoverable Amount, 

as defined below, of the investment in Ithaca to compare with the carrying amount 

(“Carrying Amount”) to determine the potential risk of impairment. Our estimation of the 

Recoverable Amount of the investment in Ithaca reflects the operation of both the Ithaca 

and acquired CNSL assets. Further to our impairment testing of the investment in Ithaca, 

we have also assessed the Recoverable Amount(s) of other fields to assess possible 

impairment of individual fields. 

In October 2015, Delek acquired 19.9 percent of the equity of Ithaca. On February 6, 

2017, Delek announced that it had signed an agreement with Ithaca to purchase the 

remaining shares of the Company, then representing 80.8 percent of the total equity, 

through its subsidiary DKL Investments Ltd. This decision was made in support of 

Delek’s greater strategy to expand its international energy operations. Delek’s intention 

at the time of the transaction was to continue Ithaca’s core operations, focusing on the 

development of the GSA assets. 

Ithaca, as an indirectly wholly owned subsidiary of Delek, acquired the shares of CNSL 

for USD 1.7 billion in November 2019. The deal included ten producing fields (4 operated 

and 6 non-operated by CNSL) in the UK North Sea. The deal established Delek as the 

second largest independent oil and gas producer in the UK North Sea behind Chrysaor. 

Delek will continue to operate four of the ten fields (namely – Alba, Alder, Captain and 

Erksine). The transaction officially closed on November 08, 2019. 

 

 

Scope of 

Services 

Delek’s 

acquisition of 

Ithaca 

Ithaca’s 

acquisition of 

CNSL 

Introduction 
to Kroll  
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Delek Group Ltd 

Delek Group is an independent exploration and production company focused on the 

development of reserves in the Levant Basin off the coast of Israel. In addition, Delek 

has international operations, with a focus on high-potential opportunities in the North 

Sea through Ithaca, as well as in North America. Delek’s shares are traded on the Tel 

Aviv Stock Exchange (TASE: DLEKG) and are part of the TA 35 Index as stated on 

Delek Group’s Company Website and S&P Capital IQ. 

Ithaca Energy Ltd 

Ithaca is an oil and gas operator with assets focused on the North Sea, with an asset 

base including both producing and exploratory oil and gas fields. Ithaca’s primary focus 

is on the development of the Greater Stella Area (“GSA”) licenses, located in the Central 

North Sea. Ithaca first became involved with the GSA assets in 2008, when it completed 

transactions with Shell, Esso, and Maersk to acquire an interest in the Stella and Harrier 

licenses. 

The GSA assets are comprised of the Stella, Abigial, Harrier, Vorlich, and Courageous 

discoveries. These five fields are serviced from a central hub known as the FPF-1 floating 

production facility (the “FPF-1”). The FPF-1 was refurbished beginning in 2011 and work 

was completed in August 2016. Following the completion of FPF-1 updates, production 

began at the Stella field in February 2017. Ithaca currently operates the FPF-1 for 

extraction from six wells at the Stella field, with one well online at the Harrier field.  

                                                 Chevron North Sea Limited  

Chevron North Sea Limited produces crude oil and natural gas from the United Kingdom 

North Sea. The company was incorporated in 1981 and is based in Aberdeen, United 

Kingdom.  

 

2021 started with an economic revival sentiment as vaccine rollouts picked up speed 

globally. Price for crude oil was hovering around the $50/bbl mark at the start of the year. 

Commodity prices have witnessed an increase in 2021, crude included. This increase in 

price levels indicated that global demand for goods was outpacing the global supply. 

This has also added to the inflationary pressure. 

The UK witnessed an energy-crisis like situation in 2021 with gas market prices reaching 

an all-time high of GBP 4.5- per therm, nine times higher than price levels in Q4 2020. 

The gas price spike was ignited by concerns over Russian gas exports to western 

Europe. As at December 2021, 25 energy suppliers had filed for bankruptcy in the UK, 

because of unprecedented increase in global gas prices which put financial pressure on 

these suppliers.  

 

Company 

Profile(s) 

World Oil 
and Gas 
Market   
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In the North Sea basin, operators have pushed the authorities to approve up to 18 new 

fossil fuel projects. The proposed projects along with extension of existing fields would 

need over GBP 20 billion in investments and would boost UK’s production by 

approximately 2.5 billion barrels of oil equivalent (“boe”). While oil majors continue to re-

work their strategies and gradually shift focus towards energy transition, some remain 

buoyant over hydrocarbons. 

There persists an uncertainty around the full economic recovery as more contagious 

variants counter the effect of vaccine rollouts. However, the commodity space has 

witnessed a rebound in price and consumer confidence also seems to be increasing. 

Environmental groups continue to mount pressure on oil majors to reduce their carbon 

emissions whilst these majors continue to work towards reshaping their long-term 

strategies. 

                                               Subsequent Events 
 

On February 24, 2022, Russian military launched an attack on Ukraine (population of c. 

44 million), targeting cities and closing in on Ukraine’s capital, Kyiv. This military act 

shook financial markets and the increased geopolitical tensions exacerbated high 

inflation and supply chain bottlenecks.  

Western economies led by the US reacted by imposing curbs including an overseas 

asset freeze on the Russian central bank. US and UK agreed to impose a ban on 

Russian exports of crude oil. As a result, crude oil and natural gas prices have soared 

to their highest levels since 2008. Russia is the world’s third largest oil producer and 

supplies about 40 per cent of Europe’s gas supplies. Concerns that oil and gas flows 

could be disrupted after the military action saw the price surge almost 70 per cent during 

the same week. 

Our analysis was conducted as of 31 December 2021, with a subsequent finalisation of 

this report. Our analysis and report did not incorporate the impact of these subsequent 

events on the business, economy, or valuations herein. Our analysis and valuation would 

likely have varied materially had such impact of the act been considered.  

 

IAS 36 defines the Recoverable Amount of an asset as the higher of its Fair Value less 

costs to sell (“Fair Value Less Cost to Sell” or “FVLCTS”) or its value in use (“Value in 

Use” or “VIU”), where FVLCTS is defined as “the amount obtainable from the sale of an 

asset or cash generating unit in an arm’s length transaction between knowledgeable, 

willing parties, less the costs of disposal” and VIU is defined as “the present value of the 

future cash flows expected to be derived from an asset or cash generating unit”. We note 

that IAS 36 does not require an analysis of both the FVLCTS and VIU as the Recoverable 

Amount is determined by the higher of both.   

Under IAS 36, goodwill impairment is then tested by checking if the Recoverable Amount 

is greater than the Carrying Amount. 

Definition of 
Recoverable 
Amount    
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During our valuation analysis, we relied upon financial and other information, including 

prospective financial information obtained from Management and from various public, 

financial, and industry sources. Our conclusion is dependent on such information being 

complete and accurate in all material respects. However, as is customary in the business 

valuation profession, the scope of our work will not enable us to accept responsibility for 

the accuracy and completeness of such provided information. 

The principal sources of information used in performing our valuation include: 

Ithaca’s Cashflow Valuation Model, including production and financial projections for the 

lifetime of each of Ithaca and CNSL’s oil and gas fields; 

Production profile provided by Management. These forecasts are based on the draft 

reserve report prepared by Netherland, Sewell & Associates Inc. (“NSAI”); 

• NSAI’s draft report summarizing their findings and projections; 

• Brent price forecast – 31.12.2021 prepared by Chen Herzog, Chief economist & 

Partner, BDO;  

• Brent oil price forecast used by Management; 

• Carrying Amount of Ithaca and certain fields; 

• Publicly available financial statements and other information for comparable 

companies; and 

• Other available information relevant to the valuation of the Subject Assets.  

 

We also used selected third-party databases for financial information, including: 

• Standard and Poor’s Capital IQ database; 

• Duff & Phelps 2021 Valuation Handbook: Guide to Cost of Capital; 

• Bloomberg LP; and 

In addition, we held meetings, in person or via telephone conference, with the following 

people: 

• Tamir Polikar, CFO, Delek Group 

• Gilad Myerson, CEO, DKL Investments 

• David Crawford, CFO, Ithaca Energy; and 

• Manik Gupta, Corporate Finance Manager, Ithaca Energy 

• Lauren Malcolm, Corporate Finance Analyst, Ithaca Energy 

 

 
 
 

 

Sources of 
Information   
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  In general, our procedures have included, but were not limited to the following: 

• Analysis of general market data, including economic, governmental, and 

environmental forces which could affect the Recoverable Amount of the 

investment; 

• Analysis of comparable companies for estimating an appropriate WACC for 

Ithaca; 

• Discussions with Management concerning the history and future operations of 

Ithaca, the market environment, and the projections prepared for the business; 

• Analysis of historical and projected operating and financial results including 

revenues, operating margins and capital expenditures; 

• Estimation of the Recoverable Amount of Ithaca through the application of the 

Income Approach; and 

• Comparison of the Recoverable Amounts of Ithaca to the respective Carrying 

Amount to test for impairment as of the Valuation Date. 

Procedures    Procedures   
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In performing the goodwill impairment test under IAS 36, we first estimated the 

Recoverable Amount of the Investment in Ithaca, as described below. Having determined 

the Recoverable Amount, we compared it to the Carrying Amount. As described under 

Financial Reporting Requirements, impairment is indicated if the Carrying Amount 

exceeds the Recoverable Amount.  

In estimating the Recoverable Amount, we relied primarily on a discounted cash flow 

(“Discounted Cash Flow” or “DCF”) valuation under the Income Approach as an indication 

of Ithaca’s FVLCTS. The Income Approach is a valuation technique that provides an 

estimation of the value of a business based on the cash flows that the business can be 

expected to generate in the future. The Income Approach is generally an important 

indicator of value to the owner and to a prospective purchaser of a business because it 

permits a comparison to be made with alternative investment opportunities. It is not 

unusual for a prospective purchaser to evaluate the reasonableness of the purchase price 

of a business by estimating the present value of the projected net cash flows in the future. 

Ithaca management provided us with a financial model containing production and cash 

flow projections for the Company and this formed the basis of our analysis under the 

Income Approach. We compared the FVLCTS indicated by the Income Approach to the 

Carrying Amount of the investment in Ithaca to determine whether an impairment was 

indicated at the Valuation Date. 

In estimating the Recoverable Amount of the investment in Ithaca, we have considered 

the Company’s financial forecasts. These include forecasts from Ithaca’s fields and the 

acquired CNSL fields. We have detailed the fields and Ithaca’s working interest in each 

field (“WI”) in the table below: 

 

                                                                                                                                                                                                  
Source: Management provided financial model 

Ithaca  CNSL 

Field Working Interest  Field Working Interest 

Stella 100%  Captain 85% 

Abgigial 100%  Alba 37% 

Harrier 100%  Erskine 50% 

Don SW 40%  Britannia 32% 

Ythan 40%  Brodgar 6% 

W Don 21%  Enochdhu 50% 

Cook 61%  Callanish 17% 

Athena 40%  Alder 74% 

Causeway 65%  Elgin-Franklin 4% 

Fionn 100%  Jade 20% 

Jacky 100%  Fortriu 22% 

Courageous 55%  Fotla 60% 

Topaz 35%  Marigold/Yeoman 50% 

Anglia 30%  Leverett 15% 

Broom 8%    
Vorlich 34%    
Austen 100%    
Isabella 10%    
Pierce 7%    

Valuation 
Approach    

Ithaca 
Operations    
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Management have provided us with their updated financial model with forecasts for the 

lifetime of each of Ithaca’s and CNSL’s fields’. The production forecasts are based on 

NSAI’s reserve estimates. As at the Valuation Date, Ithaca has six producing fields and 

there are now ten producing fields acquired as part of the CNSL transaction. Leverret 

(15% WI) was recently included in the Ithaca & Chevron’s portfolio and is set to contribute 

to total production in 2023.   

These projections included production forecasts as well as estimates of operating and 

central costs (“Opex”), capital expenditures (“Capex”), and key assumptions around 

pricing and inflation. Management have revised their production profile based on technical 

reports and appraisals conducted for the reserves by Ithaca’s consultant, NSAI as at 

December 2021, as well as the opinion and expertise of the Company’s technical staff 

and Management. Additionally, we note that these projections include certain 

assumptions for key inputs such as inflation and commodity prices. We further note that 

the 2P reserves are un-risked whilst a success rate of 35.0 to 70.0 percent is applied to 

the 2C reserves.  

The financial projections, which we relied upon for the purposes of our analysis were 

based on the following assumptions: 

                                              Production 

Extraction of hydrocarbons is the primary driver for Ithaca’s business profile. The raw 

reserve data for each field is based on NSAI’s estimates. Management, based on their 

experience of operating these fields, apply a risking (or success factor) on each field. We 

note that the total net production has increased by c. 24 Mmbls from Q4 2020 production 

forecasts. The updated production forecast also includes the reserve estimates for 

Leverett, which were not included in the production forecast in Q4 2020.   

 

                                                                                                           Source: Management provided forecasts (Q4 2020 & Q4 2021) 
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We have also analysed 2P and 2C reserves for major fields under the CNSL and Ithaca 

portfolio’s after considering for the Company’s working interest in each field. The graph(s) 

below illustrate the un-risked reserves (kbpd): 

CNSL Fields  

Ithaca Fields  
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Revenues 

Revenue for Ithaca (including CNSL fields) is derived through the extraction and sale of 

the oil, gas, and natural gas liquids (“NGL”) reserves associated with each of the fields. 

Revenue is estimated for each field based on the respective field’s production profile and 

price forecasts for the underlying commodity over the life of the field.  

Price Forecasts 

Management have provided us with their price forecasts for Brent oil until the projected 

life of the fields. Management base their Brent oil price forecast on estimates provided by 

BDO. The Brent oil price in the BDO report is based on estimates by independent entities 

such as IHS Global Insights, WoodMac, DoE & the World Bank. 

We have compared Management’s concluded (nominal) Brent oil price forecast against 

the forecasts provided by independent market participants and brokers. The graph below 

compares Management’s concluded Brent oil price (nominal) against other market 

participants’ views. Management’s Brent oil price forecast lies within a reasonable range 

from a market participants’ view. In our analysis, we have relied on Management’s 

concluded nominal price.  

 

                                                                                 Source: Bloomberg, D&P Analysis  

Additionally, we note that there is a price-differential applied to each field. The commodity 

price differential is applied to compensate for the “quality of the hydrocarbon being 

produced” or the “distance from mouth”, which reflects the logistics of bring the 

hydrocarbon to the market. Please refer to Exhibit 4.0 for detailed analysis on the Brent 

oil price comparison.  
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Inflation 

Management relied upon an inflation assumption of 2.0 percent annually in their 

projections. To validate this assumption, we compared it to the inflation forecast from IHS 

Markit’s latest data as of December 2021 for long-term inflation expectations. We note 

that while revenues for Ithaca are forecast in USD, most of the Company’s costs are 

incurred in GBP, and we therefore considered inflation expectations for both the United 

States and United Kingdom.  

Additionally, the ongoing COVID-19 pandemic had further negative economic 

consequences with the second wave of coronavirus affecting inflation rates in both 

developed and developing economies. Given the uncertainty around inflation forecast, 

assumption of long-term inflation factor of at least 2.0 percent seems appropriate given 

the current economic environment. The comparison for inflation forecast is illustrated in 

the following graph: 

 

                                                                             Source: IHS Markit Inflation Forecast, December 2021 

                                                    Operating Expenses and Central Costs 

Management have provided us with estimates of the cash operating costs required for 

the daily operations of the extraction activities. In addition, Ithaca will incur some 

central costs, such as administrative expenses and hedging costs. NSAI has 

estimated these costs over the life of the assets. During 2021, Management 

experienced a significant increase in operating expenses and central costs that led to 

an uplift in forecasted operating expenses for the coming years.   

Overall, the increase in commodity prices (Oil, Gas and Natural Gas Liquids) caused 

the rise in operating expenses across most of the fields within Ithaca and Chevron’s 
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portfolio. The change in operating expenses also correlated with the increased diesel, 

fuel gas and emission costs that will have affected associated costs of field operations 

during the year. Additionally, the difference in operating expenses between Q4 2020 

and Q4 2021 was due to NSAI’s method for calculating operating costs which was to 

use previous year’s actuals as their basis. This approach for YE 2020 produced an 

abnormality for the year’s estimates because of the ongoing COVID-19 pandemic and 

lower commodity prices when compared to 2021 commodity prices.  

Ithaca also commenced an extensive exercise to align the NSAI operating expenses 

numbers with their business plan and with the significant increase in 2021 actual 

operating expenses.  

Finally, for some oil fields, the reason for the rise in operating expenses was due to 

more field-specific reasons such as additional production in 2C due to an additional 

well coming on site for Field Harrier and movement in COP date from 2029 to 2033 

for Field Erskine which means an inclusion of an additional four years of operating 

costs. For Field Marigold, the rise in operating costs was primarily due to the change 

in overall risking applied to this asset. In 2020, it was 50% and now it has increased 

to 70% due to project progress and less uncertainty of its plans.  

 

     Source: Management provided financial model 
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Capital Expenditures 

The Capex reflected in Management’s forecast is mainly for estimates of facilities capital 

expenditure. We note that under UK regulations, capital expenditures in the oil and gas 

industry are immediately depreciable and are thus treated as expenses in our 

projections.  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  Source: Management provided financial model 

We note that cumulative Capex projections have increased by over USD 400 million since 

Q4 2020 projections. This increase in the Capex projections is mainly due to three fields 

as provided by Management. 

                                               Decommissioning Costs 

At the end of the life of each oil and gas field, Ithaca will incur certain abandonment costs 

for the operating basins/fields. These costs are associated with decommissioning the 

equipment and facilities and are mandated for an exploration company to meet its 

requirements for and environmental clean-up required once production at the respective 

field has ceased. Management has provided us with an estimation of future 

decommissioning costs expectations. 

                                               Taxes 

We note that while acquiring and developing its assets, Ithaca had accrued significant net 

operating losses (“NOLs”), which reduce the future taxes payable for the Company. Going 

forward, profits from CNSL assets can be offset by Ithaca’s existing NOLs along with the 

tax relief which Ithaca will receive as part of the decommissioning costs. As a result, 

Ithaca is expected to offset all taxable profits and will begin paying taxes in 2023. 
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When applying the Income approach, the cash flows expected to be generated by a 

business or asset are discounted to their present value equivalent using a rate of return 

that reflects the relative risk of the investment, as well as the time value of money. In 

determining the appropriate discount rate to be applied to the forecasted cash flows, we 

considered the weighted average cost of capital (“WACC”).  

                                               Weighted Average Cost of Capital 

The WACC is calculated by weighting the required returns on interest-bearing debt and 

common equity capital in proportion to their estimated percentages in an expected 

industry capital structure.  

                                               The general formula for calculating the WACC is: 

                                              𝑾𝑨𝑪𝑪 =  
𝑬

𝑬 + 𝑫
𝒌𝒆 +

𝑫

𝑬 + 𝑫
𝒌𝒅(𝟏 − 𝒕) 

                                               Where: 

𝑲𝒅 = Pre-tax rate of return on debt capital; 

𝑲𝒆 = Rate of return on equity capital; and 

D = Debt capital; 

E = Equity capital; 

t = Applicable tax rate. 

                                                Required Return on Equity 

We used the Capital Asset Pricing Model (“CAPM”) to estimate the required return on 

equity. The CAPM is described in the following sections. 

                                                Capital Asset Pricing Model 

CAPM has been empirically tested and is widely accepted for the purpose of estimating 

a company’s required return on equity capital. In applying the CAPM, the rate of return 

on equity is estimated as the sum of the current risk-free rate of return, plus a Market 

Equity Risk Premium expected over the risk-free rate of return, multiplied by the “beta” 

for the stock, plus a size premium (where applicable). Beta is defined as a risk measure 

that reflects the sensitivity of a company’s stock price to the movements of the stock 

market.  

 
 

 

Discount Rate 
Determination      
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The CAPM rate of return on equity capital is calculated using the following formula: 

𝒌𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝜷(𝑹𝑴 − 𝑹𝒇) + 𝑺𝑺𝑷 

                                             Where: 

   ke =  Rate of return on equity capital; 

  Rf = Risk free rate of return; 

  β = Beta or systematic risk for this type of equity investment; 

 RM - Rf =  Market Equity Risk Premium (the expected return on a broad portfolio            
of stocks in the market (RM) less the risk- free rate (Rf)); and 

SSP = Small Stock Premium. 

               

              Risk-free Rate of Return 

For the risk-free rate of return, we used a yield on 20-year US government bonds as of 

the Valuation Date. Research indicates that the low yields observed currently represent 

an aberration, overly influenced by a “flight to quality.” Indications are that these low 

yields may not be sustainable. As a result, we applied a longer-term normalised yield of 

2.50 percent instead of the spot yield. These yields are “risk-free” only in nominal terms 

(i.e., if they are held to maturity, default risk is assumed to be negligible).   

                                                Beta 

Beta (β) is a statistical measure of the volatility of the price of a specific stock relative to 

the movement of a general group. Generally, beta is indicative of the market’s perception 

of the relative risk of the specific stock. For unlisted firms, practical application of the 

CAPM is dependent upon the ability to identify publicly traded companies that have 

similar risk characteristics as the subject company/assets to derive meaningful 

measures of beta.  

Market Equity Risk Premium 

Due to the increased risk of holding equity securities as compared to holding debt 

securities, investors demand a risk premium as part of their return on equity capital. This 

risk premium is defined as the difference between the market return on equity and the 

risk-free rate of return. Since the expectations of the average investor are not directly 

observable, the Market Equity Risk Premium must be inferred. Based on a review of 

historical and forward-looking market risk premium data, we applied a 5.5 percent 

premium. 

Small Stock Premium 

The CAPM rate of return is adjusted by a premium that reflects the extra risk of an 

investment in a small company.  This premium is derived from differences in historical 

returns between small and large company stocks. Using the Duff & Phelps 2021 

Valuation Handbook as reference, we consider that the appropriate small stock premium 

for a company of Ithaca’s size is 1.43 percent.  
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Cost of Debt Capital 

The rate of return on debt capital is the rate a prudent debt investor would require on 

interest-bearing debt. We have utilised a corporate US BB rated bond index rate to 

determine the pre-tax cost of debt as of the Valuation Date. This rate was then adjusted 

to account for the normalised risk-free rate, resulting in a yield of 3.7 percent. This yield 

is an indication of the pre-tax cost of U.S. based debt capital.  

𝒌𝒅 = (𝒌)(𝟏 − 𝒕) 

                                                Where: 

kd = After-tax rate of return on debt capital; 

k  = Pre-tax rate of return on debt capital; and 

t = Applicable tax rate (30.0 percent). 

 

                                                  Tax Rate 

We note that a tax rate of 30.0 percent is applied in our WACC calculations. Whilst the 

marginal tax rate for UK North Sea operators is 40.0 percent, 10.0 percent of this total 

which reflects supplementary charges is not deductible for finance costs, hence, does 

not provide a tax-shield for the cash flows.  

Weighted Average Cost of Capital Conclusion 

The resulting post-tax WACC was calculated as 9.50 percent. Please refer to Exhibit 3.0 

for our detailed WACC calculations. 
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Present Value of Projected Cash Flows 

Based on the assumptions described above, we estimated the total present value of 

future cash flows on an Enterprise Value basis to be USD 4.1 billion. We have detailed 

out our calculations in Exhibit 2.0. 

Recoverable Amount 

As of the Valuation Date, we estimated the Enterprise Value of the Company to be 

approximately USD 4,107 million. To arrive at the Equity Value of Ithaca, we deducted 

net debt of 958 million, which includes gross debt and accrued interest of 1,003 million 

and cash of 45 million.  Over the course of 2021 Delek’s Shareholder Loan has been 

repaid. We have concluded on an Equity Value of 3,150 million.  

The table below illustrates our calculations to derive the Equity Value.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Value (in USD mio) 

Enterprise Value                   4,107  

Less: Net Debt                   958 

Equity Value 3,149  

Equity Value (Rounded)                                                          3,150  

Recoverable 
Amount       
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Enterprise Value Bridge  

2021 witnessed a recovery in the global oil and gas sector as commodity prices had a 

significant uplift compared to the previous year that led to a revisitation of asset values 

and long-term price forecasts by Oil majors and IOCs.  

Management, in conjunction with NSAI, have subsequently revised their production 

forecasts and the associated investments needed accordingly. As stated earlier, the net 

production for Q4 2021 is c. 24 mmbls higher than the Q4 2020 forecast. To achieve this 

production level, additional Capex has also been accounted for in the latest projections. 

As part of our analysis, we have assessed the impact of certain key inputs and presented 

the findings in an enterprise value bridge. This value bridge illustrates the rationale behind 

an increase in enterprise value from December 2020 to December 2021. Please note our 

December 2020 and December 2021 EVs are without the working capital adjustments.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
                                    

     Source: Kroll Analysis 

                                                 Commentary on the enterprise value bridge: 

• We have utilized our December 2020 concluded value of USD 3.1 billion as 

the starting point. 

• Our calculated discount rate has reduced from 9.75 percent in December 

2020 to 9.50 percent in December 2021. This resulted in a marginal increase 

in the value. 

• The rise in commodity prices led to an increase of c. USD 1.4 billion due to 

positive market development in FY2021.  

• We also note an increase in production compared to the December 2020 

levels with some field wells being transferred from prospective to reserves. 

• However, to achieve higher production and bringing new fields onstream, 

additional Opex and Capex have also been projected. This leads to a 

reduction in value of c. 1.3 billion and 300 million, respectively. 

• After incorporating the above-mentioned changes, we arrive at an enterprise 

value of c. USD 4.1 billion for December 2021.  

 

Enterprise 
Value 
Movement               
(Q4 – Q4 
2021)       
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Management have provided us with the Carrying Amount of the investment in Ithaca as 

per Delek’s records. In estimating the Carrying Amount we understand that financial 

assets (cash) and financial liabilities (long-term and short-term debt, provisions for 

liabilities and obligations under finance leases) were excluded.  

As provided to us by Management, the estimated Carrying Amount of the investment in 

Ithaca amounts to USD 991 million.  

 

As illustrated in the table below, the Recoverable Amount as of the Valuation Date is 

above the Carrying Amount of the investment in Ithaca, thus, indicating no Goodwill 

Impairment as of the Valuation Date. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAS 36 Impairment Conclusion (in USD mio) 

Estimated Recoverable Amount 3,150 

Carrying Amount at Valuation Date 991 

  
Indicated Excess / (Impairment) 2,159 

Calculation 
of Carrying 
Amount  

Conclusion 
– Ithaca 
Impairment 
Testing   
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Section 04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Section 04  Field-by-Field 
Impairment Test   
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Background 

The Ithaca-operated GSA is in the heart of the Central Graben area of the Central North 

Sea, on the UK Continental Shelf. Ithaca owns licenses to six fields in the GSA which are 

all supported by the FPF-1 floating production facility. The GSA licences contain the 

Stella, Harrier, Abigial, Vorlich and Courageous fields. Ithaca’s focus on the GSA is driven 

by monetisation of the currently identified reserves as well as the generation of additional 

value via the wider opportunities provided by the range of undeveloped discoveries 

surrounding the production hub.  

 As part of our analysis, we have looked at cash flows for certain individual oil fields. 

Additionally, there are oil fields which are grouped together and are illustrated in the table 

below: 

 

 

 

Impairment Testing 

As described previously, we have completed impairment testing at the level of Delek’s 

total investment in Ithaca as held on Delek’s books. In addition, we have estimated the 

Recoverable Amount of certain oil fields or group of oil fields. Please refer to the table 

outlined later in this report for further details on field - specific impairment(s).  

Methodology 

We have utilised the same methodology in calculating the field values of these assets as 

utilised in calculating the Recoverable Amount for the investment in Ithaca. We have 

relied on the production and other forecasts provided by Management. While the Ithaca-

level cash flows were assessed on a consolidated level, for the purposes of the field-by-

field impairment testing, we have considered the cash flows for the fields separately. 

There are several minor differences between the approach used in the Ithaca-level 

impairment test and field-specific impairment test: 

• We have not included the decommissioning costs or hedging costs in the field-level cash 

flows. We understand that in Delek’s consolidated accounts, these assets and liabilities 

are recognised separately, and we have therefore excluded them when estimating the 

NPV of an individual field to avoid double-counting. 

 

• We have not included a separate line of cash flows related to the general and 

administrative (“SG&A”) costs for individual fields. We understand that most 

administrative expenses relating to the fields are onshore support costs. Management 

have advised us that the costs which are specific to each field have already been 

allocated and are captured in each field’s operating expenses.  

GSA Britsats 

Stella Britannia 

Harrier Callanish 

Abigial Alder 

Vorlich Brodgar 

Courageous Enochdhu 

Individual 
Fields    
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• The additional SG&A costs which we reflect at the total Ithaca level relate to central 

costs which are not attributable to any individual field. Therefore, we have not included 

these cost items at the field-specific level. 

 

• We have performed our field-level analysis on a pre-tax basis, and field values have been 

converted into post-tax values subsequently utilising a tax rate of 40.0 percent.  

 

Please refer to Exhibits 6.1 – 17.0 for field-level cash flows. 

 

                                     The following table illustrates the Recoverable Amount for individual fields: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Calculated using a discount rate of 9.50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field 
Recoverable 

Amount (2) 

GSA Fields 564,347 

Britsats Fields 603,421 

Cook 214,337 

Pierce 120,383 

Austen 175,453 

Isabella 30,642 

Captain 1,497,845 

Alba 77,145 

Erskine 259,428 

Elgin Franklin & W Franklin 232,309 

Jade 240,913 

Marigold 299,259 
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Section 05  Limiting Conditions   
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This document has been prepared solely for the Management and directors of Delek for 

the purposes stated herein and should not be relied upon for any other purpose.  Unless 

required by law, this report shall not be provided to any third party (except for the 

appropriate tax and regulatory authorities and Delek’s auditors and legal and tax advisors) 

without our prior written consent.  In no event, regardless of whether consent has been 

provided, shall we assume any responsibility to any third party to which the report is 

disclosed or otherwise made available. 

 

Our procedures did not include investigation of, and we assume no responsibility for, the 

titles to, or any liens against, the assets of Delek or Ithaca. Furthermore, we assume there 

are no hidden, unapparent, or unexpected conditions that could affect the value of the 

business and accept no responsibility for discovering such conditions. 

 

While our work has involved an analysis of financial information and accounting records, 

our engagement does not include an audit in accordance with generally accepted auditing 

standards of Delek’s existing business records. Accordingly, we assume no responsibility 

and make no representations with respect to the accuracy or completeness of any 

information provided by and on behalf of Delek or Ithaca. Budgets, projections, and 

forecasts relate to future events and are based on assumptions that may not remain valid 

for the whole of the relevant period. 

 

Consequently, this information cannot be relied upon to the same extent as that derived 

from audited accounts for completed accounting periods. The outbreak of the Russian-

Ukraine war that broke out on 24 February 2022 has affected the global economy 

including the energy sector. We express no opinion as to how closely the actual results 

will correspond to those projected or forecast by Delek or Ithaca. 

 

We determined Recoverable Amount assuming the ongoing use of the assets in the 

existing business. Accordingly, the conclusions reached in this valuation are meaningful 

only for the specific purpose of this engagement as stated above. 

 

During our valuation, we used financial and other information, including prospective 

financial information, provided to us by Delek or Ithaca management or obtained from 

public sources we believe to be reliable; the more significant sources of this information 

are identified in this report. Our conclusions are dependent on such information being 

complete and accurate in all material respects; however, we have not examined such 

information and, accordingly, do not express an opinion or any other form of assurance 

thereon. 

 

In accordance with our agreement, this report is limited to estimating the Recoverable 

Amount of the investment in Ithaca and the individual fields for impairment testing 

purposes.  Additional issues may exist that could affect the local jurisdiction tax treatment 

of the Company with respect to which we have prepared this report.  This report does not 

consider or provide a conclusion with respect to any of those issues.  With respect to any 

significant local jurisdiction tax issue outside the scope of this report, this report was not 

written, and cannot be used, by anyone for the purpose of avoiding local jurisdiction tax 

penalties. 

Limiting 
Conditions     
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Delek Group Ltd. Exhibit 1.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing

Valuation Date: December 31, 2021

Ithaca Summary of Values
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Enterprise Value (1) 4,106,851        
Less: Gross Debt (2) (1,003,000)       
Add: Cash 44,849             

Equity Value (Rounded) (3) 3,150,000

Carrying Amount (4) 991,000           

Indicated Excess / (Impairment) 2,159,000        

Notes:

(1) Please see Exhibit 2.0 for detailed calculations.

(2) Nominal value of $975.0 mn of debt included $28.0 mn of accrued interest

(3) Please see Exhibit 2.0 for detailed calculations.

(4) Provided by Management.



Delek Group Ltd. Exhibit 2.0
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing Page 1/2
Valuation Date: December 31, 2021
Ithaca Discounted Cash Flow Analysis
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 1/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029 1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033
7/2/2022 7/2/2023 7/1/2024 7/2/2025 7/2/2026 7/2/2027 7/1/2028 7/2/2029 7/2/2030 7/2/2031 7/1/2032 7/2/2033

12/31/2022 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029 12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Net Production (1)
Ithaca 6,294                     6,666                     6,991                     14,036                   12,733                   8,555                     5,331                     3,380                     2,979                     2,104                     756                        300                        
CNSL 18,310                   18,104                   21,146                   25,380                   25,444                   18,620                   13,897                   12,006                   9,339                     6,720                     5,311                     3,928                     

Total Net Production (Mboe) 24,604                   24,771                   28,137                   39,416                   38,177                   27,175                   19,228                   15,386                   12,318                   8,823                     6,066                     4,228                     

Net Revenue
Ithaca 626,086                 470,894                 422,320                 879,251                 785,633                 528,162                 329,824                 219,471                 199,125                 141,954                 59,729                   26,293                   
CNSL 1,784,226              1,348,986              1,452,969              1,785,724              1,801,042              1,345,211              1,025,595              935,805                 746,766                 539,055                 432,374                 332,089                 

Total Net Revenue 2,410,312              1,819,880              1,875,289              2,664,975              2,586,676              1,873,373              1,355,420              1,155,276              945,891                 681,009                 492,103                 358,381                 
% growth 3.0% 42.1% (2.9%) (27.6%) (27.6%) (14.8%) (18.1%) (28.0%) (27.7%) (27.2%)

Operating Costs 
Ithaca (103,348)                (120,351)                (135,987)                (211,661)                (211,156)                (191,871)                (170,893)                (115,450)                (108,204)                (103,100)                (39,505)                  (14,548)                  
CNSL (278,816)                (293,413)                (331,861)                (358,714)                (387,964)                (374,156)                (303,731)                (276,868)                (272,196)                (258,143)                (246,608)                (205,238)                

Total Operating Costs (382,164)                (413,765)                (467,848)                (570,375)                (599,119)                (566,027)                (474,623)                (392,318)                (380,400)                (361,243)                (286,113)                (219,786)                

EBITDA 2,028,148              1,406,115              1,407,440              2,094,601              1,987,556              1,307,346              880,796                 762,958                 565,491                 319,766                 205,990                 138,595                 
0.1% 48.8% (5.1%) (34.2%) (32.6%) (13.4%) (25.9%) (43.5%) (35.6%) (32.7%)

Other Income (Costs) - G&A and Hedging
Ithaca (456,581)                (12,997)                  (16,647)                  (16,980)                  (17,320)                  (17,666)                  (18,021)                  (13,786)                  (14,061)                  (14,343)                  (14,630)                  (7,461)                    
CNSL

Total Other Income (Costs) - G&A and Hedging (456,581)                (12,997)                  (16,647)                  (16,980)                  (17,320)                  (17,666)                  (18,021)                  (13,786)                  (14,061)                  (14,343)                  (14,630)                  (7,461)                    

Net Capex
Ithaca (90,537)                  (174,747)                (242,518)                (19,864)                  (18,743)                  (11,024)                  (5,018)                    (18,092)                  -                         -                         -                         -                         
CNSL (324,038)                (524,238)                (394,781)                (369,446)                (176,221)                (168,249)                (118,398)                (151,495)                (21,820)                  (3,654)                    (419)                       (593)                       

Total Net Capex (414,575)                (698,985)                (637,299)                (389,310)                (194,964)                (179,273)                (123,416)                (169,587)                (21,820)                  (3,654)                    (419)                       (593)                       

DSA Postings
Ithaca -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
CNSL (7,974)                    (10,123)                  (10,428)                  (10,585)                  (7,764)                    (8,012)                    (9,847)                    (13,843)                  (12,872)                  (12,226)                  (10,235)                  (7,338)                    

Total DSA Postings (7,974)                    (10,123)                  (10,428)                  (10,585)                  (7,764)                    (8,012)                    (9,847)                    (13,843)                  (12,872)                  (12,226)                  (10,235)                  (7,338)                    

Decommissioning Costs 
Ithaca (23,207)                  (49,472)                  (12,226)                  (13,342)                  (51,851)                  (2,394)                    (2,307)                    (175)                       (10,469)                  (10,679)                  (28,618)                  (61,778)                  
CNSL -                         -                         -                         -                         -                         (717)                       (732)                       (746)                       (761)                       -                         -                         (63,219)                  

Total Decommissioning Costs (23,207)                  (49,472)                  (12,226)                  (13,342)                  (51,851)                  (3,112)                    (3,039)                    (921)                       (11,231)                  (10,679)                  (28,618)                  (124,997)                

Pre-Tax Income 1,119,856              631,500                 726,180                 1,659,820              1,712,659              1,096,808              726,474                 562,499                 502,792                 277,238                 152,087                 (1,794)                    
Margin 46.5% 34.7% 38.7% 62.3% 66.2% 58.5% 53.6% 48.7% 53.2% 40.7% 30.9% (0.5%)
Total Tax Payable -                         (151,016)                (220,982)                (647,900)                (670,698)                (430,723)                (285,970)                (219,938)                (204,902)                (115,557)                (36,403)                  (2,181)                    

Free Cash Flow 1,119,856              480,484                 505,198                 1,011,921              1,041,961              666,085                 440,504                 342,562                 297,891                 161,681                 115,685                 (3,975)                    

Partial Period 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Mid-Year Adjustment 0.50 1.50 2.50 3.50 4.50 5.50 6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50
PV Factor @ 9.50% 0.9556 0.8727 0.7970 0.7279 0.6647 0.6070 0.5544 0.5063 0.4624 0.4222 0.3856 0.3522
PV of Free Cash Flow to Firm 1,070,176              419,332                 402,649                 736,541                 692,609                 404,345                 244,207                 173,433                 137,733                 68,269                   44,610                   (1,400)                    

#REF!
Enterprise Value 4,106,851                     
Less: Gross Debt (2) (1,003,000)                    WACC Sensitivity 
Add: Cash 44,849                          9.25% 9.50% 9.75%

3,148,700 3,174,049 3,148,700 3,123,503

Equity Value 3,148,700

Equity Value (Rounded) 3,150,000 Commodity Price Sensitivity 
Base  - 5% Base Base + 5%

3,148,700 2,799,100 3,148,700 3,496,664
Notes:

(1)
Financial Forecast provided by management and 
prepared with assistance from NSAI 

(2) Gross Debt includes the RBL facility, bond and accrued interest 



Delek Group Ltd.
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Ithaca Discounted Cash Flow Analysis
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Net Production (1)
Ithaca
CNSL

Total Net Production (Mboe)

Net Revenue
Ithaca
CNSL

Total Net Revenue
% growth

Operating Costs 
Ithaca
CNSL

Total Operating Costs

EBITDA

Other Income (Costs) - G&A and Hedging
Ithaca
CNSL

Total Other Income (Costs) - G&A and Hedging

Net Capex
Ithaca
CNSL

Total Net Capex

DSA Postings
Ithaca
CNSL

Total DSA Postings

Decommissioning Costs 
Ithaca
CNSL

Total Decommissioning Costs 

Pre-Tax Income
Margin
Total Tax Payable

Free Cash Flow

Partial Period
Mid-Year Adjustment
PV Factor @ 9.50%
PV of Free Cash Flow to Firm

#REF!
Enterprise Value 4,106,851                     
Less: Gross Debt (2) (1,003,000)                    
Add: Cash 44,849                          

Equity Value 3,148,700

Equity Value (Rounded) 3,150,000

Notes:

(1)
Financial Forecast provided by management and 
prepared with assistance from NSAI 

(2) Gross Debt includes the RBL facility, bond and accrued interest 

Exhibit 2.0
Page 2/2

1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043 1/1/2044 1/1/2045 1/1/2046
7/2/2034 7/2/2035 7/1/2036 7/2/2037 7/2/2038 7/2/2039 7/1/2040 7/2/2041 7/2/2042 7/2/2043 7/1/2044 7/2/2045 7/2/2046

12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043 12/31/2044 12/31/2045 12/31/2046
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

253                        194                        56                          45                          36                          29                          23                          19                          6                            -                         -                         -                         -                
1,385                     484                        303                        101                        -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
1,638                     678                        359                        145                        36                          29                          23                          19                          6                            -                         -                         -                         -                

22,662                   17,707                   5,015                     4,037                     3,321                     2,728                     2,262                     1,891                     565                        -                         -                         -                         -                
119,464                 36,875                   21,581                   7,401                     -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
142,126                 54,582                   26,596                   11,438                   3,321                     2,728                     2,262                     1,891                     565                        -                         -                         -                         -                
(60.3%) (61.6%) (51.3%) (57.0%) (71.0%) (17.8%)

(13,364)                  (12,276)                  (1,650)                    (1,525)                    (1,433)                    (1,366)                    (1,318)                    (1,284)                    (425)                       -                         -                         -                         -                
(74,223)                  (25,201)                  (17,897)                  (6,272)                    -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
(87,588)                  (37,477)                  (19,547)                  (7,797)                    (1,433)                    (1,366)                    (1,318)                    (1,284)                    (425)                       -                         -                         -                         -                

54,538                   17,106                   7,049                     3,641                     1,887                     1,362                     944                        607                        139                        -                         -                         -                         -                
(60.6%) (68.6%) (58.8%) (48.4%) (48.2%) (27.8%)

(7,611)                    (647)                       (660)                       (673)                       (687)                       (700)                       (714)                       (729)                       (743)                       -                         -                         -                         -                

(7,611)                    (647)                       (660)                       (673)                       (687)                       (700)                       (714)                       (729)                       (743)                       -                         -                         -                         -                

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
(668)                       (325)                       (626)                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
(668)                       (325)                       (626)                       -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                

-                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                
(5,855)                    (4,611)                    (3,735)                    (2,831)                    (1,615)                    (1,218)                    (877)                       (27)                         (19)                         (19)                         (18)                         (10)                         (10)                
(5,855)                    (4,611)                    (3,735)                    (2,831)                    (1,615)                    (1,218)                    (877)                       (27)                         (19)                         (19)                         (18)                         (10)                         (10)                

(11,126)                  (62,754)                  (78,665)                  (13,739)                  (1,067)                    -                         (367)                       -                         -                         (1,989)                    (2,029)                    (2,070)                    -                
(227,830)                (280,164)                (466,342)                (356,425)                (219,351)                (57,645)                  (34,429)                  (35,117)                  -                         -                         -                         -                         -                
(238,956)                (342,918)                (545,007)                (370,164)                (220,418)                (57,645)                  (34,795)                  (35,117)                  -                         (1,989)                    (2,029)                    (2,070)                    -                

(198,551)                (331,394)                (542,979)                (370,028)                (220,832)                (58,202)                  (35,443)                  (35,266)                  (623)                       (2,008)                    (2,047)                    (2,080)                    (10)                
(139.7%) (607.1%) (2,041.6%) (3,235.2%) (6,650.2%) (2,133.2%) (1,566.9%) (1,865.1%) (110.3%) - - - -

77,078                   130,713                 215,697                 146,878                 87,687                   22,793                   13,826                   14,096                   242                        796                        812                        828                        -                

(121,472)                (200,681)                (327,281)                (223,149)                (133,145)                (35,408)                  (21,617)                  (21,170)                  (381)                       (1,212)                    (1,235)                    (1,252)                    (10)                

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12.50 13.50 14.50 15.50 16.50 17.50 18.50 19.50 20.50 21.50 22.50 23.50 24.50

0.3216 0.2937 0.2682 0.2450 0.2237 0.2043 0.1866 0.1704 0.1556 0.1421 0.1298 0.1185 0.1082
(39,066)                  (58,941)                  (87,784)                  (54,661)                  (29,785)                  (7,234)                    (4,033)                    (3,607)                    (59)                         (172)                       (160)                       (148)                       (1)                  



Delek Group Ltd. Exhibit 3.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Weighted Average Cost of Capital
Currency in Local Millions (Unless otherwise noted)

Assumptions and Sources Formulas

Valuation Date 31-Dec-21 Unlevered Beta = Beta (Observed) / [1 + D/E ( 1 - ti )]
Risk-Free Rate (Rf) 2.5% D&P Normalised Risk Free Rate Relevered Beta = Unlevered Beta * [ 1 + D/E ( 1 - tt )]
Pretax Required Rate on Debt Capital (i) 5.4% Normalised USD BB rated bond Industry Average D/E = (Debt/Capital) / (Equity/Capital)
Equity Risk Premium (Rp) 5.5% D&P Normalised EMRP
Small Stock Premium (Ssp) 1.43% Duff & Phelps 2021 Handbook, Low Cap Relevered Beta Analysis
Effective Tax Rate - Target (tt) 30.0% Target Tax Rate
Beta (Relevered) (β) 1.69 Industry Characteristics Beta (Unlevered) 1.15
Debt / Capital (D) (5) 40.0% Industry Characteristics and Expected Leverage Industry D/E 66.7%
Equity / Capital (E) 60.0% Industry Characteristics and Expected Leverage Effective Tax Rate - Target (tt) 30.0%
Alpha (α) 0.0% Company Characteristics Beta (Relevered) 1.69

Comparable Company Analysis

Company Ticker
S&P Credit 

Rating
Bloomberg 
Beta  (1)

Book Value of 
Debt (2) Share Price

Number of 
Common Shares 

Outstanding
Market Value of 

Equity

Minority 
Interest 
(Equity) Total Capital Debt/Equity Debt/Capital

Individual 
Country Tax 

Rate (3)
Beta 

(Unlevered)
Capricorn Energy PLC LSE:CNE NR 1.69 5 1.88 492 926 - 930 0.5% 0.5% 30.0% 1.68
Harbour Energy plc LSE:HBR BB 2.52 3,737 3.54 926 3,276 - 7,014 114.1% 53.3% 30.0% 1.40
Aker BP ASA OB:AKRBP BBB- 1.63 3,753 271.60 649 176,338 - 180,091 2.1% 2.1% 46.9% 1.61
Lundin Energy AB (publ) OM:LUNE BBB- 1.19 3,508 324.50 285 92,342 - 95,850 3.8% 3.7% 46.9% 1.16
Serica Energy plc AIM:SQZ NR 0.95 - 2.41 269 648 - 648 0.0% 0.0% 30.0% 0.95
Equinor ASA OB:EQNR AA- 0.60 34,550 235.90 3,227 761,322 16 795,888 4.5% 4.3% 46.9% 0.58

Selected 40.0% 1.15

Weighted Average Rate of Return - Capital Asset Pricing Model WACC Sensitivity Table

Required
Return Weighting WACC Beta (Relevered) 1.59 1.64 1.69 1.74 1.79

WACC 9.0% 9.3% 9.5% 9.5% 9.8%
Debt 3.7% x 40.0% 1.5%

Equity 13.2% x 60.0% 7.9%

Weighted Average Cost of Capital 9.4%

Weighted Average Cost of Capital (rounded) 9.5%

Notes:
(1) Average of 2y weekly & 5y monthly Bloomberg historic beta as at December 2021.
(2) Debt includes short term and long term interest-bearing debt plus capital leases and preferred stock.
(3) Estimated effective tax rate for exploration and production companies.
(4) Small Stock Premium per D&P Valuation Handbook 2021.
(5) The selected leverage is based on our assumption of a market participant target leverage structure.



Delek Group Ltd. Exhibit 4.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021

Brent Oil Price Forecast Benchmarking

Currency in USD per bbl

Firm As of 2022 2023 2024 2025
Fitch Solutions (1) 30-Dec-21 72.0 73.0 n/a
MPS Capital Services Banca per le Imprese SpA (1) 27-Dec-21 73.0 n/a n/a n/a
Banco Santander SA (1) 22-Dec-21 70.0 64.0 60.0 57.0
Commerzbank AG (1) 15-Dec-21 74.0 78.0 n/a n/a
Natixis SA (1) 13-Dec-21 76.8 71.8 n/a n/a
Intesa Sanpaolo SpA (1) 8-Dec-21 67.5 70.0 72.0 74.0
Market Risk Advisory Co Ltd (1) 1-Nov-21 74.0 73.7 74.7 76.3
Landesbank Baden-Wuerttemberg (1) 28-Oct-21 78.0 75.0 n/a n/a
Emirates NBD PJSC (1) 28-Oct-21 68.1 n/a n/a n/a
Australia & New Zealand Banking Group Ltd (1) 25-Oct-21 79.1 82.0 87.0 n/a
GLJ Consultants (2) 31-Dec-21 76.0 72.5 71.2 72.7
McDaniel & Associates (2) 31-Dec-21 75.0 69.9 67.6 69.0
Max 79.1 82.0 87.0 76.3
Median 74.0 72.8 71.6 72.7
Mean 73.6 73.0 72.1 69.8
Min 67.5 64.0 60.0 57.0
Brent Futures (2) (3) 63.0 71.0 67.9 65.8
Management Price Curve (3) (4) 76.0 68.8 70.8 72.2

Notes:
(1) Source: Bloomberg

(2) Source: Other Third-Party forecasts

(3) Source: S&P Capital IQ, Brent Futures as at 31/12/2021

(4) Management provided forecasts 

55.0

65.0

75.0

85.0

2022 2023 2024 2025

$
/b

b
l

Year

Brent Price Forecast (Q4 2021)

Broker Range Median Broker Price

Average Broker Price Mgmt Price



Delek Group Ltd. Exhibit 6.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Fields Summary of Values
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Field Name Post Tax Field NPV
Stella 48,748                           
Harrier 179,008                         
Agigial 114,519                         
Vorlich 175,670                         
Courageous 46,401                           

Total 564,347                         



Delek Group Ltd. Exhibit 6.1
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Field Cash Flows: Stella
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Stella Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 54                   55                55                55                27                27                28                28                76                53                39                28                19                11                

NGL (mbbl) 23                   23                23                23                14                14                14                14                39                28                20                15                10                6                  

Gas (mboe) 122                 124              125              125              75                76                77                77                209              147              107              78                53                31                
Total Net Production (mboe) (1) 199                 201              204              204              116              118              119              119              323              228              165              120              82                48                

Net Revenue (1) 21,003            13,149         13,291         13,288         6,725           6,801           6,877           6,879           15,559         11,146         8,186           6,078           4,213           2,526           

Net Opex (1) (2,355)            (2,355)          (2,355)          (2,355)          (1,696)          (1,704)          (1,712)          (1,721)          (6,443)          (4,187)          (3,900)          (4,067)          (3,510)          (2,294)          

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 18,018            10,400         10,537         10,534         4,828           4,893           4,959           4,952           8,650           6,625           4,040           1,829           577              156              

Check -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

17,818            10,167         10,071         9,841           4,409           4,369           4,328           4,224           6,971           4,874           2,715           1,122           324              80                

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 8                     6                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 4                     3                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 23                   18                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 35                   28                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 1,870              1,501           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (1,682)            (1,753)          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 132                 (297)             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Check -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 62                   (127)             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 81,247            

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 48,748            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 6.2
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Field Cash Flows: Harrier
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Harrier Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 25                   26                26                26                21                21                22                22                348              336              203              164              139              451              

NGL (mbbl) 44                   44                45                45                37                37                37                37                344              374              264              216              184              134              

Gas (mboe) 232                 235              237              237              194              197              199              199              1,828           1,988           1,407           1,148           976              714              
Total Net Production (mboe) (1) 301                 305              308              308              252              255              258              258              2,521           2,698           1,874           1,527           1,299           1,300           

Net Revenue (1) 33,974            34,351         34,729         34,729         18,111         18,398         18,777         139,784       140,962       91,762         76,423         66,153         74,872         

Net Opex (1) (7,422)            (7,422)          (7,422)          (7,422)          (7,464)          (7,501)          (7,538)          (7,576)          (50,278)        (49,023)        (44,429)        (50,611)        (57,442)        (47,610)        

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               (53,705)        -               -               -               -               (18,092)        

Total Net Field Cash Flows 25,532            25,898         26,265         26,265         10,104         10,345         10,589         10,637         31,607         87,710         44,581         23,519         6,726           6,924           

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

25,248            25,319         25,103         24,535         9,227           9,236           9,243           9,075           25,471         64,536         29,956         14,432         3,769           3,543           

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 679                 304              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 121                 93                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 643                 493              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 1,443              890              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 88,640            52,743         -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (48,382)          (46,274)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 37,599            4,887           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 17,569            2,085           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 298,347          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 179,008          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 6.3
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Field Cash Flows: Abigial
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Abigial Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 164                 166              168              168              398              403              407              407              785              670              344              184              82                -               

NGL (mbbl) 7                     7                  7                  7                  17                17                18                18                60                131              67                35                15                -               

Gas (mboe) 38                   38                39                39                89                90                91                91                310              678              350              182              76                -               
Total Net Production (mboe) (1) 209                 212              214              214              504              510              516              516              1,156           1,478           762              401              173              -               

Net Revenue (1) 18,402            18,606         18,811         18,811         36,012         36,593         37,369         77,989         93,190         46,950         25,505         11,316         -               

Net Opex (1) (1,793)            (1,793)          (1,793)          (1,793)          (6,847)          (6,881)          (6,915)          (6,950)          (23,989)        (24,022)        (18,938)        (17,846)        (10,368)        (0)                 

Net Capex (1) (19,713)          (19,713)        (19,713)        (19,713)        -               -               -               -               (27,456)        -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows (3,105)            (2,900)          (2,696)          (2,696)          29,165         29,712         30,266         30,419         26,543         69,168         28,012         7,659           949              (0)                 

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

(3,070)            (2,835)          (2,576)          (2,518)          26,634         26,527         26,417         25,950         21,391         50,892         18,822         4,700           532              (0)                 

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (0)                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows (0)                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% (0)                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 190,866          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 114,519          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 6.4
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Field Cash Flows: Vorlich
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Vorlich Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 136                 138              139              139              74                75                76                76                194              126              82                53                35                18                

NGL (mbbl) 42                   42                43                43                34                34                34                34                91                61                41                28                19                10                

Gas (mboe) 239                 242              245              245              193              195              197              197              521              350              235              159              108              58                
Total Net Production (mboe) (1) 417                 422              427              427              300              303              307              307              806              537              358              240              161              86                

Net Revenue (1) 46,685            47,204         47,723         47,723         23,149         23,524         24,026         49,792         31,700         20,210         13,856         9,475           5,167           

Net Opex (1) (5,081)            (5,081)          (5,081)          (5,081)          (3,945)          (3,964)          (3,984)          (4,004)          (12,003)        (9,271)          (7,536)          (7,809)          (7,669)          (4,861)          

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 41,605            42,123         42,642         42,642         19,204         19,560         19,920         20,022         37,789         22,429         12,674         6,047           1,806           306              

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

41,142            41,181         40,755         39,834         17,538         17,463         17,387         17,081         30,453         16,503         8,516           3,711           1,012           157              

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 7                     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 4                     -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 25                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 37                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 2,256              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (2,149)            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

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

Total Net Field Cash Flows 107                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Check -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 50                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 292,784          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 175,670          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 6.5
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
GSA Field Cash Flows: Courageous
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Courageous Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               716              870              313              112              41                

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               469              763              603              474              372              
Total Net Production (mboe) (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               1,185           1,633           916              586              413              

Net Revenue (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               75,670         100,460       54,507         33,763         23,567         

Net Opex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               (16,656)        (22,603)        (15,211)        (11,871)        (11,203)        

Net Capex (1) -                 -               -               -               (5,701)          (6,081)          (6,112)          (6,142)          (54,015)        -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows -                 -               -               -               (5,701)          (6,081)          (6,112)          (6,142)          (54,015)        59,014         77,856         39,296         21,892         12,363         

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

-                 -               -               -               (5,206)          (5,429)          (5,335)          (5,240)          (43,529)        43,421         52,315         24,114         12,269         6,326           

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 15                   5                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 293                 230              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 307                 235              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 17,561            13,576         -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (11,460)          (11,750)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 6,101              1,826           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 2,851              779              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 77,335            

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 46,401            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Fields Summary of Values
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

Field Name Post Tax Field NPV
Britannia 377,559                         
Callanish 83,929                           
Alder 77,223                           
Brodgar 24,816                           
Enochdhu 39,894                           

Total 603,421                         



Delek Group Ltd. Exhibit 7.1

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Field Cash Flows: Britannia
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Britannia Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 73                   74                 75                 75                 68                 69                 70                 70                 255               234               216               196               181               167               

NGL (mbbl) 40                   40                 41                 41                 38                 38                 38                 38                 140               129               118               108               99                 92                 

Gas (mboe) 453                 458               463               463               425               430               435               435               1,582            1,455            1,339            1,219            1,125            1,040            
Total Net Production (mboe) (1) 566                 573               579               579               531               537               543               543               1,977            1,818            1,673            1,523            1,406            1,299            

Net Revenue (1) 74,032            74,854          75,677          75,677          44,067          44,782          45,739          124,429        107,969        93,540          87,220          82,205          78,076          

Net Opex (1) (5,873)             (5,873)          (5,873)          (5,873)          (7,137)          (7,172)          (7,208)          (7,244)          (42,515)        (41,668)        (45,028)        (47,420)        (46,733)        (46,325)        

Net Capex (1) (335)                (335)             (335)             (335)             (229)             (231)             (232)             (233)             (977)             (1,031)          -               (1,073)          -               (1,116)          

Total Net Field Cash Flows 67,824            68,646          69,469          69,469          36,701          37,379          38,066          38,262          80,937          65,270          48,512          38,727          35,472          30,635          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

67,069            67,111          66,395          64,894          33,516          33,373          33,226          32,641          65,225          48,025          32,597          23,765          19,879          15,675          

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 152                 137               124               92                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 84                   75                 68                 51                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 946                 850               768               574               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 1,182              1,063            960               718               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 72,745            66,748          61,548          47,122          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (50,413)           (47,866)        (50,123)        (38,889)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 22,332            18,881          11,424          8,233            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 10,435            8,057            4,452            2,929            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 629,265          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 377,559          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.2

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Field Cash Flows: Callanish
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Callanish Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 174                 176               178               178               84                 85                 86                 86                 277               325               189               133               103               84                 

NGL (mbbl) 8                     8                   8                   8                   4                   4                   4                   4                   12                 14                 8                   6                   4                   3                   

Gas (mboe) 24                   25                 25                 25                 11                 12                 12                 12                 37                 44                 25                 17                 13                 11                 
Total Net Production (mboe) (1) 206                 208               211               211               99                 100               101               101               326               382               222               156               121               99                 

Net Revenue (1) 17,458            17,652          17,846          17,846          7,049            7,162            7,314            22,948          27,181          15,973          11,598          9,151            7,834            

Net Opex (1) (967)                (967)             (967)             (967)             (716)             (720)             (723)             (727)             (3,150)          (2,781)          (2,714)          (2,629)          (2,526)          (2,413)          

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               (8,861)          -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 16,492            16,686          16,880          16,880          6,333            6,443            6,554            6,587            10,937          24,400          13,259          8,969            6,625            5,421            

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

16,308            16,313          16,133          15,768          5,783            5,752            5,721            5,619            8,814            17,953          8,909            5,504            3,713            2,774            

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 72                   60                 50                 38                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 3                     2                   2                   2                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 9                     8                   6                   5                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 84                   70                 58                 44                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 6,864              5,865            4,985            3,894            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (2,551)             (2,438)          (2,940)          (2,365)          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 4,312              3,427            2,045            1,529            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 2,015              1,463            797               544               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 139,882          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 83,929            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.3

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Field Cash Flows: Alder
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Alder Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 40                   41                 41                 41                 27                 27                 27                 27                 70                 46                 -               -               -               -               

NGL (mbbl) 11                   11                 11                 11                 7                   7                   7                   7                   19                 13                 -               -               -               -               

Gas (mboe) 138                 139               141               141               92                 93                 94                 94                 242               160               -               -               -               -               
Total Net Production (mboe) (1) 189                 191               193               193               126               128               129               129               332               219               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 23,830            24,095          24,360          24,360          10,356          10,524          10,749          21,184          13,310          -               -               -               -               

Net Opex (1) (2,307)             (2,307)          (2,307)          (2,307)          (2,143)          (2,153)          (2,164)          (2,175)          (8,695)          (7,001)          -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 21,524            21,789          22,053          22,053          8,214            8,371            8,530            8,574            12,489          6,309            -               -               -               -               

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

21,284            21,301          21,078          20,601          7,501            7,474            7,446            7,315            10,065          4,642            -               -               -               -               

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 128,706          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 77,223            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.4

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Field Cash Flows: Brodgar
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Brodgar Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 15                   16                 16                 16                 8                   8                   8                   8                   1                   -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 8                     8                   9                   9                   5                   5                   5                   5                   1                   -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 47                   48                 48                 48                 26                 26                 27                 27                 4                   -               -               -               -               -               
Total Net Production (mboe) (1) 71                   72                 73                 73                 39                 39                 40                 40                 6                   -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 8,563              8,659            8,754            8,754            3,113            3,163            3,231            380               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (380)                (380)             (380)             (380)             (324)             (326)             (327)             (329)             (144)             -               -               -               -               -               

Net Capex (1) (237)                (237)             (237)             (237)             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 7,946              8,041            8,136            8,136            2,788            2,837            2,887            2,901            235               -               -               -               -               -               

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

7,858              7,861            7,776            7,601            2,546            2,533            2,520            2,475            190               -               -               -               -               -               

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% -                  -               -               (0)                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 41,360            

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 24,816            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 7.5

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Britsats Field Cash Flows: Enochdhu
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Enochdhu Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 53                   54                 54                 54                 64                 65                 66                 66                 224               193               167               145               127               112               

NGL (mbbl) 9                     9                   9                   9                   11                 11                 11                 11                 38                 32                 28                 24                 21                 19                 

Gas (mboe) 6                     6                   6                   6                   7                   7                   7                   7                   25                 21                 19                 16                 14                 12                 
Total Net Production (mboe) (1) 68                   69                 69                 69                 82                 83                 84                 84                 287               247               213               186               163               143               

Net Revenue (1) 5,466              5,527            5,588            5,588            5,668            5,760            5,882            19,742          17,186          15,064          13,560          12,111          11,161          

Net Opex (1) (1,334)             (1,334)          (1,334)          (1,334)          (1,540)          (1,548)          (1,555)          (1,563)          (6,995)          (6,895)          (7,080)          (7,112)          (7,037)          (6,896)          

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 4,132              4,193            4,254            4,254            4,128            4,212            4,297            4,318            12,747          10,291          7,984            6,448            5,074            4,265            

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

4,086              4,099            4,065            3,973            3,770            3,761            3,750            3,684            10,272          7,572            5,365            3,957            2,844            2,182            

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 99                   88                 78                 59                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 17                   15                 13                 10                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 11                   10                 9                   7                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 127                 112               100               75                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 10,197            9,237            8,402            6,533            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (7,141)             (7,067)          (7,212)          (5,716)          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 3,056              2,170            1,190            817               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 1,428              926               464               291               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 66,489            

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 39,894            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 8.0
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Cook
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Cook Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 196                 198              200              200              217              219              222              222              1,172           1,571           1,952           1,289           901              696              

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 39                   39                40                40                10                10                10                10                53                71                91                61                43                33                
Total Net Production (mboe) (1) 234                 237              240              240              227              230              232              232              1,225           1,642           2,043           1,350           944              729              

Net Revenue (1) 23,939            24,205         24,471         24,471         16,198         16,459         16,807         87,960         119,520       150,846       103,115       73,567         59,520         

Net Opex (1) (6,671)            (6,671)          (6,671)          (6,671)          (7,068)          (7,103)          (7,138)          (7,174)          (31,642)        (32,807)        (37,734)        (38,394)        (43,503)        (33,440)        

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               (23,289)        -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 17,268            17,534         17,800         17,800         9,130           9,356           9,585           9,633           33,029         86,713         113,112       64,721         30,064         26,080         

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

17,076            17,141         17,012         16,627         8,338           8,354           8,366           8,218           26,618         63,802         76,005         39,716         16,848         13,344         

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 568                 480              381              168              151              116              -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 27                   23                18                8                  8                  6                  -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 595                 503              399              177              159              121              -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 50,205            43,311         35,033         16,033         14,722         11,473         -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (31,215)          (30,930)        (27,801)        (12,166)        (11,309)        (10,455)        -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 18,990            12,381         7,231           3,867           3,414           1,018           -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 8,874              5,283           2,818           1,376           1,109           302              -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 357,228          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 214,337          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 9.0
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Pierce
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Pierce Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 63                   63                64                64                73                74                75                75                280              245              212              176              143              95                

NGL (mbbl) 52                   53                53                53                69                70                71                71                277              250              220              184              144              90                

Gas (mboe) 76                   77                78                78                101              102              103              103              403              364              321              268              209              131              
Total Net Production (mboe) (1) 191                 193              195              195              244              247              249              249              960              859              753              627              495              315              

Net Revenue (1) 16,402            16,585         16,767         16,767         15,096         15,340         15,667         51,235         44,717         38,234         32,805         26,541         17,677         

Net Opex (1) (2,515)            (2,515)          (2,515)          (2,515)          (2,845)          (2,860)          (2,874)          (2,888)          (11,632)        (11,430)        (11,185)        (10,737)        (10,181)        (9,137)          

Net Capex (1) (1,084)            (1,084)          (1,084)          (1,084)          (242)             (243)             (245)             (246)             -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 12,804            12,986         13,168         13,168         12,008         12,238         12,470         12,533         39,604         33,287         27,050         22,068         16,360         8,540           

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

12,661            12,696         12,586         12,301         10,967         10,926         10,884         10,692         31,916         24,492         18,176         13,542         9,168           4,370           

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 74                   65                54                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 71                   64                56                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 103                 93                81                -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 247                 222              191              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 14,269            13,005         11,373         -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (8,857)            (8,892)          (8,862)          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 5,411              4,112           2,511           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 2,529              1,755           978              -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 200,638          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 120,383          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 10.0
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Austen
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Austen Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               2,835           2,090           664              159              5                  

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               2,573           2,807           1,960           776              35                
Total Net Production (mboe) (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               5,408           4,897           2,625           935              40                

Net Revenue (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               362,345       312,048       163,420       57,923         2,524           

Net Opex (1) -                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (64,264)        (61,920)        (38,287)        (18,293)        (1,010)          

Net Capex (1) -                 -               -               -               (36,068)        (36,247)        (36,428)        (36,611)        (82,412)        -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows -                 (0)                 (0)                 (0)                 (36,068)        (36,247)        (36,428)        (36,611)        (82,412)        298,081       250,128       125,133       39,630         1,514           

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

-                 (0)                 (0)                 (0)                 (32,939)        (32,362)        (31,796)        (31,232)        (66,414)        219,322       168,072       76,788         22,209         775              

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 292,422          

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 175,453          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 11.0
Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Isabella
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Isabella Notes: Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               185              556              487              335              

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               64                192              168              115              
Total Net Production (mboe) (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               249              748              655              450              

Net Revenue (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               16,938         52,452         46,873         33,618         

Net Opex (1) (0)                   (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (0)                 (2,911)          (8,909)          (8,056)          (5,894)          

Net Capex (1) (1,837)            (1,837)          (1,837)          (1,837)          (1,087)          (1,093)          (1,098)          (1,104)          (1,641)          (19,864)        (18,743)        (11,024)        (5,018)          -               

Total Net Field Cash Flows (1,837)            (1,837)          (1,837)          (1,837)          (1,087)          (1,093)          (1,098)          (1,104)          (1,641)          (19,864)        (4,717)          32,519         33,799         27,724         

Discount Period 0.12                0.37             0.62             0.87             1.12             1.37             1.62             1.87             2.50             3.50             4.50             5.50             6.50             7.50             

(1,817)            (1,796)          (1,756)          (1,716)          (993)             (975)             (958)             (941)             (1,322)          (14,615)        (3,169)          19,955         18,941         14,185         

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 235                 169              124              92                70                54                42                33                26                21                17                14                4                  -               

NGL (mbbl) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 81                   58                43                32                24                19                14                11                9                  7                  6                  5                  1                  -               

Total Net Production (mboe) (1) 316                 227              166              124              94                72                56                45                36                29                23                19                6                  -               

Net Revenue (1) 24,325            17,817         13,323         10,260         7,940           6,234           5,015           4,037           3,321           2,728           2,262           1,891           565              -               

Net Opex (1) (4,459)            (3,499)          (2,842)          (2,383)          (2,056)          (1,821)          (1,650)          (1,525)          (1,433)          (1,366)          (1,318)          (1,284)          (425)             -               

Net Capex (1) -                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 19,866            14,318         10,481         7,877           5,884           4,414           3,365           2,512           1,887           1,362           944              607              139              -               

Discount Period 8.50                9.50             10.50           11.50           12.50           13.50           14.50           15.50           16.50           17.50           18.50           19.50           20.50           21.50           

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 9,283              6,110           4,085           2,803           1,912           1,310           912              622              427              281              178              104              22                -               

Pre-Tax Field NPV 51,069            

Tax Rate: (2) 40.0%
Post-Tax Field NPV 30,642            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 12.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Captain
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Captain Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 1,860              1,881            1,901            1,901            2,086            2,109            2,133            2,133            7,006            13,112          13,618          9,328            7,617            7,332            

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               
Total Net Production (mboe) (1) 1,860              1,881            1,901            1,901            2,086            2,109            2,133            2,133            7,006            13,112          13,618          9,328            7,617            7,332            

Net Revenue (1) 146,009          147,632        149,254        149,254        147,797        150,179        153,353        513,908        981,045        1,039,284     736,433        613,415        619,105        

Net Opex (1) (30,132)           (30,132)        (30,132)        (30,132)        (31,629)        (31,785)        (31,944)        (32,104)        (126,227)      (147,852)      (151,684)      (141,052)      (136,358)      (137,712)      

Net Capex (1) (59,399)           (59,399)        (59,399)        (59,399)        (53,928)        (54,195)        (54,467)        (54,739)        (181,108)      (245,821)      (158,441)      (164,688)      (117,403)      (149,651)      

Total Net Field Cash Flows 56,479            58,101          59,724          59,724          62,240          64,198          66,178          66,509          206,573        587,372        729,160        430,693        359,654        331,742        

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

55,851            56,801          57,081          55,790          56,840          57,317          57,763          56,739          166,473        432,176        489,955        264,294        201,554        169,740        

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 5,534              3,564            2,767            2,213            665               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 5,534              3,564            2,767            2,213            665               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 483,133          317,327        251,335        207,732        63,663          -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (135,330)         (128,608)      (127,666)      (125,571)      (42,210)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) (20,152)           -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 327,651          188,718        123,669        82,161          21,453          -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 153,102          80,532          48,195          29,234          6,971            -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 2,496,408       

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 1,497,845       

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 13.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Alba
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Alba Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 232                 234               237               237               358               362               366               366               1,548            1,110            2,798            2,097            810               417               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               637               726               405               139               
Total Net Production (mboe) (1) 232                 234               237               237               358               362               366               366               1,548            1,110            3,435            2,822            1,215            555               

Net Revenue (1) 17,138            17,329          17,519          17,519          23,727          24,110          24,619          106,334        77,758          231,125        191,341        81,740          40,231          

Net Opex (1) (12,458)           (12,458)        (12,458)        (12,458)        (13,352)        (13,418)        (13,485)        (13,552)        (55,540)        (54,908)        (88,553)        (88,330)        (37,561)        (21,848)        

Net Capex (1) (4,734)             (4,734)          (4,734)          (4,734)          (12,590)        (12,652)        (12,715)        (12,779)        (57,324)        (84,690)        (17,505)        (1,822)          -               -               

Total Net Field Cash Flows (54)                  137               327               327               (2,214)          (1,960)          (1,703)          (1,712)          (6,530)          (61,840)        125,068        101,188        44,180          18,383          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

(53)                  134               313               306               (2,022)          (1,750)          (1,487)          (1,460)          (5,262)          (45,500)        84,039          62,094          24,759          9,406            

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 272                 187               124               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 55                   38                 25                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 327                 225               149               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 25,249            17,673          11,932          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (17,395)           (14,719)        (11,600)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 7,854              2,954            332               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 3,670              1,260            129               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 128,575          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 77,145            

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 14.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Erksine
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Erskine Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 205                 207               210               210               175               177               179               179               663               716               677               564               370               259               

NGL (mbbl) 22                   22                 23                 23                 18                 19                 19                 19                 63                 64                 61                 50                 30                 19                 

Gas (mboe) 282                 285               288               288               234               237               239               239               892               976               922               762               499               353               
Total Net Production (mboe) (1) 509                 515               520               520               427               432               437               437               1,618            1,756            1,660            1,376            899               632               

Net Revenue (1) 57,580            58,219          58,859          58,859          33,382          33,923          34,645          105,819        111,413        102,176        87,149          58,146          42,269          

Net Opex (1) (10,601)           (10,601)        (10,601)        (10,601)        (10,224)        (10,275)        (10,326)        (10,378)        (42,110)        (44,056)        (44,913)        (44,611)        (31,843)        (23,350)        

Net Capex (1) (45)                  (45)               (45)               (45)               -               -               -               -               (11,920)        (33,647)        -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 46,934            47,573          48,213          48,213          23,158          23,648          24,144          24,267          51,789          33,710          57,262          42,539          26,303          18,919          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

46,411            46,509          46,080          45,038          21,149          21,113          21,074          20,702          41,736          24,803          38,477          26,104          14,740          9,680            

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 208                 168               89                 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 15                   11                 6                   -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 285                 231               123               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 508                 410               218               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 34,914            28,795          15,611          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (23,162)           (22,972)        (13,594)        -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 11,752            5,823            2,017            -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 5,491              2,485            786               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 432,379          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 259,428          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 15.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Elgin Franklin & W Franklin
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Elgin Franklin & W Franklin Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 114                 115               117               117               89                 90                 91                 91                 291               252               225               196               168               135               

NGL (mbbl) 42                   42                 43                 43                 34                 34                 35                 35                 112               97                 88                 77                 66                 53                 

Gas (mboe) 225                 228               230               230               183               185               187               187               608               528               474               415               356               288               
Total Net Production (mboe) (1) 381                 385               390               390               306               309               313               313               1,012            877               787               687               590               477               

Net Revenue (1) 43,035            43,514          43,992          43,992          23,519          23,900          24,409          63,635          53,158          45,972          41,222          36,115          30,195          

Net Opex (1) (2,879)             (2,879)          (2,879)          (2,879)          (2,633)          (2,646)          (2,659)          (2,672)          (9,962)          (9,648)          (9,485)          (9,171)          (8,802)          (8,292)          

Net Capex (1) (1,486)             (1,486)          (1,486)          (1,486)          (446)             (449)             (451)             (453)             (1,218)          (4,257)          (276)             (667)             (995)             (728)             

Total Net Field Cash Flows 38,670            39,148          39,627          39,627          20,439          20,805          21,176          21,284          52,456          39,253          36,211          31,385          26,318          21,174          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

38,240            38,273          37,873          37,017          18,666          18,575          18,483          18,157          42,273          28,882          24,332          19,259          14,749          10,834          

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 113                 92                 79                 64                 44                 38                 35                 16                 -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 45                   36                 31                 25                 17                 15                 14                 7                   -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 241                 197               168               137               94                 82                 75                 36                 -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 399                 325               278               226               155               135               124               59                 -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 25,916            21,596          18,823          15,739          11,001          9,732            9,229            4,439            -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (7,993)             (7,651)          (7,512)          (7,311)          (6,874)          (6,870)          (6,955)          (3,529)          -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) (1,668)             (3,654)          (419)             (593)             (668)             (325)             (626)             -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 16,254            10,291          10,892          7,835            3,459            2,537            1,648            911               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 7,595              4,392            4,245            2,788            1,124            753               447               225               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 387,181          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 232,309          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 16.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Jade
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Jade Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) 157                 158               160               160               86                 87                 88                 88                 283               229               184               134               112               98                 

NGL (mbbl) 42                   42                 43                 43                 41                 41                 42                 42                 138               116               100               69                 59                 53                 

Gas (mboe) 234                 237               240               240               229               232               234               234               774               649               561               388               331               295               
Total Net Production (mboe) (1) 433                 438               443               443               356               360               364               364               1,196            994               845               590               502               446               

Net Revenue (1) 46,833            47,354          47,874          47,874          27,125          27,565          28,153          73,139          58,244          47,194          33,966          29,474          26,933          

Net Opex (1) (2,774)             (2,774)          (2,774)          (2,774)          (2,830)          (2,844)          (2,858)          (2,873)          (11,226)        (11,117)        (10,874)        (10,475)        (10,524)        (10,631)        

Net Capex (1) (5,065)             (5,065)          (5,065)          (5,065)          -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 38,994            39,514          40,035          40,035          24,295          24,721          25,152          25,281          61,913          47,128          36,320          23,491          18,950          16,302          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

38,560            38,630          38,263          37,398          22,187          22,071          21,953          21,567          49,894          34,676          24,405          14,415          10,620          8,341            

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 85                   71                 55                 43                 39                 34                 31                 7                   ` -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) 47                   40                 35                 32                 29                 24                 22                 5                   -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 265                 226               199               177               164               137               126               30                 -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 397                 337               289               251               233               195               179               42                 -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 24,576            21,278          18,424          16,229          15,352          13,147          12,352          2,961            -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (10,741)           (10,655)        (10,685)        (10,727)        (10,901)        (10,835)        (10,942)        (2,743)          -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 13,835            10,623          7,739            5,502            4,451            2,313            1,410            218               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 6,465              4,533            3,016            1,958            1,446            686               382               54                 -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 401,521          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 240,913          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%



Delek Group Ltd. Exhibit 17.0

Ithaca Energy Ltd. Impairment Testing
Valuation Date: December 31, 2021
Field Cash Flows: Marigold
Currency in USD Thousands (Unless otherwise noted)

1/1/2022 4/1/2022 7/1/2022 10/1/2022 1/1/2023 4/1/2023 7/1/2023 10/1/2023 1/1/2024 1/1/2025 1/1/2026 1/1/2027 1/1/2028 1/1/2029
3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022 12/31/2022 3/31/2023 6/30/2023 9/30/2023 12/31/2023 12/31/2024 12/31/2025 12/31/2026 12/31/2027 12/31/2028 12/31/2029

Marigold/ Yeoman Notes: Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Net Production

Oil (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               4,848            4,263            2,648            1,777            1,260            932               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) -                  -               -               -               -               -               -               -               478               420               261               175               124               92                 
Total Net Production (mboe) (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               5,326            4,683            2,910            1,952            1,384            1,023            

Net Revenue (1) -                  -               -               -               -               -               -               366,718        326,676        205,679        142,723        103,239        80,000          

Net Opex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               (22,000)        (30,831)        (26,406)        (23,355)        (22,348)        (19,400)        

Net Capex (1) (9,708)             (9,708)          (9,708)          (9,708)          (51,171)        (51,424)        (51,682)        (51,940)        (133,374)      -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows (9,708)             (9,708)          (9,708)          (9,708)          (51,171)        (51,424)        (51,682)        (51,940)        211,344        295,845        179,272        119,368        80,891          60,600          

Discount Period 0.12                0.37              0.62              0.87              1.12              1.37              1.62              1.87              2.50              3.50              4.50              5.50              6.50              7.50              

(9,600)             (9,491)          (9,279)          (9,069)          (46,732)        (45,912)        (45,110)        (44,310)        170,318        217,677        120,461        73,250          45,332          31,007          

1/1/2030 1/1/2031 1/1/2032 1/1/2033 1/1/2034 1/1/2035 1/1/2036 1/1/2037 1/1/2038 1/1/2039 1/1/2040 1/1/2041 1/1/2042 1/1/2043

12/31/2030 12/31/2031 12/31/2032 12/31/2033 12/31/2034 12/31/2035 12/31/2036 12/31/2037 12/31/2038 12/31/2039 12/31/2040 12/31/2041 12/31/2042 12/31/2043

Notes: 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043

Net Production

Oil (mbbl) 712                 558               447               365               302               141               -               -               -               -               -               -               -               -               

NGL (mbbl) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Gas (mboe) 70                   55                 44                 36                 30                 14                 -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Production (mboe) (1) 782                 613               491               401               332               155               -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Revenue (1) 63,173            50,537          41,313          34,841          29,447          13,996          -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Opex (1) (17,469)           (16,167)        (15,274)        (14,659)        (14,238)        (7,496)          -               -               -               -               -               -               -               -               

Net Capex (1) -                  -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Total Net Field Cash Flows 45,704            34,370          26,039          20,182          15,209          6,500            -               -               -               -               -               -               -               -               

Discount Period 8.50                9.50              10.50            11.50            12.50            13.50            14.50            15.50            16.50            17.50            18.50            19.50            20.50            21.50            

Present Value of Net Field Cash Flows @ 9.50% 21,356            14,667          10,148          7,181            4,942            1,929            -               -               -               -               -               -               -               -               

Pre-Tax Field NPV 498,765          

Tax Rate: (2) 40.0%

Post-Tax Field NPV 299,259          

Notes:

(1) Forecasts as per Management

(2) Taxes include a corporate tax of 30.0% and a supplementary tax of 10.0%
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 דוח רואה החשבון המבקר

 
 לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ

 
 

בדצמבר,  31 ליוםהחברה(  -המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של קבוצת דלק בע"מ )להלן  הדוחותביקרנו את 
שהסתיימה ביום  לשנההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  אוואת הדוחות המאוחדים על רווח  2021

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 2021בדצמבר,  31
 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2020בדצמבר,  31הכספיים המאוחדים של החברה ליום  הדוחות

כלל חוות דעת בלתי  2021 ,במרס 30בוקרו על ידי רואה חשבון מבקר קודם אשר הדוח שלו מיום  2020בדצמבר,  31
 מסויגת ופסקת הדגש עניין בגין ספקות משמעותיים לגבי המשך קיומה של החברה כעסק חיי.   

 
מכלל הנכסים  38%-כלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים 

 המכלל ההכנסות המאוחדות לשנ 40%-כוות והכנסותיהן הכלולות באיחוד מה 2021בדצמבר,  31 ליוםהמאוחדים 
. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות המוצגות על בסיס השווי המאזני, 2021בדצמבר,  31 ביום השהסתיימ

החברות  בתוצאות, ואשר חלקה של החברה 2021בדצמבר,  31מליוני ש"ח ליום  207אשר ההשקעה בהן הסתכמה לסך של 
. הדוחות הכספיים של אותן חברות 2021בדצמבר,  31 ביום השהסתיימ ה"ח לשנש מליוני 53-כ של בסך ווחלרהנ"ל הסתכם 

בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן 
 חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

 
תנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך ערכנו את ביקור

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
דיקה מדגמית של ראיות התומכות מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת ב

בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 

 שבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי הח
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, 
ואת תוצאות  2021בדצמבר,  31 ליוםמכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה 

בהתאם לתקני דיווח כספי  2021בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנהפעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן 
 .2010-( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עIFRSבינלאומיים )

 
לדוחות הכספיים המאוחדים  א'23תשומת הלב לאמור בבאור מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את 

 בדבר תביעות שהוגשו כנגד חברות הקבוצה. 
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית  911ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת )ישראל( 
 2022, במרס 29, והדוח שלנו מיום 2021בדצמבר,  31על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 אופן אפקטיבי.כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על קיומם של אותם רכיבים ב
 
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 חשבון רואי

A Firm in the Deloitte Global Network 
 2022במרס,  29, חיפה
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של קבוצת דלק בע"מ
 כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר

 ערך ניירות תקנותלב')ג( 9 לסעיף בהתאם
 1970-"להתש ,(ומיידיים תקופתיים)דוחות 

 
 

 31ם והחברה( לי - ביחדבע"מ וחברות בנות )להלן  דלק קבוצתשל  כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי ביקרנו
 בקרה לקיום אחראים החברה של וההנהלה הדירקטוריון. הבאה בפסקה כמוסבר נקבעו אלה בקרה רכיבי. 2021בדצמבר, 

על דיווח כספי המצורפת לדוח  פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ולהערכתם כספי דיווח על אפקטיבית פנימית
התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על 

 ביקורתנו. 
 

 חשבון רואי לשכת של 911)ישראל(  ביקורת לתקן בהתאם נקבעו שבוקרו כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי
 בקרות( 1: )הינם אלה רכיבים(. 911)ישראל(  ביקורתתקן  -" )להלן כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של יקורת"ב בישראל

 תהליך( 2; )מידע מערכות של כלליות ובקרות כספי דיווח של והסגירה העריכה תהליך על בקרות לרבות, הארגון ברמת
 המאוחדים בדוחות מאוד המהותיים התהליכים; בחברה החוב ניהול תהליך( 3; )בחברה הערך ניירות ותיק המזומן ניהול
( השקעה בחיפושי והפקה של נפט וגז; )כל אלה 5; )ההכנסות מעגל( 4: )הינם המהותיות מהחברות בחלק מנוהלים אשר

 .(המבוקרים הבקרה רכיבי -יחד מכונים להלן 
 

 נכסיהן אשר שאוחדו בנות חברות של כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של האפקטיביות את ובדקנ לא
בהתאמה, מהסכומים המתייחסים בדוחות הכספיים המאוחדים ליום  40%-וכ 38%-כ מהווים באיחוד הכלולים והכנסותיהן

פנימית על דיווח כספי של אותן חברות ושנה שהסתיימה באותו תאריך. האפקטיביות של רכיבי בקרה  2021בדצמבר  31
בוקרה על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לאפקטיביות של 

 רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים.
 

ולבצעה  הביקורתפי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את -. על911( לביקורת )ישרא ןלתקערכנו את ביקורתנו בהתאם 
במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי 

י רכיבי הבקרה המבוקרים, מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהו
הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול 
של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים 

יבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כנחוצים בהתאם לנס חשבנוכאלה ש
כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו 

וקרים ולפיכך, חוות כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מב
רואי החשבון המבקרים האחרים  ודוחות שביקורתנו סבורים אנודעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. 

 .לעיל המתואר בהקשר דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת
 

 לגלות או למנוע שלא עשויים, בפרט מתוכה ורכיבים, בכלל כספי דיווח על פנימית בקרה, מובנות מגבלות בשל
 לסיכון חשופה כלשהי נוכחית אפקטיביות הערכת בסיס על העתיד לגבי מסקנות הסקת, כן כמו. מוטעית הצגה

 .לרעה תשתנה הנהלים או המדיניות של הקיום שמידת או בנסיבות שינויים בגלל מתאימות לבלתי תהפוכנה שבקרות
 

על ביקורתנו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל  בהתבסס, לדעתנו
 . 2021בדצמבר,  31הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 

 

 31 ליום החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות את, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם, גם ביקרנו
 מסויגת בלתי דעת חוות כלל, 2022 במרס 29 מיום, שלנו והדוח 2021בדצמבר,  31 ביום שהסתיימה ולשנה 2021בדצמבר, 

 בבאור לאמור לב תשומת הפניית וכן האחרים החשבון רואי דוחות ועל ביקורתנו על בהתבסס כספיים דוחות אותם על
 .הקבוצה חברות נגד שהוגשו תביעות בדבר המאוחדים הכספיים לדוחותא' 23
 
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 חשבון רואי

A Firm in the Deloitte Global Network 
 2022במרס,  29, חיפה
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 מאזנים מאוחדים

 
 

 

 בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 
 מליוני ש"ח באור

    נכסים שוטפים
 402 1,147 3 ושווי מזומניםמזומנים 

 559 596 4 השקעות לזמן קצר

 820 1,170 5 לקוחות

 191 327 6 חייבים ויתרות חובה

 40 25  מסים שוטפים לקבל

 93 15 ו'10 פיננסיים נגזרים

 343 552 7 מלאי

  3,832 2,448 

 3,927 224 11ג',12 למכירה מוחזקיםנכסים 

  4,056 6,375 

    שוטפיםנכסים לא 

 3,176 3,110 8 הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך

 21 - 9 נכסים פיננסיים אחרים

 *( 679 472 10 כלולותהשקעות בחברות 

 331 327 11 נדל"ן להשקעה

 22 12 21 שימוש זכויות נכסי

 9 - ו'10 פיננסיים נגזרים

 19,654 19,660 12 נטונפט וגז,  נכסיהשקעות בחיפושים והפקה של 

 84 130 13 רכוש קבוע, נטו 

 2,798 2,707 14 מוניטין

 1,278 927 ה'30 מסים נדחים

  27,345 28,052 

  31,401 34,427 
 

 ח'10ראה באור  -למפרע  הותאם *( 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 מאזנים מאוחדים

 

 

 בדצמבר 31ליום  

 2021 2020 
 מליוני ש"ח באור

    התחייבויות שוטפות
 138 - 17 שוטפות מתאגידים בנקאיים ומאחרים וחלויותאשראי 
 6,668 350 18 החוב אגרות של שוטפות חלויות לרבות חוב אגרות

 317 702 15 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 *( 1,193 1,824 16 זכאים ויתרות זכות

 20 10  חכירה בגין התחייבויות של שוטפות חלויות
 107 652  מסים שוטפים לשלם

 264 1,305 ו'10 פיננסיים נגזרים

  4,843 8,707 

 2,230 74 11ג',12 למכירה המוחזקים לנכסים המיוחסות התחייבויות

  4,917 10,937 

    

    התחייבויות לא שוטפות

 2,247 1,151 17 בנקאיים ומאחריםהלוואות מתאגידים 
 9,248 13,199 18 אגרות חוב 
 - 154 18  להמרההניתנות  התחייבות

 3 1 21 חכירה בגין התחייבויות
 76 124 ו'10 פיננסיים נגזרים

 5,265 5,342 22 הפרשות והתחייבויות אחרות
 1,401 1,325 ה'30 מסים נדחים

  21,296 18,240 

   25 הון

 18 19  מניותהון 
 2,341 2,534  פרמיה על מניות

 38 18  המרה ואופציית אופציות בגין תקבולים
 *( 1,589 3,049  יתרת רווח

 (933) (1,125)  התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ  
 (677) (684)  מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה הוןקרן 

 24 (893)  קרנות אחרות
 (314) (314)  מניות אוצר

 2,086 2,604  החברה מניות לבעלי המיוחס הון"כ סה

 3,164 2,584  זכויות שאינן מקנות שליטה

 5,250 5,188  סה"כ הון

  31,401 34,427 
 ח'.10ראה באור  -למפרע  הותאם *( 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 

 
 

       2022 ,במרס 29
 פוליקר תמיר  ולס עידן  גבריאל לסט  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 למנכ"ל  משנה  מנכ"ל   יו"ר הדירקטוריון  
 ראשי כספים ומנהל
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 הפסד אורווח על  מאוחדיםדוחות 

 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 

 2021 2020 2019  

 באור
 מליוני ש"ח 

 )הפסד( למניה( נקי רווח נתוני)למעט 

     

 3,356 6,671 7,973 ב'32 הכנסות
 1,901 3,536 3,664 26 עלות ההכנסות

 1,455 3,135 4,309  רווח גולמי

     
 121 241 144 27 הוצאות הנהלה וכלליות

, תפעוליות כלולות חברות)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק
 (42) (15) 44  נטו

 (865) (2,973) 421 28 )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות

 427 (94) 4,630  תפעולי רווח )הפסד(

 560 382 138 29 הכנסות מימון
 (1,219) (2,294) (1,933) 29 הוצאות מימון

  2,835 (2,006) (232) 

 19 5 -  הקבוצה ברווחי חברות כלולות, נטו  חלק

 (213) (2,001) 2,835  רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
 (417) (406) 1,247 ו'30 (מס הטבתעל הכנסה ) מסים

 204 (1,595) 1,588  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות

 582 *( (158) 84 10 רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו, נטו 

 786 (1,753) 1,672  רווח נקי )הפסד( 

     מיוחס ל:
 234 (1,817) 1,432  בעלי מניות החברה

 552 64 240  זכויות שאינן מקנות שליטה

  1,672 (1,753) 786 

רווח נקי )הפסד( למניה המיוחס לבעלי מניות החברה 
    31 )בש"ח(

     

 (9.7) *( (125.0) 78.5  מפעילויות נמשכות בסיסי )הפסד( רווח
 29.8 *( (11.9) 4.9  רווח )הפסד( בסיסי מפעילויות שהופסקו

 20.1 (136.9) 83.4  בסיסי)הפסד(  רווח

     

 (9.7) *( (125.0) 75.1  )הפסד( מדולל מפעילויות נמשכות רווח
 29.8 *( (11.9) 4.7  רווח )הפסד( מדולל מפעילויות שהופסקו

 20.1 (136.9) 79.8  מדולל)הפסד(  רווח

     
 

 ח'.10ראה באור  -למפרע  הותאם *(
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל
 
 
 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2020 2020 2019  

 מליוני ש"ח

    

 786 *( (,7531) ,6721 רווח נקי )הפסד( 

    (:המס השפעת)לאחר  אחר כולל)הפסד(  רווח

    :הפסד או לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים
 רווח דרך הוגן בשווי למדידה שיועדו הוניים במכשירים מהשקעה הפסד
 (167) (101) 86 אחר כולל

 - 27 - להשקעה"ן לנדל קבוע מרכוש מעבר בגין מחדש הערכה

 (167) (74) 86 "כסה

    
 תנאים בהתקיים הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

    :ספציפיים

 92 645 (1,426) רווח בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים

 (101) (570) 472 מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין הפסד או לרווח העברה

 (969) (594) (349) חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות
 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות בגין והפסד לרווח העברה

 14 28 - חוץ פעילויות

 (4) (2) - נטוחברות כלולות, ל המיוחס)הפסד( כולל אחר  רווח

 (968) (493) (1,303) "כסה

 (1,135) (567) (1,217) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר מפעילויות נמשכות

 149 - - סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר מפעילויות שהופסקו, נטו

 (986) (567) (1,217) סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

 (200) (2,320) 455 סה"כ רווח )הפסד(  כולל 

    מיוחס ל:

 (501) (2,091) 351 בעלי מניות החברה

 301 (229) 104 זכויות שאינן מקנות שליטה

 455 (2,320) (200) 

 

 
 ח'.10 באור ראה - למפרע הותאם*(    

 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

 
 

   
 .מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין בעיקר 2021, בדצמבר 31 ליום *(
 כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה ההפסדהרכב  (**

 240 רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
 20 נטו ,אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  הפסד

 (156) התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 104 כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה רווחסה"כ 
 
 ח'.10הותאם למפרע, ראה באור  *( **
 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחבאורים המצורפים ה

  

 

   לבעלי המניות של החברה מיוחס

הון 
 מניות

פרמיה 
 על

 מניות

 בגין תקבולים
 אופציות

  המרה ואופציית
יתרת 
 רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

  חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרנות 
 אחרות *(

מניות 
 סה"כ אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 "חשמליוני 
            

 5,250 3,164 2,086 (314) 24 (677) (933) 1,589 38 2,341 18 **(* 2020, בדצמבר 31 ליום יתרה
 1,672 240 1,432 - - - - 1,432    (הפסד) נקי רווח
 (1,217) (136) (1,081) - (889) - (192) - - - - ( כולל אחרהפסד) רווח

 455 *(* 104 351  (889)  (192) 1,432    סה"כ רווח )הפסד( כולל
 136 - 136 - - - - - 6 130 - , נטו אופציה וכתבי מניות הנפקת
 38 - 38 - - - - - (8) 45 1 למניות אופציה כתבי מימוש
 של  פרעוןעקב  המרה אופציית פקיעת

 - - - - - - - - (18) 18 - להמרה חוב אגרות
 עם בעלי זכות שאינן מקנות  עסקאות

 - 7 (7)   (7)  - - - - שליטה  
 - - - - (28)   28   - נכס מימוש לאור מחדש הערכה קרן מימוש

 דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )לרבות תשלומים ע"ח המס ששולמו   
 (691) (691) - - - - - - - - -  והפרשו על ידי השותפות(  

 5,188 2,584 2,604 (314) (893) (684) (1,125) 3,049 18 2,534 19 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 

 

 
 

 

   לבעלי המניות של החברה מיוחס

הון 
 מניות

פרמיה 
 על

 מניות

 בגין תקבולים
 אופציות

  המרה ואופציית
יתרת 
 רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

  חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרנות 
 אחרות *(

מניות 
 סה"כ אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 "חשמליוני 
            

 7,577 3,444 4,133 (254) ( 3) (289) (653) 3,382 18 1,919 13 2019, בדצמבר 31 ליום יתרה
 (1,753) 64 (1,817) - - - - (1,817) - - - (הפסד) נקי רווח
 (567) (293) (274) - 36 - (310) - - - - ( כולל אחרהפסד) רווח

 (2,320) *(*( 229) (2,091) - 36 - (310) (1,817) - - - סה"כ רווח )הפסד( כולל
 347 - 347 - - - - - 42 301 4 , נטו אופציה וכתבי מניות הנפקת
 100 - 100 - - - - - (15) 114 1 למניות אופציה כתבי מימוש
 - - - - - - - - (7) 7 - אופציה כתבי פקיעת
 - - - - (24) - - 24 - - - נכס מימוש לאורקרן הערכה מחדש  מימוש

 (60) - (60) (60) - - - - - - - רכישת מניות אוצר
  מקנות שאינן זכויות מבעלי מניות רכישת

 (12) (5) (7) - - (7) - - - - - שליטה  
 (221) (221) - - - - - - - - - מאיחוד יציאה
  מקנות שאינן זכויות לבעלי מניות מכירת

 71 407 (336) - 15 (381) 30 - - - - שליטה  
  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 )לרבות תשלומים ע"ח המס ששולמו   
 (232) (232) - - - - - - - - - והפרשו על ידי השותפות(  

 5,250 3,164 2,086 (314) 24 (677) (933) 1,589 38 2,341 18 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 .מזומנים תזרימי גידור עסקאות בגין בעיקר 2020, בדצמבר 31 ליום *(

 כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה ההפסדהרכב  *(*
 64 רווח נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

 (41) , נטואחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  הפסד
 6 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים רווח

 (258) התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 (229) כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה הפסדסה"כ 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 

 
 

 

   לבעלי המניות של החברה מיוחס

הון 
 מניות

 עלפרמיה 
 מניות

 בגין תקבולים
 אופציית
  המרה

יתרת 
 רווח

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

  חוץ

קרן 
מעסקאות 
עם בעלי 
זכויות 
שאינן 
מקנות 
  שליטה

קרנות 
 אחרות *(

מניות 
 סה"כ אוצר

זכויות 
שאינן 
מקנות 
 סה"כ הון  שליטה

 "חשמליוני 
 12,270 7,305 4,965 (143) 99 (324) (20) 3,403 27 1,910 13 2018, בדצמבר 31 ליום יתרה

 השפעה מצטברת כתוצאה מאימוץ לראשונה של 
 IFRS 16  (1) - (1) - - - - (1) - - - 2019בינואר,  1ליום 

 12,269 7,305 4,964 (143) 99 (324) (20) 3,402 27 1,910 13  2019בינואר,  1יתרה ליום 
 786 552 234 - - - - 234 - - - רווח נקי

 (986) (251) (735) - (102) - (633) - - - - כולל אחר הפסד
 (200) **(  301 (501) - (102) - (633) 234 - - - סה"כ רווח )הפסד( כולל

 (111) - (111) (111) - - - - - - - מניות אוצר רכישת
 (3,539) (3,539) - - - - - - - - - '(ה10)ראה באור  מאיחוד יציאה
 - - - - - - - - (9) 9 - המרה אופציית של פקיעה

 35 - 35 - - 35 - - - - - שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות
 (254) - (254) - - - - (254) - - - דיבידנד

  דיבידנד לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 )לרבות תשלומים ע"ח המס ששולמו   
 (623) (623) - - - - - - - - - והפרשו על ידי השותפות(  

 7,577 3,444 4,133 (254) ( 3) (289) (653) 3,382 18 1,919 13 2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
 
 תזרימי גידור עסקאות בגיןיתרה בזכות  וכןמליוני ש"ח  106-כבסך של  אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבעיקר יתרת קרן הון )בחובה( בגין נכסים פיננסיים  כולל, 2019בדצמבר,  31 ליום *(

 מליוני ש"ח.  92-כ של בסך מזומנים
 

 כולל של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינו כדלקמן:ה הרווחהרכב  **(
 

 552 נקי המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטהרווח 
 71 , נטואחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  רווח

 (8) בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים הפסד
 (314) התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 301 שליטהסה"כ רווח כולל המיוחס לזכויות שאינן מקנות 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 786 ( *(1,753) 1,672 )הפסד(רווח נקי 

 4,037 *( 4,920 1,932 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )א(

 4,823 3,167 3,604 מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (330) (53) (3) ונכסים בלתי מוחשיים להשקעה"ן נדלרכישת רכוש קבוע, 
 93 35 160 תמורה ממימוש רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה

 160 - -  וגז נפט נכסי ממכירת תמורה
 - - 157 וגז נפט נכסי מכירת עם בקשר ששולם מס

 113 440 123 תמורה ממימוש נכסים פיננסיים, נטו
 - 3 - הלוואות לחברות כלולות, נטו פרעון

 237 (284) 67 השקעות לזמן קצר, נטו
 (188) 16 69 בבנקים לזמן ארוך, נטו בפקדונות השקעה
 (3,621) (1,170) (1,104) בחיפושים ובנכסי נפט וגז השקעה
 - 65 - ביטוח תקבולי

 1,320 1,263 3,014 )ב( בעבר שאוחדו בחברות השקעות ממימוש שנוספו מזומנים
 (6,086) (7) - )ג( ופעילויות בחברות שליטה רכישת בגין ששימשו מזומנים
 750 169 113 כלולות בחברות השקעות ממימוש תמורה

 (21) - - כלולה בחברה השקעה מכירת עם בקשר ששולם מס
 (427) (1) -  כלולותהשקעה בחברות 

 321 92 121 הלוואות לאחרים, נטו פרעון

 (7,679) 568 2,717 )ששימשו לפעילות( השקעה  מפעילות שנבעומזומנים נטו 

    
 
 
 

 ח'.10ראה באור  -למפרע  הותאם *( 
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 )המשך( דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 (9) (1,161) - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומאחרים, נטו

 - (137) - זכויות שאינן מקנות שליטה בעלי עם עסקאות
 6,848 113 2,099 קבלת הלוואות לזמן ארוך
 (1,966) (9,585) (3,394) פרעון הלוואות לזמן ארוך

 (254) - - ששולםדיבידנד 
"ח ע תשלומים)לרבות דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה 

 (498) (190) (416) (המס
 (111) (60) - רכישת מניות אוצר על ידי שותפות מאוחדת

 - 447 136 (הנפקה עלויות)בניכוי אופציה  וכתבימניות  הנפקה
 - - 38 למניות אופציה כתבי מימוש
 (174) (123) (13) התחייבות בגין חכירה פרעון

 (35) (200) - אחרות מותנות ותמורותתשלום בגין אופציית מכר 
 2,561 8,145 3,286 הנפקה( עלויותחוב להמרה )בניכוי  ואגרותהנפקת אגרות חוב 

 (1,131) (2,043) (7,264) פרעון אגרות חוב 

 5,231 (4,794) (5,528) )ששימשו לפעילות( מימון  מפעילות שנבעומזומנים נטו 

 (32) (35) (48) הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים של פעילויות חוץ
 שמוחזקת לפעילות המיוחסת מזומנים ושווי מזומנים ביתרת שינוי

 (2,312) (21) - למכירה

 31 (1,115) 745 עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 1,486 1,517 402 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 1,517 402 1,147 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. והנספחהבאורים המצורפים 
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 )המשך( דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח
    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  )א(

    הפסד: אוהתאמות לסעיפי רווח 
    

 2,386 5,004 797 פחת, אזילה, הפחתות וירידת ערך נכסים,נטו
 (442) (613) 896 מסים נדחים, נטו

 3 (3) - )ירידה( בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו עלייה
 33 (26) (86) )עליית( ערך הלוואות שניתנו, נטו ירידת
 (262) *( 220 (10) )רווח( ממימוש רכוש קבוע, מקרקעין והשקעות, נטו הפסד

 28 14 (6) (1של חברות כלולות, נטו ) בתוצאותחלק הקבוצה 
 3 - 517 ונפט גז נכסי ממכירת)רווח(  הפסד

 (411) 184 (374) שינוי בשווי הוגן של נכסים פיננסיים ונגזרים, נטו
 (8) 133 (18) ערך התחייבויות לזמן ארוך, נטו )ירידת( תעליי

 (52) - - גידול בהוצאות רכישה נדחות
 2 (5) - עלות תשלום מבוסס מניות

 - 547 - גידור עסקאות החלפת בגין שהתקבלה תמורה
 (5,803) - - שינוי בהשקעות פיננסיות של חברות ביטוח, נטו

 הוגן בשווי המטופליםהשקעות בניכוי תקבולים ממכירת נכסים פיננסיים 
 (4,376) - - בחברות ביטוח, נטו אחר כולל רווח דרך

 12,601 - - גידול בעתודות ותביעות תלויות בחברות ביטוח
 אחר להשקעה"ן ונדל תשואה תלויי חוזים עבור להשקעה"ן נדל רכישת

 (199) - - ביטוח בחברות
 (218) - - עלייה בנכסי ביטוח משנה

 (47) (3) (108) נטו, להשקעה"ן נדל בשווי שינוי

    

    שינויים בסעיפי נכסים תפעוליים והתחייבויות תפעוליות:

    

 211 (50) (419) )עלייה( בלקוחות ירידה
 169 152 (63) ירידה בחייבים ויתרות חובה

 15 22 (232) )עלייה( במלאי ירידה
 15 (19) (22) )עלייה( בנכסים אחרים, נטו ירידה
 164 (105) 393 )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני שרותים עלייה
 225 (532) 667 )ירידה( בזכאים ויתרות זכות עליה

 1,932 4,920 4,037 

    

 181 - 38 שהתקבלו ורווחיםלאחר ניכוי דיבידנדים  (1)
 

 ח'.10ראה באור  -למפרע  הותאם *( 
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 )המשך( דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש 
2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח
 ממימוש השקעות בחברות שאוחדו  פושנוס מזומנים (ב)

    בעבר  
 - (424) 13 הון חוזר )ללא מזומנים ושווי מזומנים(, נטו

 - 550 3,597 וגז נפט נכסי של והפקה בחיפושים השקעות
 - 1,143 105 ארוך לזמן נכסים
 - 331 - מוחשיים בלתי נכסים

 - (1,045) (184) ארוך לזמן התחייבויות
 (152) - - הרכישה בגין וחייבים לרוכשים הלוואה
 103,607 853 - למכירה מוחזקים נכסים
 - 1,294 - ארוך לזמן אחרים נכסים

 (97,967) (516) - למכירה מוחזקים לנכסים מיוחסות התחייבויות
 - (145) - נדחים מסים

 - (300) - כלולה בחברה השקעה
 (30) 15 - נטו, הון בקרנות תנועה

 66 (272) (517) השקעה ממימוש)הפסד(  רווח
 (3,539) (221) - שליטה מקנות שאינן זכויות

 (665) - - והפסד רווח דרך הוגן בשווי המוצג פיננסי בנכס השקעה
  3,014 1,263 1,320 

 (ג)

    ופעילויות בחברות שליטה רכישת בגין שנגרעו מזומנים
 (2) 2 - הון חוזר )ללא מזומנים ושווי מזומנים(, נטו

 (7,554) - - ונפט גז נכסי של והפקה בחיפושים השקעות
 (39) (9) - נטו, קבוע רכוש

 (705) - - ארוך לזמן אחרים נכסים
 1,731 - - נדחים( מסיםנדחים )נכס  למסים עתודה
 (2,837) - - מוניטין

 3,358 - - שוטפות לא התחייבויות
 - - - הזדמנותית רכישה בגין רווח

 - - - כלולה בחברה השקעה גריעת
 - - - מותנית תמורה
 (38) - - נטו, למימוש מיועדים נכסים

  - (7) (6,086) 
    פעולות מהותיות שלא במזומן (ד)

 9 9 - ונכסים בלתי מוחשיים להשקעה"ן נדלרכישת רכוש קבוע, 

 567 177 264 השקעה בנכסי נפט וגז כנגד התחייבות

 46 53 142 לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  לשלםדיבידנד 

 27 - - חייבים כנגד תמלוגים לקבלת זכויות מימוש

 - - 33 ממכירה התקבלה שטרם תמורה
 מניות חברה כלולה כדיבידנד בעין לבעלי זכויות שאינן מקנות  חלוקת

 147 - - שליטה  

 39 - - שניתנה הלוואה כנגד להשקעה"ן נדל מכירת

 - 207 - הלוואה כנגד מכירת יחידות השתתפות פרעון
במסגרת עסקאות  מניות מימוש נגדהתחייבות לתאגיד בנקאי כ פרעון
 132 - - החלף

 
 

 המאוחדים.מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים  והנספחהבאורים המצורפים 
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 )המשך( דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
 
 
 

 

 בדצמבר 31סתיימה ביום הלשנה ש
2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח

   
 (ה)

    מידע נוסף על תזרימי המזומנים

    עבור: השנהמזומנים ששולמו במשך 

 1,381 1,673 1,442 ריבית

 263 311 145 מסים

    עבור: השנהמזומנים שהתקבלו במשך 

 547 9 13 ריבית

 113 - 38 דיבידנד

 509 1 6 מסים

     

   

  י'.10-וה' 10 באורים ראה – מופסקות מפעילויות המזומנים תזרימי על למידע באשר )ו(
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 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 16 - 

 
 כללי -: 1באור 

 
הפועלות בעיקר  ויותחברות ושותפ ובניהול בהשקעות עוסקתהחברה(  -קבוצת דלק בע"מ )להלן  .א

 האחרונות השניםוזאת לאחר שבמהלך  חיפושי והפקת נפט וגז בישראל ובחו"ל )בים הצפוני( מיתחוב
 בדבר פרטים על מגזרי פעילות של החברה 33ראה גם באור  .ופעילויות החזקות מספר הקבוצה מימשה
. בעל השליטה בחברה הינו מר יצחק שהופסקו משמעותיות ופעילויות שמומשונכסים  בדבר 10 ובאור

)שרון( תשובה המחזיק, בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, באמצעות חברות בבעלותו המלאה 
 של מהונה 47.97%-כבה )בדילול מלא  ההצבעה מזכויות 50.21%-כובמהונה של החברה  48.60%-כב

 .בה( ההצבעה מזכויות 49.48%-כבו החברה
 

 גלובליים מהותיים שיש להם, או עשויה להיות להם, השפעה מהותית על עסקי החברה אירועים .ב
 

( שהתפשטה למדינות רבות בעולם COVID-19, התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה )2019בחודש דצמבר 
משבר  -, ארגון הבריאות העולמי הכריז על המגפה כמגפה עולמית )להלן 2020חודש מרס  ובמהלך

, בין כללו אשר משמעותיותבמדינות רבות בעולם מגבלות  ננקטוהקורונה(. בעקבות משבר הקורונה 
היתר, בידוד אזרחי, מגבלות על תנועה ותחבורה )לרבות טיסות(, סגירה וצמצום פעילות עסקית ועוד. 

להאטה משמעותית בפעילות העסקית העולמית ולירידות חדות  גרמוהמשבר והמגבלות הקשורות בו 
י הנפט ירידות חדות במחיר נצפו 2020קי ההון ברחבי העולם. במהלך שנת ובשו רבה ולתנודתיות

 הציגו הטבעי והגז הנפט מחירי 2021 שנת במהלךובמחירי הגז הטבעי בחלק ממדינות העולם. 
 ביטוי לידי באהגבוהה במחירי הגז והנפט התנודתיות ה .מחירים לעליות מגמה עם גבוהה תנודתיות

דת חום ומחיר הגז ליחי לחבית דולר 78-כב Brentהסתכם מחיר נפט מסוג  2021בדצמבר  31 שביום כך
דולר לחבית  16-כב Brentמחיר נפט מסוג  2020בנקודת השפל שלו במהלך שנת ופני  155-הסתכם לכ

 Brentבסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, מחיר נפט מסוג כשפני,  32-ומחיר הגז ליחידת חום בכ
 . פני 265-לחבית ומחיר יחידת חום הינה כ דולר 110-הינו כ

 
 בין מלחמה מתחוללת הכספיים הדוחות אישור למועד ובסמוך 2022 פברואר חודש מסוף החל, בנוסף
 כשחלק החליפין שערי ועל בעולם והגז הנפט מחירי על היא אף משפיעה אשר, לאוקראינה רוסיה

 .רוסיה על כלכליות סנקציות מטילות העולם ממדינות
 

 באשראו /וועד שבו תיבלם המגיפה דאות ביחס למואי ו עדייןלמועד אישור הדוחות הכספיים קיימת 
הטבעי העתידיים  והגזלהשפעת מלחמת רוסיה אוקראינה על מחירי הנפט  וביחס מחדש להתפרצותה

 ועל הכלכלה עולמית ככלל. 
 

הטבעי )כמו גם  והגזמחירי הנפט שלועיקר פעילותה של הקבוצה הינו בתחום האנרגיה, הרי  מאחר
השפעה מהותית )חיובית או שלילית( על  ישלשער החליפין של הדולר ביחס לשקל ולשערי הריבית( 

תזרימי המזומנים הנובעים ו, הונהתוצאות פעילות הקבוצה, על שווי נכסיה )הסחירים והלא סחירים(, 
של החברה וחברות  יכולתןמפעילותה השוטפת. כמו כן לתנודתיות במחירי הגז והנפט השפעה על 

  המטה לקבל דיבידנדים מחברות ושותפויות מוחזקות או על סכומם של דיבידנדים אמורים. 
 

בהצלחה להמשך מימוש תוכניותיה  ופועלתההתמודדות עם משבר הקורונה החברה פעלה  במסגרת
 אלה פעולות. המוחזקות בחברות ערך ולהציף הפיננסית איתנותה את לחזק שמטרתןהעסקיות 

דיבידנדים ממוחזקות, מימושי  קבלת: השלמת מהלכים הוניים בחברות המוחזקות, היתר בין כוללות
נכסים והשקעות שאינם בתחום הליבה של הקבוצה. הפעולות בהן נקטה החברה במסגרת זו במהלך 

 ולאחר תאריך המאזן כללו:  2021שנת 
 

o מיליון ש"ח; 832 -ולל של כרכש חליפין לסדרה לא' )החלפה לסדרה לד'(, בהיקף כ הצעת 
o מיליון 385 -כ של( וריבית)קרן  כולל בהיקף', יט-מוקדם של אגרות החוב סדרות יח' ו פרעון 

 "ח;ש
o מיליארד  1.7 -מוקדם של התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב בהיקף כולל של כ פרעון

 2021ש"ח, ביחס לתשלומים שהיה על החברה לבצע במהלך הרבעון הרביעי של שנת 
 ;  2022והרבעון הראשון של שנת 

o  וסדרה)סדרה לה'  ותת אגרות חוב חדשוהנפיקה החברה סדר 2021 דצמבר -בחודשים יוני 
מליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה  1,270-הסתכמה לסך של כ בגינןשהתמורה הכוללת  '(לו

 . 18באור 
o  השלימה איתקה הליך מימון מחדש לחובותיה. אגב המימון מחדש פרעה  2021בחודש יולי

, בנוסףמליוני ש"ח.   800-חשבון הלוואת בעלים שהעמידה לה החברה סך של כ עלאיתקה 
 ש"ח. מליוני 50-דיבידנד בסך של כ תקהאיחילקה  2021במהלך 

o  מליוני ש"ח(,  509-מליוני דולר )כ 157-י דיבידנד בסך של כ’מד אנרג-הכריזה ניו 2020בשנת
י דיבידנד ’מד אנרג-הכריזה ניו 2021מליוני ש"ח. בשנת  278-כאשר חלקה של הקבוצה הינו כ

מליוני ש"ח  492-בוצה הינו כמליוני ש"ח(, כאשר חלק של הק 899-מליוני דולר )כ 286בסך 
 (.2022התקבלו לאחר תאריך המאזן, בחודש ינואר  145 -)מתוכם כ
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

 גלובליים מהותיים שיש להם, או עשויה להיות להם, השפעה מהותית על עסקי החברה אירועים .ב
 )המשך(

 
יצרו לחברה תזרימי מזומנים משמעותיים בהיקפים  2021 - 2020העסקיים שהושלמו בשנים  המהלכים

של מיליארדי שקלים אשר שימשו ומשמשים את החברה לפירעון התחייבויותיה, במועדן וכסדרן. 
השלמה מוצלחת של מהלכים עסקיים כאמור, בשילוב עם התאוששות מחירי האנרגיה בעולם )גז 

מגמה המאפיינת את סביבתה ב החיובישינוי התאריך המאזן ו ולאחרה האחרונה ונפט( במהלך השנ
. כל אלה אפשרו נכסיה ושווי החברה של מניותיה בשערי חדה לעלייההעסקית של החברה, הובילו 

חלק מאגרות החוב  פרעוןואף להקדים את  במועדןלחברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה הפיננסיות 
מיליארד שקל( כמו גם להשלים החלפה  2.08מיליארד שקל ) 2-מאוד של מעל לבהיקפים משמעותיים 

"מ( של חלק מהחוב מחשל חלק מהסדרות כמפורט לעיל ובכך להאריך את משך החיים הממוצע )
 נוספות. בכשנתיים

( עם אופק יציב Baa3.il) של לדירוג, מידרוגיודגש כי דירוג אגרות החוב של החברה נקבע ע"י  עוד
 עם( -il.BBB( לדירוג של )il.Bעלה מדירוג של ) S&P( ודירוג מעלות 2021בנובמבר  23תן ביום )שני

 המידה אמות לעניין. משמעותיות דירוג בהעלאות מדובר(. 2021 בדצמבר 30 ביום)שניתן  יציבה תחזית
 באור ראו הדוחות למועד בהן החברה ועמידת הנאמנות לשטרי בהתאם לעמוד נדרשת החברה בהן
18. 
 

 ממניות 100%'י, אנרגמד -ניומ 55%-ממניות איתקה, כ 100%נכסי ליבה משמעותיים ) לחברה, בנוסף
ממניות חברות דלק  25%תמלוג על לוויתן( לצד אחזקות בנכסים נוספים בעלי פוטנציאל השבחה: 

 ויותמהזכ 70%-וכקרקע בעכו; הלוואת מוכר הפניקס במהזכויות  25%ישראל ודלק ישראל נכסים; 
מועד אישור הדוחות  ועד 2021בבניין משרדי הקבוצה בהרצליה ובמלון הסמוך לו. מתחילת שנת 

 מד-ניו של ההשתתפות יחידות ושל החברה מניות של הסחיר בשווין מהותית עלייה חלההכספיים 
 'י לערכים שהיו ערב המשבר הכלכלי וכן חלה עליה משמעותית בשווי ההוגן של החזקות החברהאנרג

)כמפורט בהערכת השווי העדכנית שצורפה לדוחות החברה( וזאת לעומת הירידה  באיתקה
הקורונה והשפעתה השלילית על שווקי  מגיפתבעקבות התפרצות  2020המשמעותית שחלה בשנת 

, להרעה משמעותית במצבה הפיננסי של הקבוצה בשעתוהעולם ומחירי האנרגיה דבר שהוביל, 
לטובת מסגרות  כבטוחה שימשוובמקורותיה הנזילים, בעיקר לנוכח העובדה שחלק ממניות אלו 

הקבוצה פרעה את מלוא מסגרות האשראי  2020 שנת במהלךכי  יצויןאשראי שהועמדו לקבוצה. 
)ביטול הפחתות(  והפחתות נכסים רךע ירידת בחינות לגבי. בנקאיים תאגידים ידי על להשהועמדו 
 .להלן 14-יח' ו12ג', 12, 10באורים  ראה 2020-2021 השנים במהלך שבוצעו ומימושים

 
 לשמר לחברה מאפשרים, החברה של החוב אגרות של לפדיון תשואות של המגמה גם כמו, אלה נכסים

 בזמן לפועל תצא לא העסקיות מתוכניותיה ואיזו במידה סבירות וחלופות פיננסיים ואיתנות גמישות
 .כמתוכנן או
 

בגיוס המקורות הנדרשים  שלהניסיון העבר והיכולת המוכחת  בסיס עלהחברה סבורה,  הנהלת
ביכולתה להוציא לפועל את תוכניותיה העסקיות וזאת  כי, לעיל כאמור הקבוצה בנכסי ובהתחשב

השנה וחצי האחרונות )במהלך משבר שבאו לידי ביטוי גם במהלך  כפילשם עמידה בהתחייבויותיה, 
 . בהצלחה להתממשות גבוהיםסיכויים  בעלותהקורונה העולמי( וכי תוכניותיה 

 
מיליארד ש"ח  0.17-כ של בסך החוזר בהון גרעון)סולו(  לחברה, 2021בדצמבר,  31 ליוםעוד כי  יצוין

יצוין כי ההון החוזר של  הנובע בעיקר מהחלויות השוטפות של אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה.
ש"ח.  מליוני 89-להון חוזר חיובי בסך של כ 2021בדצמבר,  31החברה וחברות המטה מסתכם ליום 

 העובדהוזאת בעיקר לאור  ש"ח מיליארד 0.86-כלקבוצה )במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של 
 נגזרים בגין התחייבות נכללת(, איתקה) החברה של בת בחברה שוטפות ההתחייבויות שבמסגרת
 המתוארים המקורותדירקטוריון, בהתבסס על ההנהלה והלאמור יצוין כי, לדעת  באשר. פיננסיים

ד ומקורות מספקים, שיאפשרו לה לעמ קיימים לחברה, לרשותה העומדות והחלופות, לעיל
 .לעין הנראה בעתידהמידה הפיננסיות  ובאמותבהתחייבויותיה 
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 )המשך( יכלל -: 1באור 
 

 הגדרות .ג
 

 -הבדוחות כספיים אל
 

 הסבר  הגדרה

 קבוצת דלק בע"מ. - החברה

   

 החברה, החברות והשותפויות המאוחדות שלה.  - הקבוצה

   

( ואשר IFRS 10-אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב ושותפויותחברות  - חברות מאוחדות
 דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה. 

   

חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן  - חברות כלולות
בדוחות  מטופלתהסכם שליטה משותפת ואשר השקעת החברה בהן 

 שיטת השווי המאזני. לפיהכספיים המאוחדים של החברה 

   

חברות מאוחדות או חברות כלולות ושותפויות כלולות. ראה גם נספח  - חברות מוחזקות
 לדוחות הכספיים בדבר חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות.

   

 .2010-"עהתש(, שנתיים כספיים)דוחות  ערך ניירות בתקנות כהגדרתם - בעלי עניין ובעל שליטה

   

 )מתוקן(. IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
   

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד - מדד
 .בישראל

   
 "ב.ארה של דולר - דולר
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 

הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט נדל"ן להשקעה, השקעות פיננסיות, 
נגזרים )לרבות נגזרים משובצים( ומכשירים פיננסיים מסוימים אשר נמדדים מדי תקופת דיווח 

 .נדחים ומסים המאזני השווי שיטת לפי המוצגות השקעות, למעט וכןבהתאם לשווים ההוגן 
 

 להציג את הדוח על הרווח או הפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.החברה בחרה 
 

 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
 

 (.IFRSתקני  -דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 
 

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 
 .שאוחדו, ככל שתקנות אלו חלות על חברות ביטוח 2010-"עהתש

 
 מדיניות חשבונאית עקבית 

 
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים יושמה באופן עקבי בכל התקופות 

 המוצגות, למעט אם נאמר אחרת. 
 
 אומדנים, הנחות ושיקול דעת ב.

 
, נדרשת הנהלת החברה, במקרים זה בבאורביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת 

להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם בספרים של  ,מסוימים
נכסים והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים 

ן העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות על ניסיו
 .מאומדנים אלה

וההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות  העיקריים האומדנים מתוארים להלן
ת לתאריך המאזן ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחו

 עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים -

 
, ונפט גז נכסיהקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך של נכסים לא פיננסיים, 

שהשווי השווי המאזני כאשר ישנם סימנים המצביעים על כך  שיטתוהשקעות המטופלות לפי 
להלן(. בנוסף, הקבוצה בוחנת ירידת ' יט סעיףהפנקסני של נכסים אלה אינו בר השבה )ראה 

 ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה.
 

הבחינה מחייבת את ההנהלה לבצע אומדן של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים לנבוע 
שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים  משימוש מתמשך ביחידה מניבת המזומנים ואף לאמוד

 להלן.' יטאלה. ראה מידע נוסף בסעיף 
מוניטין מיוחס החל ממועד הרכישה ליחידה מניבת מזומנים או קבוצת יחידות מניבות מזומנים 

 הנות מהסינרגיה של הצירוף.יאשר חזויות ל
 

ידת ערך מוניטין המיוחס הערך בר ההשבה של נכסי נפט וגז )ובבחינת יר במדידתיצוין כי  בפרט
להשתמש בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות  ההנהלה נדרשתלפעילויות בתחום זה( 

, כמויות המשאבים במאגר )בעיקר אומדן רזרבות נפט פיתוח, סבירות קיומן של תכניות צפויות
וגז(,  מוכחות וצפויות(, מחירי המכירה הצפויים )ובפרט צפי לגבי מחירים עתידיים של נפט

השלכות חוק היטל רווחי נפט, קביעת שיעורי ההיוון וכיוצא בזה, על מנת להעריך את תזרימי 
 המזומנים העתידיים מהנכסים.

 
 .כאמור הבחינה תוצאות את מהותית לשנות עשויים בחשבון שהובאו באומדנים שינויים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( הנחות ושיקול דעתאומדנים,  ב.

 
 גז המוכחות והצפויות ועלויות עתידיותו נפטאומדן רזרבות  -

 
, בקביעת שיעור הפחתת הנכסים היתר ביןמשמש,  והצפויותהגז המוכחות ו הנפטאומדן רזרבות 

השקעות )בהתחשב גם בעלויות האשר משמשים את הפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפחתת 
לצורך הפקת הרזרבות המוכחות והצפויות( הקשורות לגילוי והפקה של רזרבות עתידיות צפויות 

נעשית בשיטת האזילה, לפיה בכל תקופה חשבונאית מופחתים הנכסים  וצפויותגז מוכחות ו נפט
הגז המוכחות ו הנפטהגז שהופקו בפועל מחולק ברזרבות ו הנפטבשיעור הנקבע על פי כמות יחידות 

הגז המוערכת במאגרים המפיקים ו הנפט של הרזרבותי הערכות. כמות והצפויות שנותרו על פ
מדי שנה, בין היתר, על פי חוות דעת  ות, נקבעהצפויות העתידיות העלויות וכןבתקופה המדווחת, 

רזרבות המוכחות והצפויות השל מומחים חיצוניים להערכת רזרבות של מאגרי נפט וגז. הערכה של 
העלויות העתידיות הצפויות על פי העקרונות הנ"ל הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של  וכן

מומחים שונים עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה 
יכולה להיות לשינויים באומדנים המתוארים לעיל, השפעה מהותית על תוצאות הפעולות והמצב 

 ' להלן. כגם סעיף  ראהוצה )לרבות בקשר עם בחינת ירידת ערך נכסי גז ונפט(. הכספי של הקב
 

 יםסחיר לא יםפיננסי יםנכס של הוגן שווי קביעת -

 
טכניקות הערכה נאותות למכשירים פיננסיים  בבחירתהחברה מפעילה שיקול דעת  הנהלת

הנהלת החברה שימוש טכניקות ההערכה בהן עושה שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. 
 בטכניקות החברה משתמשת מסוימים מכשירים לגבי .הינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק

 בגין שוטפים היוון שיעורי לפי המהוונים העתידיים המזומנים תזרימי הערכת על המבוססות
 ואומדן עתידיים מזומנים תזרימי באומדן שינויים. דומים סיכון ומאפייני תנאים בעלי פריטים
 עשויים, ותנודתיות אשראי סיכון, נזילות סיכון כגון סיכונים בהערכת בהתחשב היוון שיעורי

  .אלו נכסים של ההוגן השווי על להשפיע
 

 נכסי מסים נדחים -
 

נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים, שטרם נוצלו, במידה  נכסי מסים
שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם וזאת בהתאם לשיעור המס שצפוי 
לחול על הכנסה חייבת זו. נדרש שיקול דעת של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים 

יר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה ואסטרטגיית הנדחים שניתן להכ
תכנון המס. בהמשך לאמור לעיל בדבר בחינת ירידת ערך נכסי נפט וגז, בקביעת ההכנסה החייבת 
הצפויה מפעילויות בנכסים אלו מובאים בחשבון אומדנים למחירי נפט וגז עתידיים, עלויות פיתוח 

הרזרבות במאגרים ועוד. שינויים באומדנים אלו עלולים להביא לשינוי סילוק עתידיות, כמות 
 .ה'30 בבאור' להלן וכן אהנדחים. ראה מידע נוסף בסעיף כ המסיםמהותי ביתרת 

 
נדחים מחושבת בגין הפרשים זמניים בין הסכמים הנכללים בדוחות הכספיים לבין  מסים התחייבות

 הסכומים המובאים בחשבון לצרכי מס.
נדחים נדרש אומדן של הנהלה על מנת לקבוע את סכום ההתחייבות  מסיםהתחייבות  שובבחי

 הנדחים שניתן להכיר בו בהתבסס על העיתוי ואסטרטגיות תכנון המס. המסים
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( אומדנים, הנחות ושיקול דעת ב.
 

  מחויבות בגין סילוק נכסים -
 

ת ועל  הערכת הנהל מבוססיםעיתוי וסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות 
ת, בין היתר, על הערכות יועצים מקצועיים ונבחנים מדי ומאוחדות המסתמכ וחברהשותפות 

 תקופה לצורך בחינת נאותות ההערכות הנ"ל.
 

 תביעות משפטיות -
 

נגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו 
החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות 
על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי 

ות תוצאות שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלול
 אלה להיות שונות מהערכות אלה.

 
לתביעות האמורות, החברה חשופה לטענות/תביעות משפטיות שטרם נטענו/הוגשו,  בנוסף

וזאת, בין היתר, בהתקיים ספק בפרשנות הסכם ו/או הוראת דין ו/או אופן יישומם. חשיפה זו 
תר: באמצעות פניות מובאת לידיעת החברה וחברות מוחזקות שלה במספר דרכים, ובין הי

לקוחות לגורמים בקבוצה ובמיוחד לממונה על פניות הציבור בקבוצה, באמצעות תלונות 
לקוחות ליחידה לפניות הציבור במשרד המפקח, ובאמצעות תביעות )שאינן ייצוגיות( המוגשות 

 לבית המשפט. 
 
נושאים אלו מובאים לידיעת הנהלת הקבוצה אם וככל שהגורמים המטפלים מזהים כי הטענות 
עשויות להיות בעלות השלכות רחבות. בהערכת הסיכון הנובע מטענות/תביעות שטרם הוגשו 
מסתמכות החברות בקבוצה על הערכות פנימיות של הגורמים המטפלים וההנהלה, המשקללות 

תביעה ואת הסיכוי להצלחת התביעה, אם וככל שתוגש. ההערכה את הערכת הסיכוי להגשת 
ביחס להגשת תביעות ועל ניתוח הטענות לגופן. מטבע הדברים,  שנצברמבוססת על הניסיון 

לאור השלב הראשוני בו מצוי ברור הטענה המשפטית, עשויה התוצאה בפועל להיות שונה 
 מההערכה שנעשתה בשלב שטרם הוגשה התביעה. 

 .א'23 באור ראה נוספים לפרטים
 

 דוחות כספיים מאוחדים  ג.
 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות(. 
 לתשואות זכויות או חשיפה, המושקעת הישות על השפעה כוח יש לחברה כאשרשליטה מתקיימת 

 על להשפיע כדי שלה בכוח להשתמש היכולת וכן המושקעת בישות ממעורבותה כתוצאה משתנות
בחשבון השפעת זכויות הצבעה  מובאת. בבחינת שליטה המושקעת מהישות שינבע התשואות סכום

. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד ממשיות הן אם רקפוטנציאליות 
 למועד בו הופסקה השליטה.

 
ווחים והפסדים מהותיים הנובעים מעסקאות בין חברות הקבוצה יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ור

 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
 

, לייחוס ניתן שאינו הבנות בחברות ההוןשאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את  זכויות
. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של האם לחברה, בעקיפין או במישרין
 .שליטה מקנות שאינן ולזכויות לחברה מיוחסים אחר כולל רווח של רכיב וכל הפסד או רווחהחברה. 
הוניים כגון מניות בכורה ומכשירים דומים שהונפקו על ידי חברות מאוחדות מוצגים  מכשירים

ת שליטה. במסגרת הקצאת הרווח או הפסד של חברה מאוחדת במסגרת סעיף זכויות שאינן מקנו
 מיוחסים הפסדיםמובאים בחשבון הסדרים לחלוקת רווחים כגון דיבידנדים בגין מניות בכורה צוברות. 

 המאוחד בדוח שליטה מקנות שאינן הזכויות יתרת מכך כתוצאה אם גם שליטה מקנות שאינן לזכויות
 .שלילית הינה הכספי המצב על

 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 22 - 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( דוחות כספיים מאוחדים ג.
 

הזכויות  כאשרזכויות שאינן מקנות שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון או גידול בהון  רכישת
 המצטברים הסכומים את מחדש מייחסת החברה, אחר כולל ברווח חלקשאינן מקנות שליטה כללו 

 . שליטה מקנות שאינן הזכויות לבין החברה של הבעלים בין אחר כולל ברווח שהוכרו
 במימוש גם מתחשב אשר בהון קיטון או גידול מוכר, שליטה איבוד ללא, בת בחברה החזקה במימוש

 בהתאם, קיימים אם, אחר כולל ברווח שהוכרו הון בקרנות וכן, קיים אם, הבת החברה בגין המוניטין
 .הבת בחברה ההחזקה בשיעור לירידה
 .להון הן אף נזקפות שליטה מקנות שאינן זכויות בעלי עם עסקאות בגין עסקה עלויות

 
מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, החברה גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת  בעת

; ההתחייבויות של החברה הבת; גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה
וכן  שנותרה כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירהמכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה; 

 .אחר כולל)הפסד(  ברווח לכן קודם שהוכרו הרכיבים אתמסווגת מחדש 
 

 המדיניות. זהים ולתקופות לתאריכים ערוכים המאוחדות והחברות החברה של הכספיים הדוחות
 שיושמה זו עם ועקבי אחיד באופן יושמה המאוחדות החברות של הכספיים בדוחות החשבונאית

 .החברה של הכספיים בדוחות
 

 עסקאות משותפות
 

 שלפיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות -עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על
קרובות . עסקאות משותפות מסוימות כרוכות לעיתים משותפת בבעלות הנמצא בנכס וגז נפט חיפוש

 בפעילות משותפת על ידי המשתתפים בעסקה בנכס אחד או יותר שהושקעו בעסקה המשותפת.
 

עסקאות בהן לא קיימת דרישה פורמלית להסכמה פה אחד של הצדדים השותפים לעסקה, נראה כי 
. למרות זאת בחינת עסקאות אלה IFRS 11-אינן מקיימות את הגדרה שליטה משותפת בהתאם ל

לעסקאות עצמן אין זכויות כלשהן בנכסים, והעסקאות אינן מתחייבות בהתקשרויות בשם מלמדת כי 
המשתתפים. ההתקשרויות נערכות בין המשתתפים ישירות לבין צד ג'. כל משתתף רשאי לשעבד את 
זכויותיו בנכסים וכל משתתף זכאי להטבות הכלכליות מהעסקה. כפועל יוצא למשתתפים יש חלק 

 תחייבויות המיוחסים לעסקה המשותפת.יחסי בנכסים ובה
 

 בדוחותיה הכספיים: מכירה הקבוצה, המשותפות העסקאותבגין זכויות בפעילות 
 

 .המשותפת העסקה שלבחלקה בנכסים  (א
 .עצמה על שנטלהבהתחייבויות כלשהן  (ב

 בחלקה בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף בהקשר לעסקה המשותפת. (ג

 המשותפת בעסקה זכותה בגין לה שהתהוו כלשהן בהכנסות (ד
 בהוצאות כלשהן שהתהוו לה בגין זכותה בעסקה המשותפת. (ה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 מטבע הפעילות ומטבע חוץ .ד

 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1
 

 של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. הפעילותמטבע 
 

הקבוצה קובעת עבור כל חברה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע 
 הפעילות של כל חברה.

 
חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו  שלנכסים והתחייבויות 

מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח והפסד מתורגמים לפי שערי 
רווח )הפסד( כולל לליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים ח

 אחר.
 

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה -הלוואות בין
לעין מהוות במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, לפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו )בניכוי 

 מס( נזקפים כרווח )הפסד( כולל אחר.השפעת ה
 

בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח 
)הפסד( המצטבר המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת 

יחסי של הסכום מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק 
 שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות שליטה.

 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ (2

 
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד 

בע חוץ מתורגמים העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במט
 לנכסים המהוונים אלה למעטלמטבע הפעילות לפי שער החליפין בתאריך המאזן. הפרשי שער, 

, נזקפים לדוח רווח  או הפסד. נכסים והתחייבויות גידור בעסקאות להון נזקפים או כשירים
לא כספיים המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים 

מוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הוהתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 
 הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

 
 יטים כספיים צמודים למדד המחירים לצרכןפר (3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן בישראל 

, מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך מאזן, חכירה בגין התחייבות למעטהמדד(,  -)להלן 
 בהתאם לתנאי ההסכם.

 
 תקופת המחזור התפעולי ה.
 

 חזור התפעולי הרגיל של החברה אינה עולה על שנה. תקופת המ
 
 שווי מזומנים ו.

 
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, 
 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

 
 פקדונות לזמן קצר .ז

 
פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

 ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 מלאי .ח

 
עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. 

עלויות עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי 
 ".ראשון יוצא -ראשון"נכנס  שיטת לפי נקבעת עלותהלמיקומו ומצבו הנוכחיים. 

 
נטו, המבוסס על אומדן מחיר המכירה במהלך  מימושנמדד על פי שוויו  גולמישוטף של נפט  מלאי

לא שוטף של  מלאיהעסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה. 
 שיטת לפי נקבעת אשר עלותמלאי חומרי עזר נמדד על פי  נמדד על פי עלותו ההיסטורית. גולמינפט 

 ".ראשון יוצא -ראשון"נכנס 
 

 מכשירים פיננסיים .ט
 
 פיננסיים נכסים (1
 

נכסים פיננסים בתחולת התקן נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות 
עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
 

 את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:הקבוצה מסווגת ומודדת 
 

 המודל העסקי של הקבוצה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(
 

 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(
 

 :כאשר מופחתת בעלות חוב מכשירי מודדת הקבוצה
 

העסקי של הקבוצה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים  המודל
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסיים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. לתזרימי
 בתוספת העלות לפי תנאיהם פי על מדדיםנ זו בקבוצה מכשירים, הראשונית ההכרה לאחר

 .ערך לירידת הפרשה ובניכוי המופחתת העלות בשיטת שימוש תוך, ישירות עסקה עלויות
 חוב מכשיר, זה יעוד לשינוי אפשרות ללא, לייעד יכולה ישות לראשונה ההכרה במועד, כן כמו

 עקביות חוסר משמעותית מקטין או מבטל שכזה יעוד אם הפסד או רווח דרך הוגן בשווי כנמדד
 בשווי היא אף  נמדדת המתייחסת הפיננסית ההתחייבות בו במקרה לדוגמה, בהכרה או במדידה

 .הפסד או רווח דרך הוגן
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ט
 

 )המשך( נכסים פיננסיים (1
 

 :כאשרמודדת מכשירי חוב ברווח או הפסד  הקבוצה
 

 הוגן בשווי למדידהאינם מקיימים את הקריטריונים הנדרשים למדידה בעלות מופחתת או  הם
 .אחר כולל רווח דרך

 
 למסחר המוחזקים אחרים פיננסים ונכסים הוניים מכשירים

 
פיננסים המהווים השקעות במכשירים הוניים אינם עומדים בקריטריונים האמורים לעיל  נכסים

 ועל כן נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 
 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדים, נגזרים כגון למסחר המוחזקים אחרים פיננסים כסיםנ

 .אפקטיבית להגנה כמכשירים לשמש מיועדים הם אם אלא
 

, לראשונה ההכרה במועד, למסחר מוחזקים שאינם מסוימיםעם מכשירים הוניים  בקשר
 עוקבים שינויים אחר כולל ברווח להציג, לשינוי ניתנת שאינה בחירה לבצע רשאית הקבוצה

 ייזקפו לא אלה שינויים. הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדדות היו כן אילולא אשר ההוגן בשווי
 .ההשקעה גריעת בעת לא גם בעתיד הפסד או לרווח

 
 בדוח לדיבידנד לזכאות הקובע במועד מוכרות הוניים במכשירים מהשקעות מדיבידנד הכנסות

 .הפסד או הרווח על
 

 פיננסים נכסים ערך ירידת (2
 

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר אינם  הקבוצה
 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

 מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד;  הקבוצה
 
מכשירי חוב אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד  (א)

שתוכר בגין  להפסדהפרשה ה -בהם סיכון האשראי נמוך , או מקרים ההכרה לראשונה
חודשים לאחר מועד  12בתקופה של  חזוייםבחשבון הפסדי אשראי  תביאמכשיר חוב זה 

 ;הדיווח, או
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ט

 
 )המשך( פיננסים נכסים ערך ירידת (2

 
מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה  (ב)

לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד שתוכר תביא 
הקבוצה מיישמת  .לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר -בחשבון הפסדי אשראי החזויים 

האשראי של מכשיר חוב לא עלה  את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון
באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו בעל 

 סיכון אשראי נמוך, למשל כאשר המכשיר הינו בעל דירוג חיצוני של "דרגת השקעה".
 

  .הפרשה כנגד הפסד או לרווח תיזקף מופחתת עלות לפי הנמדדים חוב מכשירי בגין הערך ירידת
נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא רשאית ליישם  לקבוצה

 להפסדי השווה בסכום להפסד ההפרשה את תמדוד הקבוצה קרי, בתקןאת ההקלה שנקבעה 
 פיננסים נכסים לגבי ההקלה את ליישם בחרה הקבוצה. המכשיר חיי כל לאורך חזויים אשראי

 .אלה
 

 פיננסיים נכסים גריעת (3
 

 הקבוצה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:
 

 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או )א(
 

הקבוצה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות החוזיות  )ב(
הטבות בעת לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים וה

העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי הישות אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על 
 הנכס.

 
הקבוצה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס  )ג(

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה במלואם לצד 
 יכוב מהותי.שלישי, ללא ע

 
 פיננסיות התחייבויות (4
 

במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות שבתחולת התקן בשווי 
הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית, וזאת 
למעט במקרה של התחייבות פיננסית אשר נמדדת בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביה עלויות 

 ח או הפסד. עסקה נזקפות לרוו
 

 העלות שיטת לפי הפיננסיות ההתחייבויות כל את מודדת הקבוצה, הראשונית ההכרה לאחר
 :ל פרט, המופחתת

 
 כגון נגזרים; הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיות התחייבויות )א(

 פיננסיות שנוצרות כאשר העברת נכס פיננסי אינה כשירה לגריעה או  התחייבויות )ב(

 מותנית שהוכרה על ידי רוכש בצירוף עסקים.  תמורה )ג(
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -: 2באור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ט

 
 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדות פיננסיות התחייבויות (5

 
 בעלות נמדדות שאינן הפיננסיות התחייבויות מודדת הקבוצה, לראשונה ההכרה במועד

 כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. הוגן בשווי מופחתת
 

 .הפסד או לרווח נזקפים ההוגן בשווי שינויים, הראשונית ההכרה לאחר
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת (6
 

 המחויבות כאשרדהיינו,  -גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת  הקבוצה
 .פוקעת או מבוטלת או נפרעת בחוזה שהוגדרה

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים 
 פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

 
 ההתחייבות תנאי האם בוחנת הקבוצה קיימת פיננסית התחייבות בגין תנאים שינוי של במקרה
 ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.   הקיימים מהתנאים מהותית שונים
או החלפה של התחייבות  קיימת פיננסית התחייבות בתנאי מהותי שינוי נעשה כאשר

 העסקה בהתחייבות אחרת בעלי תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה,
כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של  תמטופל

 שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.
מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות  שאינושינוי  נעשהבמקרה בו 

החברה לבין אותו מלווה,  בהתחייבות אחרת בעלי תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין
המזומנים החדשים בשיעור  תזרימישל  היווןסכום ההתחייבות, קרי  את מעדכנת הקבוצה

 .הפסד או לרווח נזקףהריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש 
 

 פיננסיים מכשירים קיזוז (7
 

 אם הכספי המצב על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 את לסלק כוונה קיימת וכן, שהוכרו הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת

 הזכות. במקביל ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס

 לחוזה הצדדים של הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז

 תהיה לקזז שהזכות מנת על .הצדדים אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא

 לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו או עתידי באירוע תלויה תהיה שהיא אסור ,מיידי באופן קיימת

 .לפקיעתה שיגרמו אירועים שיהיו או ,תחול
 

 משובצים נגזרים (8

 
בנכסים פיננסיים, לא יופרדו מחוזה מארח. חוזים בהתאם להוראות התקן נגזרים המשובצים 

מעורבים אלה יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם לקריטריונים של 
 המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.

 
כאשר חוזה מארח אינו מקיים את ההגדרה של נכס פיננסי, נגזר משובץ מופרד מהחוזה המארח 

שר המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם קשורים באופן ומטופל כנגזר כא
הדוק למאפיינים ולסיכונים הכלכליים של החוזה המארח, הנגזר המשובץ מקיים את ההגדרה 

 של נגזר וכן המכשיר המעורב אינו נמדד בשווי הוגן כאשר השינויים נזקפים לרווח או הפסד.
 

נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע הערכה מחדש של הצורך בהפרדת 
 באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 מכשירים פיננסיים נגזריםו גידור חשבונאות .י
 

למטרות גידור נזקפים רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים 
 מיידית לרווח או הפסד.

 
 ותיעוד ייעוד קיים הגידור יצירת במועד כאשר היתר בין גידור לחשבונאות כשירות גידור עסקאות
 הגידור. גידור לבצע הקבוצה של והאסטרטגיה הסיכונים ניהול מטרת ושל הגידור יחסי של פורמלי

 הכספי הדיווח תקופת במהלך גבוהה אפקטיביות בעל שהוא בפועל ונקבע מתמשך בסיס על נבחן
 :כדלקמן מטופלות( הגנה) גידור עסקאות. הגידור יועד שאליהן

 
 גידור תזרימי מזומנים

 
רווח הכולל האחר בעוד שחלק לא ב מוכרהחלק האפקטיבי של הרווח או ההפסד מהמכשיר המגדר 

 ו הפסד.ארווח באפקטיבי מוכר מיידית 
 

, הפסד או לרווח נזקפות הגידור עסקת תוצאות כאשר הפסד או לרווח מועבר אחר כולל)הפסד(  רווח
. מתרחשת חזויה עסקה כאשר או הפסד או ברווח מוכרת שגודרה ההוצאה או ההכנסה כאשר, לדוגמה
)הפסד(  הרווח סכום את גם כוללת עלותם, פיננסיים לא התחייבות או נכס הוא המגודר הפריט כאשר

 .המגדר מהמכשיר
 

החברה מפסיקה ליישם חשבונאות גידור מכאן ולהבא רק כאשר יחסי הגידור )או חלקם(, מפסיקים 
לקיים את הקריטריונים המזכים )לאחר הבאה בחשבון של איזון מחדש כלשהו של יחסי הגידור, אם 
רלוונטי( כולל מקרים בהם המכשיר המגדר פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש. כאשר החברה מפסיקה 
ליישם חשבונאות גידור, הסכום שהצטבר בקרן הגידור יישאר בקרן הגידור עד שתזרים המזומנים 
יתרחש או יסווג לרווח או הפסד אם תזרימי המזומנים העתידיים המגודרים אינם חזויים עוד 

 להתרחש.
אילו ערך משמשות כמכשירי גידור, רק הערך הפנימי של האופציות מיועד לגידור, ו  PUTאופציות  כאשר

 הזמן נזקף לעלויות מימון בדוח רווח והפסד.
 

 מניות אוצר .יא
 

מניות החברה המוחזקות על ידה מוצגות לפי העלות המקוזזת מההון של החברה. רווחים או הפסדים 
 בגין רכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקפים ישירות להון. 
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 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 
 

 חכירות .בי
 

מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס מזוהה  הקבוצה
 לתקופת זמן בעבור תמורה.

 
 הקבוצה כחוכר .1

 
מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות  הקבוצהעבור העסקאות בהן 

חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
להכיר בתשלומי החכירה  הקבוצהועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה 

 . כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה
 

 מהוונים שולמו שטרם החכירה תשלומי כל את כוללת חכירה בגין התחייבות התחילה במועד
 התוספתי הריבית בשיעור או בנקל לקביעה ניתנת היא כאשר בחכירה הגלומה הריבית בשיעור

 הריבית בשיטת חכירה בגין ההתחייבות את החברה מודדת התחילה מועד לאחר. החברה של
 .האפקטיבית

 
זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי נכס 

 חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו.
נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת 

  .החכירה לפי הקצר שבהם
 

ם לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם מתקיימים סימני כאשר
 .IAS 36להוראות 

 
 כמחכיר הקבוצה .2

 
 נבחנים והם ההסכם מהות על מבוססים כתפעולית או כמימונית חכירה לסיווג המבחנים

 :בתקן שנקבעו הכלליםפי -על ההתקשרות במועד
 

 מימונית חכירה .א
 

 על לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים בה חכירה עסקת
 .מימונית כחכירה מסווגת, לחוכר הנכס

 
 תפעולית חכירה .ב
 

 לבעלות הקשורים וההטבות הסיכונים כל ממשי באופן מועברים לא בה חכירה עסקת
 הפסד או ברווח כהכנסה מוכרים החכירה תקבולי. תפעולית כחכירה מסווגת, הנכס על

, החכירה הסכם בגין שהתהוו ישירות ראשוניות עלויות. החכירה תקופת פני על ישר בקו
 אותו לפי החכירה תקופת לאורך כהוצאה ומוכרות המוחכר הנכס לעלות מתווספות

 .בסיס
 

 למדד הצמודים חכירה תשלומי .3
 

 תשלומי חישוב לצורך התחילה במועד הקיים המדד בשיעור הקבוצה משתמשת התחילה במועד
 .העתידיים החכירה

 
בהן הקבוצה מהווה חוכר, שינויים בגובה תשלומי החכירה העתידיים כתוצאה  בעסקאות

משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין חכירה( ליתרת נכס 
 בתזרימיזכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק כאשר חל שינוי 

 ים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(. המזומנ
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

 )המשך( חכירות .בי
 

 משתנים חכירה תשלומי .4
 

, בריבית או במדד תלויים ואינם שימוש או ביצוע על מבוססים אשר משתנים חכירה תשלומי
 מהווה הקבוצה בהן בעסקאות וכהכנסה חוכר מהווה הקבוצה בהן בעסקאות כהוצאה מוכרים
 .היווצרותם במועד, מחכיר

 
 חכירה תקופת של וביטול להארכה אופציות .5

 
 את להאריך אופציה ידי על המכוסות תקופות גם כוללת לביטול ניתנת שאינה החכירה תקופת

 ידי על המכוסות תקופות וגם תמומש להארכה שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר החכירה
 .תמומש לא לביטול שהאופציה סביר באופן ודאי כאשר החכירה את לבטל אופציה
 מודדת, ביטול אופציית מימוש לאי או הארכה אופציית למימוש בצפי שינוי חל בו במקרה
 לפי, המעודכנת החכירה לתקופת בהתאם החכירה בגין ההתחייבות יתרת את מחדש החברה
 עד השימוש זכות נכס ליתרת נזקף השינוי סך כאשר, בצפי השינוי ביום המעודכן ההיוון שיעור

 .הפסד או לרווח לכך ומעבר לאיפוסו
 
 צירופי עסקים ומוניטין .יג
 

צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה 
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה 
בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה 

חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. עלויות רכישה ישירות נזקפות  או לפי
 בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.

 
בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת 

הפסד משערוך ההשקעה  השליטה נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או
 הקודמת במועד העלייה לשליטה.

 
 כהתחייבות או כנכס מסווגת מותנית תמורה. הרכישה במועד ההוגן בשוויה מוכרת מותנית תמורה

 או ברווח מוכרים המותנית התמורה של ההוגן בשווי עוקבים שינויים. IFRS 9-ל בהתאם פיננסית
 ללא הרכישה במועד ההוגן שוויה לפי נמדדת היא, הוני כמכשיר מסווגת המותנית התמורה אם. הפסד
 .עוקבת מדידה

 
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה 
לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין 

 יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה. שהתקבל הינו שלילי, הרוכש
 

 רכישות חברות בנות שאינן צירופי עסקים
 

רכישת חברות מאוחדות ופעילויות אשר אינן מהוות עסק תמורת הרכישה מוקצית בין הנכסים  במועד
המזוהים בלבד של החברה הנרכשת בהתאם ליחס שוויים ההוגן במועד הרכישה ומבלי  וההתחייבויות

הו למוניטין או למסים נדחים, תוך שיתוף הזכויות שאינן מקנות שליטה, אם קיימות, לייחס סכום כלש
 לרכישה הקשורות ישירות עלויותלפי חלקן בשווי ההוגן בנכסים המזוהים נטו הנ"ל במועד הרכישה. 

 .הרכישה מתמורת כחלק מהוונות
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני  .יד
 

, ההשקעה בחברה המאזני. לפי שיטת השווי המאזניבחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי  ההשקעה
הכלולה מוצגת במאזן לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות 

 רווח )הפסד( כולל אחר של החברה הכלולה. 
 

מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת  המאזניווי הש שיטת
 , כמוקדם שבהם.  5IFRSלמכירה בהתאם להוראות 

 
 הקבוצה חלק לבין הרכישה עלות שבין כהפרש לראשונה נמדד הכלולה החברה רכישת בגין מוניטין

 החברה של התלויות וההתחייבויות המזוהות ההתחייבויות, המזוהים הנכסים של נטו, ההוגן בשווי
 מוניטין. שיטתי באופן מופחת ואינו העלות לפי המוניטין נמדד הראשונית ההכרה לאחר. הכלולה

 . בכללותה הכלולה בחברה מהשקעה כחלק ערך ירידת בחינת לצורך נבחן
 

של רכישת מניות נוספת בחברה כלולה שאינה מביאה לשליטה, הקבוצה מחשבת את עודפי  במקרה
העלות בנפרד לכל שכבה. במקרה של מכירת מניות בחברה כלולה שאינה מביאה לאובדן השפעה 

 המאזנימהותית, הקבוצה מכירה ברווח או בהפסד לפי הפער בין התמורה שהתקבלה לבין החלק בשווי 
 מימוש חלקי של סכומים שנדחו בדוח רווח )הפסד( כולל אחר של החברה הכלולה.שמומש, לרבות 

 
החברה בחלקה בהפסדי  כירהמכלולות בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלהן,  בחברות

החברות הכלולות עד גובה השקעתה בחברות הכלולות בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה 
סית אחרת שניתנו בעבור חברות כלולות אלה עד לגובה הערבות או התמורה מערבות או תמיכה פיננ

 הפיננסית האחרת. 
 

, למעט חברה זהים ולתקופות לתאריכים ערוכים הכלולות והחברות החברה של הכספיים הדוחות
הכספיים ערוכים לתאריך אשר קודם בשלושה חודשים לתאריך הדוחות  הכלולה אחת אשר דוחותי

בגין השפעתם של עסקאות משמעותיות או אירועים  התאמות מבצעת החברההחברה. הכספיים של 
 רווחים .החברהבין מועד הדיווח של החברה הכלולה לבין מועד הדיווח של  המתרחשיםמשמעותיים 

  .ההחזקה לשיעור בהתאם מבוטלים הכלולה החברה לבין הקבוצה בין מעסקאות הנובעים והפסדים
 

 נדל"ן להשקעה .טו
 

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה, או שניהם( המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה 
, ושלא שתיהןתפעולית( או חוכר בחכירה לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך הונית, או 

לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך 
 הרגיל. העסקים

 
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות. לאחר ההכרה 

, נמדד בשווי ההוגן אשר משקף את תנאי בהקמה להשקעה"ן נדל לרבותהראשונית, נדל"ן להשקעה, 
. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים הדיווחהשוק במועד 

 לדוח רווח או הפסד במועד התהוותם. 
 

בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי 
התקשרויות  המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל

 בהסכמים להשכרתו.
 

 ידי על שמבוצעת שווי הערכת על הקבוצה מתבססת להשקעה ן"הנדל של ההוגן השווי קביעת לצורך
 והנסיוןמומחים בהערכות שווי נדל"ן והינם בעלי הידע  שהינם תלויים בלתי חיצוניים מעריכים

 . נימייםהנדרשים וכן על ידי מעריכי שווי מומחים פ
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 רכוש קבוע .טז

 
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי 
הפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כוללים הוצאות לצורך תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי 

 רק בהקשר למכונות וציוד. חילוף וציוד עזר שניתן להשתמש בהם
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 
 בנכס, כדלקמן: 

 
 בעיקר %  %  
     

 4  10-2  בניינים 
   20-15  כלי רכב
   33-6  ריהוט וציוד משרדי, מחשבים

 שיפורים במושכר

 

כולל תקופות האופציה לגבי לאורך תקופת השכירות 
ההסכמים בהם צפוי כי האופציה תמומש או על פני אורך 

 חיי השיפורים, כנמוך.
 

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס 
 נגרע. 

 
 עלויות אשראי בגין נכסים כשירים .יז

 
  .זמן משמעותית להכנתו לשימושו המיועד נכס כשיר הוא נכס שנדרשת תקופת

 
היוון עלויות האשראי מתחיל כאשר מתחילות הפעולות להכנת הנכס הכשיר ומסתיים כאשר הושלמו 

 מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
וו באותה לא עולה על עלויות האשראי שהתה הדוחהסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת 

 תקופת דיווח.
 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .יח

 
הקבוצה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם 

השבה. -הפנקסני אינו בר שהערךסימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך 
ההשבה שלהם, מופחתים -הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר הערךבמקרים בהם 

 למימוש עלויות בניכוי הוגן שוויההשבה הוא הגבוה מבין -בר סכוםההשבה שלהם. -בר לסכוםהנכסים 
ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס 

סיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע המשקף את ה
השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח -סכום בר
 והפסד.

 
 עתבקבי ששימשו באומדנים שינויים חלו כאשר רק מבוטל, מוניטין למעט, נכס של ערך מירידת הפסד

 כאמור ההפסד ביטול. הערך מירידת ההפסד לאחרונה הוכר בו מהמועד הנכס שלההשבה -בר הסכום
-בר סכום או( הפחתה או פחת)בניכוי  בעבר שהוכר הנכס של הערך ירידת סכום מבין לנמוך מוגבל

 .הנכס שלההשבה 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 33 - 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( פיננסייםירידת ערך נכסים לא  .יח

 
בבחינת ירידת הערך של תחנות תדלוק אותן מפעילה חברה מאוחדת בישראל נחשבות תחנות תדלוק 
אלו כיחידה מניבה מזומנים אחת וזאת, בין היתר, בשל בסיס הלקוחות המשותף והתלות העסקית 

ת, תחנות הקיימת בין התחנות השונות. יחד עם זאת, במקרים בהם, לדעת הנהלת החברה המאוחד
מסויימות אינן משרתות את רשת תחנות התדלוק, נחשבת כל אחת מתחנות אלו כיחידה מניבה 

 מזומנים נפרדת. 
 

ליחידה  מקובצים סמוכים מאגרים במספר הקבוצה השקעותלצורך בחינת ירידת ערך של נכסי גז ונפט, 
ים הנובעים יהחיובתלות בתזרימי המזומנים  קיימת בהם במקריםמניבה מזומנים אחת וזאת, 

 שקיים שימוש משותף בתשתיות. אומהמאגרים 
 

 הקריטריונים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
 
 מוניטין (1

 
לשנה, או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או  אחת מוניטין ערך ירידתהקבוצה בוחנת את 

 שינויים בנסיבות מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
 

ההשבה של יחידה מניבת מזומנים )או -ירידת ערך נקבעת בגין מוניטין על ידי בחינת סכום בר
 השבה של יחידה-קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה מתייחס המוניטין. כאשר סכום בר

מניבת מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהערך הפנקסני של יחידה מניבת 
מזומנים )או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת 

 ערך. הפסדים מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
 

 פי שיטת השווי המאזניחברות מוחזקות המטופלות ל (2
 

בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת  הקבוצהלאחר יישום שיטת השווי המאזני, 
בחינה אם קיימת ראייה  מתבצעת מאזן. בכל תאריך כלולותערך של ההשקעה בחברות 

ירידת הערך נעשית בהתייחס  בחינת. כלולהאובייקטיבית על ירידת ערך של ההשקעה בחברה 
להשקעה בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה. הפסד כאמור מירידת ערך אינו 
מוקצה באופן ספציפי למוניטין הכלול בהשקעה, ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול 

 ההשבה של ההשקעה עלה. -עד למלוא סכומו במידה שהסכום בר
 

 מאגרים מוכחיםב והשקעותי גז ונפט ופיתוח הוצאות חיפוש .יט
 

 וההערכה החיפוש בשלב הוצאות .1
 

 Successful Effortמוצגות על בסיס שיטת "המאמצים המוצלחים" ) וגז נפטהשקעות וחיפושי 

Method) :לפיה , 
 
הוצאות השתתפות בביצוע מבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים, שבעקבותיהן מגבשים  (א

 בעת היווצרותן. הפסד או לרווחהחיפוש, נזקפות מיד  תוכניתמסקנה לגבי המשך 
 

דוח בגין מאגרים שטרם הוכח לגביהם ידוחי נפט וגז, הנמצאות בשלבי קיהשקעות בק (ב
 חיפוש כנכסי מוגדרותבאם מפיקים נפט או גז או שטרם נקבעו כבלתי מסחריים, 

 נכסי נפט וגז.ב השקעהבמאזן לפי העלות במסגרת הסעיף  יםמוצגו וההערכה
 
דוחי נפט וגז, בגין מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשו או שנקבעו כבלתי יהשקעות בק (ג

 "נכסי חיפוש והערכה" לדוח על הרווח והפסד. מסעיףמסחריים מופחתות במלואן 
 
בגין מאגרים לגביהן קיימת היתכנות טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת  השקעות (ד

ת שעיקרן קבלת אישור הממונה על )אשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבו גזאו  נפט
ענייני הנפט לכך שהמאגר הינו תגלית מסחרית ו/או קבלת שטר חזקה מהממונה בשטח 

"נכסי חיפוש והערכה" לסעיף "נכסי נפט -מ ותכנכסי נפט וגז, מועבר ותהרישיון( מוגדר
 וגז". 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( מאגרים מוכחיםב השקעותוונפט ופיתוח הוצאות חיפושי גז  .יט
 

 וגז נפט נכסי .2
 

. הקבוצה של מוכחים וגז נפט נכסיהסעיף "נכסי נפט וגז" במאזן כולל עלויות שנצברו בגין 
חיפוש,  קידוחיעלויות לרכישת זכויות בשטחים )בעיקר ימיים(,  בעיקרעלויות אלה הכוללות 

הגז עד ו הנפטתכנון הנדסי, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני הפקה וצנרת להולכת 
 העלויות(. להלן 5 סעיף)ראה  נכסים לסילוק הצפויות העלויות אומדן את וכןלנקודת החוף 

 units of production) ייצור יחידות שיטת לפי הפסד או רווחמופחתות לדוח  זה בסעיף שנצברו

method )המוכחות הרזרבות לסך ביחס התקופה במהלך בפועל ההפקה כמות בסיס על 
( כפי שמוערך על ידי מומחה חיצוני. במסגרת 2P -להלן  - Proved and Probable) והצפויות

מביאה הקבוצה  2Pחישוב ההפחתה של נכסי הנפט והגז בהתבסס על כמויות רזרבות של 
רכים לא מהוונים( של ההשקעות הנדרשות לשם הפקתן של בחשבון גם את הסכום העתידי )בע

 אותן כמויות. סכום זה נאמד גם בהסתמך על מומחה חיצוני. 
 

 וגז נפט ונכסי והערכה חיפוש נכסי ערך ירידת בחינת .3
 

 ונסיבות עובדות כאשר מתבצעת, וגז נפט ובנכסי והערכה חיפוש בנכסי ערך ירידת בחינת
 הסכום על עולה וגז נפט ונכס והערכה חיפוש נכס של בספרים שהערך שיתכן כך על מצביעות

 ' לעיל(.יט)ראה סעיף   36IAS -ו  6IFRS לתקנים בהתאם שלו השבה בר
 

 וההערכה החיפוש בשלבי הצטרפות הסכמי .4
 

הצטרפות המצרף מעביר את כל הסיכונים והתשואות למצטרף בגין החלק הנעבר  בהסכמי
 בתמורה להתחייבות של המצטרף לממן עלויות מסוימות. 

 

  farm outהצטרפות  הסכמי (א
 

היא העברה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז בתמורה להסכמת  farm out הצטרפות
( לשאת, באופן מוחלט, בחלק מההוצאות אשר במצב farmee -המצטרף  -הנעבר )להלן 

 .בהן לשאת( farmor -המצרף  -אחר היה על הבעלים )להלן 
 

 :כדלקמן הצטרפות הסדר על מדווח המצרף
 
 .במקומו המצטרף ידי על הוצאה אשר הוצאה כל רושם אינו המצרף (1)
 .למצטרף שנמכרו והנפט הגז בזכויות החלק את מהספרים יגרע המצרף (2)
 שבין ההפרש בגובה וזאת ההצטרפות מהסדר הפסד או ברווח מכיר המצרף (3)

 .שנגרעו הזכויות של בספרים הערך לבין לקבל זכאי שהוא או שהתקבלה התמורה
 

 farm inהצטרפות  הסכמי (ב
 

היא רכישה של חלק מזכות בשדה נפט ו/או גז בתמורה להסכמת   farm in הצטרפות
 -המצטרף  -( למכירת חלק מהזכויות למצטרף )להלן farmor -המצרף  -הבעלים )להלן 

(farmee בעסקאות .farm in  בהן העסק הנרכש אינו מהווה עסק, הטיפול החשבונאי הינו
 כדלקמן:

 בנכסי חלקו בגין, לעניין בהתאם, בנכס או בהוצאה מכיר המצטרף, העלויות התהוות עם
 החשבונאית למדיניות עקבי באופן וזאת, המצרף בידי שנותרות הזכויות ובגין והנפט הגז
 .והערכה חיפוש בנכסי לטיפול שלו
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך(מאגרים מוכחים ב והשקעותהוצאות חיפושי גז ונפט ופיתוח  .יט

 
 )המשך( וההערכה החיפוש בשלבי הצטרפות הסכמי .4

 
 )המשך( farm inהצטרפות  הסכמי (ב

 
 :כדלקמן הצטרפות הסדר על מדווח המצטרף

 
 ההוצאות לרבות וזאת ההצטרפות הסכם פי על בהוצאות בחלקו מכיר המצטרף (1)

 .ההצטרפות הסכם במסגרת המצטרף על הטיל שהמצרף מהחלק הנובעות
 מטפל הוא שבו אופן באותו ההצטרפות הסכם פי על בהוצאות מכיר המצרף (2)

 .ישיר באופן בהן נושא שהוא והערכה חיפוש בעלויות
 

הוצאות רכישת זכויות ברישיונות בחזקות ובהיתרים מקדמיים לקידוחי נפט וגז, כולל 
 הגדלת חלקה של הקבוצה בעסקאות משותפות, מטופלות כמפורט לעיל.

 
, שותפויות ועסקאות חברות ברכישת או עסקים בצירופי שנוצר חברותעודף עלות 

ומופחת  השונים והנפט הגז במאגרימשותפות שבבעלותן מאגרים כאמור, מיוחס להשקעה 
טרם תחילת ההפקה אינם מופחתים באופן  רישיונותכאמור לעיל. עודפי עלות שנוצרו בגין 

 שיטתי.
 
 סילוק נכסיםל ומחוייבותנכס  מדידת .5

 
התחייבות ובמקביל בנכס )אשר מופחת בהתאם לשיטת האזילה ב לראשונה מכירה הקבוצה

פקה בתום תקופת ה, בעיקר פלטפורמת הנכסיםכאמור לעיל( בגין חלקה במחויבות לסילוק 
לראשונה בערכה הנוכחי וההוצאות הנובעות  ההשימוש בה לאטימת בארות. ההתחייבות נמדד

. שינויים בעיתוי ובסכום המשאבים הכלכליים הדרושים הפסד או לרווחזמן נזקפות  מחלוף
לסילוק המחויבות וכן שינוי בשיעור ההיוון מתווספים או נגרעים מהנכס בתקופה השוטפת 

 במקביל לשינוי בהתחייבות.
 
פרשנות ל בהתאםמטופל  2011-סוי רווחים ממשאבי טבע, התשע"איהיטל רווחי נפט מכח חוק מ .6

הוצאה ה לפיה(, IFRIC 21"היטלים" ) -של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  21מספר 
 במועד בו קמה המחויבות לתשלומו.  מוכרתיטל הבגין ה

 
 מסים על ההכנסה .כ
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לדוח רווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
 קפים ישירות להון או לרווח כולל אחר.לפריטים הנז

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 
 
  



 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 36 - 

 
 

 )המשך( החשבונאיתעיקרי המדיניות  -: 2באור 
 
 )המשך( מסים על ההכנסה .כ

 
 מסים נדחים .2

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין 
 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס, למעט מספר מצומצם של חריגים. יתרות המסים

הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול להון במועד ההיפוך, בהתבסס על חוקי המס 
 למעשה עד לתאריך המאזן.  השחוקקו או אשר חקיקתם הושלמ

 
הפסדים מועברים והפרשים  .ניצולם לצפי בהתאם נבחנים נדחים מסים נכסי מאזן תאריך בכל

מסים נדחים נבחנים בכל תאריך מאזן ומוכר בגינם זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי 
 נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

 
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות 
בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. 

חשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, כמו כן, לא הובאו ב
במקרים בהם חלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, או בשל מדיניות החברה 

 שלא ליזום חלוקת דיבידנד הגוררת חבות מס נוספת. מאוחדת
 

 נטו הפסדים או מרווחים הנובעות המס השפעות, מאוחדת חברה מניות מכירת של במקרה
 אחר כולל רווח או והפסד לרווח נזקפת שמומשו המניות בגין המכירה למועד עד שנצברו
 ההשקעה יתרת לבין שהתקבלה התמורה בין הפער בגין המס השפעת ואילו לעניין בהתאם
 .להון ישירות נזקפת המכירה לפני מיד שמומשו במניות

 
נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית בת אכיפה המאפשרת קיזוז נכס מס שוטף כנגד  מסים

 התחייבות מס שוטף והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .אכ

 
קות במזומן המסול מניותעובדים של חלק מחברות הקבוצה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס 

 עסקאות המסולקות במזומן(. -)להלן 
 

 עסקאות המסולקות במזומן
 

עלות עסקה המסולקת במזומן נמדדת לפי השווי ההוגן במועד ההענקה באמצעות שימוש במודל 
תמחור מקובל. השווי ההוגן מוכר כהוצאה על פני תקופת ההבשלה ובמקביל מוכרת התחייבות. 

תקופת דיווח לפי השווי ההוגן עד לסילוקה, כאשר שינויים בשווי ההתחייבות נמדדת מחדש בכל 
 ההוגן נזקפים לדוח רווח או הפסד.

 מניותיו את חזרה הקבוצה לחברות או לחברה למכור שירותים נותן או עובד של זכות הכוללות הטבות
 .במזומן המסולקות כעסקאות מטופלות
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 ך()המש עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 הטבות לעובדים התחייבויות בשל  .בכ
 

 בקבוצה קיימות מספר תוכניות הטבה לעובדים:
 
 הטבות לעובדים לזמן קצר .1

 
חודש  12הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  הינןהטבות לעובדים לזמן קצר 

לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. 
התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת 

ות שניתן על ידי העובד מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שיר
 בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.

 
  הטבות לאחר סיום העסקה .2

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן הקבוצה  14תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  לקבוצה

משפטית או משתמעת לשלם  מחוייבותמשלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה 
אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד תשלומים נוספים גם 

 .מסויימותהמתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 
 

 בעת כהוצאה מוכרות, תגמולים בגין או פיצויים בגין מוגדרת להפקדה לתוכנית הפקדות
 .מעובד העבודה שירותי לקבלת במקביל לתוכנית ההפקדה

 
, לקבוצה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי בנוסף

 סיוםהחוק, זכאים עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל 
לפי שיטת שווי אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא  נמדדתהעסקה 

יות ושיעור עזיבת עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. בחשבון עליות שכר עתיד
הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, לפי שיעורי הריבית 
בהתאם לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה, אשר 

 תייחסת לפיצויי הפרישה. מועד פרעונן דומה לתקופת ההתחייבות המ
 

החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף 
 נכסי התוכנית(. -בקרנות פנסיה וחברות ביטוח )להלן 

 
 בהכנסות הכרה .גכ

 
רות מועברות ירווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשבהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות 

בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל  מחירללקוח. 
 שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.

בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן  הקבוצהבקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, 
שהובטח טרם העברתו ללקוח.  היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות הקבוצהבחוזה. 

במקרים אלה, הקבוצה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם הקבוצה פועלת 
 כסוכן, מכירה הקבוצה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( הכרה בהכנסות .גכ

 
 מתמלוגים הכנסות 

 
 , בהתאם למהות ההסכם ותנאיו.צבירה בסיס על ונפט גז נכסי בגיןהכנסות מתמלוגים מוכרות 

 
 וגז נפט ממכירת הכנסות 
  

רווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה ללקוח. בדרך כלל במוכרות  וגז נפטהכנסות ממכירת 
 .ללקוח גז או בנפט הבעלות העברתהשליטה מועברת במועד 

הקבוצה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו בהסכמים ספציפיים, כאשר 
או אחריו, ובהתאם מכירה הקבוצה בנכס או  השליטה העברת מועדהתשלומים יכולים להיות טרום 

 בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.

 

 עלויות השגת חוזה
 

לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות להשגת עבור השגת חלק מהחוזים של השותפות עם 
החוזה. עלויות אשר התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה אם החוזה 
לא היה מושג ושהשותפות מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם 

ת מכירה בהפסד מירידת ערך של נכס מתן השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי. השותפו
עלויות לקיום חוזה ברווח או הפסד כאשר הערך הפנקסני של הנכס הינו גבוה מההפרש הנובע בין 
יתרת התמורה אותה צפויה השותפות לקבל בגין הסחורות או השירותים אשר אליהם מתייחס הנכס, 

 ם הוכרו כהוצאות.לבין העלויות המיוחסות להספקת הסחורות או השירותים אשר טר
לפיה היא מכירה בעלויות תוספתיות להשגת חוזה    15IFRSהשותפות בחרה בהקלה האפשרית על פי 

 השגת ממועד חודשים 12 של לתקופה עדכהוצאה בעת התהוותה כאשר תקופת ההפחתה של הנכס 
 .החוזה

 
 רווח )הפסד( למניה .דכ

 
הנקי )הפסד( המיוחס לבעלי המניות של החברה הרווח )הפסד( למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח 

 במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה.
 ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.

את  קטינהמניות רגילות פוטנציאליות נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מ
ילות נמשכת. בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות הרווח למניה מפע

ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של 
החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל 

 הקבוצה. שבידי במספר המניות
 
 הפרשות .הכ

 
מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות   37IAS-ל בהתאםהפרשה 

משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק 
 לפיאותה באופן מהימן. במידה וההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות  את המחויבות וניתן לאמוד

  .הנוכחי ערכן
 
 איכות סביבה .1

 
הקבוצה כוללת בחשבונותיה הפרשה בגין עלויות צפויות הקשורות בטיהור ותיקון מפגעים 

לתשלום  תדרש החברה( כי Probableסביבתיים. ההפרשה נרשמת כאשר להערכת ההנהלה צפוי )
העלויות וניתן לאמוד בצורה סבירה את סכומה. ההתחייבויות בגין איכות הסביבה מייצגות 

 הערכה של העלויות הכרוכות בבדיקה ותיקון הזיהומים שנוצרו.
 

הערכת ההנהלה מבוססת על אומדנים פנימיים וחיצוניים אודות הזיהומים, הטכנולוגיה 
ת הסביבה המתייחסות. התחייבויות בגין איכות הקיימת לטיפול בהם וסקירת תקנות איכו

הסביבה נצברות לרוב לא יאוחר ממועד השלמת הסקר בדבר אופן הטיפול. ההפרשה בגין 
  התחייבויות אלו מותאמת בעת שמתקבל מידע נוסף, או בעת שינוי בנסיבות. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( הפרשות .הכ

 
 תביעות משפטיות .2
 

קיימת )משפטית או משתמעת( כתוצאה  מחויבותהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה 
מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק 

בחינת הצורך בהכרה בהפרשות  בעתן מהימן. פבאו המחויבותוניתן לאמוד את  המחויבות
 .המשפטיים ביועציה הקבוצה הנהלת מסתייעת, ובכימותן

 
 שהופסקוכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות נ קבוצת או כסנ .וכ
 

שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות  לאנכס או קבוצת נכסים 
עסקת מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד הסיווג ומוצגים 

 כאשרפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות מכירה. ל, במאזןבנפרד 
היתרה בדוחות הכספיים גבוהה מהשווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס 
לנכס )או לקבוצת הנכסים( בגובה ההפרש. במקביל, ההתחייבויות המתייחסות לנכסים אלה מוצגות 

 בנפרד במאזן באופן דומה. 
 

שלאחר המימוש תישאר  כאשר החברה האם מחליטה לממש חלק מהחזקתה בחברה מאוחדת כך
לחברה האם החזקה שאינה מקנה שליטה, כל הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לחברה המאוחדת 

 הרלוונטיות, לרבות הצגה כפעילות שהופסקה.  5IFRSהוראות  תכמוחזקים למכירה וחלו יםסווגמ
 

והיא מייצגת פעילות שהופסקה הינה פעילות שמומשה או שמסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל 
הפעילות של פעילות  תוצאותתחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילות שהוא עיקרי ונפרד. 

שהופסקה או מומשה לכל תקופות הדיווח )לרבות מספרי השוואה( מוצגות בנפרד במסגרת שורת 
 רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו.  

 
 הוגן שווי מדידת .כז
 

 בעסקה התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה

 
, ההתחייבות או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת

 ( ביותר. advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או
 

 תמחור בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 .שלהם הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס

 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  הקבוצה

השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה  מיקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 
 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומיזעור

 
וי לשווי ההוגן שלהם מחולקים הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גיל כל

השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת  מידרגלקטגוריות בתוך 
 השווי ההוגן בכללותה.
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 חדשים חשבונאים תקנים יישום .כח
 

 IBOR -בדבר הרפורמה בריביות ה IAS 39 -ו IFRS 9 ,IFRS 7 ,IFRS 16 -תיקונים ל
 

מכשירים פיננסים, לתקן  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי  IASB-, פרסם ה2020בחודש אוגוסט 
מכשירים פיננסים:  39מכשירים פיננסים: גילויים, לתקן חשבונאות בינלאומי  7דיווח כספי בינלאומי 

 התיקונים(. -חכירות )להלן  16הכרה ומדידה, ולתקן דיווח כספי בינלאומי 
 

התיקונים מספקים הקלות מעשיות המתמודדות עם השפעות של הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים 
בריביות אלטרנטיביות חסרות  (IBORs - Interbank Offered Rates)כאשר יוחלפו ריביות הבנצ'מרק 

 (.RFRs – Risk Free Interest Ratesסיכון )
 

בהתאם לאחת מההקלות המעשיות, החברה תטפל בתיקונים חוזיים או בתיקונים בתזרימי המזומנים 
הנדרשים ישירות כתוצאה מיישום הרפורמה בדומה לטיפול החשבונאי בשינויים בריבית משתנה. 
כלומר, חברה נדרשת להכיר את השינויים בריביות באמצעות התאמת שיעור הריבית האפקטיבית 

ת את ערכו הפנקסני של המכשיר הפיננסי. השימוש בהקלה מעשית זו תלוי בכך שהמעבר מבלי לשנו
 מתרחש על בסיס תנאים כלכליים שווים. RFR -ל IBOR -מ

 
להיעשות לייעוד הגידור  IBOR -כמו כן, התיקונים מאפשרים לשינויים הנדרשים על ידי רפורמת ה

מתקיימים תנאים מסוימים. במסגרת התיקונים ולתיעוד מבלי לגרום ליחסי הגידור להפסיק כאשר 
-כניתנה גם הקלה מעשית זמנית בקשר עם יישום חשבונאות גידור הנוגעת לזיהוי הסיכון המגודר 

 'ניתן לזיהוי בנפרד'.
 

במסגרת התיקונים נוספו דרישות גילוי בקשר עם השפעת הרפורמה הצפויה על דוחותיה הכספיים 
ופן בו החברה מנהלת את יישום רפורמת הריביות, לסיכונים עליהם של החברה לרבות התייחסות לא

 IBORהיא חשופה כתוצאה מהרפורמה הצפויה וגילויים כמותיים בנוגע למכשירים פיננסיים בריביות 
 הצפויים להשתנות.

 
. התיקונים יושמו באופן 2021בינואר  1התיקונים יושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 רטרוספקטיבי, אולם הצגה מחדש של מספרי השוואה לא נדרשת.
 .הקבוצה שלהשפעה מהותית על הדוחות הכספיים  היתהלתיקונים לעיל לא 

 
 חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני  .כט

 
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים IAS 37 -ל תיקון .1
 

על החברה לכלול בעת הערכה שבדבר עלויות  IAS 37-ל תיקון IASB-ה פרסם, 2020 מאי בחודש
 התיקון(. -האם חוזה הוא חוזה מכביד )להלן 

 
לכלול בבחינה זו הן עלויות תוספתיות )כגון חומרי גלם ושעות עבודה  יש, לתיקון בהתאם

 ישירות( והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות ישירות למילוי החוזה )כגון הפחתת רכוש קבוע
 וציוד המשמשים למילוי החוזה(.

 
יחול  התיקוןאו לאחריו.  2022לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון

 .אפשרי. יישום מוקדם יותר 2022בינואר  1על חוזים אשר ההתחייבויות בגינם טרם מולאו ליום 
 

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא לעיל לתיקונים, החברה להערכת
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כט
 
 2020-2018 לשנים הבינלאומית בתקינה השיפורים פרויקט .2
 

- 2018תיקונים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים מחזור  IASB -פרסם ה 2020מאי  בחודש
 :IFRS 9 -. להלן התיקון העיקרי המתייחס ל2020

 
 10לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן " החברה עלמבהיר אילו עמלות  IFRS 9 -התיקון ל

של מכשיר חוב שתוקן או הוחלף  תנאים, בעת בחינה האם IFRS 9-ב 3.3.6האחוזים" בסעיף ב.
 נים באופן מהותי ממכשיר החוב המקורי.שו
 

 יישום. לאחריו או, 2022 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח לתקופות יושם התיקון
 התיקון בה מהשנה החל הוחלף או שתוקן החוב מכשיר לגבי יושם התיקון. אפשרי יותר מוקדם

 .לראשונה יושם לתקן
 

 הצגת דוחות כספיים IAS 1 -ל תיקון .3
 

 שקיימות הזכויות על מבוסס שוטפות כלא או כשוטפות ההתחייבויות סיווג כי מבהיר התיקון
 .זו זכות למימוש הישות של מהצפי מושפע ואינו הדיווח תקופת לתום

הסיר את ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית והבהיר כי אם הזכות לדחיית  התיקון
סיות, הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות הסילוק מותנית בעמידה באמות מידה פיננ

המידה שנקבעו לתום תקופת הדיווח, גם אם בחינת העמידה באמות המידה נעשית על ידי 
 המלווה במועד מאוחר יותר.

כן, במסגרת התיקון נוספה הגדרה למונח "סילוק" על מנת להבהיר כי סילוק יכול להיות  כמו
העברת מזומן, סחורות ושירותים או מכשירים הוניים של הישות עצמה לצד שכנגד. בהקשר 

אם לפי תנאי ההתחייבות, לצד שכנגד יש אופציה לדרוש סילוק במכשירים  כיזה, הובהר 
זה אינו משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת אם  ההוניים של הישות, תנאי

 "מכשירים פיננסיים: הצגה". IAS 32-האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל
משפיע רק על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי ולא  התיקון

 בהכנסות ובהוצאות הקשורות להן. על הסכום או על עיתוי ההכרה באותן התחייבויות או
 

או לאחריו.  2023בינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  למפרעהתיקון ייושם 
 יישום מוקדם אפשרי.

 
 .שלה הנוכחיים ההלוואות הסכמי על התיקון השפעת את בוחנת החברה

 
 עויותמדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וט IAS 8-תיקון ל .4
 

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

 חדשה של המונח "אומדנים חשבונאיים". 
הכספיים הכפופים לאי ודאות אומדנים חשבונאיים מוגדרים כ"סכומים כספיים בדוחות 

במדידה". התיקון מבהיר מהם שינויים באומדנים חשבונאיים וכיצד הם נבדלים משינויים 
 במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

והוא חל  2023בינואר  1התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
נים חשבונאיים המתרחשים בתחילת אותה תקופה או ת ובאומדיחשבונא במדיניותעל שינויים 

 אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
 
 
 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 42 - 

 
 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כט
 

 "צירופי עסקים" )בדבר הפנייה למסגרת המושגית( IFRS 3תיקון  .5
 

 התיקון. 1989חלף המסגרת המושגית  2018התיקון, עודכנה ההפניה למסגרת המושגית  במסגרת
על מנת לקבוע האם במועד הרכישה קיימת מחויבות  IAS 37יישם את הוראות ל מהרוכש דורש

, ליישם את הוראות IFRIC 21בהווה הנובעת מאירועי עבר, וכן, בהתייחס להיטלים שבתחולת 
IFRIC 21 האם האירוע המחייב תשלום היטל התרחש עד למועד הרכישה. כמו  על מנת לקבוע

 כן, נוספה הצהרה מפורשת לפיה הרוכש אינו מכיר בנכסים תלויים שנרכשו בצירוף עסקים.
 או 2022בינואר  1ושם לגבי צירופי עסקים שמועד הרכישה שלהם הינו החל מיום ייהתיקון 
 למסגרת המעודכנות ההפניות יתר את יישמתמ שהישות בתנאי אפשרי מוקדם יישום. לאחריו

 .2018 במרץ החדשה המושגית המסגרת עם יחד שפורסמו המושגית
 

 "הצגת דוחות כספיים" )בדבר גילוי לגבי מדיניות חשבונאית( IAS 1 תיקון .6
 

התיקון מחליף את המונח "מדיניות חשבונאית משמעותית" ב"מידע מהותי לגבי מדיניות 
לגבי מדיניות חשבונאית הוא מהותי אם, כאשר הוא נחשב יחד עם מידע חשבונאית". מידע 

אחר הכלול בדוחות הכספיים של ישות, ניתן לצפות כי ישפיע באופן סביר על ההחלטות 
שהמשתמשים העיקריים בדוחות כספיים למטרות כלליות מקבלים על בסיס אותם דוחות 

 כספיים.
 

ות חשבונאית המתייחס לעסקאות, אירועים או תנאים בנוסף, התיקון מבהיר שמידע לגבי מדיני
אחרים שאינם מהותיים, אינו מהותי ואין צורך לתת לגביו גילוי. מידע לגבי מדיניות חשבונאית 
עשוי להיות מהותי בגלל אופי העסקאות, האירועים או התנאים האחרים הקשורים אליו, גם 

גבי המדיניות החשבונאית הנוגע לעסקאות אם הסכומים אינם מהותיים. עם זאת, לא כל מידע ל
 מהותיות, אירועים או תנאים אחרים הוא כשלעצמו מהותי.

 
 2023בינואר  1ייושם באופן של מכאן ולהבא לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  התיקון

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.
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 מזומנים ושווי מזומנים -: 3 באור
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
    מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית א.

 11 5 במטבע ישראלי
 122 767 במטבע חוץ

  772 133 
    פקדונות לזמן קצר ב.

 155 313 במטבע ישראלי
 114 62 במטבע חוץ

  375 269 

  1,147 402 
 

 
 השקעות לזמן קצר -: 4באור 

 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 ח"שמליוני 

   
 - 67 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי פיננסים נכסים

 1 - בתאגידים בנקאיים פקדונות
 558 529 בתאגידים בנקאיים *( מוגבליםפקדונות 

 596 559 
 
 פקדונותש"ח(  מליוני 311-דולר )כ מליוני 100-כ, היתר בין, כוללים 2021בדצמבר,  31ליום  הפקדונות *(

 ((. 1')י12)ראה באור  י’אנרגמד -ניוב בונד תןילויבקשר עם הנפקת אגרות חוב 
לטובת  יםמשועבד נותש"ח בחשבו מליוני 155-בסך של כ פקדונות כולל 2021בדצמבר,  31 ליום, בנוסף

)ראה באור  ש"ח( מליוני 92-כ – 2020בדצמבר,  31ליום  החברה של חובהתשלומים למחזיקי אגרות 
18.) 
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 לקוחות -: 5באור 
 

 :הרכב . א
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 ח"שמליוני 
 820 1,170  פתוחיםחובות 
 - - *( הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי 

 820 1,170 נטו, לקוחות
 

 .ימים 90 עדממוצע ימי אשראי לקוחות  2020-ו 2021 בשנים *(
 
 .בפיגור לקוחות אין 2021בדצמבר,  31 ליום . ב

 
 

 חייבים ויתרות חובה -: 6באור 
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 ח"שמליוני 
 77 90 הוצאות מראש ומקדמות לספקים

 - 33  וגז נפט נכסי מכירת בגין חייבים
 ותנין כריש חזקות מכירת אגב שניתנה הלוואה עם בקשר לקבל סכומים

  (2) 42 46 
 - 76 (2) בגין כריש תנין לקבל תמלוגים עם בקשר לקבל הכנסות

 12 5 כלולות וחברות עניין בעליצדדים קשורים, 
 33 1 לזמן ארוך חובה חלויות שוטפות של הלוואות ויתרות

 2 2 מוסדות
 15 73 (1חייבים בקשר עם עסקאות משותפות )

 6 5 חייבים אחרים 

 327 191 
 
בעסקאות  המפעילה, שברוןלי ’מד אנרג-ניועל ידי  מקדמותבקשר עם העברת  בעיקר ינההיתרה ה (1)

  .המשותפות בעסקאות י’אנרגמד -ניו של הלמימון חלק בעיקר, בישראל בתחום גז ונפט המשותפות
 
 .'ו12באור  ראה (2)

 
 

 מלאי -: 7באור 
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 ח"שמליוני 
 210 360 גולמי נפט מלאי
 133 192 עזר חומרי מלאי

 552 343 
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 הלוואות, פקדונות וחייבים לזמן ארוך -: 8באור 
 

 :ההרכב .א

 

 

 בדצמבר 31 

 2021 2020 
 ח"שמליוני  באור

    הלוואות
 143 189 ה'10 הפניקס מכירת בגין מוכר הלוואת
 33 -  בע"מ  פתאלמוכר למלונות  הלוואת

 186 158 'ו12 ותנין כריש חזקות מכירת אגב שניתנה הלוואה

  347 362 

 33 -  חלויות שוטפות -בניכוי 

  347 329 
    ארוך לזמן אחרות יתרות

    
 779 740 'ו12  ותנין כריש חזקות ממכירת לקבל תמלוגים

 384 306 ()ד(1)'בי12 דולפינוס הסכם בגין גישה דמי
 787 768 ו'10 לסילוק נכסים מחוייבותלקבל בגין  סכומים
 72 52  כלולה מחברה לקבל סכומים

 550 453  (1פקדונות מוגבלים )
 40 107 'גי12 תמלוגים בגין האנרגיה משרד

 194 275  משותפות עסקאות עם בקשר חייבים

 41 62  אחרים

  2,763 2,847 

  3,110 3,176 
 
 מליוני 311-)כ דולר מליוני 100-כ של סך ,היתר בין, כוללים 2021בדצמבר,  31ליום  הפקדונות (1)

 -2020) י’אנרגמד -ניובבונד  לוויתן החוב אגרות הנפקת עם בקשרבטחון  כריתהמהווים  ש"ח(
 אגרות בגיןכרית בטחון  המהוויםש"ח  מליוני 44-כ שלוסך  י'(12 באור ראה) ש"ח( מליוני 386-כ
  .ש"ח( מליוני 63-כ - 2020)בשנת  ('אי12)ראה באור  לוויתן עלידי דלק תמלוג  על שהונפקו חובה

בקשר עם התחייבות החברה לתמיכה בחוב של ש"ח  מליוני 67-כ של בסך, נכלל פקדון בנוסף
 ."ח(ש מליוני 143-כ 2020 בשנת) להלן' ה10 סעיףרוכשי הפניקס לתאגיד בנקאי, ראה 

 
 .24לגבי שעבודים, ראה באור  .ב
 
 .להלןו' 12ממכירת חזקות כריש ותנין, ראה באור  תמלוגים לקבל בדבר לפרטים .ג
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 נכסים פיננסיים אחרים -: 9באור 
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   הפסד אושווי הוגן דרך רווח ב הנמדדיםכסים פיננסיים נ

 21 - מניות סחירות 
   

 
 

 שהופסקוהשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות  -: 10באור 
 

 הרכב (1) א.

 

 חברות כלולות
 בדצמבר 31

2021 2020 
 מליוני ש"ח

   
 *( 678 472 מניות

 1 - הלוואות

 472 679 
 להלן.  (1ח')10הותאם למפרע, ראה באור   *(
 

 חברות לפי הרכב (2)
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
 *( 413 140 להלן( 'חחברת הדלק הישראלית )ראה  דלק
 - 134 (להלן' ח סעיף ראה) נכסים ישראל דלק

EMED  216 198 (להלן' ט)ראה סעיף 
 50 - אחרות

 472 679 
 
 להלן.  (1ח')10הותאם למפרע, ראה באור   *(
 

 תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברות הכלולות ב.
 

 ביחס לכל החברות הכלולות: מיצרפי מידע

 

 ביוםלשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31

2021 2020 2019 

 מליוני ש"ח
חלק הקבוצה בתוצאות הפעולות של החברות הכלולות 

בהתאם לשיעור ההחזקה בהן בתקופה )לא כולל 
  חברות כלולות שמוצגות בפעילות שהופסקה(:

 

 

 

 
 (23)  (10)  44 )הפסד( *( רווח

 (4)  (2)  - אחר כולל)הפסד(  רווח

 (27)  (12)  44 כולל)הפסד(  רווח
 

 .עלות עודפי בגין התאמות כולל *(
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 
 מוחזקות הרשומות למסחר בבורסה חברותהשקעות במניות  .ג

 

 

 2020בדצמבר,  31 2021בדצמבר,  31

 שווי יתרה

שוק  שווי

בסמוך 

למועד 

 שווי יתרה פרסום 

 שוק במאזן הדוח שוק במאזן

 ש"ח מליוני
    מאוחדות חברות

 
 

 2,490 3,556 6,096 4,314 2,992 שותפות מוגבלת *(  -י ’מד אנרג-ניו

      כלולות חברות

GulfSlope - 9 12 - 4 

 
 להשקעה במישרין על ידי החברה ולהשקעה בעקיפין באמצעות דלק אנרגיה.  מתייחס *(

 
 החברה ידי על במישריןהמוחזקות  מאוחדותנוסף בדבר חברות  מידע .ד
 
 

 
 מדינת 
 התאגדות

 זכויות
 החברה
 בהון

 ובזכויות
 הצבעה

 סכומים שהעמידה החברה
 לחברה מאוחדת

 יתרת

 השקעה
 בחברה

 המאוחדת
 )לפי שיטת

 השווי
 המאזני(

הלוואות 
 ערבויות ושטרי הון

 "חשמליוני  %
      2021בדצמבר,  31 ליום

 2,707 - - 100 ישראל "מבע אנרגיה מערכות דלק
 414 - - 5.06 ישראל מוגבלת שותפות - י’אנרגמד -ניו

 32 - 29 100 ישראל בע"מ 2011דלק ים מעגן 
 791 - - 100 ישראל דלק פטרוליום בע"מ

DKL Investments Limited (512) *( 156 2,007 100 'רסיג 
1099494 B.C. LTD 21 - 100 קנדה - 

 -( 2012) פיננסיות השקעות דלק
 18 - - 100 ישראל מוגבלת שותפות

 (259) - 254 100 ישראל מוגבלתשותפות -כוח תחנות דלק
 (33) - - 100 ישראל "מבע תשתיות דלק

      

   2,290 177 3,158 
 

 .CNSLרכישת  אגב השנלקח המירה הבגין הלווא DKL-ל שניתנו ערבויות *(
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 )המשך(  השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 (הפניקס -)להלן "מ בע אחזקות הפניקסלמכירת מניות  עסקה .ה
 

, הושלמה העסקה במסגרתה מכרה החברה לתאגיד בשליטת  קרנות 2019בנובמבר,  3 ביום .1
Private Equity  אשר בתמורה וזאת, הפניקס מניות מהון 32.5%-כהרוכשת(  -בינלאומיות )להלן 

מיליארד  1.3-מתוך סכום זה סך של כ ."חש מיליארד 1.57-בכ העסקה השלמת למועד הסתכמה
ש"ח התקבלו במזומן על ידי החברה במועד ההשלמה והיתרה הועמדה לרוכשת כהלוואה 

 )כמתואר להלן(. 
 

נקבעו התאמות למחיר המכירה העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל  בהסכם
ש"ח, כפוף  מליוני 866-מיליארד ש"ח, בסכום של עד כ 1.57-החברה, מעבר לסכום של כ

ש"ח. ההתאמות  מליוני 196-להתאמות מסוימות, או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ
קס הקודמים למועד ההשלמה, התאמות שינבעו האמורות כוללות התייחסות לרווחים של הפני

מעלייה או ירידה בשווי מניית הפניקס לרבות בגין אופציה רעיונית שהוענקה לרוכשת בגין 
האופציה( וכן מדדי תשואה של הרוכשת במהלך תקופת ההשקעה  -ממניות הפניקס )להלן  7.5%

 בפניקס. 
 

מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות  מומנהמהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת  חלק
 חמש של לתקופה הינה ההלוואה(. בכירה הלוואה -"ח )להלן ש מליוני 548 של בסךפיננסיים 

 הריבית .מסוימים תנאים להתקיימות בכפוף, אחת כל שנה של הארכה אופציות שתי עם, שנים
סכם. הריבית והקרן תשולם מדי חצי שנה בהתאם לתנאים שנקבעו בהההלוואה הבכירה  על

של ההלוואה ייפרעו מהדיבידנדים שתקבל הרוכשת מהפניקס בתקופת ההלוואה וכן מתמורה 
 Credit מסמך עלמול המוסדות הפיננסיים  חתמה החברהלה ממכירת מניות הפניקס.  שתנבע

Support  מסוימים שנקבעו  ארועים בקרות האמורה ההלוואה לגיבוי (הגיבוי הסכם -)להלן
עמלות מסוימות בקשר  תשלוםגיבוי בגין תשלומי הריבית על ידי הרוכשת,  ובכללםבהסכם, 

 הרוכשת מהתחייבויות לחלק לערוב התחייבה וכןעם ההלוואה, לרבות עמלות פרעון מוקדם, 
כספיים בסך התחלתי של  פקדונותאו /ו מסוימים  סחירים ערך ניירות להפקיד כך עם ובקשר

 . הפקדונותלהגדיל את  אף ההתחייבות בכתב המפורטים התנאים ובהתקייםש"ח  מליוני 70
הסכומים אשר החברה נדרשת להפקיד בפקדונות המשועבדים והמועדים בהם היא נדרשת 

מגובה  50%בהסכם, כאשר הסכומים עשוים לעלות לסכום מירבי של עד  הוגדרולהפקידם 
הבכירה )בתוספת סכום המופקד בקרן להבטחת ריבית ההלוואה הבכירה(, בהתקיים ההלוואה 

תנאים פיננסיים מסוימים ב עמידה אי. 1אירועים המוגדרים בהסכם, הכוללים, בין השאר: 
. ירידה בדירוג האשראי 2ביחס להפניקס ו/או להלוואה הבכירה המוגדרים בהסכם ההתחייבות; 

. חוב מהותי של החברה )כהגדרת מונח זה בהסכם( 3(; +BBBג של הפניקס )מתחת לרמת דירו
 25. החברה הפרה התחייבות לשלם חוב בסך של 4הועמד לפירעון מיידי עקב אירוע הפרה; 

של החברה אשר מהווה אירוע  האשראי. ירידה בדירוג 5-ש"ח לפחות בגין חוב מהותי; ו מליוני
ת התחייבותה להפקיד את הסכומים הפרה בקשר עם חוב מהותי. ככל שהחברה מפרה א

הנדרשים לפקדונות וכן במקרה של הפרת מצג ביחס לדוחות הכספיים של הפניקס, הסכום 
מגובה ההלוואה הבכירה, ואז  100%המירבי אותו עשויה להידרש להפקיד יכול לעלות לכדי 

 לעיל ב'1 בבאור לאמור בהמשךניתנת לחברה הזכות לדרוש את המחאת החוב הבכיר אליה. 
ונובמבר  2020יוני  ים, בחודשהגלובליים על מצבה הכספי של החברה הארועיםבדבר השפעת 

, בין היתר, נקבע 2021הסכם הגיבוי. במסגרת התיקון להסכם הגיבוי מחודש נובמבר  תוקן 2021
או שלא התקיים התנאי  מיידי לפרעוןכי כל עוד החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב לא הועמד 

תוגבל  ספיםהשלמת בטחונות נו (להלןז' 18שטרי הנאמנות )כהגדרתו בבאור  בתיקוןהמפקיע 
 חסיםיהמתי הגיבוי בהסכם הקבועים  מהארועיםאחד או יותר  ש"ח בקרות מליוני 80לסך של 

 או לפניקס המתיחסים מהארועיםאו יותר  אחד ש"ח בקרות מליוני 120, ולסך של לחברה
השתחרר  2021נובמבר  בחודשהתיקון להסכם הגיבוי כאמור,  תבעקבולפניקס ולחברה גם יחד. 

החברה לגיבוי ההלוואה הבכירה סכום  ששיעבדההכספיים וניירות ערך סחירים  מהפקדונות
 ש"ח. מליוני 68-של כ
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 )המשך( (הפניקס -"מ )להלן בע אחזקות הפניקס .ה
 

 )המשך( .1
 

, במסגרת ההסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך בנוסף
שנים )עם אופציה  5הלוואת מוכר(. ההלוואה הינה לתקופה של  -ש"ח )להלן  מליוני 235-של כ

להארכה לשנתיים נוספות בתנאים מסוימים(. ההלוואה תישא ריבית בשיעור אשר יביא לכך 
שסך הריבית המשולמת על ידי הרוכשת בגין ההלוואה הבכירה ובגין ההלוואה הנחותה גם יחד 

בשנה  8%-בשנה השישית ו 7%השנים הראשונות,  5-לשנה ב 4%תעמוד על שיעור של 
. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו מתוך תקבולי הדיבידנד על ידי הרוכשת, תמורה השביעית

ממכירת מניות הפניקס וכן מתוך התאמות למחיר העסקה אותם התחייבה החברה לשלם 
עם ההלוואה האמורה, לרוכשת בתנאים מסוימים, כאמור לעיל. להבטחת התחייבויותיה בקשר 

שיעבדה הרוכשת לטובת החברה בשעבוד מדרגה שניה, בין היתר, את מניות הפניקס המוחזקות 
ההלוואה הבכירה אותה נדרשת החברה לשלם מכוח הסכם הגיבוי  בגין ריבית כי יצויןידה. -על

 .המוכר הלוואת לקרןמתווספת 
 

חילקה הפניקס דיבידנד. על פי ההסכמים הקיימים בין  2021בחודשים אפריל ונובמבר  כייצוין 
החברה לבין הרוכשים, בעת חלוקת דיבידנד על ידי הפניקס נדרשים הרוכשים לפרוע סכומים 

שילמו  2021 שנת במהלך. לאור זאת, ומתוך ההלוואה הבכירה המוכר הלוואתמסוימים מתוך 
מליוני ש"ח מתוך ההלוואה  53-פרעו סך של כ וכן ,מליוני ש"ח 52-הרוכשים לחברה סך של כ

)לרבות  יתרת ההלוואה הבכירה ,יםהאמור ונותלאחר הפרעו, 2021, בדצמבר 31 ליום .הבכירה
 מליוני 235-כב מססתכמתהלוואת המוכר  ויתרתמליוני ש"ח  496-בכ מסתכמת הריבית שנצברה(

  ש"ח.
 

המוכר, רכיבי התמורות המותנות וההתאמות העתידיות )לרבות בגין האופציה( נמדדים  הלוואת
מסתכם השווי  2021בדצמבר,  31בדוחות הכספיים בשווים ההוגן דרך רווח או הפסד. ליום 

ש"ח(.  מליוני 143 - 2020 ,בדצמבר 31 ליוםש"ח ) מליוני 189-ההוגן נטו של מכשירים אלו בכ
-Longstaffעל ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי באמצעות שימוש במודל השווי ההוגן נאמד 

Schwartz  תוך שימוש בהנחת ניטרליות לסיכון. כמו כן, סטיית התקן השנתית של מניות
יטרליות נ. לאור ה7%-כושיעור תשואת הדיבידנד השנתי נאמד ב 30%-הפניקס נאמדה בכ

ווי הינו עקום ריביות חסר סיכון לאורך תקופת לסיכון, שיעור ההיוון אשר שימש בהערכת הש
 ההלוואה.

 הפסד - 2020ש"ח ) מליוני 84-בכ 2021ההלוואה הסתכם בשנת  משיערוךשנבע לחברה  הרווח
 מפעילויות )הפסד( רווח הסעיף גרתסאו הפסד במ חרוו בדוח נכללש"ח( והוא  מליוני 22-של כ

 .נטו, שהופסקו
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 )המשך( בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקוהשקעות  -: 10באור 
 

 )המשך( (הפניקס -"מ )להלן בע אחזקות הפניקס .ה
  

בדוח על הרווח או הפסד  המוצגות לפניקס המתיחסותתוצאות הפעולות  על הנתונים להלן .2
 .במסגרת רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו

 

 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה
2021  2020   2019 

 "חש מליוני
      

 15,081  -  - הכנסות
 12,002  -  - ההכנסות עלות
 3,079  -  - גולמי רווח

      
 1,416  -  - מכירה הוצאות
 998  -  - וכלליות הנהלה הוצאות
 (2)  -  - נטו)הוצאות( אחרות,  הכנסות

 663  -  - תפעולי רווח
      

 116  -  - מימון הוצאות
 47  -  - ברווחי חברות כלולות  חלק
 594  -  - מס לפני  רווח

 185  -  - הכנסה על מסים
 3  -  - )ירידת( שווי ההשקעה  ירידת ביטול
 66  -  - הפניקס מניות ממימוש רווח
 ותמורות מוכר הלוואת בשווי שינוי

 84 מותנות
 

(22) 
 

(12) 

 466  (22)  84 שהופסקה הפניקס מפעילות רווח
      

      :ל מיוחס
 230  (22)  84 החברה מניות בעלי

 236  -  - שליטה מקנות שאינן זכויות

 84  (22)  466 

 
 :שהופסקה הפניקסלהלן הרכב תזרימי המזומנים נטו המיוחסים לפעילות  .3
 

 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31 

2021  2020   2019 
 "חש מליוני

      
 נטו שנבעו מפעילות  מזומנים

 2,404  -  - )ששימשו לפעילות( שוטפת  
 (386)  -  -  השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים
 294  -  - מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

     2,312 
 ההשקעה ממימוש שהתקבלו מזומנים

 1,320  -  - בפניקס
 -  -  3,632 
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 )המשך( בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקוהשקעות  -: 10באור 
 

  (איתקה -)להלן   LimitedIthaca Energyבמניות  השקעה .ו
 

חיפוש, הפקה ומכירה של נפט באשר עוסקת  איתקהמהון המניות של  100%-מחזיקה ב החברה .1
מים וגז באזור הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בים הצפוני בשטח ה

 מהנכסים בבעלותה. במרבית( Operatorומשמשת כמפעיל ) הטריטוריאליים של בריטניה,
 

)להלן  Chevron Products UK Limitedבהסכם עם חברת  איתקה, התקשרה 2019 ,במאי 29 ביום .2
( CNSL -)להלן   Chevron North Sea Limitedממניותיה של חברת  100%המוכרת( לרכישת  -

 מפיקיםנכסי נפט וגז  עשרהזכויות בשיעורים שונים ב CNSLשבבעלות המוכרת. בבעלות 
 וכוח תשתית מערכת, ואקספלורציה קידוח רשיונותהממוקמים באזור הים הצפוני בבריטניה, 

 . הרכישה מעסקת חלק מהווים כולם אשר, ומיומן מקצועי אדם
, לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים, הושלמה העסקה. במסגרת 2019בנובמבר,  8 ביום

למוכרת את סכום התמורה בניכוי הכספים שהצטברו  איתקההשלמת העסקה שילמה 
מיליארדי  1.677-כ, כך שסכום התמורה הסתכם לסך של 2019בינואר,  1מיום   CNSLבקופת

  ר בגין הון חוזר.דול מליוני 50-בנוסף, שולם סך של כ .דולר
 

בקשר  CNSL החל ממועד ההשלמה, קיבלה על עצמה איתקה את כל הזכויות וההתחייבויות של
מתוך וכחלק  (Letters of credit)עם הנכסים הנרכשים, לרבות נכסי הנפט, והעמידה בטוחות 

הנרכשים, בקשר עם הנכסים  CNSL על ידה, ביחס לחובות הנטישה של שגוייס - RBLממימון ה
 .או חברות קשורות מטעמה CNSL חלף הבטוחות שניתנו על ידי

 BPעל הסכמים עם חברות מקבוצת  איתקהלהשלמת העסקה, חתמו חברות מקבוצת  במקביל
Limited International Oil  להלן(- BP) הנרכשים מהנכסים שיופקו ונפט גז של ולשיווק להפצה ,

 .שנים חמש של לתקופה
 

 2021. בחודש מאי דולר מליוני 100-כ של בסךחילקה איתקה דיבידנד  2020נובמבר  בחודש .3
 מליוני דולר. 15-חילקה איתקה דיבידנד בסך של כ

 
את תהליך המימון מחדש  איתקה, השלימה 2021להלן, בחודש יולי  (10)'טי12 בבאור כאמור .4

. בעלים הלוואת"ח( על חשבון ש מליוני 800-כדולר ) מליוני 250לקבוצה  איתקהפרעה  בעקבותו
)לרבות  לאיתקהיתרת הלוואת הקבוצה  מדת, עו2021, בדצמבר 31 ליוםהאמור,  הפרעוןלאחר 

 ש"ח(. מליוני 100-כדולר ) מליוני 32-כעל סך של  (שנצברה הריבית
 

המניות של חברת  הוןבהסכם לרכישת מלוא  איתקההתקשרה  2021בנובמבר,  2ביום  .5
Marubeni Oil and Gas (U.K.) Limited  החברה הנרכשת(. החברה הנרכשת פועלת  -)להלן

בתחום האנרגיה באזור הים הצפוני, כאשר נכסיה והתחייבויותיה העיקריים כוללים, בין היתר, 
שדות נפט מפיקים( וכן  9 ו)אשר בשטח MonArbבנכסי נפט באזור  41.3%-כזכויות בשיעור של 

)המועד  2021, בינואר 1צברו בקופת החברה הנרכשת החל מיום נכסי נפט נוספים, מזומנים שיי
)המוערכות, על פי המידע שנמסר על ידי המוכרת,  פטהקובע( וכן התחייבויות לאטימת בארות נ

, לחברה הנרכשת איתקהכן, לפי מיטב ידיעתה של  כמו מיליון דולר לאחר מס(. 255-כבסך של 
 הושלמה העסקה. 2020בדצמבר,  31רד דולר נכון ליום מיליא 1.6-הפסדי מס צבורים בהיקף של כ

 .2022, בפברואר 4 ביום, המאזן תאריך לאחר
 

 משולמתמיליון דולר והיא  140 הינה הרכישההתמורה הבלתי מותנית שנקבעה בהסכם עבור 
דולר  נימליו 7-: )א( במועד חתימת ההסכם וכחלק ממחיר הרכישה, הופקד סך של ככדלקמן

מיליון דולר שולם  70-כארה"ב, אשר יקוזז ממחיר הרכישה במועד השלמת העסקה; )ב( סך של 
 הקובע מהמועד הנרכשת החברה בקופת שנצברוהעסקה באמצעות המזומנים  במועד השלמת

מיליון דולר ישולם  70-; )ג( סך של כרובקיזוז הפיקדון שהופקד כאמו העסקה השלמת מועד עד
. בגין התמורה הנדחית התחייבה הרוכשת להעמיד לטובת 2025ביולי,  1ביום  כתמורה נדחית

המוכרת במועד השלמת העסקה בטוחה. בנוסף לתמורה הבלתי מותנית נקבעה בהסכם תמורה 
מיליון דולר ארה"ב, אשר מותנית בפעילות העתידית בנכסי הנפט של החברה  225נוספת של עד 

ע הפעילות, אם וככל שתתבצע, על פי מנגנון שנקבע הנרכשת ותשולם במועדים בהן תתבצ
דולר ארה"ב המותנית במחיר מוצרי הנפט, כך  נימליו 30בהסכם וכן תמורה נוספת בסך של עד 

 שתשולם בתנאי שמחירי הנפט יישארו בטווחים מסוימים שהוגדרו בהסכם. 
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 )המשך( שהופסקוהשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות  -: 10באור 
 

 )המשך( איתקה( -)להלן  Ithaca Energy Limitedהשקעה במניות  ו.
 

 100%לרכישת  Sumitomo Corporationבהסכם עם  איתקה, התקשרה 2022פברואר  בחודש .6
 החברה -)להלן  Summit Exploration and Prodaction Limitedמהון המניות של חברת 

נכסי גז ונפט מפיקים. השלמת  הנרכשת החברהדולר. בבעלות  מליוני 148-ל בתמורה (הנרכשת
 העסקה מותנית, בין היתר, בהתקיימות התנאים המתלים שנקבעו בהסכם הרכישה הכוללים,

. תבין היתר קבלת אישורים רגולטורים מקובלים, לרבות אישור רשות הנפט והגז הבריטי
. ככל 2022בעון השני של שנת להערכת איתקה, השלמת העסקה עשויה להתאפשר במהלך הר

למזומנים שייצברו בקופת החברה הנרכשת החל מיום  איתקהשתושלם העסקה, תהיה זכאית 
 דולר. מליוני 50-לסך של כ להסתכם עשויים איתקה להערכת אשר, 2021בינואר,  1

 
 ראה 2021 ,בדצמבר 31 ליוםבדבר עסקאות הגידור הפתוחות על מחירי הנפט והגז,  לפרטים .7

 .19באור 
 

לדוחות ' ח18דולר, ראה באור  מליוני 50-להנפקת מכשיר פיננסי המיר בסך של כ באשר  .8
 הכספיים. 

 
שבוצעו  שלהם ההשבה בר סכום סךובחינות  האיתקנוספים אודות נכסי הגז והנפט של  לפרטים .9

 (.9)'טי12באור  ראה 2020 -ו 2021 השניםבמהלך 
 

  י’אנרגמד -בניו השקעה  .ז
 
מד -מהונה של ניו 54.7%-כב (ובעיקיפין, מחזיקה החברה )במישרין 2021בדצמבר,  31ליום  נכון .1

'י, הפועלת בעיקר בחיפושים, פיתוח, הפקה ושיווק של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל אנרג
היקף מכירות הגז במטרה להגדיל את , ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי

, החיפוש בתחוםה השותפות. במקביל לכך, בוחנת השותפות הזדמנויות עסקיות הטבעי שמפיק
אפשרויות בוחנת  וכן, , נוספות במדינות ונפט קונדנסט, טבעי גז של והשיווק ההפקה, הפיתוח

לכניסה לתחום האנרגיות המתחדשות ולתחום המימן הכחול אשר יכול להוות תחליף דל פחמן 
 לצרכני אנרגיה. 

 
ההון  קטן מהמימוש כתוצאה. י’אנרגמד -ניו של מהונה 5%-כ הקבוצה מימשה 2020 בשנת .2

בגין זקיפה לקרן מעסקאות עם  לרבות"ח )שמליוני  313-, בכהחברה של המניות לבעלי המיוחס
 בעלי זכויות אשר אינן מקנות שליטה(.

 
ש"ח(,  מליוני 509-דולר )כ מליוני 157-כדיבידנד בסך של  י’אנרגמד -הכריזה ניו 2020 בשנת .3

דיבידנד  י’אנרגמד -ניו הכריזה 2021 בשנתש"ח.  מליוני 278-ככאשר חלקה של הקבוצה הינו 
 ש"ח מליוני 492-ש"ח(, כאשר חלק של הקבוצה הינו כ מליוני 899-כדולר ) מליוני 286בסך 

  .(2022 ינואר בחודש, המאזן תאריך לאחר התקבלו 145 -כ)מתוכם 
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 )המשך( י’אנרגמד -ניוב השקעה . ז
 

לפי  המחוזי בתל אביב המשפט לבית בקשה והנאמן הכללי השותף הגישו 2021במאי,  4ביום  .4
כינוס אסיפה  ואישור(, החברות חוק - )להלן 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 351-ו 350סעיפים 

אישור  לצורך(, ההשתתפות יחידות - )להלן השותפות של השתתפותכללית של בעלי יחידות 
 New Medחדשה  חברהההשתתפות במניות רגילות של  יחידות כל של ההחלפ שעיקרוהסדר 

Energy Plc. להלן בסעיף זה( - New Medההסדר - ( )להלן )עתידה אשר באנגליה שהתאגדה 
 Newשל  מניותיה(. 100%) בשותפותוהשותף הכללי  הנאמןשל  זכויותיהם במלוא להחזיק

Med את ימחההכללי  השותף. לונדון ובבורסת אביב תל בבורסת מקביל למסחר תירשמנה 
 New( של 100%זכויות הניהול בשותפות לשותף כללי חדש שיהיה בבעלות ושליטה מלאה )

Med .ההסדר, ככל שיאושר, ייערכו שינויים בהסכם השותפות המוגבלת הקיים על  במסגרת
 בבעלותלשותפות פרטית  השותפותמנת להתאימו למבנה התאגידי החדש ולהפיכתה של 

 השלמתו שבמועד לכך לגרום היא ההסדר של מטרתו. New Med( של 100%ושליטה מלאה )
 בבעלות תחזיק New Med( 1: )ההשתתפות יחידות מחזיקי בזכויות הבא המבני השינוי יחול

 ביחידות המשקיעים וציבור החברה( 2; )לעיל כמפורט( 100%) בשותפות מלאה ושליטה
 זכות להם הקנו)ואשר  בבעלותם שהיו ההשתתפות יחידות תחת, יחזיקו ההשתתפות
 מהון 99.99% להם יקנו אשר, New Med-ב במניות(, בשותפות החברה של בזכויותיה השתתפות

במועד השלמת ההסדר תהיה  New Med"(. ההחזקה במניות היחידות החלפת)להלן: " מניותיה
-בהתאם לשיעור אחזקותיהם ביחידות ההשתתפות במועד הקובע להשלמת ההסדר )פרו

מכוח אחזקותיה עם  New Med-ב המניות רוב בעלת תהא החברה כי, מכאן יוצא(. ראטה
הכללי הקיים  השותףNew Med( ;3 ) -השלמת ההסדר, ככל שיושלם, ותיחשב לבעלת השליטה ב

מהון מניותיה )זאת  0.01%המקנות לו  New Med(, יחזיק במניות החברה)אשר יישאר בידי 
לו במסגרת החלפת היחידות בגין יחידות ההשתתפות  שיוקצו New Medבנוסף למניות 

ו כיום( ואולם הוא יחדל להיות שותף כללי בשותפות וימחה את זכויות הניהול שבבעלות
( 4) -ו; New Med( של 100%בשותפות לשותף כללי חדש שיהיה בבעלות ושליטה מלאה )

 וחיוביה נכסיה כל ועם פעילותה כל על, שינוי כל ללא", שהיא"כפי  תישאר עצמה השותפות
 נוספות לזכויות ביחס, אם כי שינוי ללא יוותרו לוגיםהתמ לתשלום התחייבויותיה זה ובכלל

 זכאים יהיוהשלמת ההסדר( לא  לאחרבעתיד ) New Medתרכוש  אשרנפט חדשים  נכסי או
לא תירכשנה על ידי השותפות  החדשות, ככל שהזכויות בגינםלקבלת תמלוג  התמלוג בעלי

 או תאגידי בת אחרים שלה.  New Medאלא בידי 
 

ההסדר המוצע והשלמתו כפופים לתנאים מתלים מקובלים ולקבלת כל האישורים  ביצוע
הכללית של בעלי  האסיפההדרושים, אשר כוללים, בין היתר, אישור ההסדר המוצע על ידי 

לחוק החברות וכן, למען הזהירות, גם  351 -ו 350היחידות, בהתאם לרוב הנדרש לפי סעיפים 
דר המוצע על ידי בית המשפט בהתאם להוראות סעיפים אישור ההס ;כהחלטה ברוב מיוחד

אישור הרשות המוסמכת באנגליה לפרסום התשקיף האנגלי ורישום  ;לחוק החברות 351 -ו 350
קבלת החלטת מיסוי בקשר לביצוע ההסדר המוצע  ;למסחר בבורסת לונדון New Medמניות 

וקבלת אישורים רגולטוריים, ככל שיידרשו, ממשרד האנרגיה בישראל והרשות המוסמכת 
עם   בקשר, לפרטים לקראת ההליך המשפטי המתנהל בקפריסין )בקשר לנכס הנפט אפרודיטה(

 .להלן 2א'23 באורהאמור ראה  ההסדר
, הסדרודאות לגבי מועד אישור ה כלכי, נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, אין  יובהר

 .לביצועו הנדרשים האישורים כל את לקבל והאפשרות היתכנותו
 
 . 24 ובאורג' 1לשעבוד של יחידות ההשתתפות, ראה באור  באשר .5

 
 .12 באור ראה, י’מד אנרג-ניואודות נכסי גז ונפט של   לפרטים .6
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10 באור
 
 ודלק ישראל נכסים ישראל דלק .ח

 
להב אל. אר. לדלק פטרוליום  מכרה במסגרתה העסקה הושלמה 2020אוקטובר  בחודש .1

מהון המניות המונפק והנפרע  70%הרוכשת(  -יחד ברילאסטייט בע"מ ועם ב.ג.מ. בע"מ )להלן 
תמורת המניות הנמכרות(,  -"ח )להלן שמליוני  525וזאת בתמורה לסכום של  ,ישראלשל דלק 
לדלק ישראל. כמו כן, במסגרת ההסכם ניתנה לרוכשת אופציה מליוני ש"ח  750שווי של המשקף 

במחיר למניה הזהה  נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של דלק ישראל 5%לרכישת עד 
כדלקמן:  שולמהתמורת המניות הנמכרות  .ף להתאמות שנקבעובכפו ,למחיר המכירה בהסכם
 60%-מליוני ש"ח, כנגד העברת כ 450הרוכשת במזומן סכום של  שילמהבמועד השלמת העסקה 

התמורה הנדחית(  -מליוני ש"ח )להלן  75 בסך התמורה יתרתמהון מניות דלק ישראל לרוכשת. 
מהון מניות דלק ישראל.  10% נגדכ 2021 שנת של הראשונה במחציתעל ידי הרוכשת  הועברה

 5%מימשה הרוכשת במלואה את האופציה לרכישת  2021, במחצית הראשונה של שנת בנוסף
במסגרת ההסכם נקבע ש"ח.  מליוני 37-מהון המניות של דלק ישראל בתמורה לתשלום של כ

ישראל לתקופה סעיף שיפוי בגין עילות מסוימות, בעיקר בקשר עם הדוחות הכספיים של דלק 
ובכל מקרה סכום השיפוי בגין העילות המפורטות בהסכם לא יעלה  ,מוגבלת שנקבעה בהסכם

 מליוני ש"ח במצטבר.  35על 

 
במקביל לחתימת ההסכם, חתמו דלק פטרוליום והרוכשת על הסכם בעלי מניות. הסכם בעלי 

דירקטורים, כל החזקה  10ר המניות קובע, בין השאר, כי דירקטוריון דלק ישראל יכלול לכל היות
מהון מניות דלק ישראל, תקנה לבעל מניות את הזכות לדירקטור אחד בדלק ישראל  10%-ב

ובחברות הבנות המהותיות שלה. נקבעה מדיניות חלוקת דיבידנד וכן הוסכם כי הצדדים יפעלו 
לחלוקת דיבידנד בגין חלק מהתמורה שתתקבל בדלק ישראל בעת ההשלמת עסקת תחנות 

בהסכם בעלי המניות נקבעו נושאים בהם נדרשת הסכמה של דלק  .ןללה 2הכח, ראה סעיף 
 פטרוליום. 

 
מלאחד את דוחותיה הכספיים של דלק  הקבוצה החדל( 2020)אוקטובר השלמת העסקה  במועד

ש"ח כתוצאה ממימוש  מליוני 74-בסך של כ ברווח 2020הכספיים לשנת  בדוחותישראל והכירה 
 בדלק האופציה וכתבי( למועד ההשלמה 40%)ור וממדידת יתרת ההשקעה ההשקעה כאמ

 לשנת הקבוצה של הכספיים הדוחות אישור למועד נכון, כאשר ,ההוגן לשווים בהתאם ישראל
)והיו  הושלמו טרם ישראל דלק של והתחייבויות לנכסים וייחוסו ההוגן השווי מדידת, 2020

החברה את מדידת השווי ההוגן של יתרת ההשקעה והאופציות  השלימההדוח  בתקופת .(זמניים
כאמור, בהתבסס על הערכת שווי של דלק ישראל שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני. הערכת 
השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים עתידיים של דלק ישראל תוך שימוש בהנחות 

 2%-ו 2021בשנת  5.5%הנוחות של העיקריות הבאות: שיעור צמיחה בהכנסות של חנויות 
 בתחנות הנמכרים הדלקים בכמויות 1.5%, שיעור צמיחה של 2030בשנים הבאות עד שנת 

 חלקית התאוששות, 2030בשנת  0.5%-כלעד  תירד, אשר 2024בתקופה שעד שנת  התדלוק
פי הערכת השווי, השווי ההוגן של דלק  על. 8%של  היוון, שיעור הסחר בתחום הגולמי ברווח

ש"ח, ולפיכך שווי יתרת ההשקעה של  מליוני 1,017-נאמד בכ השליטה מכירתישראל למועד 
ש"ח כפי  מליוני 300ש"ח )חלף  מליוני 407-כב נאמד (40%הקבוצה בדלק ישראל לאותו מועד )

 50-בהתחייבות של כהאופציות לרוכשים נאמד  ושווי (2020שדווח בדוחות הכספיים לשנת 
(. בנוסף גדל הרווח ממימוש 2020ש"ח )חלף סכום לא מהותי בדוחות הכספיים לשנת  מליוני

ש"ח כפי שדווח  מליוני 74-כש"ח מסך של  מליוני 57-כההשקעה בדלק ישראל בסכום של 
 בדוחות נכללה העדכון השפעתש"ח.  מליוני 131-לסך של כ 2020בדוחות הכספיים לשנת 

 סעיף במסגרת, 2020 לשנת הקבוצה של התוצאות של למפרע התאמה של בדרך אלו כספיים
 .נטו, שהופסקו מפעילויות)הפסד(  רווח

 
ש"ח כתוצאה מהעברת התמורה הנדחית  מליוני 10-רשמה הקבוצה רווח נוסף של כ 2021 בשנת

 סקו, נטו.ומימוש האופציה על ידי הרוכשת והוא נכלל בסעיף רווח )הפסד( מפעילויות שהופ
 

מהונה של דלק ישראל וההשקעה  25%-הקבוצה ב מחזיקההמניות כאמור לעיל,  מכירת לאחר
 . להלן 4 סעיף גם ראה, בהתאם לשיטת השווי המאזני מטופלתבה 
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 )המשך( ודלק ישראל נכסים ישראל דלק .ח
 

 )המשך( .1
 

הרווח  וכן בההתקופה שקדמה למועד מכירת השליטה  בגין ישראל דלק של הפעילות תוצאות
 .רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו, נטו במסגרתהפסד  או רווח  בדוחמהמימוש הוצגו 

  :נטו, שהופסקו מפעילויות )הפסד( רווח לסעיףשסווגו   ישראל דלק שלפעילות ה תוצאות להלן
 

 

 שהסתיימה ביוםלשנה 
 בדצמבר 31

2021  2020 )*  2019 
 ש"ח מליוני

      
 4,912  2,193  -  הכנסות

 4,181  1,774  - ההכנסות עלות
      

 731  419  - גולמי רווח
      

 487  342  - הוצאות מכירה, שיווק והפעלת תחנות תדלוק
 68  61  - וכלליות הנהלה הוצאות

 3  2  - תפעוליות כלולות חברות ברווחי החברה חלק
 (15)  (143)  - נטוהוצאות אחרות, 

      
 164  (125)  - תפעולי)הפסד(  רווח

 57  (11)  -  נטו, מימון)הכנסות(  הוצאות
      
      
 -  (114)  107 

 (5)  -  - נטו, כלולות חברות)הפסדי(  ברווחי הקבוצה חלק
      

 102  (114)  - מס לפני)הפסד(  רווח
 26  11  -  הכנסה על מסים

      
 -  (125)  76 

 -  131  10 הפעילות ממימוש רווח

 76  6  10 שהופסקו מפעילויות)הפסד(  רווח

      
 

 .שליטה בדלק ישראל, כאמור לעילה מכירת למועד עד *(
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

- 56 - 

 
 )המשך( שהופסקו ופעילויות מוחזקות ושותפויות בחברות השקעות -: 10באור 

 
 )המשך( ודלק ישראל נכסים ישראל דלק .ח

 
 )המשך( .1
 

 :שהופסקו ישראל דלק שללהלן הרכב תזרימי המזומנים נטו המיוחסים לפעילות 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020 )*  2019 
 ש"ח מליוני

      
 402  283  - שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
  שימשו)ש מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 - השקעה( לפעילות  
 

563 
 
(25) 

 )ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 - מימון( לפעילות  

 
(876) 

 
(353) 

      
 -  (30)  24 
      
 שליטה בדלק ישראל, כאמור לעיל.ה מכירתעד למועד  *( 

 
.פי.פי אית וממניות חבר 100%למכירת  מפורט הסכם על ישראל דלק חתמה 2020 יולי בחודש .2

באשקלון ובשורק( בתמורה  הכח.פי.פי שורק בע"מ )המפעילות את תחנות ואיאשקלון בע"מ 
  .העסקה הושלמה ,2021 פברואר בחודש ."חש מליוני 367-כ שללסך כולל 

 החשמל של הייצור תעריפי מירידת והחשש במשק הסיכון ברמת והעלייה הקורונה משבר לאור
כאמור לעיל בחנה דלק ישראל את השווי ההוגן של  ההסכםמוכרות תחנות הכוח ולאור  אותו

 בקירוב היוושווי חיצוני בלתי תלוי. תוצאות הערכת השווי  מעריךתחנות הכוח בהתבסס על 
 שנת במהלךזאת  לאורכפי שנקבע במזכר ההבנות ובהסכם.  הכוח לתחנות הנגזר המחיר את

"ח )לפני ש מליוני 191-כ של בסך הכוחהפרשה לירידת ערך תחנות  ישראל דלק רשמה 2020
 (. המס השפעת

 
 מפעילויות )הפסד( רווח לסעיףשסווגו  הכוח תחנות שלפעילות ה תוצאות להלן (א

  :נטו, שהופסקו

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021   2020 )*  2019 
 ש"ח מליוני

      
 529  362  -  הכנסות

 428  335  - ההכנסות עלות
      

 101  27  - גולמי רווח
      

 4  3  - וכלליות הנהלה הוצאות
 55  -  - נטואחרות,  הכנסות

      
 152  24  - תפעולי רווח

 30  30  -  נטו, מימון הוצאות
      

 122  (6)  - מס לפני)הפסד(  רווח
 -  (191)  - השקעה ערך ירידת

      
 122  (197)  - שהופסקו מפעילויות)הפסד(  רווח

      
 .לעיל 1 בסעיףבדלק ישראל, כאמור  שליטהה מכירתלמועד  עד *( 
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 )המשך( ודלק ישראל נכסים ישראל דלק .ח
 
 )המשך( .2
 

 :שהופסקו הכוח תחנות שללהלן הרכב תזרימי המזומנים נטו המיוחסים לפעילות  (ב
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020 )*  2019 
 ש"ח מליוני

      
 40  37  - שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
( לפעילות שימשו)ש מפעילות שנבעו נטו מזומנים

 - השקעה
 
6 

 
4 

( לפעילות)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 - מימון

 
(23) 

 
(41) 

      

 -  20  3 
 

 .לעיל 1שליטה בדלק ישראל, כאמור בסעיף ה מכירתעד למועד  *( 
 

חילקה  2021 בשנת ש"ח. מליוני 194-חילקה דלק ישראל לקבוצה דיבידנד בסך של כ 2020 בשנת .3
 ש"ח. מליוני 38-כ שלדלק ישראל לקבוצה דיבידנד בסך 

 
"מ בע)ד.פ.(  נכסים ישראל דלק, חדשה חברה ישראל בדלק המניות בעלי כל הקימו 2021 בשנת .4

בידי בעלי  מוחזקותדלק ישראל נכסים(. מניותיה של דלק ישראל נכסים מוחזקות  - )להלן
מניותיה באופן זהה להחזקתם במניות דלק ישראל, קרי שיעור החזקת הקבוצה במניות דלק 

הושלם הליך הפיצול במסגרתו העבירה דלק  2021באפריל,  1. ביום 25%-כ הינו נכסיםישראל 
ישראל לדלק ישראל נכסים את מרבית נכסי המקרקעין שלה וכן החזקות בחברות מוחזקת 

כסים הוקמה במטרה למקד את הטיפול בפיתוח וייזום של נ ישראל המחזיקות במקרקעים. דלק
. נוספים מקרקעין נכסים על וכן ישראל מדלק אליהועבר על המקרקעין שה נדלניים פרוייקטים
 .המאזני השווי שיטת פי על הכספיים בדוחות מטופלת נכסים ישראל בדלק ההשקעה
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 

 (EMED -)להלן   B.V PipelineEMED. חברתבמניות  השקעה .ט
 

 EMGהוקמה לצורך לרכישת מניות  אשר EMED חברת של המניות מהון 25%-ב מחזיקה י’אנרגמד -ניו
 -ב'י אנרגמד -ניו להלן(. יתרת ההשקעה של( ד()1)'בי12)ראה באור  EMGולרכישת זכויות בצינור 

EMED   67-כ -2020ש"ח( ) מליוני 198-דולר )כ מליוני 64-לסך של כ 2021בדצמבר,  31מסתכמת ליום 
 ש"ח(.  מליוני 215-דולר )כ מליוני

 
 (אי.די.איי -.די.אי. הולדינגס בע"מ )להלן איי .י

 
 מליוני 169-כ של לסך בתמורה.די.אי באיי( 20%) השקעתה יתרת את הקבוצה מכרה, 2020 מרס בחודש

 הסתכם האמורה מהמכירה כתוצאה החברה מניות לבעלי שנבע (המס השפעת)לאחר  נטו, הרווח"ח. ש
 .נטו, כלולות חברות ברווחי הקבוצה חלק במסגרת ונכלל"ח ש מליוני 20-כ של לסך

 
 (פיתוח כהן -"מ )להלן בע ונפט גז פיתוח כהן .יא

   
הסכם והושלמה עסקה למכירת כל מניות החברה בחברת כהן פיתוח  חתםנ 2020באפריל,  19ביום 

 בתמורה( הנמכרות המניות -מהון המניות המונפק והנפרע של כהן פיתוח )להלן  51.76%בשיעור של 
-כ בסך פיתוח מכהן דיבידנד קיבלה החברה, במזומן לתמורה בנוסף"ח. ש מיליון 207 של במזומן לסך

 השלמת העסקה. ש"ח שהוכרז טרם  ליונימ 9
 

 חלקו את רכש אחד וכלבחלקים שאינם שווים  שונים רוכשים לשלושה נמכרו הנמכרות המניות
לבעלי  המיוחסהפסד ב 2020הרבעון השני של שנת  במהלך החברה הכירה. כתוצאה מהעסקה בנפרד

"ח )לאחר השפעת מס( )לרבות בגין זקיפה לרווח או הפסד של שמליוני  235-מניות החברה בסך של כ
של חלק מנכסי הגז והנפט  רעיוני מימוש ובגיןקרנות הון בגין תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 אגב מימוש התמלוגים להם זכאית כהן פיתוח(. 
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 
 שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע .יב

 
 2021בדצמבר,  31 ליום

 

 החברה שם

 החזקה שיעור
 המניות בהון

 ההצבעה ובזכויות
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
 שליטה

 נכסים
 שוטפים

 נכסים
 שאינם
  שוטפים

 התחייבויות
 שוטפות

 התחייבויות
 שאינן

  שוטפות
 נכסים"כ סה

 נטו

 בספרים הערך
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
 שליטה

 "חש מליוני % 
          

 2,584 5,384  8,585 1,196  13,359 1,806 45.3  י’אנרגמד -ניו
          
          

 

 2021 שנת
 

  נקי רווח הכנסות החברה שם

 הפסד
 כולל
 אחר

"כ סה
 הפסד
 כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 כולל הפסד
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 תזרים
 מזומנים
 לפעילות
 שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 לפעילות
 השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות

 מימון
 הפרשי
 תרגום

 נטו קיטון
 במזומנים

 ושווי
 מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו

 זכויות לבעלי
 מקנות שאינן

 שליטה
)לרבות 

תשלומים ע"ח 
 המס(

 "חש מליוני 
             

 (691) 460 (25) (4,152) 3,172 1,465 104 240 139 (195) 334 3,188  י’אנרגמד -ניו
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 
 )המשך( שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע .יב

 
 2020, בדצמבר 31 ליום

 

 החברה שם

 החזקה שיעור
 המניות בהון

 ההצבעה ובזכויות
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
 שליטה

 נכסים
 שוטפים

 נכסים
 שאינם
  שוטפים

 התחייבויות
 שוטפות

 התחייבויות
 שאינן

  שוטפות
 נכסים"כ סה

 נטו

 בספרים הערך
 זכויות בעלי של

 מקנות שאינן
 שליטה

 "חש מליוני % 
          

 3,164 6,166  9,448 4,085  14,503 5,196 45.3  י’אנרגמד -ניו
          
          
 
 

 2020 שנת
 
 

  נקי רווח הכנסות החברה שם

הפסד 
 כולל
 אחר

"כ סה
 הפסד
 כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 כולל הפסד
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 תזרים
 מזומנים
 לפעילות
 שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 לפעילות
 השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות

 מימון
 הפרשי
 תרגום

 נטו קיטון
 במזומנים

 ושווי
 מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו

 זכויות לבעלי
 מקנות שאינן

 שליטה
)לרבות 

תשלומים ע"ח 
 המס(

 "חש מליוני 
             

 (232) (453) (34) (647) (809) 1,037 (229) 64 (248) (571) 323 2,659 )*( בישראל האנרגיה תחום
             
             
 

 .בה ההשקעה מימוש למועד עד פיתוח כהן ולחברתי ’מד אנרג-ניול מתייחס )*(
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 )המשך( השקעות בחברות ושותפויות מוחזקות ופעילויות שהופסקו -: 10באור 
 
 )המשך( שליטה מקנות שאינן זכויות בדבר מידע .יב

 
 2019 שנת

  נקי רווח הכנסות החברה שם

 רווח
)הפסד( 

 כולל
 אחר

"כ סה
 רווח
 כולל

 רווח
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 רווח
)הפסד( 

 כולל
 המיוחס
 לבעלי
 זכויות
 שאינן
 מקנות
 שליטה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
 שוטפת

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות
 השקעה

 תזרים
 מזומנים
 מפעילות

 מימון
 הפרשי
 תרגום

 גידול
)קיטון( 

 נטו
 במזומנים

 ושווי
 מזומנים

 דיבידנדים
 שחולקו

 זכויות לבעלי
 מקנות שאינן

 שליטה
 "חש מליוני 
             

 319 (37) (47) 1,649 (2,800) 1,161 (377) 315 247 (401) 648 1,305 )*( בישראל האנרגיה תחום
 304 2,311 - 294 (360) 2,377 123 235 602 327 275 14,878 )**( הפניקס
 -      3 2     אחרים

 623      (251)  552     "כסה
 

 (.40%-כ)שיעור המיעוט האפקטיבי י ’מד אנרג-ניוולחברות כהן פיתוח  מתייחס )*(
( 6')הבסעיף  בבאורמתחילת השנה ועד למועד מכירת השליטה כאמור  לתקופה הם הנתונים 55%-זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים של הפניקס. שיעור ההחזקה של הזכויות שאינן מקנות שליטה הינן כ כולל )**(

 .נטו, שהופסקו מפעילויות (הפבדתוצאות הפעילות של הפניקס מוצגות בדוח על הרווח או ההפסד במסגרת הסעיף רווח ) לעיל.
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 נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 

 תנועה
 

 

2021 2020 
 מליוני ש"ח 

 432 331 בינואר  1יתרה ליום 
 5 3 רכישות ותוספות 

 (32) -  מימושים

 1 - קבוע מרכוש העברה

 - (224) למכירה וחזקיםמ לנכסים העברה

 (78) - מאיחוד יציאה

 - 98 הפרשה לטיהור התחייבות עדכון

 3 119 התאמת שווי הוגן 

 331 327 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
בע"מ  פתאל מלונותהמפעילה  לחברה ושכרמ ואשר כמלון המשמש ןבבנייהינה בעלת זכויות  החברה .א

-כ (במושע) לפתאל, לפיו נמכרו פתאל, נחתם הסכם בין החברה לבין 2019 בשנת(. פתאל -)להלן 
 לפתאלהועברו  וכן "חש מליוני 103-כלסך של  בתמורהמזכויות הבעלות של החברה בנכס  28.3%

 המכירה מעסקת כתוצאההסכם השכירות.  פי למדמי השכירות המשולמים על ידה ע 1/3 -זכויות ל
ש"ח אשר נכלל במסגרת סעיף הכנסות  מליוני 23-כ של בסך רווחב 2019 שנתב החברה הכירה האמורה

  אחרות, נטו.
 

 מקרקעין שמאי באמצעות הבניין של ההוגן השווי אתחברות הקבוצה  ואמד 2021, בספטמבר 30 ליום
 למחירי ביחס ההשוואה גישתשבין  לממוצע בהתאם בוצעה הבניין שמאות .תלוי בלתי, חיצוני

לבין תחשיב המבוסס על הכנסות עתידיות מדמי שכירות ראויים  באזור דומים נכסים של עסקאות
אשר מצויות בהליך הכנה  הנוספות הפוטנציאליות זכויותשווי  ובתוספת ,9%-ל 7% ביןבשיעור היוון 

)חלק החברה המהווה  הבניין, שווי לשמאות בהתאם. הועדה המחוזית ידי עלאך מאושרות להפקדה 
לאור  "ח.ש מליוני 252-בכ מסתכםשווי הזכויות הפוטנציאליות הנוספות  לרבותנדל"ן להשקעה( 

ש"ח, אשר נכללה  מליוני 57-של הבניין בסך של כ השוויהדוח בעליית  בתקופת החברההאמור הכירה 
 .נטוהפסד במסגרת סעיף הכנסות )הוצאות( אחרות,  אובדוח רווח 

 
 חברה, גדות - "מ )להלןבעתעשיות ביוכימיה  גדות לבין החברה בין הסכם נחתם, 2020מרס  בחודש .ב

לפיו נמכרו לגדות כל זכויות הבעלות של החברה בקרקע במפרץ חיפה, עליו  (הקבוצה של לשעבר בת
-תמורת המכירה מסתכמת בסך של כ .שנים 20-כממוקם מפעל גדות והיה מושכר לגדות לתקופה של 

  .הקרקע של בספרים הערך את בקרובהיוותה  אשר"ח ש מליוני 33
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 נדל"ן להשקעה -: 11באור 
 
 הסכם, חתמה הקבוצה על 2021 מרסבחודש עכו. בהקבוצה זכויות בנכס מקרקעין הממוקם  בבעלות .ג

 אשר( AS IS"ח במצבו הנוכחי )שמליוני  200-לכמכר מפורט למכירת נדל"ן להשקעה בעכו בתמורה 
, 2021 אוקטובר בחודש. ההבנות מזכר על החתימה במועד לקבוצה שולמו"ח ש מליוני 10מתוכם 

מהמקרקעין,  מהחלקים הבלתי מסוימים, "במושע", 75%הסכם המכר כך שהממכר יהווה אך ורק  עודכן
 25%-מהזכויות במקרקעין והקבוצה תחזיק ב 75%כך שלאחר השלמת העסקה הרוכשת תחזיק 

. לאור עדכון הממכר, כאמורמהמקרקעין, והצדדים יהיו שותפים במקרקעין בהתאם ליחס השיתוף 
 מליוני 150-, כך שהתמורה תעמוד על סך של כהמכירה תמורת שלגם התאמה  באופן יחסי בוצעה

(, 75%ש"ח. בנוסף, נקבע בהסכם המכר המתוקן כי הרוכשת תישא על פי חלקה בעסקה המשותפת )
תסתיים  יםהמפסיק םתקופת התנאי נקבעו בהסכם תנאים המפסיקים. עודבעלויות טיהור הקרקע. 

הרוכשת תהיה רשאית לוותר על התקיימות התנאי המפסיק, לפי  נקבע כי, וכן 2022באפריל,  12 ביום
  שיקול דעתה הבלעדי, עד לתום תקופת התנאי המפסיק, והכל בתנאים שנקבעו בתוספת.

ש"ח אשר, בהתאם  מליוני 13-של כ בסך, למעט פקדונות הקבוצה ידי על התקבלה במלואה התמורה
 חשבון על כמקדמה במאזן מוצגת והיא, יסים ואגרותלהסכם, נותרו בנאמנות להבטחת תשלומי מ

 .הזכאים במסגרת מקרקעין מכירת
הצדדים קבעו במסגרת התוספת להסכם מנגנון עתידי להתאמת )הפחתת( מחיר התמורה בהתאם 
לקריטריונים שנקבעו, כאשר בכל מקרה סכום ההפחתה המקסימאלי, אם וככל שתהיה הפחתה, בכפוף 

 .ש"ח מליוני 15פורטים בתוספת, יהיה מוגבל לתקרה של עד להתקיימות התנאים המ
 49-כ של בסך ברווח הדוח בתקופת הקבוצה הכירה, הקרקע לטיהור ההתחייבות עדכון לאור, בנוסף
 ש"ח )לאחר השפעת המס(. מליוני
הזכויות במקרקעין המיועדות למכירה במסגרת ההסכם האמור בסך של  שווי 2021, בדצמבר 31ליום 

ש"ח,  מליוני 74-ש"ח וההתחייבות לטיהור המתייחסת למקרקעין האמור בסך של כ מליוני 224-כ
מוצגות במאזן במסגרת נכסים המוחזקים למכירה והתחייבויות המיוחסות לנכסים המוחזקים 

 מליוני 75-צגת במסגרת סעיף נדל"ן להשקעה בסכום של כ( מו25%למכירה, בהתאמה. יתרת הנכס )
 לזמןבמסגרת התחייבויות  מוצגת "חש מליוני 25-( בסך של כ25%, ויתרת ההתחייבות לטיהור )"חש

 . ארוך
 
 

 השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 

בתחום האנרגיה ועוסקת בעיקר בחיפושים, פיתוח, הפקה , י’מד אנרג-ניופועלת, בעיקר באמצעות  הקבוצה
ושיווק של גז טבעי, קונדנסט ונפט בישראל ובקפריסין, ובקידום פרויקטים שונים מבוססי גז טבעי, במטרה 

כמו כן, פועלת הקבוצה גם באמצעות איתקה להגדיל את היקף מכירות הגז הטבעי שמפיקה השותפות. 
 באזור הים הצפוני. בחיפושים והפקה של נפט וגז 
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 

 הרכב .א
 

 עלות

   נכסי הפקת  נכסי חיפוש
 סה"כ  נפט וגז  והערכה 

 "חשמליוני 
      

 32,532  31,325  1,207 2020, בינואר 1יתרה ליום 
      

      במהלך השנה: תנועה
 ,2611  ,2341  27 השקעות

 (631)  (560)  (71) מאיחוד יציאה
 (,6565)  (,6565)  - **( למכירה מוחזקים לנכסים העברה

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של
 (79) פעילויות חוץ  

 
(1672,) 

 
(2462,) 

      
 ,26025  ,17624  1,084 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
      במהלך השנה: תנועה

 1,367  1,348  19 השקעות
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של

 (36) פעילויות חוץ  
 
(825) 

 
(861) 

      
 25,766  24,699  1,067 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
      והפחתות שנצברופחת, אזילה 

      
 4,845  4,557  288 2020, בינואר 1יתרה ליום 

      
 1,621  1,621  - תוספות 

 (32)  (32)  - מאיחוד יציאה
 1,850  1,850  - *( ערך לירידת הפרשה
 (1,998)  (1,998)  - **( למכירה מוחזקים לנכסים העברה

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 (20) פעילויות חוץ  

 
(660) 

 
(680) 

      
 5,606  5,338  268 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
 1,586  1,586  - תוספות 

      מאיחוד יציאה
 (893)  (893)  - *( ערך לירידת הפרשה ביטול

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 (9) פעילויות חוץ  

 
(418) 

 
(193) 

      
 6,106  75,84  259 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
 19,660  18,852  808 2021בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 

      
 19,654  18,838  816 2020בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 

 
 .להלן' כ-ו' טיסעיפים   ראה )*(
 

 ' להלן.גהפקת נפט וגז של פרויקט תמר, ראה סעיף  נכסי למכירת באשר  )**(
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 

 (שךמ)ה הרכב .א
 

 (:1) מאגרים/משותפות עסקאות לפי הרכב
 

 

 בדצמבר 31

2021 2020 
 ש"ח מליוני

   וסביבתה בישראל וגז נפט נכסי
 10,758 10,192 "(לויתןעסקה משותפת "רציו ים" )" 

   
   וסביבתה בישראל והערכה חיפוש נכסי

 795 778 קפריסין  12בלוק  
 21 30 נכסים אחרים  

 808 816 
   

   הצפוני הים באזור וגז נפט נכסי
 1,984 1,359 "(GSAרבתי )" סטלהנכסים באזור  
 Captain 4,118 4,377 איזור 
 2,344 2,558 אחרים נכסים 

 8,660 8,080 
   

 19,654 19,660 הכל-סך
 

 . עלות עודפי ייחוס כולל (1)
 

 וגז נפט חיפושי רישיונותב זכויות .ב
 
 בישראל וסביבתה חיפושי נפט וגז תברישיונו השותפותו החברה זכויות .1
 

 רישיון/חזקה שם פרויקט
 /חזקה
 זיכיון

 הזכויות
 עד בתוקף

 שיעור
 ההשתתפות

 החברה של

 שיעור
 ההשתתפות

 שותפות של
  י’אנרגמד -ניו

 ישראל
 48.50% 4.441% 10.6.2032 חזקה אשקלון תטיס ים
 48.50% 4.441% 31.1.2030 חזקה נועה תטיס ים

 I/14דרום לויתן ים רציו
 45.34% - 13.2.2044 חזקות I/15 צפון ולויתן

 25% - 20.6.2022 רשיון 405/ חדש אופק חדש  אופק
 25% - 20.6.2022 רשיון 406/ חדש יהל חדש יהל

 קפריסין
 30.00% - 7.11.2044 זכיון  12 בלוק  12 בלוק

 

תוקפן של זכויות הנפט הוארך מדי פעם והוא מותנה במילוי התחייבויות  (1)
במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים,  מסויימות

 ניתן לבטל את זכות הנפט.
זכויות  בחזקותהונפקו בכפוף לחוק הנפט, והם מעניקים לשותפים  החזקות

 30בהתאמה, על פני תקופה של  החזקותמיוחדות כדי לייצר נפט וגז טבעי מאזור 
 שנים, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנפט.  20הזכות לעוד  הארכתשנים עם 

בדבר טובת הנאה בגין הזכות לקבלת תמלוגים ממכירת כלל הזכויות  למידע (2)
 .להלן 'ובחזקות כריש ותנין ראה סעיף 

  .(שברון/המפעילה) Chevron הינה העסקאות המשותפות בישראל מפעילת (3)
 להלן.  'חסעיף   ראהאופק חדש ויהל חדש  רשיונותבדבר  למידע (4)
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 )המשך( וגז נפט חיפושי ברישיונות זכויות .ב
 

 הצפוני בים העיקריים וגז נפט חיפושי רישיונותב איתקה זכויות .2
 

 המפעיל השדה שם

של  זכויות
 ליום איתקה

בדצמבר,  31 
2021 

   
    בים הצפוני Great Stella Area (GSA)-ה איזור

Stella/Harrier Ithaca 100% 
Vorlich Ithaca 34% 

 Abigail   Ithaca 100% 
Austen Ithaca 100% 

 Kessog  Ithaca 100% 
Courageous Ithaca 55% 

   
 Captain Ithaca 85% שדה

   
   הצפוני בים אחרים שדות
Cook Ithaca 61.35% 

Pierce Shell 7.48% 
Fionn Ithaca 100% 

Broom EnQuest 8% 
Ythan EnQuest 40% 

Don SW EnQuest 40% 
West Don EnQuest 21.4% 
Blue Sky Ithaca 100% 

Alba Ithaca 36.7%  
Alder Ithaca 73.68% 

Erskine Ithaca 50% 
Britannia Chrysaor 32.38% 
Brodgar Chrysaor 6.25% 

Callanish Chrysaor 17% 
Elgin/Franklin Total 3.9% 

Enochdhu Chrysaor 50% 
Jade Chrysaor 19.93% 

Isabella Total 10% 
Marigold lthaca 100% 
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 דלית(ו)חזקות תמר  מתןמיכל  משותפת עסקה .ג

 
 החזקותיה מלוא את למכור הקבוצהחייבו את  ,היתר בין, מתווה הגז אשר להוראות בהתאם 

זכויות  יתרתמכירת ל בהסכם השותפות התקשרה 2021 בספטמבר 2 ביום ,ודלית תמר בחזקות
 Tamar -ו  Limited RSCTamar Investment 1 -ל תמר פרויקטב 22%השותפות בשיעור של 

Limited RSCInvestment 2   בדצמבר 9 ביום(. העניין לפי, ההסכם -הרוכשות ו - זה בסעיף)להלן ,
 דולר מיליון 955-כ של בסךהשותפות  בידיהממכר התקבלה  תמורתו, העסקה הושלמה 2021

תחשבנות הסופית בגין תמורת הממכר ה, הושלמה ההכספיים ות)נכון למועד אישור הדוח
מיליון דולר נוספים, כך שסך התמורה שהתקבלה בגין  510.-כעל ידי הרוכשות בסך של  הועברה

אגרות חוב תמר בונד ואגרות חוב סדרה  פירעון)לפרטים  בדבר מיליון דולר(  965הממכר הינה 
  .(להלן 3'י סעיף ראהא' אשר נפרעו באמצעות תמורת הממכר 

 
 להלן מובא תיאור תמציתי של עיקרי ההסכם:

 
בכל  22%, כפי שהוגדר בהסכם, כולל את זכויותיה של השותפות בשיעור של הממכר .1

 10אחת מהחזקות תמר ודלית, ביחד עם חלקה של השותפות במניות חברת תמר צינור 
(, 2002-לחוק משק הגז הטבעי התשס"ב 10אינטש בע"מ )בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף 

תפעול המשותף החל על החזקות, וזכויותיה והתחייבויותיה של השותפות בהסכם ה
הסכם השימוש במתקני ים תטיס )ביחס לחלקה של השותפות כבעלת זכויות בחזקת 

הסכמים לייצוא גז טבעי )לרבות בתמר(, בהסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, 
צוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( ובהסכמים יההסכמים הקשורים להסכמי הי

 פים בין בעלי הזכויות בחזקות. נלווים נוס
 

זכויותיה של השותפות בחזקות תועברנה לרוכשות בכפוף לתמלוגים הקיימים בחזקות  .2
 בהן נשאה השותפות, ובהתאם, חובת התשלומים לבעלי התמלוגים תחול על הרוכשות.

 
( תישאנה הרוכשות, כל אחת לפי הקובעהמועד  - )להלן 2021באוגוסט  1 מיוםהחל  .3

בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הביטחונות וההתחייבויות החלים בגין חלקה, 
פי הוראות כל דין, למעט התחייבויות מסוימות לגביהן נקבע בהסכם -הממכר ועל

 שייוותרו באחריות השותפות גם לאחר השלמת העסקה, כמתואר להלן.
 

תחייבויות השותפות תישא בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הביטחונות והה .4
פי הוראות כל דין עד המועד הקובע, לרבות המיסים בגין מכירת -החלים בגין הממכר ועל

היטל רווחי  - )להלן 2011-הממכר והיטל לפי חוק מיסוי רווחים ומשאבי טבע, התשע"א
 נפט( בגין כמויות ההידרוקרבונים שנמכרו עד המועד הקובע.

כמו כן, השותפות תיוותר אחראית לחבויות המפורטות להלן גם לאחר השלמת העסקה: 
)א( חבויות בקשר עם הממכר ביחס לתקופה שקדמה למועד הקובע )למעט תקלות ובלאי 
למתקנים ולציוד של פרויקט תמר שהיו קיימים קודם למועד הקובע אך לא היו ידועים 

ונים אשר הופקו מהחזקות קודם למועד הקובע; לשותפות(; )ב( חבויות ביחס להידרוקרב
ידי צרכן של חברת -)ג( חבויות בקשר עם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה על

נגד בעלי הזכויות בחזקת תמר, לרבות כל חברת החשמל(  -)להלן החשמל לישראל בע"מ 
ף פי הסכם התפעול המשות-ערעור והליך אחר בקשר לכך; )ד( דרישות תשלום על

)ה( חבויות  -ידי המפעיל בפרויקט תמר לפני המועד הקובע; ו-בחזקות, אשר נשלחו על
בקשר עם מפגעים סביבתיים באזור החזקות, ככל שהיו קיימים קודם למועד הקובע או 

 ידועים לשותפות לפני מועד השלמת העסקה.
 

אלו,  במסגרת ההסכם נתנה השותפות לרוכשות מצגים שונים כמקובל בעסקאות מעין .5
ובכלל זאת מצגים בנוגע לזכויותיה בממכר וגילוי לרוכשות של המידע המהותי הנוגע 

עדר ילממכר, לרבות, בין היתר, עמידה בתנאי החזקות, תוקף ההסכמים המהותיים וה
הפרה, הליכים משפטיים רלוונטיים לממכר, עמידה בהוראות הדין החלות ביחס לממכר, 

 .של הפרויקט המיסוי החל ונתונים פיננסיים
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בהסכם נקבעו הוראות לפיהן התחייבה השותפות לשפות את הרוכשות בגין כל נזק או  .6
כתוצאה מהפרת חבות אשר ייגרמו להן בקשר עם תביעות, טענות או הליך משפטי אחר 

ובלבד שהשותפות לא תהיה אחראית על נזק עד אשר סך הנזק האמור יעלה  בהסכם מצג
מהתמורה  35%שסך השיפוי בו תחויב השותפות לא יעלה על ומיליון דולר  2.5על 

ששולמה בגין הממכר, אך למעט ביחס למצגים מסוימים שהוגדרו כ"מצגים יסודיים" 
מהתמורה( או במקרה של תרמית )שביחס אליה  100%)שבהם סך השיפוי לא יעלה על 

לא נקבעה תקרת אחריות(. השותפות לא תהיה אחראית כלפי הרוכשות בגין הפרה של 
חודשים ממועד השלמת העסקה )או  18המצגים אלא אם נמסרה דרישת שיפוי עד לתום 

טית חודשים ביחס למצגים היסודיים כאמור ועד לתום תקופת ההתיישנות הרלוונ 36
 ביחס למצגים הנוגעים לחבויות במס(. 

 
השותפות התחייבה לשפות את הרוכשות בגין אירועים חריגים, ובכלל זה חיובי יתר של  .7

הרוכשות בהיטל רווחי נפט בקשר עם מחלוקות מסוימות הקיימות בין השותפות לבין 
י המועד רשויות המס בנוגע לאופן חישוב ההיטל ביחס להכנסות והוצאות בתקופה שלפנ

 מיליון דולר. 15הקובע, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם, עד לתקרת שיפוי מרבית של 
 

 בהתאםשל הקבוצה לממש את אחזקותיה בחזקות תמר ודלית  המחויבות לאור (1)
הזמנים הקצרים הנדרשים  לוחות ולאור( להלן 'די12 בבאור)כמתואר  הגז למתווה

 כל הוצגו 2020בדצמבר,  31מהדוחות הכספיים ליום  החללמימוש ההשקעה, 
 נכסים סעיפים במסגרת תמר לפרויקטההתחייבויות המיוחסות ו הנכסים

פירוט  להלן. למכירה מוחזקים לנכסים המיוחסות והתחייבויות למכירה מוחזקים
 הקבוצה בפרויקט תמר: להחזקותהנכסים וההתחייבויות המיוחסים 

 

 
 בדצמבר 31

2020 
 ש"ח מליוני

  
 112 שוטפים נכסים

 3,657 וגז נפט בנכסי השקעות
 107 ארוך לזמן אחרים נכסים

  
 3,876 למכירה מוחזקים נכסים"כ סה

  
  

 2,043 *( בונד תמר חוב אגרות
 187 אחרות לזמן ארוך  התחייבויות

  
 2,230 למכירה מוחזקים לנכסים המיוחסות התחייבויות"כ סה

 
יתרת אגרות החוב תמר בונד במסגרת  הוצגה 2020, בדצמבר 31 ליום *(

 למתווה בהתאם, למכירה המוחזקים לנכסים המיוחסותהתחייבויות 
 לאותו מועד. תמר במאגר הזכויות למכירת המתוכנן
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העקיפות בחזקות תמר  אחזקותיהבחנה הקבוצה את שווי  2020בדצמבר,  31 ליום (2)

נעשתה על ידי מעריך חיצוני,  הקבוצה החזקות של ההוגן השווי בחינתודלית. 
 בהתבסס מזומנים תזרים היווןבלתי תלוי, אשר אמד את השווי ההוגן באמצעות 

 2P (Proved Resenrves +Probable מסוג מעתודות המזומנים תזרים תחזית על

Reserves )עיקרי ההנחות:  להלן. 2020, בדצמבר 31 ליום תמר ממאגר 
 
 בשניםBCM  10.4-וכ 9.5-, כ9.1-, כ9.2-, כ8.6-היקפי מכירת גז טבעי של כ .1

 2030בשנת  BCM 11.65-, בהתאמה. עלייה הדרגתית לכ2025עד  2021
, ירידה הדרגתית 2042. החל משנת 2041והתייצבות על כמות זו עד לשנת 

 בכמויות ההפקה עד למיצוי עתודות המאגר.
 

  , 57-, כ52-( ממוצע )בדולר ארה"ב( של כBrentתחזית מחירי חבית ברנט ) .2
, בהתאמה. 2025עד  2021דולר אמריקאי לחבית בשנים  68-וכ 65-, כ61-כ

והתייצבות על מחיר זה  2030בשנת  86.0-עלייה הדרגתית עד למחיר של כ
 עד לסוף תקופת התחזית. 

 
 התאמת הוצאות פחת לצורכי מס אשר ישמשו רוכש פוטנציאלי; .3

 
 ; וכן,9.3%-( )אחרי מס( של כWACCשימוש בשיעור היוון משוקלל ) .4

 
, המשקף 20%ניכיון של  השווי מעריך הפעיל כאמור הבחינה תוצאות על .5

את הפער בין הערך הנוכחי של תזרים המזומנים לתמורה נטו  ולהערכת
)בניכוי עלויות מימוש( הצפויה לקבוצה ממכירת הנכס בתנאי השוק 

 הנוכחיים.
 

( 22%תוצאות בחינה זו, השווי ההוגן של נכסי הנפט והגז בפרויקט תמר ) לאור
ש"ח( והיה  מליוני 3,549-)כ דולר מליוני 1,104-בכ 2020, בדצמבר 31 ליוםנאמד 

 1,315-שהסתכמה לכ 2020, בדצמבר 31נמוך מהיתרה הפנקסנית של הנכסים ליום 
השקעות בנכסי גז ונפט בניכוי התחייבויות  -ש"ח  מליוני 4,227-דולר )כ מליוני

לסילוק ונכסים אחרים לזמן ארוך הקשורים בפרויקט וכן הקצאת חלק מהמוניטין 
ירידת  חלה(. לפיכך, וסביבתה בישראללפעילות חיפושי והפקת נפט וגז שיוחס 

ש"ח( לפני השפעות מס. חלק החברה  מליוני 680-דולר )כ מליוני 211-ערך של כ
 בעליש"ח לאחר השפעת מס )חלק  מליוני 94-ירידת הערך הסתכם לסך של כב

 446-לכ הסתכםלאחר השפעת המס  הערךבירידת  שליטה מקנות שאינן זכויות
 "ח(.ש מליוני

 
 (1כאמור בסעיף ) ודלית תמר חזקות למכירת העסקה, לאור השלמת 2021 בשנת
 )המס השפעת לאחר(הקבוצה בהפסד המיוחס לבעלי מניות החברה  הכירה לעיל

 ש"ח. מליוני 210-כבסך של 
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 מתן מיכל משותפת עסקה פעילות לגבי נוספים פרטים (3)
 

 -התקשרה דלק אנרגיה בהסכם עם צד ג' )להלן  2020, בספטמבר 13ביום  )א(
תמלוגי אנרגיה  תומרבדלק אנרגיה  של יהמלוא החזקות למכירת( הרוכשת

 בעסקה רכישה במסגרת( בע"מ(2012) דלק תמלוגים( בע"מ )לשעבר 2012)
התמורה הכוללת שהתקבלה  .מיוחדת רכש הצעת ובמסגרת לבורסה מוץ

 מליוני ש"ח.  45.6-הסתכמה בסך של כבגין מכירת המניות 
 

התקשרה השותפות בהסכם עם צד שלישי למכירה  2021באפריל,  27יום ב )ב(
( בתמר פטרוליום, בתמורה לסך 22.6%מחוץ לבורסה של מלוא החזקותיה )

 500.035ש"ח במזומן, המשקף מחיר למניה של  מליוני 100-ככולל של 
העסקה כאמור ובתוך כך, הועברו  הושלמה 2021במאי,  5ביום  .ורותאג

שילמה השותפות את  2021מאי  בחודשהמניות כנגד תשלום התמורה. 
מכירת זכויות  ממועד שנדחה דולר מיליון 15-כ של בסךיתרת מס רווח הון 

 מכירת למועד עד, פטרוליום( בפרויקט תמר לתמר 9.25%השותפות )
 .כאמור המניות

 
 הושלמהלאחר התקיימות התנאים המתלים,  ,2019, בדצמבר 26 ביום (ג)

הרוכשים(  -העסקה במסגרתה מכרה החברה למספר גופים מוסדיים )להלן 
( 22%) י’אנרגמד -ניואת זכויותיה הישירות לקבלת תמלוגי על מחלקן של 

בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים ( 9.25%ותמר פטרוליום )
 בהתאם להסכם. "דלית" I/13 -"תמר" ו I/12שיופקו וינוצלו בחזקות 

 1למפרע, החל מיום  יםלרוכש הועברה, הזכות לתמלוגי על המכירה
ובכפוף לאותם  (As Is) הקובע( כפי שהיא המועד -)להלן  2019, באפריל

החברה בזכות לתמלוגי העל. התמורה בהסכם  החזיקהתנאים שבהם 
כוי התקבולים בגין תמלוגי דולר ארה"ב בני מליוני 52.5-כנקבעה על סך של 

, כך שסך התמורה ועד מועד ההשלמה הקובע שמהמועדהעל בתקופה 
  .דולר מליוני 46.2-כבמזומן שהתקבלה הינה 

יערכו הצדדים התחשבנות  2023בפברואר,  1כי ביום נקבע  המכירהבהסכם 
מיליון דולר  2-והתאמה של התמורה האמורה שעשויה לעלות בסך של עד כ

 .דולר ארה"ב מליון 1.5-ו לרדת בסך של עד כא ארה"ב
ככל שייקבע כי מועד החזר ההשקעה חל לאחר המועד הקובע,  בנוסף

את הרוכשות בסכום השווה לשווי שוק על פי הבאר של  שפהתהחברה 
ההפרש שבין שיעור התמלוג בפועל לפני מועד החזר ההשקעה, באופן שבו 

 לאחר התמלוג שיעור לפי יהיה הרוכשות בידי תקבלויהתמלוגים אשר 
 .ההשקעה החזר מועד

רווח ממכירת הזכויות לקבלת תמלוגים ב 2019 בשנתהכירה  הקבוצה
 20-הפסד בסך של כ אורווח  בדוחמפרויקט תמר בסעיף הכנסות אחרות 

  "ח.ש מליוני
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 
 יםרציו  משותפת עסקה .ד
 

משותפת "רציו ים" הינה עסקה משותפת לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז בשטחי חזקות  עסקה
 .המשותפת העסקה מפעילת הינה שברוןהחזקות(.  -)להלן  I/14ולוויתן דרום  I/15לוויתן צפון 

 
 להלן בדבר הערכת עתודות ומשאבים מותנים. 'ט סעיף ראה

 
 לויתן מאגר לפיתוח תכנית .1

 
לחיפוש, פיתוח והפקת נפט וגז בשטחי  מיזםעסקה משותפת "רציו ים" הינה  (א)

 (. לוויתן חזקותהחזקות ו/או  - )להלן /14Iדרום  ולוויתן /15Iצפון  לוויתןחזקות 
 

 פיתוח של מאגר לוויתן:ה תכנית (ב)
 

אושרה תכנית הפיתוח על ידי הממונה על ענייני הנפט )להלן:  2016 ,יוני 2 ביום
קיבלו שותפי לוויתן  2017 בפברואר 23ביום "( כפי שהוגשה על ידי שברון. הממונה"

א' 1( לפיתוח שלב Final Investment Decision - FIDהחלטת השקעה סופית )
 הכוללת העלותלשנה,  BCM 12-בתוכנית הפיתוח למאגר לוויתן, בקיבולת של כ

 3.7-כ של לסךהדוחות הכספיים  לתאריך הסתכמהא' 1 שלב בפיתוח שהושקעה
תקופת הרצה  לאחרמיליארד דולר(.  1.7-כ, חלק השותפות 100%) דולר מיליארד

ממאגר לוויתן;  הטבעי הגז זרמתה החלה 2019בדצמבר,  31 ביום החלהראשונית, 
 The Nationalמכירת גז טבעי לירדן תחת הסכם החלה 2020 ,בינואר 1 ביום

Electric Power Company הטבעי הגז הזרמת החלה 15.1.2020 וביום( נפקו - )להלן 
לפרטים ( אושן בלו - להלן, (Blue Ocean Energyתחת הסכם  למצרים מהמאגר

 .להלן 1'יב12 באור ראהלמכירת גז טבעי לירדן ומצרים  מיםבדבר הסכ
 

 ולייצוא המקומי למשק טבעי גז אספקת כוללת לוויתן מאגרשל  לפיתוח התכנית
למשק המקומי  קונדנסטגז טבעי לשנה וכן אספקת  BCM 21כולל של  בהיקף

 :כדלקמן שעיקריה(, התכנית או הפיתוח תכנית - זה בסעיף להלן)
 
ימית -יחוברו בצנרת תתש ראשונות בארותההפקה הכוללת שמונה  מערכת .1

בים  הממוקמתהפלטפורמה(,  - לפלטפורמה קבועה )להלן בסעיף זה
ח /37בתחומי המים הטריטוריאליים של ישראל, בהתאם להוראות תמ"א 

הגז  יוזרםותקנו מערכות הטיפול בגז ובקונדנסט. מהפלטפורמה יושעליה 
לחוף לנקודת הכניסה הצפונית של מערכת ההולכה הארצית של נתג"ז כפי 

וזרם ינקודת החיבור לנתג"ז(. הקונדנסט  - ח )להלן/37שהוגדרה בתמ"א 
חובר לצנרת דלקים קיימת של ילצינור הגז, ו ובמקביללחוף בצינור נפרד 

קצא"א( המובילה למתחם המיכלים  - חברת קו צינור אירופה אסיה )להלן
 לנפט זיקוק בתיתש"ן( ומשם ל - של חברת תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן

 בז"ן(.  - "מ )להלןבע
 

א' 1השלמת שלב  לאחרלשנה  BCM21-כ לספק מיועדת ההפקה מערכת .2
 . פורט להלןכמב' של תכנית הפיתוח, 1ושלב 
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 
 )המשך( יםרציו  משותפת עסקה .ד

 
 )המשך( לויתן מאגר לפיתוח תכנית .1

 
 פיתוח של מאגר לוויתן: )המשך(ה תכנית )ב(

 
בשני שלבים, בהתאם לבשלות השווקים  מיושמתהפיתוח  תוכנית .3

 הרלוונטיים, כמפורט להלן: 
 

הפקה תת ימיות,  בארותהנוכחי, שבמסגרתו נקדחו ארבע  השלב -א' 1 שלב
ימי המקשר בין בארות ההפקה והפלטפורמה, -תת הפקה ךמער הוקם

הפקת הגז  יכולתומתקנים יבשתיים נלווים.  החוף אלוהוקמו מערך הולכה 
 בשנה.   BCM 12-כבשלב זה היא 

 
-, מערכות תתותנוספ הפקה בארותארבע  תחילהכלול ל צפוי -ב' 1שלב 

ימיות נלוות, והרחבת מתקני הטיפול בפלטפורמה באופן שיגדיל את יכולת 
-כשל  כוללסך לנוספים לשנה ) BCM9-כב מערכתהכוללת של ה הגז הפקת

BCM21 .)טרם התקבלה על הכספיים ותאישור הדוח נכון למועדכי,  יצויין ,
 ב'.1ידי שותפי לוויתן החלטת השקעה סופית לפיתוח שלב 

 
הפקה  ובמהלך חיי הפרויקט יידרשו קידוחי הפקה נוספים שיאפשר כי יצוין .4

 .להלן( 6 פסקה" ראה 8"לוויתן  והפקה פיתוח קידוח לענייןבהיקף הנדרש. 
 

 תהפיתוח עומד לתכנית ובהתאם, הכספיים הדוחות אישור למועד נכון .5
 BCF-כ"ז על נתג שלההולכה  למערכת לוויתןמפרויקט  הגזאספקת  יכולת

 יום. ל 1.2
 

לב להיקף ההפקה ממאגר לוויתן ולביקושים במהלך המחצית  בשים .6
ועל מנת לשפר את היתירות במערכת ההפקה  2021הראשונה לשנת 
פיתוח והפקה נוסף, אשר  קידוחאת ביצועו של  להקדיםהמליצה המפעילה 

 12.7.2021. בהתאם, ביום 2022תוכנן להתבצע בשנים מאוחרות יותר לשנת 
הודיעו שותפי לוויתן כי קיבלו החלטה בדבר ביצוע קידוח פיתוח והפקה 

-כשל  תקציב(, בהקידוח - )להלן דרוםלוויתן  I/14בשטח חזקת  8לוויתן 
( )כולל השלמה דולר מיליון 112-כ השותפות חלק, 100%)מיליון דולר  248

הדוחות של מאגר לוויתן(. נכון למועד  הקייםוחיבור למערך ההפקה 
, חלק השותפות 100%דולר ) יליוןמ 19.1-סך של כ בקידוחהכספיים הושקע 

 במאגר ההפקה קידוחי ממערך כחלק ישתלב הקידוחמיליון דולר(.  8.7-כ
 הנדרשות התשתיות יוקמו, בנוסף. הפיתוח תכנית במסגרת וזאת, לוויתן

ימית -התת ההפקה למערכת הקידוח של חיבורו לשם לוויתן בחזקות
. המפעילה עדכנה כי פעולות ההשלמה וחיבור לוויתן פרויקט של הקיימת
 הקידוח. 2023למערכת ההפקה יתבצעו, ככל הנראה, בתחילת שנת  הקידוח
 בכפוף וזאת, 2022 שנת של בשני הרבעון במהלך להתחיל צפוי כאמור

קבלת כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, לרבות האישורים הנדרשים ל
המשרד(  - מהממונה במשרד האנרגיה ומהמשרד להגנת הסביבה )להלן

 לביצוע הקידוח.
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 
 )המשך( יםרציו  משותפת עסקה .ד

 
 )המשך( לויתןתכנית לפיתוח מאגר  .1

 
 :לוויתן ממאגר ההפקה היקף להגדלתחלופות שונות  בחינת (ג)

 
, בוחנים שותפי לוויתן חלופות שונות הכספיים הדוחות אישורנכון למועד 

בשנה,  BCM21-כ להיקף של הוהגדלת קצב ההפק לויתןשל מאגר  ב'1שלב  לפיתוח
(. אפשרויות הפיתוח עשויות לכלול FIDבמטרה לקבל החלטת השקעה סופית )

הזרמת הגז הטבעי ממאגר לוויתן לצרכנים נוספים פיתוח והרחבה של תשתיות. 
במצרים  הקיימיםלמתקני ההנזלה  בשווקי היעד ובראשם לשוק המצרי, אספקה

( לצורך FLNGהנזלה צף ) וקידום האפשרות להנזלת הגז הטבעי באמצעות מתקן
  הגלובאליים.שיווקו לשווקים 

מתקן הנזלה  לקדםשותפי לוויתן  ממשיכים הכספיים הדוחות אישור למועד נכון
. הנדרשים הרגולטוריים האישורים קבלת לרבות, לוויתן פרויקט עבור (FLNGצף )

הינה חברה  Exmar NV(Exmar בינייםבהסכם  לוויתן שותפיהתקשרו  זו במסגרת
, LNG -ה של הערך שרשרת כלבבלגיה, המתמחה ב ציבורית הנסחרת ביורונקסט

  ((LPGמעובה ) ילרבות, הנזלת הגז, שינועו וגיזוזו וכן בתחום שינוע גז פחמימנ
 . FEED ביצוע לצורך

 
 :עמוקות מטרות (ד)

 
בוצע ניתוח של עיבוד מחדש של סקרים סייסמים, בין היתר,  2019במהלך שנת 

בחזקות לוויתן )להלן: "עיבוד הנתונים בקשר עם קידוח חיפוש למטרות העמוקות 
מחדש"(, אשר בעקבותיו הוגדרה מטרה עמוקה חדשה בשטח חזקות לוויתן מסוג 

(. בנוסף, העלה ניתוח עיבוד isolated carbonate buildupמבנה קרבונטי מבודד )
המטרות העמוקות שהוגדרו  שתיהנתונים מחדש כי יש לסווג ולהגדיר מחדש את 

ימית קלאסטית -זקה, לכדי מטרה אחת מסוג תעלה תתבעבר בשטח הח
(submarine clastic channel .)"להלן יחד: "המטרות החדשות( ) 

דוח הערכת משאבים מנובאים בחזקות,  NSAIהתקבל מחברת  2020בחודש ינואר 
( Best Estimateעל פי הדוח, האומדן הטוב ביותר ) 2019בדצמבר,  31 מעודכן ליום

מיליון חביות,  155.3-כוב  BCM 4.5-במבנה הקרבונטי לגז ונפט מוערכת בכ
( בתעלה הקלסטית  לגז ולנפט Best Estimateבהתאמה. והאומדן הטוב ביותר )

בדצמבר,  31 ליום נכוןמיליון חביות, בהתאמה.  223.9-כוב BCM 6.5-מוערכת בכ
 אי בדבר להלן' ט סעיף ורא האמור בדוח הובאו אשר בפרטים שינוי חל לא, 2021

 .עתודות בהערכת וודאות
את האפשרות,  לבחון השותפות בכוונתנכון למועד אישור הדוחות הכספיים, 

 ובפרט) החזקה בשטח שזוהו העמוקות החיפוש מטרותשל  וחיפוש קידוח, לאיפיון
 (.קרבונטי מבנה מסוג מטרה
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 )המשך( וגזהשקעות בחיפושים והפקה של נפט  -: 12באור 
 
 בקפריסין 12 בלוק .ה

 
 במאגרמהזכויות  30% -, לפיו מחזיקה השותפות ב ןהסכם זיכיו קייםשותפות ל (א

 , שבשטח המים הכלכליים של קפריסין.12בלוק ב אפרודיטה
 

, הודיעה השותפות, ביחד עם שותפיה במאגר אפרודיטה לממשלת 2015בחודש יוני  (ב
 מוצע לפיתוח מאגר אפרודיטה. קפריסין, על הכרזת מסחריות ומתווה

 
לבין  השותפים( - )להלן הזיכיון בהסכםהזכויות  ותנחתם בין בעל 2019 ,בנובמבר 7 ביום (ג

במסגרתו שונה, התיקון להסכם הזיכיון(,  -)להלן ממשלת קפריסין תיקון להסכם הזיכיון 
פובליקת בין היתר, מנגנון החלוקה של תפוקת הגז הטבעי מהמאגר בין השותפים לבין ר

 (Exploitation License)קפריסין, במקביל לכך, הוענק לשותפים רישיון הפקה וניצול 
 תוכנית הפיתוח(. - רישיון ההפקה( ואושרה תוכנית פיתוח והפקה למאגר )להלן - )להלן

במסגרת הסכם הזיכיון, התחייבו השותפים, בין היתר, לעמוד באבני הדרך העיקריות 
 כדלקמן: לקידום פיתוח המאגר,

 
והשלמתו  הפיתוח כניתולת בהתאם הרישיון בשטחפיתוח /הערכה קידוח ביצוע .1

. ביום 2021, קרי, עד לחודש נובמבר ההפקה רישיון קבלת מועדחודשים מ 24בתוך 
התקבל אישור ממשלת קפריסין בדבר הארכת מחויבות  2021, באוקטובר 13

 .2022קרי, עד לחודש נובמבר חודשים נוספים,  12 -השותפים לביצוע הקידוח ב
 ( )להלןFront End Engineering Design - FEEDהתכנון ההנדסי המפורט ) השלמת .2

- FEED העברת התוצרים בהתאם לתכנית הפיתוח וקבלת החלטת השקעה ,)
חודשים מיום קבלת רישיון ההפקה )קרי עד  48( לפיתוח המאגר, תוך FIDסופית )

 (.2023לחודש נובמבר 
יהיו השותפים זכאים  בהתקיימם אשר מסוימים תנאיםנקבעו  הזיכיון בהסכם .3

, כאשר המועד האחרון לקבלת כאמורלקבלת אורכה לצורך עמידה באבני הדרך 
שנים מיום קבלת רישיון ההפקה. יצוין  6( יהא בתום FIDהחלטת השקעה סופית )

לביטול הזיכיון, עמידה באבני הדרך שהוגדרו בהסכם הזיכיון תהווה עילה -כי אי
 ח עליון" )כהגדרתו בהסכם הזיכיון(.ואלא אם זו נבעה מ"כ

 
יצוין כי במסגרת התיקון נערכו בהסכם הזיכיון שינויים ועדכונים נוספים, בין היתר,  עוד (ד

בנוגע להעברת זכויות על ידי הצדדים, אישור תוכנית עבודה ותקציב שנתי, אופן אישור 
, אופן חישוב ההוצאות שונות, שינויים בקשר לעילות שינויים בתוכניות ובתקציבים

כיון, הסדרים בנוגע להבטחת האטימה, הפירוק והפינוי של קידוחים ומתקנים ילביטול הז
 . 'וכובסיום תקופת הזיכיון, 
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אישרה ממשלת קפריסין את תכנית הפיתוח וכן הזיכיון  להסכםבמועד חתימת התיקון  (ה

שנים נוספות.  10שנה עם אפשרות הארכה בעד  25העניקה רשיון הפקה לתקופה של 
, והתקדמות בהיבטים FEED -, כפופה לעדכונים לאור תוצאות ההפיתוח תוכנית

הפקה צף ו טיפולהקמת מתקן כוללת  התכנית. של הפרויקט והפיננסיים המסחריים
 תחילהליום,   MMCF 800-כ, בעל יכולת הפקה מקסימלית משוערת של הרישיוןבשטח 

הערכה עדכנית ל בהתאםשוק המצרי. לימי -ומערך הולכה תת הפקהבארות  5באמצעות 
תכנות ישל המפעילה, שנמסרה לשותפות ולממשלת קפריסין, ובטרם סיום בדיקות ה

, העלות המשוערת של תוכנית הפיתוח, ללא FEED -הליות, לרבות ביצוע כלכ-יותטכנ
דולר מיליארד דולר  3-עד כ 2.5-כהצנרות אל שווקי היעד, מוערכת ב  התקנתעלות 

 העבודה לתוכנית המוערך התקציב (. דולר מיליון 900-כ עד 750-כ השותפות חלק, 100%)
 חלק, 100%) דולר מיליון 150 -200-כ הוא סופית השקעה החלטת קבלת למועד עד

גיבוש תוכנית הפיתוח והגעה לשלב של קבלת החלטת  (. דולר מיליון 60-45-כ השותפות
ביצוע קידוח הערכה/פיתוח להשקעה סופית לפיתוח מאגר אפרודיטה כפופים, בין היתר, 

A-3  אפרודיטה(הערכה הקידוח  - ( )להלן3A-3 עד לחודש נובמבר )ולנוסף  2021- FEED ,
הסדרים מסחריים לפיתוח הצנרות לייצוא, חתימה על הסכמים לאספקת גז טבעי 

ים וכן ביצוע הסדרים יוהתקיימות התנאים המתלים באותם הסכמים, אישורים רגולטור
כוללות עלויות בגין פיתוח והקמת  ןאינ כאמורמימוניים. יצוין כי, העלויות המשוערות 

 אפרודיטה. לייצוא הגז הטבעי ממאגר תצנר
 

בהמשך לאמור לעיל, השותפים במאגר אפרודיטה פנו לממשלת קפריסין לאשר שינויים  (ו
, שעיקרם בקשה 7.11.2019בתוכנית העבודה שנקבעה במסגרת תוכנית הפיתוח מיום 

עד לחודש  A-3חודשים את מחוייבותם לביצוע קידוח ההערכה  12לדחות לפרק זמן של 
התקבל אישור ממשלת קפריסין לדחיית  2021באוקטובר,  13 . ביום2022נובמבר 

חודשים נוספים, קרי, עד לחודש  12 -מחוייבות השותפים לביצוע הקידוח האמור ב
 .2022נובמבר 

 האפשרות לרבות, נוספות פיתוח חלופות בוחנים אפרודיטה במאגר השותפים, כי יצוין
, סמוכים נכסים של פיתוח תוכניותאו /ו קיימים מתקנים עם המאגר פיתוח את לשלב

 .לוויתן מאגר של אלו לרבות, קפריסין ו/או ישראל, במצרים
 

כמו כן, השותפים במאגר אפרודיטה הגישו לממשלת קפריסין תוכנית עבודה ותקציב  (ז
( אשר לגביהם טרם התקבל אישור 100%מיליון דולר ) 32-כבהיקף של  2022לשנת 

נכון . A-3ממשלת קפריסין. יצוין כי, תקציב זה אינו כולל את עלות ביצוע קידוח הערכה 
, אין ודאות בנוגע לאישור תוכנית העבודה והתקציב הכספיים הדוחותלמועד אישור 

 ידי ממשלת קפריסין.-האמור על
 

 בתמורה. קפריסין של הרפובליקה לטובת ביצוע בותער החברה העמידה 2013 בשנת (ח
 אלפי 368-כ של בסך דלק לקבוצת ערבות עמלת השותפות משלמת הערבות להעמדת

 . הערבות העמדת ממועד שנים 25 עד וזאת לשנה דולר
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קפריסין, ואחוזים מאגר אפרודיטה מצוי ברובו המכריע בשטח המים הכלכליים של  (ט

( אשר מצוי בשטח המים הכלכליים של ישי רישיון - ישי )להלן/370בודדים בשטח רשיון 
 פניות הן מהשותפים ברשיון קיבלו, השותפים במאגר אפרודיטה כי יצוין עודישראל. 

ישי והן ממשרד האנרגיה לגבי הצורך בהסדרת זכויות הצדדים כאמור טרם קבלת החלטה 
ין נתון יעל פיתוח מאגר אפרודיטה. עמדת השותפים במאגר אפרודיטה היא כי הענ

לסמכות הממשלות וכי הם יפעלו בהתאם למנגנון להסדרת זכויות הצדדים ככל שייקבע 
, בהמשך למגעים שהתקיימו בין כן כמוי. ידי הממשלות ובהתאם לדין הבינלאומ-על

 ,במרס 9 ביוםממשלות ישראל וקפריסין להסדרת זכויות הצדדים במאגר אפרודיטה, 
 במאגר השותפים את המנחה עקרונות מכתב על כאמור הממשלות תמוח 2021

 גלישת סוגיית להסדרת ישיר ומתן משא לנהל ישי ברישיון הזכויות בעלי ואת אפרודיטה
 ,בפברואר 6. ביום ומתן המשא לניהול זמנים ולוחות עקרונות הכולל, רודיטהאפ מאגר
לשותפים במאגר אפרודיטה ולחברות  ישראל מדינת שלהודיעה שרת האנרגיה  2022

 ,2022 ,במרס 4 יחתם הסכם לחלוקת רווחים עד ליוםילא  אםישי, כי  רישיוןהמחזיקות ב
בעניין זה יעבור לניהולן של ממשלות ישראל וקפריסין. נכון למועד אישור  ומתן המשא

 . להסכמות הגיעו שהצדדים מבלי חלף כאמור הסכם לחתימת המועדהדוחות הכספיים, 
 

 תנין I/16-ו כריש I/17זכויות בחזקות  .ו
 

ונובל למכור את כלל  השותפותעל  היהפי מתווה הגז, -להלן, על 1'יד בסעיףכאמור  .1
 מהמועד"כריש",  לא יאוחר -זכויותיה בחזקות שבשטחן מצויים מאגרי הגז "תנין" ו

 נחתם, 2016באוגוסט,  16 ביוםחזקות. ההקובע  והכל בהתאם לתנאי מתווה הגז ולתנאי 
 .Ocean Energean Oil and Gas Ltd חברתהמוכרת( לבין  -הסכם בין השותפות )להלן 

 בהתאם'יאן(, למכירת כלל זכויות השותפות ונובל בחזקות, אנרג אווכשת הר -)להלן 
 40סך של  לשותפות הרוכשת שילמה העסקה השלמת במועד. בהסכם שנקבעו לתנאים

 לשותפות משולמת, דולר מיליון 108.5 של כולל בסכום, התמורה יתרתמליון דולר. 
 ובתוספתאו הלוואה(  השנתיים התשלומים -)להלן  שווים שנתיים תשלומים בעשרה
 התמורה כללה בנוסף. 2018 מרס מחודש החל בהסכם שנקבע ובשיעור במנגנון ריבית
תמלוגים בקשר עם גז טבעי וקונדנסט שיופקו  קבלתמכירת החזקות מתן זכות ל עבור

לפני תשלום היטל רווחי נפט מכח חוק מסוי רווחים  - 7.5%מהחזקות, בשיעור של 
 - 8.25%ההיטל( בקשר לחזקות, ובשיעור של  -)להלן  2011-התשע"אממשאבי טבע, 

אשר הועברו  על תמלוגי לתשלום התחייבותתחילת תשלום ההיטל, וזאת בניכוי  ממועד
 לחובת ובהתאם לחלקה ביחס המוכרת התחייבה להןלרוכשת במסגרת ההסכם 

 .התמלוגים לבעלי תשלומים
 

נים בנוגע למשאבים המיוחסים למאגרי כריש, למיטב ידיעת השותפות, הנתונים המעודכ
 17 המאגרים( פורסמו לאחרונה על ידי אנרג'יאן ביום - תנין וכריש צפון )להלן בסעיף זה

, עתודות גז טבעי 2021בדצמבר,  31 . על פי דיווח זה כוללים המאגרים ליום 2022 ,במרס
2P  100.2-כבהיקף של BCM מיליון חביות. בנוסף,  101.3-ונוזלים פחמימניים בהיקף של כ

כמו כן,  בשנה. 7.8BCM-כציינה אנרג'יאן כי כושר ההפקה והטיפול של מתקניה יגיע ל
 92.5%-, הושלמו כ2021בדצמבר,  31 דיווחה אנרג'יאן כי נכון ליום 2022 ,בינואר 18 ביום

צפוי מעבודות הפיתוח של מאגר כריש. וכי מועד תחילת הפקת הגז הטבעי ממאגר כריש 
 .2022במהלך המחצית השנייה של שנת 

 
כי, בעקבות העיכובים במועד תחילת ההזרמה מהמאגרים וחוסר הוודאות באשר  יצוין

למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגר זה, עשוי להיווצר בחודשי השיא, בהם הביקוש 
לגז טבעי בשוק המקומי ובשווקי הייצוא עודף ברמת הביקושים לעומת יכולת ההפקה 

שותפי לוויתן לספק את הביקוש בשוק  ממאגרי לוויתן ותמר. במקרה זה, יתכן ויידרשו
המקומי על חשבון כמויות המיועדות לייצוא. לפרטים אודות התיקון להסכם הייצוא 

 .'ד1'יב12 באורלמצרים ראו 
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התקשרה עם מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי על מנת לאמוד את השווי ההוגן השותפות 
של התמלוגים והתשלומים השנתיים הנותרים. להלן פרמטרים עיקריים מתוך הערכות 
השווי ששימשו למדידת התמלוגים והתשלומים השנתיים: שיעור היוון לתשלומים 

שנאמד לרכיב התמלוגים  )לפני מס( שיעור ההיוון ;(7.25%: 2020) 6.5%-השנתיים נאמד ב
מועדי הפקת הגז מחזקת כריש: החל מרבעון שלישי של  ;(12%: 2020) 13.5%-נאמד ב

 BCM 3.59-כשנתי ממוצע מחזקת כריש:  ; תחזית קצב הפקה2042ועד שנת  2022שנת 
מיליון חביות  4.74-כגז טבעי; קצב הפקת קונדנסט שנתי ממוצע מחזקת כריש של 

;תחזית קצב 2037ועד לשנת  2028משנת  החלמועדי הפקת הגז מחזקת תנין: קונדנסט;
גז טבעי; קצב הפקת קונדנסט שנתי  BCM 2.65-כהפקה שנתי ממוצע מחזקת תנין: 

הסך הכולל של המשאבים  מיליון חביות קונדנסט; 0.42-ממוצע מחזקת תנין של כ
רכת השווי למדידת המותנים של גז טבעי ושל ונוזלים פחממנים ששימשו את הע

 בהתאמה.  101.3MMBBL-כוב 100.2BCM-כהתמלוגים נאמדו ב
 

 מיליון 82.7-כ: 2020מיליון דולר  ) 26.4-כסעיף הכנסות מימון בתקופת הדוח כולל סך של 
התמלוג מהחזקות ומשערוך  שווי שערוךמיליון דולר( הנובע מ 57.3-כ: 2019 ;דולר

. העדכון כאמור נובע בעיקר מעלייה בהערכות אנרג'יאן לגבי השנתייםהתשלומים 
המשאבים המותנים בחזקות, שינוי בשיעורי ההיוון, שינוי בתחזית קצב הפקה, מחיר 

 להלן(.א' 19 באורהקונדנסט וכן בגין חלוף הזמן )ראה גם 
 

הוחלפו בין אנרג'יאן לשותפות מכתבים בקשר  2020יצוין כי, במהלך חודש אפריל 
לקבלת תמלוגים מחזקות כריש  השותפות לזכויותאנרג'יאן ביחס  שהעלתהת וטענל

ותנין. לטענת אנרג'יאן התחייבותה לתשלום תמלוגים אינה חלה בכל הקשור 
לא כל הנוזלים הפחממניים  וכן)להבדיל ממאגר כריש(  ןלהידרוקרבונים ממאגר כריש צפו

ההסכם.  עמדת השותפות,  פי לעאשר יופקו מחזקת כריש עונים להגדרת קונדנסט 
פי ההסכם, מסמכי התמלוג והרישום בספר -, הינה כי עלהמשפטיים בהתבסס על יועציה

הנפט, חובתה של אנרג'יאן לתשלום תמלוגים חלה בכל הנוגע לגז טבעי וקונדנסט 
אשר עתידים  שיופקו מהחזקות, לרבות ממאגר כריש צפון, וכי כלל הנוזלים הפחממניים

 שבשטח החזקות מהווים קונדנסט כהגדרתו בהסכם. המאגריםלהיות מופקים מ
 

 בגין( "Financial Closing)"ידי אנרג'יאן -בהסכם, כי בהשגת מימון פיננסי על נקבע עוד
עלויות השלב הראשון של תכנית הפיתוח המאושרת בכריש ותנין, תחול על אנרג'יאן 

 .התמורה חובת תשלום מיידי של יתרת
מיליארד  2.5הודיעה אנרג'יאן על הנפקת אג"ח בסכום כולל של  2021באפריל,  30 ביום

בעקבות האמור פנתה השותפות לאנרג'יאן . לחשבונותיה שחרור כספי ההנפקה עלדולר ו
 של הדרישתבדרישה לתשלום מיידי של יתרת התמורה, בהתאם להוראות ההסכם, אך 

 השותפות נדחתה בטענה כי התנאי לביצוע תשלום מיידי של יתרת התמורה לא התקיים. 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, שוקלת השותפות נקיטת הליכים משפטיים בעניין 

 2021מאי  בחודשזה כנגד אנרג'יאן. יצוין כי, במסגרת תכתובת שנערכה בין הצדדים 
טתה היא פועלת תחת תנאי אירוע "כוח עליון" הודיעה אנרג'יאן לשותפות כי לשי

 ימים.  90-מ יותראשר צפוי להימשך ו)כהגדרתו בהסכם( הנובע מממשבר הקורונה 
אנרג'יאן לשותפות כי תדחה את ביצוע  הודיעה 2022, במרס 24 ביום, המאזן תאריך לאחר

לעמדת השותפות אין  כוח עליון כאמור. אירוע מתקיים כי בטענה החמישי התשלום
התקיימו כאמור התנאים שנקבעו בהסכם  ואףלאנרג'יאן עילה לעיכוב התשלום כאמור, 

 לביצוע תשלום מיידי של מלוא יתרת התמורה כמפורט לעיל. 
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 )המשך( תנין I/16-ו כריש I/17זכויות בחזקות  .ו
 
 -צד ג' )להלן להחברה ודלק אנרגיה  מכרו במסגרתה עסקה הושלמה 2020, ביולי 8 ביום .2

ת כריש וחזקלרגיה לתמלוגי על ביחס נכל זכויותיהן של החברה ושל דלק א אתהרוכשת( 
 318-סך של כל בתמורה( פיתוח כהן ושל השותפותותנין )לא כולל זכויות לתמלוגים של 

רגיה בהתאם לשיעור החזקתן נרה לבין דלק אבין החב מתחלקתש"ח. התמורה  מליוני
 נתבשהקבוצה  רשמה(. לאור זאת אנרגיה דלק - 75%ו חברה - 25%) עלבזכות לתמלוגי 

 ש"ח. מליוני 44-כ של בסך( המס השפעתהפסד )לאחר  2020
 

 "עסקת "ים תטיס .ז
 

"נועה". ההפקה ממאגר ים  -ו"אשקלון"  ותחזקה בשטחי נמצאת"ים תטיס"  משותפת העסק
. המאגרים (Depletionבעקבות מיצוי ) 2019בחודש מאי  והסתיימה 2004תטיס החלה בשנת 

משמשים את  אשר, עיקר שימושם של נכסי הפרויקט הכספיים ותהדוח אישורנכון למועד 
כי בעלי הזכויות  יצויין תשתית למאגר תמר.שותפי תמר )פסקה ב להלן( הינו אספקת שירותי 

לכל תקופת חזקת תמר )ראה סעיף ב  תטיס ים בפלטפורמתבחזקת תמר רשאים להשתמש 
להלן(, לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר תמר, בכפוף לתנאים שנקבעו 

  במתווה הגז.
 
 החברה, שברון( בין השותפות, ההסכם - זה בסעיףנחתם הסכם )להלן  2020 ,במאי 3 ביום (1

 הגז אספקת, במסגרתו(, לאספקת גז טבעי רציו - שותפות מוגבלת )להלן - אנרגיותורציו 
 ואשרושברון(  השותפות)קרי:  תטיס ים בפרויקט השותפים לוויתן שותפי ידי על תבוצע

 והן( תטיס ים הסכם - )להלן תטיס ים בפרויקט גז למכירת הסכם מכוח התחייבות להם
 אינה ואשר) תטיס ים בפרויקט שותפה)קרי: רציו( שאינה  בלוויתן נוסף שותף ידי-על

 (. כאמור תטיס ים הסכם מכוח מחויבת
 לוויתן פרויקט של החודשי הממוצע המחיר הינה כאמור בהסכם שנקבעה התמורה

 למחיר השווה טבעי גז מחיר קיבלה, רציו שבו באופן התחלקה התמורה, המקומי למשק
 מכח חודש אותו במהלךהמקומי  למשק שסופק( הנוכחי) טבעי גז של החודשי הממוצע
 חולקה שנותרת הכספית והיתרה, ללקוחותיהם לוויתן שותפי בין נחתמו אשר הסכמים

 איזון על שמירה איפשרה זו חלוקה. לוויתן בפרויקט חלקם לפי, לשברון השותפות בין
 .חלקם לפי בו השותפים בין לוויתן בפרויקט הגז כמויות

 
 ים תטיס: פרויקטלמתן זכויות שימוש במתקני  הסכם (2

 
 2012 ,ביולי 23בין השותפות ביחד עם יתר שותפי ים תטיס לבין שותפי תמר נחתם ביום 

 הקיימים במתקנים שימוש זכויות תמר לשותפי תטיס ים שותפי העניקו לפיוהסכם 
 (השימוש הסכם - ים תטיס )להלן בפרויקט

 חזקת של סיום או פקיעה( א: )מבין המוקדם במועד תסתייםהשימוש  הסכם תקופת
 פקיעה אזי, תטיס ים במתקני שימוש שיעשה באופן, דלית שדה יפותח בו ובמקרה תמר

 בהפקה קבועה הפסקה על תמר שותפיידי  על הודעה מתן( ב; )דלית חזקת של סיום או
  תמר. פרויקט( נטישת גתמר; ) מפרויקט גז של מסחרית

בהסכם נקבעו הוראות שונות ביחס לתקופת השימוש וביחס לסיום תקופת השימוש, 
לרבות מנגנון התחשבנות בגין שדרוגים שיבוצעו במתקנים. במסגרת מכירת יתרת זכויות 

המחתה השותפות לרוכשות את זכויותיה בהסכם  ודליתתמר  תובחזקהשותפות 
 .לעיל( 1בפרויקט תמר )ראה סעיף  פותהשימוש כשות

 ים שותפי בידי תישארנטישת המתקנים  ועלות תטיס ים מתקני על הבעלות כי, יצוין
 בתום האמורים המתקנים לערך בנוגע התחשבנות מנגנון קבענ השימוש ובהסכם, תטיס

 תמר.  מפרויקט ההפקה תקופת
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 :ימי תת וציוד בארות נטישת (3
 

הפרויקט, למעט  מתקני( של Decomissioning)בפירוק ונטישה  החלה המפעילה
 שאושרה פירוק וכנית, בהתאם לתימי-התת והציודההפקה  בארותהפלטפורמה, ולרבות 

אפשריים ו/או פירוק  עתידיים שימושים אודות, מתקיים דיון במקביל. הממונה ידי על
פרויקט  מתקניוזאת בשים לב לזיקה המתקיימת בין  תטיס יםנטישה של פלטפורמת ו

 .תמר מפרויקט ההפקהים תטיס לבין 
ידי שותפי פרויקט ים תטיס -הקידוחים והציוד התת ימי אשר אושר על תתקציב נטיש
מיליון דולר(. יצוין  103-השותפות כו החברה, חלק 100%מיליון דולר ) 196-כהוא בסך של 
-כחריגה מתקציב זה בסך של  תיתכןשהתקבל מהמפעילה,  ראשונילמידע כי, בהתאם 

סך של  תטיס ים שותפי השקיעולמועד הדוחות הכספיים  נכון(. 100%מיליון דולר ) 40
-כ של בסך הינו והשותפות החברה, חלק 100%)הוצאות נטישה  בגיןמיליון דולר  154-כ

לנטישת פלטפורמת ים תטיס  מיליון דולר(. עוד יצוין כי, תקציב זה אינו כולל תקציב 81
 ומתקן הקבלה, אשר צפויה להתבצע בתום תקופת ההפקה מפרויקט תמר.

 
 אופק ויהל רשיונות  .ח

 
( זכויות בשיעור המפעילהאו /והמוכרת  -)להלן בסעיף זה:  SOA -מהשותפות  רכשה 2019 בשנת
 תכמפעיל משמשת SOA, המצויים ביבשה. ויהל אופק נות( בכל אחד מרישיו100%)מתוך  25%

 האמורים.  הרשיונות
" 2-החלה הכניסה לקידוח "אופק 2021, האוגוסט 25המפעילה עדכנה את השותפות כי ביום 

לאור משבר הקורונה, ו, הכספיים ותנכון למועד אישור הדוחלקראת ביצוע מבחני ההפקה בו. 
תייקרות עלות השינוע של ציוד מחו"ל, הקיימים עיכובים שונים בהתחלת העבודות, כמו גם 

מיליון  21-כידי השותפים ברישיון אופק תקציב מעודכן למבחני ההפקה, בסך כולל של -אושר על
מיליון דולר(. ככל שתוצאות מבחני  10-כ, חלק השותפות בתקציב כאמור הינו 100%דולר )

י גם בתקציב מותנה ההפקה בשלב הראשון תהיינה חיוביות, השותפות תשתתף בחלקה היחס
(, אשר ישמש דולר אלפי 625-כ של בסך הינו השותפות חלק, 100%מיליון דולר ) 2.5-כבסך של 

מבחני הפקה נוספים. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם הסתיימו  4לביצוע של עד 
 מבחני ההפקה.

 
 הפרויקטים( 100%)ברמת  מותנים ומשאבים קונדנסט, טבעי גז עתודות הערכות .ט

 
 פרויקט
 וגז נפט נכסי 100%

 משאבים דוח
 מותנים משאבים וקונדנסטגז  עתודות ליום

   
Proved + Probable 

Reserves 
Proved Developed 

Producing Reserves הנמוך האומדן הגבוה האומדן 

   
 טבעי גז
(BCM) 

 קונדנסט
 מליוני)

 חביות(
 טבעי גז
(BCM) 

 קונדנסט
 מליוני)

 חביות(
 טבעי גז
(BCM) 

 קונדנסט
 מליוני)

 חביות(
 טבעי גז
(BCM) 

 קונדנסט
 מליוני)

 חביות(
           ישראל

 8.2 115.8 28.7 368.5 27.0  347.2 29.5 379.3 31.12.2021  לוויתן  ים רציו
           קפריסין

 4 56.8 10.9 128.8 - - - - )*( 31.12.2020 אפרודיטה אפרודיטה
 

 .שינוי חל לא המאזן לתאריך נכון )*(
 

ההערכות הנ"ל בדבר עתודות הגז הטבעי, הקונדנסט והמשאבים המותנים והמנובאים של גז 
טבעי ונפט בזכויות השותפות בחזקות, ברישיונות ובזיכיון לחיפושי נפט וגז מבוססות, בין 

, הנדסי ואחר שנתקבל מהקידוחים ומאת המפעילה בזכויות היתר, על מידע גיאולוגי, גיאופיסי
, אשר לגביהם לא NSAIהנ"ל. ההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של 

קיימת כל וודאות. כמויות הגז הטבעי ו/או הקונדנסט שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות 
תפעוליים וטכניים ו/או משינויים מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה מתנאים 

רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי ו/או הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים 
ו/או כתוצאה מהביצועים בפועל של המאגרים. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן 

ם של חיפושים ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקטי
 והפקה של נפט וגז טבעי.
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 בשותפות  מימון .י

 
 בונד לוויתן חוב אגרות .1

 
 בונד לוויתן דלק ידי על שהוצעו חוב אגרות הנפקת הליך ושלםה 2020 ,באוגוסט 18ביום 

( המוחזקת במלואה על ידי השותפות, לפיו SPC) ייעודית חברה(, המנפיקה -"מ )להלן בע
 מיליארד דולר.  2.25הונפקו אגרות חוב בהיקף כולל של  

הקרן והריבית של אגרות החוב הן דולריות. ריבית  בארבע סדרות. וונפקהאגרות החוב 
 30ליוני וביום  30אגרות החוב של כל אחת מהסדרות תשולם פעמיים בשנה, ביום 

 בדצמבר.
אביב בע"מ -קיבלה המנפיקה את אישור הבורסה לניירות ערך בתל 2020 ,וסטבאוג 3ביום 

הבורסה( לרישום אגרות החוב למסחר במערכת המסחר למשקיעים מוסדיים של  -)להלן 
 רצף מוסדיים(.  -הבורסה )להלן 

על ידי המנפיקה כהלוואה לשותפות בתנאים זהים לתנאי  הועמדהמלוא תמורת ההנפקה 
חתם בין המנפיקה לשותפות נ(, ובהתאם להסכם הלוואה שback-to-backאגרות החוב )

 ההלוואה(.  -)להלן 
את השותפות לצורך פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים בסך  שימשוכספי ההלוואה 

מיליון דולר בהתאם לתנאי  100הפקדת כרית בטחון בסך של למיליארד דולר,  2-כשל 
התמורה שימשה  יתרתמיליון דולר, ו 33-כהנפקה בסך של  עלויותתשלום לאגרות החוב, 

 לשימושים נוספים בהתאם לתנאי אישור הממונה. 
 

לטובת נאמן אגרות החוב )בשעבוד  השותפות שעבדהלהבטחת אגרות החוב וההלוואה, 
(, ובכלל זאת אישורי 45.34%זכויותיה בפרויקט לוויתן ) כלקבוע ראשון בדרגה את 

ההפעלה של מערכת ההפקה ואישורי הייצוא, זכויות השותפות וההכנסות מהסכמי 
זכויות השותפות בהסכם התפעול המשותף  ,מכירת הגז והקונדנסט מפרויקט לוויתן

ות, (, חלקה של השותפות בנכסי הפרויקט )לרבות הפלטפורמה, בארJOAבחזקות )
מתקנים, מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לחוף(, זכויות השותפות בחשבונות בנק 
ייעודיים, פוליסות ביטוח מסוימות ורישיונות שונים בקשר עם פרויקט לוויתן. כמו כן, 

 NBL Jordanהשותפות את המניות המוחזקות על ידה במנפיקה, בחברת  שיעבדה

Marketing Limited  ,המנפיקה  שיעבדהובחברת לוויתן מערכת הולכה בע"מ. נוסף לכך
לטובת הנאמן בשעבוד צף ראשון בדרגה את זכויותיה בכל נכסיה הקיימים והעתידיים 

על פי  .לטובת הנאמן את זכויותיה בהסכם ההלוואה ובחשבונות הבנק שלה שעיבדהוכן 
י אגרות החוב מוגבלות מסמכי המימון, התחייבויות השותפות כלפי הנאמן ומחזיק

 לנכסים המשועבדים, ללא ערבות או בטחונות נוספים כלשהם. 
השותפות לטובת הנאמן כפופים, בין היתר, לתמלוגי המדינה  יצרהיצוין כי השעבודים ש

על פי חוק הנפט ולזכויותיהם של הצדדים הזכאים לתמלוגים בגין הכנסות השותפות 
טה בשותפות. כמקובל בעסקאות מימון מסוג זה, מפרויקט לוויתן, לרבות בעלת השלי

השותפות נטלה על עצמה במסגרת מסמכי המימון תניות, מגבלות, התחייבויות 
(Covenants )מגבלות על יצירת שעבודים  :הבאות המחויבויות את, היתר בין, הכוללות

 נוספים על הנכסים המשועבדים ומכירתם; מגבלות על ביצוע מיזוג או שינוי מבני
כמפורט במסמכי ההנפקה, מגבלות על תיקון או שינוי הסכם התפעול המשותף, הסכם 
השימוש במתקנים או הסכמי מכירת הגז, כמפורט במסמכי ההנפקה; מגבלות על הגדלת 
סדרת אגרות החוב או לקיחת חוב נוסף שמובטח בנכסים המשועבדים בכפוף לעמידה 

 .במספר תנאים
 

( אשר בהתקיימם, Events Of Defaultו אירועי הפרה )במסגרת מסמכי המימון הוגדר
בכפוף לתקופות ריפוי מסוימות שהוגדרו, סייגים ותנאים, יהיה רשאי הנאמן לאגרות 

יהיה חייב( להעמיד לפירעון  -החוב )ובמקרה של דרישה של רבע ממחזיקי אגרות החוב 
את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ויהיה רשאי לפעול למימוש  מיידי

 בהיקפים אחרים חובות של( Cross Default) צולבת הפרה של במקרה לרבות, השעבודים
 .המימון בהסכמי שנקבעו

 אגרות החוב דורגו על ידי חברות דירוג בינלאומיות וחברת דירוג ישראלית. 
כאמור  להסכםים, עומדת השותפות בהתחייבויותיה נכון למועד תאריך הדוחות הכספי

 לעיל.
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 )המשך( בשותפות מימון .י

 
חתמה השותפות על מסמכי מסגרת להעמדת אשראי בנקאי  2021 ,בדצמבר 5 ביום .2

את השותפות בפעילותה השוטפת. בהתאם  לשמש המיועדשקיבלה מבנק ישראלי, 
 2021בדצמבר,  6 תקופה אשר תחל ביום במשךלתנאי מסגרת האשראי, תוכל השותפות, 

לסכום  עדארה"ב  בדולרמעת לעת הלוואות  משוךל ,2022 ,בדצמבר 6 ותסתיים ביום
 ריבית ליבור בתוספת מרווח של יישא האשראי מסגרת ניצולמיליון דולר.  100כולל של 

לשנה מהיתרה שלא נוצלה אשר תשולם  0.65%לשנה, עמלת אי ניצול בשיעור של  %2.7
 ,בדצמבר 6 ליום עד לפירעון יעמדו. אשר 0.75%בכל רבעון וכן עמלת התחייבות בשיעור 

2023. 
 

 תמלוגי על שלילי שעבודהיתר,  ביןסטנדרטיות,  התניות כוללת האשראי מסגרת העמדת
מסוימות  מגבלות(, ו'12בבאור 'יאן )כמפורט לאנרג השותפות הלוואת ועל ותנין כריש

על שינוי שליטה בשותפות ומגבלות מסוימות על ביצוע  מגסלותעל לקיחת אשראי נוסף, 
 מסוימות הלוואות עם בקשר Cross Default ארועישינוי מבני או שינוי אופי פעילותה, 

שאנרג'יאן תפרע בפירעון מוקדם עוד מציין כי, במקרה  .בהסכם שהוגדרו בהיקפים
לפי תנאי  המקורי'יאן אשר מועד פירעונם לאנרגתשלומים של הלוואת השותפות 

, זו הלוואה לפרעון האפשרי האחרוןהינו לאחר המועד  ין'אנרגשניתנה ל ההלוואה
מחצית מהתמורה נטו תשמש לפירעון מוקדם של ההלוואה והקטנת מסגרת האשראי 

 האשראי מסגרת את ניצלה טרם השותפות הכספיים הדוחות אישור למועד נכון. תאםבה
 .לעיל האמורה

 
 :תמר בונד  חוב אגרות .3

 
( בונד)תמר  ואבנר דלקידי -על שהוצעוהושלם הליך הנפקת אגרות חוב  2014מאי  בחודש

סדרות של  5, לפיו הונפקו השותפות של מלאה בבעלות( SPC) יעודית"מ, חברה בע
 מיליארד דולר 2כולל של אגרות חוב בהיקף 

, ביצעה לעילג' 12בבאור בעקבות מכירת יתרת זכויות השותפות בפרויקט תמר כאמור 
 בעבור דולר מיליון 640-כ של בסך וסופיפירעון מלא  2021השותפות בחודש דצמבר 

אגרות החוב אשר היו מובטחות בשעבודים על זכויות השותפות בפרויקט  קרן יתרת
 תמר. 

 
 :'א סדרה חוב אגרות .4

 
"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה ש 1,528,533,000הנפיקה השותפות לציבור  2016 דצמבר בחודש

 החוב אגרות. 31.12.2021א', אשר נרשמו למסחר בבורסה ואשר מועד פרעונן הינו 
 ריבית נשאו והן ההנפקה במועד הדולר לשער צמודות, הנקוב לערכן בתמורה הונפקו
הנפקה  עלויותהתמורה שהתקבלה בניכוי  סך. 4.50% של בשיעור קבועה שנתית

 שנתלרכישה עצמית שאושרה במהלך  לתכנית בהתאםדולר.  מיליון 392.6-בכ הסתכמה
ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה  18,863,393השותפות ביצעה רכישות עצמיות בסך של  2020

ביצעה רכישות  השותפות 2021בשנת  מיליון דולר. 5-כא' בתמורה כוללת בסך של 
מיליון  20-כש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה א' בתמורה לסך של  76,006,633של  בסך עצמיות

 דולר. 
 375.4-כבסך של  2021בדצמבר,  31 ביום במועדה נפרעה' א סדרהקרן אגרות החוב  יתרת

 מיליון דולר.  
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 לוויתןאגרות חוב על ידי דלק תמלוג על  הנפקת .אי
 

הושלם הליך הנפקת אגרות חוב למשקיעים מסווגים זרים וישראלים  2020 ,באוקטובר 28 ביום 
 הובטחה, אשר אנרגיה דלק, חברה בת של (המנפיקה -)להלן  בע"מ לוייתן על תמלוג דלקידי -על

 -לבעלות המנפיקה )להלן  שהועברובשעבוד של זכויות לקבלת תמלוגי על מפרויקט לוויתן 
מיליון דולר ע.נ..  180בסדרה אחת בהיקף כולל של  הונפקוהחוב  אגרות. (לוויתן על מלוגת

ריבית  נושאות והן)בתשלום אחד(,  2023 ,בדצמבר 30ביום  הואמועד פירעון אגרות החוב 
החוב  אגרות ריבית. (10.1%-)שיעור אפקטיבי כ 7.494%בשיעור של  ועהקב שנתית דולרית

 בדצמבר. 30ליוני וביום  30תשולם פעמיים בשנה, ביום 
 

( בתמלוג על לוויתן ובזכויות 75%( ודלק אנרגיה )25%פי מתווה העסקה, זכויות החברה ) על
 אגרות נאמן לטובת ושועבדו המנפיקה לבעלותבמועד השלמת העסקה  הועברוהנלוות לתמלוג 

, לצורך בנוסף. של אגרות החוב הפירעון(, להבטחת ההנפקה נאמן -בהנפקה )להלן  החוב
הבטחת תשלומי הריבית, הפקידה המנפיקה בחשבון בנק המשועבד לטובת נאמני ההנפקה 

 .דולר( מליוני 14.1-כ - 2021בדצמבר,  31)נכון ליום  דולר מליוני 21-כרית ביטחון בסך של כ
 הדירוג של אגרות החוב הוא. דולר מיליון 12-כ של בסך הסתכמו חיתוםהו הנפקהה הוצאות

‘B+’ בסולם הדירוג הבינלאומי של סוכנות הדירוגFitch .  
 

 התחייבויות, מגבלות, תניותבעסקאות מימון מסוג זה, במסגרת מסמכי ההנפקה נקבעו  כמקובל
(Covenants ועילות להעמדת אגרות החוב לפירעון )הכוללים, בין  ולמימוש השעבודים מיידי

כל ההכנסות הנובעות מתמלוג על לוויתן בחשבון  את היתר את התחייבות המנפיקה להפקיד
 בטחון כרית לשמורכנסות המשועבד לטובת נאמן ההנפקה אשר כפוף למפל תשלומים, הה

כהגדרתה  (Interest Coverage Ratio)יחס כיסוי ריבית  לעמוד באמת מידה שלו ריבית לתשלומי
 (. 2.2-כהיחס הזה עמד על  2021בדצמבר,  31 ליום) 1.2 -במסמכים, כך שיחס זה לא יפחת מ
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 

 
  מפרויקט לוויתן טבעי גז לאספקת התקשרויות .בי

 : לוויתן פרויקט .1
 :לוויתן מפרויקט טבעי גז למכירת הסכמים (א

 
 לוויתןפרטים תמציתיים בדבר ההסכמים לאספקת גז טבעי מפרויקט  להלן

 אישור במועדבתוקף  שהם, לוויתןידי השותפות, יחד עם יתר שותפי -שנחתמו על

 :1הכספיים הדוחות

                                                           
 שהסתיימו הסכמים וכן, מזדמןעל בסיס  שהינם, לוויתן מפרויקטטבעי  גזבטבלה אינם כוללים הסכמים לאספקת  הנתוניםכי,  יצויין 1

 (.להלן ב)פסקה  החשמל חברת עם הסכם לרבות
 במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז עשויה להסתיים במועד בו סופקה ללקוחות הכמות החוזית המירבית הקבועה בהסכם. 2
 הלקוחותבמשך תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו  ותכמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי לוויתן לספק ללקוח 3

לרכוש הינה נמוכה מכמות זו. יצוין, כי קיימים הסכמים בהם נקבע מנגנון לפיו הרוכש יהא רשאי להגדיל/להפחית את הכמויות הנרכשות 
יצוין כי, במספר הסכמים  עוד)לרבות הכמות המירבית הכוללת( עד למועד הקבוע בהסכם, בהתאם לצרכיו ולהוראות שנקבעו בהסכם. 

 לאספקה.לא נקובה כמות מירבית 
 .המתלים התנאים כל בהם התקיימו טרם אשר הסכמים כוללים בטבלה הנתונים 4
( )הן תחת ההסכמים המופיעים בטבלה והן תחת הסכמי 100%) 31.12.2021יצוין כי, סך הכמות הכוללת שסופקה מפרויקט לוויתן עד ליום  5

SPOT ,כ( עומדת על שהסתיימו והסכמים-BCM 18. 

 2ההסכםתקופת  תחילת אספקה מועד הלקוח

 חוזיתכמות 
 רביתימ

כוללת 
לאספקה 

(100% )

(BCM)3 

 הכמות
 הכוללת
 עד שסופקה
 ליום

31.12.2021 
(100% )

(BCM) 

 בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

יצרני חשמל 

 4פרטיים

, או מועד תחילת 2020
ההפעלה המסחרית של 

ח של ותחנת הכ
ת )לפי והרוכש

 המאוחר(.

מההסכמים הם לתקופה קצרה של  חלק
עד כשנתיים וחצי, ויתרתם לטווח ארוך 

 שנים.  25עד  14של 
מההסכמים מעניקים לכל אחד  חלק

מהצדדים אופציה להארכת ההסכם 
במידה ולא נרכשת הכמות הכוללת 

 הקבועה בהסכם 

הגז  מחירנוסחת ההצמדה של  3.2-כ 40-כ
ההסכמים על  במרביתמבוססת 

חשמל, וכוללת "מחיר תעריף ייצור ה
 רצפה". 

 
 קיים טווח קצרי הסכמים במספר

 .מוצמד שאינו קבוע מחיר
 

 ותלקוח
 םתעשייתי

עד  5מההסכמים הם לתקופה של  חלק 2020
ויתרתם לתקופה קצרה של עד  יםשנ 15

 כשנתיים. 
 

ההסכמים לא מוקנית לצדדים  במרבית
 אופציה להארכת תקופת ההסכם. 

 

 ההסכמים במרביתנוסחת ההצמדה  0.7-כ 5-כ
מבוססת בחלקה על הצמדה למחירי 

( ובחלקה לתעריף Brentהברנט )
 ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".
קיימת הצמדה חלקית גם למדד 

מרווח הזיקוק ולמדד התעו"ז הכללי 
 ידי רשות החשמל.-המפורסם על

הסכם ייצוא 
– NEPCO  
 המתואר(
)ד(  פסקהב

 (להלן

 שנים. 15 2020
 

נקבע כי במקרה שהרוכשת לא  בהסכם
תרכוש את הכמות החוזית הכוללת 

תקופת  תוארךבתקופה הבסיסית, 
  האספקה הבסיסית בשנתיים נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה  4.6-כ 45-כ

 וכוללת (Brentלמחירי הברנט )
 ".  רצפה"מחיר 

 

הסכם ייצוא 
   בלו אושן –
 המתואר)
( ד) פסקהב

 (להלן
 

 שנים. 15 2020
 

 לא שהרוכשת במקרהנקבע כי  בהסכם
, הכוללת החוזית הכמות את תרכוש

 בשנתיים תוארך האספקה תקופת
 .נוספות

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה  5.3-כ 60-כ

וכוללת  (Brentלמחירי הברנט )
 "מחיר רצפה".

כולל מנגנון לעדכון המחיר  םההסכ
)תוספת או  10%בשיעור של עד 

הפחתה( לאחר השנה החמישית 
 םולאחר השנה העשירית של ההסכ

בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים 
 .הסכםב

  145-כ 150-כ   סה"כ
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 
 

  לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת התקשרויות .יב
 

 )המשך( : פרויקט לוויתן .1
 
 : )המשך(הסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט לוויתן (א

 
 ידי שותפי לוויתן: -נוספים אודות הסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו על פרטים

 
סכמי מכירת הגז הטבעי ליצרני חשמל פרטיים ולקוחות תעשייתיים בה (1

 הלקוחות(, התחייבו ההסכמים - )להלן בסעיף זההסכמי ספוט  למעט
( בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז Take or Payלרכוש או לשלם )

הכמות  - שנקבע בהסכם האספקה )להלן ,טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון
, נקבעו הוראות ומנגנונים ההסכמים במסגרת, כי יצוין המינימאלית(.

 טבעי המאפשרים לכל אחת מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמה בגין גז
שלא צרכה תחת ההסכם, עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב 
כאמור לעיל, לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא 

קובעים , כן כמו. התשלום בוצע בה לשנה העוקבות בשנים וזאתצרכה, 
Take or -ה מעל)מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות  ההסכמים

Pay )ת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת ושנצרכו על ידי הרוכש
ת לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר והרוכש

נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים הבאים: זכות  בהסכמים. מכן
לסיום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי לוויתן 
לספק גז לרוכשות ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני פיצויים במקרה של 
אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם, מגבלות לאחריות הצדדים בהסכם, 

 הכזין המוכרים לבין עצמם בכל הקשור לאספקת וכן בנוגע ליחסים ב
 לרוכשות האמורות.

 
מתווה הגז, לכל אחת מהרוכשות בהסכמים שנחתמו עד  תנאיבהתאם ל (2

להקטין שנים, ניתנה אופציה  8ולתקופה העולה על  2017 ,ביוני 13 ליום
מהכמות השנתית  50% -את הכמות המינימאלית, לכמות השווה ל

בפועל בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה על הממוצעת אותה צרכה 
בהסכם האספקה. עם  להתאמות כפי שנקבע מימוש האופציה, בכפוף

הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר הכמויות שנקבעו בהסכם 
האספקה. כל אחת מהרוכשות האמורות תהיה רשאית לממש את האופציה 

שנים שתחל בחלוף  3בהודעה, שתינתן למוכרים במהלך תקופה של  כאמור
שנים ממועד תחילת הזרמת הגז מפרויקט לוויתן לרוכשת. הודיעה  5

חודשים  12הרוכשת על מימוש האופציה כאמור, תופחת הכמות בחלוף 
 . ממועד מתן ההודעה

, בין היתר, ובהם שוניםתנאים מתלים  נקבעוהסכמי האספקה  במרבית (3
 למועד נכוןלת אישורים הנדרשים מצד הרוכשות בקשר עם ההסכם. קב

 במרבית האמורים המתלים התנאים התקיימו הכספיים הדוחות אישור
 . ההסכמים

בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים הבאים:  (4
זכות לסיום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי 

גז לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני לוויתן לספק 
פיצויים במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם, מגבלות 
לאחריות הצדדים בהסכם, וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין עצמם בכל 

  .הקשור לאספקת הגז לרוכשות האמורות
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 :הסכם אספקת גז בין שותפי לוויתן לבין חברת החשמל אודותנוספים  פרטים (ב
 

 ,ביוני 12 ביום, נחתם כאמור החשמל חברת שערכה התחרותי ההליך בעקבות
 החשמללוויתן המסדיר אספקת גז טבעי ממאגר לוויתן לחברת -"יחחהסכם  2019

 (. ההסכם - )להלן בסעיף זה פנויה קיבולת בסיס על
 והסתיימה, 2019בדצמבר,  31 ביום החלה ההסכם לפי החשמל לחברת הגז אספקת

 .שאינו מוצמד קבועמחיר גז  נקבעהאספקה  בהסכם. 2021 ,ביוני 30 ביום
 

תמר, חתמו שותפי לוויתן בפשרה הבמקביל לחתימת הסכם  2021 ,בינואר 30 ביום
(, המתקן את בלוויתן הפשרההסכם  - וחברת החשמל על הסכם פשרה )להלן

, מבלי לגרוע מהתחייבויות הצדדים על פי הסכם במסגרתולוויתן, -"יחח הסכם
 המחצית במהלך, לוויתן משותפי להזמין החשמל חברת התחייבהלוויתן, -"יחח

, ממנה יופחתו כמויות BCM 1.2-כ של בהיקף טבעי גז כמות 2021 שנתל הראשונה
 ברת, כפי שהוסכמו, שעיקרן כמויות גז שיוזמנו מלוויתן על ידי חמסויימות גז

 עקב החשמל חברתוכן כמויות גז שלא יצרכו על ידי  םולא יסופקו על יד החשמל
החשמל  חברת של משמעותיות ייצור ביחידות תקלותאו /ו עליון כוח אירועי
 הבסיס כמות את תזמין לא החשמל שחברת במידה(. הבסיס כמות - )להלן

 כמות שבין ההפרש בעבור לוויתן לשותפי לשלם תחויב היא, האמורה בתקופה
 . בפועלידה -על שהוזמנה הכמות לבין הבסיס
 אך צרכה לא אותה הבסיס כמות יתרת את לצרוך רשאית תהיה החשמל חברת

, שותפי בנוסף. לוויתן הפשרה בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם, בגינה שילמה
-כלוויתן יעניקו לחברת חשמל הנחה במחיר בגין הזמנת כמויות גז העולות על 

0.5 BCM  החשמל חברת הדוח תקופת)במהלך   2021 בינואר 1שתוזמן החל מיום 
 (.כאמור הנחה וקיבלה שלעיל הכמות מעל את צרכה
 ואישורים מתלים תנאים של להתקיימותם הוא אף כפוף בלוויתן הפשרה הסכם

 לצוהדין לתחרות -, ובכלל זאת אישור רשות התחרות ואישורו של ביתרגולטוריים
המוסכם בין  שותפי לוויתן הודיעו כי בהתאם להודעתה של שברון, הצו. המוסכם

 -ב לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח50שברון לבין רשות התחרות, לפי סעיף 
התקיימו כל  2021 ,במאי 31 ידי בית הדין לתחרות, ובכך ביום-, אושר על1988

 .פשרהה םוקף של הסכלת  והתנאים המתלים לכניסת
הסכם מסגרת  עלהחשמל  חברתחתמו שותפי לוויתן עם  2021 ,ביולי 4 ביום

למשך תקופה של שנה אחת, לפי מחיר  )SPOT(לאספקת גז טבעי על בסיס מזדמן 
שיסוכם בין הצדדים מעת לעת. ההסכם אינו מחייב את הצדדים לרכוש או למכור 

 כמויות כלשהן של גז טבעי וכל צד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת.
 

 :לחברת החשמל הלאומית של ירדן לוויתןליצוא גז טבעי מפרויקט  הסכם (ג
 

 NBL Jordan Marketingנחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין  2016בחודש ספטמבר 
Limited הסכם נפקו(. חברת השיווק  - נפקו )להלן לביןחברת השיווק(  - )להלן

הינה חברה בת בבעלות מלאה של השותפים בפרויקט לוויתן, המחזיקים בה 
 באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בפרויקט לוויתן. 

כם נפקו, התחייבה חברת השיווק לספק לנפקו גז טבעי למשך תקופה פי הס-על
שנה החל ממועד תחילת האספקה המסחרית או עד אשר היקף האספקה  15-של כ

 . 2020, ינוארב 1. אספקת הגז לנפקו החלה ביום BCM 45-הכולל יהיה כ
נקודת מסירת הגז על פי הסכם נפקו הינה בחיבור שבין מערכת ההולכה 

, 2019דצמבר  בחודשבגבול ישראל לירדן. ההולכה הישראלית  למערכתהישראלית 
מערכת ההולכה הישראלית עד לגבול בין ישראל לירדן "ז את הקמת נתגהשלימה 

  דולר(. מיליון 55-, חלק השותפות כ100%) מיליון דולר 121-בעלות של כ
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 :)המשך(לחברת החשמל הלאומית של ירדן לוויתןליצוא גז טבעי מפרויקט  הסכם (ג
 

( בעבור כמות שנתית מינימלית של Take or Payנפקו התחייבה לרכוש או לשלם )
 גז, בהיקף ובהתאם למנגנון כפי שנקבע בהסכם נפקו. 

חתמו שותפי לוויתן וחברת השיווק על הסכם הסבה להסכם  2016בחודש נובמבר 
( לפיו הסכומים שיתקבלו, ההתחייבויות, הסיכונים Back-to-Back - הייצוא )להלן

 back toוהעלויות הקשורים להסכם הייצוא יוסבו לשותפי לוויתן באותם תנאים 
back .כאילו שותפי לוויתן היו צד להסכם הייצוא במקום חברת השיווק , 

 
 :במצרים אושן בלו לחברתליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן  הסכם (ד

 
אושן  בלולבין חברת  ושברון השותפותנחתם הסכם בין  2018 פברואר חודשב

 הרוכשת( לייצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן למצרים.  - )להלן 
 בלו-לוויתןהושלמה חתימה על הסכם לתיקון הסכם  2019 ,בספטמבר 26ביום 
( לוויתןהסכם  - )להלן בסעיף זה אושן בלולבין  לוויתןהמקורי בין שותפי  אושן

וכן נחתם הסכם בקשר עם הקצאת הקיבולת הזמינה במערכת ההולכה מישראל 
 הזרמת החלה 2020 ,בינואר 15 ביוםלמצרים בין שותפי לוויתן ולבין שותפי תמר. 

כי, במסגרת החלטת מיסוי שניתנה  יצויןלוויתן.  להסכם בהתאם הטבעי הגז
ובהתאם לתנאי מתווה  2019 ,בדצמבר 9 ביום המסיםלשותפי לוויתן על ידי רשות 

הגז התחייבו שותפי לוויתן להציע ללקוחות חדשים )כהגדרתם במתווה הגז(, 
שנים מיום  3ועד לתום  2018 ,בפברואר 19 שעמם התקשרו או יתקשרו מיום

 למכירת בהסכמים להתקשר, 2022 ,בדצמבר 9 קרי, המסויהחתימה על החלטת 
 מחיר המבוסס, לוויתן בהסכם שנקבעה לנוסחה בהתאם שיחושב במחיר טבעי גז
(Brent תוך ביצוע מספר התאמות המפורטות בהחלטת ,)לרבות לנוכח  המסוי

 מיקום נקודת המסירה שנקבעה, שנקבעה בהסכם לוויתן.
, לאחר שנתקבל היתר הזרמה מרשות הגז הטבעי, הסתיימה 2020בחודש יולי 

מדחס איפשרה את הרצת המדחס שהותקן באתר קצא"א באשקלון. התקנת ה
 הגדלת כמות הגז המוזרמת ממאגר לוויתן למצרים.

ידי רשות המסים -על לוויתןיצוין כי, במסגרת החלטת מיסוי שניתנה לשותפי 
להציע  לוויתןובהתאם לתנאי מתווה הגז, התחייבו שותפי  2019 ,בדצמבר 9 יוםב

 19 מיום יתקשרו או התקשרו שעימם)כהגדרתם במתווה הגז(  חדשים ללקוחות
 המיסוי החלטת על החתימה מיום מלאות שנים 3 לתום ועד 2018 ,בפברואר

 שנקבעה הלהתקשר בהסכמים למכירת גז טבעי במחיר שיחושב בהתאם לנוסח,
ביצוע מספר התאמות  תוך(, Brentמבוססת מחיר ברנט )ה, לוויתן בהסכם

 הסכם לוויתן.בהמפורטות בהחלטת המיסוי לרבות לנוכח מיקום נקודת המסירה 
 

 :לוויתן הייצואותנאי הסכם  פרטילהלן תמצית 
 
 על לרוכשת לספק לוויתן שותפי שהתחייבו הכוללת החוזית הגז כמות (1

 .(הכוללת החוזית הכמות -)להלן  BCM 60-כ( Firm) מחייב בסיס
 2034בדצמבר,  31ותהא עד ליום  2020 ,בינואר 15ביום  החלה הגז אספקת (2

 -או עד לאספקת מלוא הכמות החוזית הכוללת, המוקדם מביניהם )להלן 
 החוזית הכמות את תרכוש לא שהרוכשת במקרה(. לוויתן הסכם תקופת
  . נוספות בשנתיים האספקה תקופת את להאריך רשאי צד כל יהיה, הכוללת
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  לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת התקשרויות .בי

 
 : פרויקט לוויתן .1

 
 )המשך( :במצרים אושן בלו לחברתליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן  הסכם (ד

 
 )המשך( :לוויתן הייצואותנאי הסכם  פרטילהלן תמצית 

 
( iלספק לרוכשת כמויות גז שנתיות, כדלקמן: ) התחייבושותפי לוויתן  (3

-כ - 2020 ,ביוני 30ביום  והסתיימה 2020 ,בינואר 15ביום  שהחלהבתקופה 
BCM 2.1 ( ;לשנהii) ומסתיימת ביום 2020ביולי  1 המתחילה ביום בתקופה 

 ,ביולי 1 ( בתקופה המתחילה ביוםiii) -לשנה; ו BCM 3.6-כ - 2022 ,ביוני 30
כי,  יצוייןלשנה.  BCM 4.7-כ - לוויתן הסכם תקופתומסתיימת בסיום  2022

 EMGבאמצעות שדרוג המערכות בתחנת הגדלת האספקה כאמור תתבצע 
באמצעות הגדלת יכולת ההולכה  כןבאשקלון, לרבות התקנת מדחס נוסף, ו

 באורו/או הזרמת גז טבעי מישראל למצרים דרך ירדן. ראה  במערכת נתג"ז
 .להלן 'טו12

 רבעוניות כמויות עבור( Take or Pay) לשלם או לרכוש התחייבה הרוכשת (4
 היתר בין אשרלוויתן,  הסכםב שנקבעו למנגנונים בהתאם, ושנתיות

בשנה בה המחיר היומי  TOP -לרוכשת להקטין את כמות ה מאפשרים
 כך, לחבית דולר 50 -ל מתחת ירד( בהסכם כהגדרתו) הברנטהממוצע של 

. יצוין כי, ככל שתופחת הכמות השנתיתמהכמות החוזית  50% על שתעמוד
להלן,  5 בפסקהמחיר הגז, כאמור  עדכוןהחוזית במקרה של אי הסכמה על 

, לעיל כאמור Take or Pay -להקטין את כמות ה אושן בלוזכותה של 
בדבר תביעה ובקשה לאישורה כתביעה ייצוגית  2א'23 באור)ראה  תתבטל

 בקשר לתניה הנ"ל(.  הקבוצהשהוגשה כנגד 
 נפט חבית על המבוססת נוסחה פי על ייקבע לרוכשת שיסופק הגז מחיר (5

 מנגנון כולל למצרים הייצוא". רצפה"מחיר  וכוללת( Brent) ברנט מסוג
 השנה לאחר( הפחתה או)תוספת  10% עד של בשיעור המחיר לעדכון

 תנאים בהתקיים וזאת, ההסכם של העשירית השנה ולאחר החמישית
 בדבר להסכמה הצדדים יגיעו לא בו במקרה. בהסכם שפורטו מסוימים

 הכמות את להפחית הזכות לרוכשות תעמוד, לעיל כמתואר המחיר עדכון
 30% של ובשיעור הראשון ההתאמה במועד 50% עד של בשיעור החוזית
 כמויות תלוי תמריצים מנגנון כולל ההסכם כי, יצוין. השני ההתאמה במועד
 .נפט חבית למחיר ובכפוף

ובנוסף  ההסכםהוראות מקובלות הנוגעות לסיום  כולל לוויתן הסכם (6
 בלו לבין תמר שותפי בין שנחתםסכם הייצוא ההוראות במקרה של סיום 

את הכמויות  גםלוויתן לספק  שותפיהסכמת  ואי, וכתוצאה מהפרת אושן
 הסכם תמר האמור, וכן כולל מנגנוני פיצוי במקרה כאמור. לפי

לעיל, חתמו  א1'יב בסעיףמערכת ההסכמים המתוארים כי, במסגרת  יצוין (7
על תיקון להסכם הייצוא למצרים, במסגרתו  אושןשותפי לוויתן ובלו 

הוסכם, בין היתר, על הגדרת נקודת המסירה בעקבה שבירדן כנקודת 
מסירה נוספת תחת הסכם לוויתן, על הסדר לפיו חישוב הכמויות אשר בלו 

על בסיס שנתי, כך  2022הזמינה אך לא תסופק לה יתבצע בשנת  אושן
שבסוף השנה יבחנו הצדדים את כמויות הגז שלא סופקו והן יקוזזו כנגד 

( במהלך השנה, וכן Spotעל בסיס מזדמן ) אושןשיסופקו לבלו  הכזכמויות 
על התאמות למחיר הגז הטבעי שיסופק בנקודת המסירה הנוספת כאמור, 

ויות הנוספות הכרוכות בהולכת הגז מנקודת המסירה הנוספת בהתאם לעל
 .אושןשבהן תישא בלו 
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 

 
  לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת התקשרויות .יב

 
 )המשך( : פרויקט לוויתן .1

 
 )המשך( :ליצוא גז טבעי מפרויקט לוויתן לחברת בלו אושן במצרים הסכם (ד

 
 הסכם על ושברון'י אנרג מד ניו חתמו, למצרים הייצוא הסכם חתימת עם בבד בד
 Capacity - הקיבולת הקצאת עם בקשר תמר שותפי ועם לוויתן שותפי יתר עם

Allocation Agreement במערכתהסכם הקצאת קיבולת(  - )להלן בסעיף זה 
 .למצרים מישראל ההולכה

וצנרת ההולכה  EMGחלוקת הקיבולת במערכת ההולכה מישראל למצרים )צינור 
 ישראל( תהיה על בסיס יומי, לפי סדר קדימות, כדלקמן:ב
 .לוויתן שותפי לטובת יוקצהליום  350,000MMbtuעד  -ראשון  רובד .1
 עדליום  150,000MMbtu, עד הראשון לרובד מעבר הקיבולת - שני רובד .2

ליום  200,000MMbtu-(, והקיבולת הגדלת מועד - )להלן 2022 ביוני 30ליום 
 וקצה לטובת שותפי תמר. ת - הקיבולת הגדלת מועדלאחר 

כל קיבולת נוספת מעבר לרובד השני תוקצה לטובת שותפי  -שלישי  רובד .3
 לוויתן.

 
שילמו שותפי לוויתן  EMGבהתאם להסכם הקצאת הקיבולת, במועד השלמת עסקת 

 -ידי שותפי לוויתן ו-על 80%מיליון דולר ) 250ושותפי תמר לשותפות ולשברון סך של 
ידי שותפי תמר(, כדמי השתתפות בתמורה להתחייבות לאפשר הזרמת גז טבעי -על 20%

. בהסכם נקבע כי גובה התשלומים EMGממאגרי לוויתן ותמר והבטחת קיבולת בצינור 
, בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם, על בסיס 2022 ,ביוני 30ן עד ליום האמורים יעודכ

. בהסכם הקצאת הקיבולת נקבעו הסדרים נוספים בנוגע EMGהשימוש בפועל בצינור 
וניצול  EMGלנשיאה בעלויות ובהשקעות הנוספות שתידרשנה לצורך השמשת צינור 

. וויתן לבין שותפי תמרמקסימלי של הקיבולת בצינור, שתשולמנה בחלוקה בין שותפי ל
ועד למועד הגדלת  2020 ,ביוני 30 מיום כיהסכם הקצאת הקיבולת קובע בנוסף גם 

הקיבולת, ככל ששותפי תמר לא יוכלו לספק את הכמויות שהתחייבו לספק לבלו אושן 
עד לכמות כוללת של  וזאת, יספקו שותפי לוויתן לשותפי תמר את הכמויות הנדרשות

150,000 MMBTU .ליום, וזאת בתנאים המפורטים בהסכם 
 

תקופת הסכם הקצאת הקיבולת היא עד לסיום הסכם הייצוא למצרים, אלא אם הגיע 
ידי הצד -לסיומו קודם לכן במקרים הבאים: הפרת התחייבות תשלום שלא תוקנה על

המפר; או במקרה בו רשות התחרות לא אישרה הארכתו של הסכם הקיבולת וההפעלה 
לטת הממונה על התחרות. כמו כן, לכל צד תהיה זכות לסיים את חלקו בהתאם להח

 בהסכם הקצאת הקיבולת ככל שהסכם הייצוא שלו בוטל.
 

 :אירועי "כוח עליון" תחת הסכמי מכירת גז טבעי .2
 

ההסכמים(,  - )להלן SPOTלמעט הסכמי  הסכמי מכירת הגז הטבעי של השותפותב
( בעבור כמות שנתית מינימאלית של Take or Payמחויבים הלקוחות לרכוש או לשלם )

גז טבעי, בהתאם למנגנונים שנקבעו בהסכמים. עם זאת, הלקוחות עשויים להיות 
פטורים מחובה זו, בהתרחשות אירוע "כח עליון" המונע מהם מלקיים את 
התחייבויותיהם, כמוגדר בהסכמים. אירוע "כח עליון" מוגדר כאירוע שאינו בשליטת 

המונע ממנו את קיום התחייבויותיו תחת ההסכם, ואשר לא ניתן היה למנוע  הלקוח,
חשבו יאותו באופן סביר בנסיבות העניין. ההסכמים מפרטים רשימת מקרים אשר לא י

"כח עליון" גם במקרה בו הם אינם בשליטת הלקוח. יצוין כי גם השותפות עשויה  אירועכ
הגז הטבעי בהתרחש אירוע "כח עליון"  להיות פטורה מחובותיה על פי הסכמי מכירת

 הסכמים.ההמונע ממנה מלקיים את התחייבויותיה לפי 
ככל שאירוע "כח עליון" נמשך לאורך תקופה ממושכת הקבועה בהסכם מכירת גז טבעי 
)בדרך כלל בין שנה ועד לשלוש שנים( והוא משפיע באופן מהותי על יכולת צד להסכם 

ר לעיל, הדבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם. לפיכך, לקיים את התחייבויותיו כאמו
התרחשות של אירוע "כח עליון" לתקופה ארוכה, המשעה את התחייבויותיו של לקוח 
לרכישת כמות משמעותית של גז טבעי, עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על הכנסות 

 השותפות.
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז -: 12באור 

 
 )המשך( לוויתן מפרויקט טבעי גז לאספקת התקשרויות .יב

 
 :הסכם לאספקת קונדנסט לבז"ן .3

 
הסכם בז"ן( לפיו קונדנסט שיופק ממאגר לוויתן  - נחתם הסכם )להלן 2019 דצמבר בחודש

של חברת  יוזרם לצנרת הדלקים הקיימת של חברת קצא"א המובילה למתחם מיכלים
תש"ן( ומשם יוזרם למתקני בז"ן, וזאת בין היתר  - תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ )להלן

 בהתאם להנחיות רגולטוריות.
שנים ממועד תחילת ההזרמה של  15הסכם בז"ן הינו על בסיס מזדמן לתקופה של 

הקונדנסט )בכמויות מסחריות(, כאשר לכל צד תהיה זכות לסיים את הסכם בז"ן במתן 
יום לצד האחר. בנוסף יהיה כל צד רשאי לבטל את הסכם  360דעה מראש של לפחות הו

ידי הצד -בז"ן בהודעה קצרה יותר בקרות אירועים שונים, לרבות במקרה של הפרה על
האחר וכן בקרות שינויים רגולטוריים ואחרים אשר לא יאפשרו את הזרמת הקונדנסט 

 בהתאם לאמור בהסכם בז"ן.
פי הסכם בז"ן תתבצע על בסיס מזדמן עד לכמות מקסימלית, -לבז"ן על הזרמת הקונדנסט

הכמות המקסימלית(. הצדדים יהיו רשאים לעדכן את  - שהוסכמה בין הצדדים )להלן
הכמות המקסימלית מעת לעת בכפוף לעמידה בתנאים שנקבעו על ידי הרשויות לעניין 

 זה, לרבות משרד האנרגיה והמשרד. 
 

כי, מסירת הקונדנסט לבז"ן תהיה ללא תמורה, כאשר שותפי לוויתן בהסכם בז"ן נקבע 
 יישאו בכל ההוצאות ביחס להזרמת הקונדנסט. 

"ן במהלך הרבעון הראשון של שנת בזתכתובת שנערכה בין שותפי לוויתן לבין  במסגרת
 עדר התשלום בגין הקונדנסט המסופק לבז"ןי,  פנו שותפי לוויתן לבז"ן בטענה כי ה2022

של כוחה של בז"ן כמונופסון ברכישת קונדנסט.  לדין בניגודכאמור מהווה ניצול אסור 
דברות לצורך תיקון ההפרה יבמסגרת פנייתם זו קראו שותפי לוויתן לבז"ן להכנס לה

האמורה לאלתר ובאופן רטרואקטיבי. בז"ן השיבה  במכתב הדוחה את טענות שותפי 
הירו את עמדתם לפיה אי תשלום בז"ן בגין הקונדנסט לוויתן ואילו שותפי לוויתן שבו והב

המסופק לה כאמור מהווה הפרת דין המסבה לשותפי לוויתן נזקים מהותיים. נכון למועד 
 אישור הדוח, שוקלים שותפי לוויתן נקיטת הליכים משפטיים כנגד בז"ן. 

 
 : האספקה ומועדי הגז כמויות בדבר הערכות .4

 
בפרויקט  לעיל האמורות הרוכשות ידי על נההטבעי שתירכשת הגז יוכמו בדברההערכות 

האספקה, מהוות מידע אשר אין כל ודאות  מיפי הסכ-האספקה על ילוויתן , ותחילת מועד
כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים 

)ככל  האספקה מהסכמי אחד בכל יםהמתל םשונים לרבות עקב אי התקיימות התנאי
קבלת אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי  אי(, התקיימו טרם שאלו

בהתאם  והגז שיקבע ית האמורות, מחירוהרוכשמ אחת כלידי -צריכת הגז הטבעי על
שקל -האספקה, תעריף ייצור החשמל, שער חליפין דולר מיבהסכ ותהקבוע אותלנוסח

 מדד(, האספקה להסכם שרלבנטייםאספקה(, מחירי הברנט )ככל )ככל שרלבנטי להסכם ה
( )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, הקמת והפעלת תחנות U.S CPI) האמריקאי המחירים

הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, מימוש 
 וכיוצ"ב.  ןומועד מימוש האספקה מהסכמי אחד בכל הניתנות ותהאופצי
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12 באור
 

 ולאחרים לקבוצהתמלוגים למדינה,   .יג
 
 -)להלן  מוגבלת שותפות נפט חיפושי אבנר לבין השותפות ביןמיזוג הבעקבות השלמת  .1

הנפט ו הגזכל ההתחייבויות ביחס לתמלוגים בגין כל נכסי  חלות, 2017 מאי מחודשאבנר( 
ביחס  50%-השותפות )הקיימים והעתידיים(, אולם שיעור התמלוגים בגינם הופחת בשל 

אבנר החזיקו בחלקים שווים  שותפותלשיעור התמלוגים ערב המיזוג )שכן השותפות ו
 שותפותו 25.5%-בנכסי הנפט, למעט חזקות אשקלון ונועה, בהן החזיקה השותפות ב

ביחס לתמלוגים שמשלמת  47.42%-ב , ובגינן שיעור התמלוגים הופחת23%-אבנר ב
ביחס לתמלוגים ששילמה  52.58%-ודלק אנרגיה, כהגדרתם להלן, וב לחברההשותפות 

 להלן(. כמפורטאבנר טרם המיזוג,  שותפות
 

 לדלקלשלם  השותפות, התחייבה 1993נחתם בשנת שהסכם העברת זכויות  במסגרת .2
(, תמלוגים בשיעורים המפורטים להלן מכל התמלוג בעלות - ביחד)להלן  ולחברה אנרגיה

חלקה של השותפות בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים, שיופקו וינוצלו מנכסי 
הנפט, שבהם יש או יהיה בעתיד לשותפות אינטרס )לפני ניכוי תמלוגים מכל סוג, אך 

 לאחר הפחתת הנפט אשר ישמש לצרכי ההפקה עצמה(. 
 תמלוגים ישולמו, השותפות של ההשקעה החזר מועד עד: התמלוגים שיעורי ואלו

 - ההשקעה החזרמנכסי נפט בים ולאחר מועד  1.5%-ביבשה ו נפט מנכסי 2.5% בשיעור
 .ביםנפט  מנכסי 6.5%-ו ביבשה נפט מנכסי 7.5%

פוסק מומחה לצורך  2002, מונה בשנת התמלוג בעלות לבין השותפות בין המוסכם פי-על
קביעת משמעותם הנכונה של הגדרות ומונחים מסוימים בנושא התמלוגים שהשותפות 
חייבת בהם כאמור לעיל, בעיקר לגבי הגדרת "מועד החזר ההשקעה". בהחלטתו חיווה 

 ואין שיש השונים והאלמנטים החישוב דרך את, היתר בין, בקובעואת דעתו  המומחה
 החזר מועדבגין  המחלוקת". לעניין ההשקעה החזר"מועד  קביעת לצורך בחשבון לקחת

 .2א'23 באור ראהבין השותפות לבין בעלות התמלוג,  תמר בפרויקט השקעה
 
 :למדינה תמלוג .3
 

, קובעים כי 1953 -(, ותקנות הנפט, תשי"ג הנפט חוק - )להלן 1952 -חוק הנפט, תשי"ב 
בעל חזקה כמשמעות המונח בחוק הנפט, חייב בתמלוג לאוצר המדינה בשיעור שמינית 

, לפי שווי השוק על פי הבאר, למעט כמות ונוצלהמכמות נפט שהופקה משטח החזקה 
הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך בכל מקרה לא יפחת התמלוג 

 תמלוג מינימלי שנקבע בחוק. מ
מכמות הגז המופקת. הממונה הודיע  לתמלוגים המדינה זכאית, הנפט לחוק בהתאם

כי המדינה החליטה שלא לקבל בעין את התמלוגים,  המשותפות העסקאות למפעילת
, הבאר פי על התמלוגים שללהם היא זכאית מתגליות הגז, כי אם לקבל את שווי השוק 

 .בדולרים
לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר  הנחיותמשרד האנרגיה  פרסם 2020 מאי בחודש

לחוק הנפט והנחיות ספציפיות לחזקת תמר.  32בקשר לזכויות נפט בים, לפי סעיף 
 .להלן' זט סעיף ראה ההנחיות בדבר לפרטים

 
השותפות, תחת מחאה, מקדמות על חשבון  שילמהמתחילת ההפקה ממאגר תמר  .4

 על ידי משרד האנרגיה.  ונקבעש כפי 11.3%-12% שבין בשיעורים למדינהתמלוגים 

 
 פרטניות וראותפרסם מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה ה 2020ספטמבר  בחודש .5

הפרטניות(,  ההוראות -תמר )להלן  בפרויקטפי הבאר בלאופן חישוב שווי התמלוג 
. הבאר בפי התמלוג וויש בחישוב בניכוי המוכרות ההוצאות שיעור נקבע במסגרתן

, אין פערים מהותיים בין הסכומים שנזקפו ותשותפהוהערכות  םבהתבסס על אומדני
בדוח על הרווח הכולל בתקופת הדוח כהוצאות תמלוגים, לבין הוצאות התמלוגים כפי 

הפרטניות. יובהר כי, קיימים פערים מהותיים בין  הוראותשהיו מחושבים בהתאם ל
 מפרויקטההפקה  תחילתפועל למשרד האנרגיה במצטבר החל מהתמלוגים ששולמו ב

 9 פסקה ראהתמר לבין הסכומים שנזקפו בדוח על הרווח הכולל כהוצאות תמלוגים )
 (.להלן
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 )המשך( והפקה של נפט וגזהשקעות בחיפושים   -: 12באור 
 

 )המשך( ולאחרים לקבוצהתמלוגים למדינה,  .גי
 

החל ממועד תחילת אספקת הגז ממאגר לוויתן משלמים שותפי לוויתן למדינה מקדמות על  .6
, וזאת בהתאם 11.26%-כשל חשבון תמלוגי המדינה בגין ההכנסות מפרויקט לוויתן בשיעור 

. שיעור אפקטיבי זה גבוה 2020בחודש ינואר למכתב דרישה שהתקבל ממשרד האנרגיה 
מהתחשיב שערכו השותפות ושברון. כך שבהתאם לדוח התמלוגים, שהגישה שברון למשרד 

. 9.58%-כ, שיעור התמלוגים למדינה בפרויקט לוויתן צריך לעמוד על 2020האנרגיה בגין שנת 
-כהינו  2021שנת בהתאם, שיעור התמלוגים עליו התבססה השותפות בדוחותיה הכספים ל

( יובהר כי, קיימים פערים מהותיים בין התמלוגים ששולמו בפועל למשרד 10.8%: 2020) 10.7%
ההפקה מפרויקט תמר לבין הסכומים שנזקפו בדוח על הרווח  תחילתהאנרגיה במצטבר החל מ

 להלן(. 9הכולל כהוצאות תמלוגים )ראה פסקה 

 
 תמרהינה כי תחשיב השיעור בפועל של תמלוגי המדינה מפרויקט  השותפותכי, עמדת  יצויין .7

לוויתן צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו והיקף ההשקעות ו
 בפרויקט. 

 
 בגיןושברון  השותפותידי -על למדינה ששולמו תמלוגים להשבת תביעה בדבר לפרטים .8

 פרויקט הסכמי תחת ללקוחותיהן תמר בפרויקט מחלקן יטבע גז מאספקת הנובעות הכנסותיהן
 .להלן 1א'23 באור ראה, תטיס ים

 
בפועל למדינה לבין שיעור התמלוג האפקטיבי עליו התבססה  ששולמוהתמלוגים  בין הפער .9

מיליון דולר  25-לסך של כ םתמר ולוויתן, הסתכ יםהשותפות בדוחותיה הכספיים בפרויקט
  נכלל בסעיף נכסים אחרים לזמן ארוך.ומיליון דולר(  19.5-כ: 2020)

 
פי הבאר של תמלוג העל באופן חישוב התמלוגים למדינה משמש גם לחישוב שווי השוק  .10

בפועל  ששולמוהמשולם על ידי השותפות לבעלי ענין ולצדדים שלישיים. הפער בין התמלוגים 
התבססה השותפות  עליו האפקטיבי גהתמלו שיעור לביןקשורים ולצדדים שלישיים  לצדדים

: 2020) דולר מיליון 8.8-לוויתן  מסתכם סך של כ ובפרויקטתמר  בפרויקטבדוחותיה הכספיים 
  בסעיף נכסים אחרים לזמן ארוך. נכלל (דולר מיליון 7.8-כ

 
 דלק)לשעבר  אנרגיה ותומר אנרגיה דלקפנתה תמר פטרוליום לחברה,  2019פברואר  בחודש  .11

 חישוב לדוח בהתאם, פטרוליום תמר לעמדת כי והציגה( התמלוגבעלות -)להלן  (תמלוגים
דוח  - זה בסעיף)להלן  2019 בפברואר בחודש מטעמה שהוכן ההשקעה החזר למועד ביניים

, בכפוף 2018חישוב הביניים(, מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר חל בסוף חודש פברואר 
 תקבולי של השבה ביקשה פטרוליום תמרלהתאמות וסייגים כמפורט בדוח חישוב הביניים. 

הסכום  -של בעלות התמלוג )להלן בסעיף זה  ןאלפי דולר בגין חלק 852-כ של בסך תמלוגים
ודלק אנרגיה בקשת ההחזר של  החברה ידי על נענתה משלא, 2019, וארבפבר 27 ביום(. להשבה

תמר פטרוליום לגבי הסכום להשבה, קיזזה תמר פטרוליום את הסכום להשבה מתשלומי 
 אשר בסכום חלקההעבירה את  אנרגיה דלק) 2019התמלוגים שבוצעו בסוף חודש פברואר 

תומר  לבין בינה הקייםהשיפוי  תבמסגר תמלוגים לדלק דולר אלפי 639-כ של לסך הסתכם
 . אנרגיה
הנחרצת לאמור במכתבה של  ןבפני תמר פטרוליום את התנגדות ציינואנרגיה  ודלק החברה

את זכותה של תמר פטרוליום לביצוע הקיזוז  ושללו לו שצורף התחשיב לרבות ליוםתמר פטרו
 להן עומדת כיאנרגיה  ודלקהחברה  ו)שנעשה לטענת החברה ודלק אנרגיה שלא כדין(. כן ציינ

טענות כבדות משקל ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה כך שיחול הרבה לפני חודש פברואר 
 שתמר ככל כיאנרגיה  ודלקהחברה  ציינו כן(. פטרוליום תמרידי -על ן)המועד שנטע 2018

 עמדת עם מסכימה אינה שהיא וככל( כדין)שלא  שקוזז להשבה הסכום את תעביר לא פטרוליום
את  תשקולנהאנרגיה  ודלקודלק אנרגיה ביחס להקדמת מועד החזר ההשקעה, החברה  החברה
 (.3)2א'23ביחס לאופן הראוי לבירור הסוגיות הנ"ל. ראה גם באור  ןצעדיה
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12 באור
 

 רגולציה .יד
 

 הגז מתווה .1
 

 בהחלטת ואומצה שבה)אשר  476, התקבלה החלטת ממשלה מס' 2015באוגוסט,  16 ביום (א
 משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת"מתווה  בנושא( 2016, במאי 22 מיום הממשלה

"תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות  הטבעי הגז
 17(, אשר נכנסה לתוקף ביום הממשלה החלטת -גז טבעי נוספים" )להלן בסעיף זה 

, עם הענקת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים לשותפות, 2015, בדצמבר
, הכלכלה כשר בתפקידו, הממשלה ראשידי -על( הצדדים -רציו ונובל )להלן בסעיף זה 

 הפטור או הפטור - זה בסעיף)להלן  העסקיים ההגבלים לחוק 52 סעיף להוראות בהתאם
 .להלן מובאים עיקריהם אשר(, העסקיים ההגבלים חוק לפי

 
 :הפטור ניתן אליהם שביחס העסקיים ההגבלים להלן (ב

 
 כתוצאה התחרות על הממונה עמדתפי -על, לכאורה, שנוצר הכובל ההסדר (1

, שנוצר הכובל ההסדר וכן; הצדדים ידי עלים -רציו בהיתר הזכויות מרכישת
 ומאגרים -רציו היתר של במשותף כבעלים הצדדים מחבירת כתוצאה, לכאורה
 .לוויתן

 במשותף ישווקו מהם חלק או הצדדים בו במקרה, לכאורה, שייווצר הכובל ההסדר (2
 .2025 ,בינואר 1 יום עד המקומי לשוק לוויתן ממאגר שיופק הגז את

 את ישווקו מהם חלק או הצדדים שבו במקרה, לכאורה, שייווצר הכובל ההסדר (3
 .בלבד לייצוא במשותף לוויתן ממאגר שיופק הגז

הכובל העשוי להיווצר כתוצאה מהסכם רכישה מסוים של גז טבעי ממאגר  ההסדר (4
 .2025 ,בינואר 1לוויתן, ובלבד שההסכם כאמור נחתם עד יום 

 ונובל השותפות של היותן, בלבד ולוויתן תמר במאגרי לפעילותם הקשור בכל (5
 .התחרות על הממונה הכרזות לפי מונופולין בעלות

 
, בקיומם של היתר ביןלעיל מותנה,  ב בפסקהמההסדרים הכובלים המפורטים  הפטור (ג

מלוא הזכויות של השותפות בחזקות כריש ותנין, מכירת מלוא  מכירתהתנאים הבאים: 
חודשים ממועד הענקת הפטור לפי  72הזכויות של השותפות בחזקות תמר ודלית תוך 

חוק התחרות הכלכלית, התניות מסויימות הקשורות להסכמי אספקת גז קיימים 
 . ועתידיים ממאגרי תמר ולויתן לרבות חלופות מחיר, הצמדה וכמויות גז

. מקומי בתוכן להשקעה התחייבות, SWמאגר תמר  פיתוח עם בקשר בהנחיות עמידה
 יציבה רגלטורית סביבה קיום, טבעי גז ליצוא הנוגעות סוגיות הגז מתווה הסדיר בנוסף

 .הגז במתווה המפורטים והוראות לתנאים בכפוף והכל שונות מיסוי וסוגיות
 
את מלוא אחזקותיה במאגרי כריש הקבוצה  מכרהלמועד אישור הדוחות הכספיים,  נכון (ד

 תמלוגים למכירת בזכויות לרבות, בחזקות תמר ודלית החזקותיהאת מלוא  וכןותנין, 
 .ודלית תמר מחזקות

 
 הנפט זכויות עם בקשר בטחונות למתן הנחיות . 2

 
לחוק הנפט, הנחיות למתן ביטחונות  57, פרסם הממונה, בהתאם לסעיף 2014 ספטמבר בחודש

 בקשר עם זכויות נפט.  
אוטונומיות בהיקף  בנקאיותהאנרגיה ערבויות  במשרד, הפקידה השותפות המאזן לתאריךנכון 
 חדש אופק ,Dאלון  רישיונות, אשקלון, נועה ולוויתןחזקות ב החזקהמיליון דולר בגין  55-של כ
 בנקאי.  אשראי מסגרת כנגד חדש ויהל
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12 באור
 

 )המשך( רגולציה .יד
 

 הארצית ההולכה מערכת באמצעות יצוא פרויקטי מימון . 3
 

 7 מיוםתוספת להחלטה  הטבעי הגז משק לענייני המועצה פרסמה 2020 ,למרס 23 ביום
ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת  פרוייקטיבדבר מימון  2014, בספטמבר

אשקלון. במסגרת הסכמי דולפינוס כאמור -עלויות ההקמה של המקטע המשולב אשדוד
 בעלויות יישאו העניין לפי לוויתן ושותפי תמר שותפי כי וסכםלעיל, ה' ד2'גי-וד' 1'יג בסעיפים

במסגרת התוספת להחלטה נקבע, בין היתר, כי המקטע "ז. נתג של ההולכה במערכת הגז הזרמת
הימי של מערכת ההולכה שעתיד לקום כך שתחילתו בתחנת הקבלה באשדוד וסיומו במתקן 

 43.5%-המקטע המשולב(; כ -ההתחברות במתקני היצוא של חברת פרימה גז בע"מ )להלן 
מעלות המקטע  56.5%-כיון ומעלות המקטע המשולב, כפי שתיקבע, תמומן על ידי בעל הריש

המשולב תמומן על ידי היצואן בהתאם לאבני הדרך שיקבעו בהסכם ההולכה בין היצואן לבין 
 בעל רישיון ההולכה. 

הודיע מנהל רשות הגז הטבעי, כי הוא קובע שעלות המקטע תוערך  2020 ,ביוני 23 יצוין כי ביום
 130-כהשותפות בגין פרוייקט לוויתן מוערך במיליון ש"ח )מתוכו חלק  738-כבסך כולל של 

-ושורקחגית -רדו המקטעים הכפלת הקדמת בגין"ח ש מיליון 48 כ של סךמיליון ש"ח(. בנוסף, 
"ח )מתוכו חלק השותפות מוערך שמיליון  27, שמתוכו היצואן ישלם לבעל רישיון ההולכה נשר

נון עדכון והתחשבנות בין הצדדים בהתאם למנג נהכאמור תעודכ עלויותמיליון ש"ח(.  8.5-כב
 נתג"ז ויובא לאישורו.  עםשיוטמע בהסכם ההולכה 

שברון עם נתג"ז בהסכם הולכה על בסיס מחייב לצורך הזרמת גז טבעי ממאגר  התקשרות לעניין
 הולכתו למצרים. באשקלון לצורך EMGתמר וממאגר לוויתן אל נקודת הקבלה של 

 
 למצרים גז יצוא לצורך הולכה בהסכם התקשרות .טו
 

עם נתג"ז בהסכם לאספקת שירותי הולכה על בסיס מחייב  שברוןהתקשרה  2021 ,בינואר 18ביום 
באשקלון לצורך   EMGשל הקבלה נקודת אלכאמור לצורך הזרמת גז טבעי ממאגר תמר וממאגר לוויתן 

 הסכם ההולכה(. - הולכתו למצרים )להלן
 
"ז לספק שירותי הולכה לגז הטבעי שיסופק ממאגר תמר נתגהסכם ההולכה התחייבה  במסגרת (1

 5.5-כוממאגר לוויתן, לרבות שמירה על קיבולת בסיסית במערכת ההולכה בהיקף שנתי של 
BCM שברון  תשלם הבסיסית לקיבולת ביחס ההולכה שירותי בגין(. הבסיסית הקיבולת - )להלן

(, בהתאם Throughput) בפועל שתוזרם הגז כמות בגין תשלום וכן( Capacity) קיבולת דמי
"ז לספק נתגלתעריפי ההולכה המקובלים בישראל, כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו כן התחייבה 

כמויות גז נוספות מעבר לקיבולת  של( Interruptibleשירותי הולכה לא רציפים על בסיס מזדמן )
לכת הכמויות הנוספות . בגין הוההולכה במערכת זמינה שתהיה לקיבולת בכפוףהבסיסית, 

תעריף הולכה בגין שירותי הולכה לא רציפים ביחס לכמויות שיוזרמו  שברוןכאמור תשלם 
בפועל. להערכת השותפות, מערכת ההולכה תוכננה באופן שיאפשר הולכת מלוא הכמות 

 החוזית הקבועה בהסכמי הייצוא.
 

 44-מות גז שלא תפחת מהסכם ההולכה התחייבה שברון לתשלום בגין הזרמה של כ במסגרת (2
BCM הכמות אזי הבסיסית הקיבולת הגדלת על יסכימו והצדדים היה. ההסכם תקופת כל לאורך 

 .בהתאם תוגדל לעיל כאמור להזרמה המינימלית
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"ז תשלים את הקמת מקטע מערכת נתגפי הסכם ההולכה תחל במועד שבו -הגז על הזרמת (3
אשקלון בהתאם לאמור בהחלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי בקשר -אשדודההולכה 

למימון פרויקטי יצוא באמצעות מערכת ההולכה הישראלית וחלוקת עלויות ההקמה של 
 הכפלת את וכן(, המועצה החלטת - ( )להלן6 פסקהאשקלון )ראה -המקטע המשולב אשדוד

 תחת הכמויות מלוא הזרמת את שיאפשר באופןנשר -ושורקחגית -דור ההולכה מערכת מקטעי
 (. ההזרמה תחילת מועד - )להלן ההולכה הסכם

 
, מועד תחילת המשולבמקטע ההשלמת  בענייןמנתג"ז,  המתקבלים השוטפים ניםלעדכו בהתאם (4

. לאור זאת, חתמו שותפי לוויתן על מערכת 2023 אפריל בחודש להתאפשרההזרמה צפוי 
פי הסכם הייצוא למצרים, דרך ירדן, תוך שימוש -הסכמים שמטרתה לאפשר הזרמת גז טבעי על

-במערכת ההולכה הישראלית לירדן ובמערכת ההולכה המחברת בין ירדן למצרים באיזור עקבה
מים כאמור, החלה הזרמת הגז הטבעי דרך טאבה. )הצינור הפן ערבי(. בהתאם למערכת ההסכ

ירדן למצרים המאפשרת למקסם את ההפקה ממאגר לוויתן ולהעביר את עודפי הגז הטבעי, 
, לשוק המצרי, EMGאשר אינם נצרכים בישראל ובירדן ו/או מוזרמים למצרים באמצעות צינור 

-ה הימי אשדודדרך מערכת ההולכה הירדנית, וזאת בעיקר עד להשלמת מקטע מערכת ההולכ
 הוספתידי נתג"ז כאמור. בהקשר זה יצוין כי, משרד האנרגיה אישר לשותפי לוויתן -אשקלון על

 נקודת מסירה נוספת של גז טבעי למצרים אשר תהיה בעקבה, ירדן.
הקיימות ובתנאי התפעול הנוכחיים, ניתן להזרים גז טבעי למצרים, דרך ירדן, בכמות  ההולכה

בשנה(. במסגרות מערכת ההסכמים כאמור  BCM  6.5-)כ MMCF 650-יומית ממוצעת של עד כ
 לעיל.ד 1'יבעל תיקון להסכמי הייצוא למצרים, כמפורט בסעיף  אושןחתמו שותפי לוויתן ובלו 

ג 1'יב סעיפיםראה  אושןבלו -ולוויתן אושןבלו -מסופקות תחת הסכמי תמרכמויות גז ה לעניין (5
 .לעיל ד1'יב -ו
 

או עד מועד תחילת ההזרמה  2024בינואר,  1 תוארך עד ליום 2019ההולכה תחת הסכם  תקופת (6
 ההולכה, לפי המוקדם מביניהם. הסכםפי -על

 
( המועד בו הכמות הכוללת שתוזרם תהיה 1ההולכה יסתיים במועד המוקדם מבין: ) הסכם (7

BCM 44( ;2 בחלוף )( עם פקיעת רישיון ההולכה של 3שנים ממועד תחילת ההזרמה; או ) 8
נתג"ז. להערכת השותפות, עם תום תקופת ההסכם, לא צפוי קושי בהארכתו בתעריפי הקיבולת 

 בעל רישיון ההולכה באותו מועד.וההולכה ושיהיו נהוגים אצל 
 

 הן השותפים חלק בגין לשלם שברון התחייבההמועצה  תלעקרונות שנקבעו בהחלט בהתאם (8
 .  המשולב המקטע הקמת של הכוללת בעלות( 56.5%בלוויתן והן בתמר )
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להחלטת המועצה העמידו שותפי לוויתן ושותפי תמר ערבות בנקאית להבטחת חלקה  בהתאם (9
"ז בעלות הקמת התשתית האמורה לעיל, ולכיסוי התחייבותה של שברון לתשלום דמי נתגשל 

ערבויות בגין חלקה  "זנתגהעמידה השותפות לטובת  2021בחודש פברואר  הקיבולת וההולכה.
שעבדה לטובת מסגרת הערבויות פקדון בסך  וכןמיליון ש"ח  142-כבפרויקט לוויתן בהיקף של 

 .דולר מליון 13-של כ
 

 הערבויות את ויעמידו 6 בפסקה האמורות בעלויות ישאו בתמר והשותפים בלוויתן השותפים (10
 .בהתאמה, 31% -ו 69% של בשיעורים 7 בפסקה האמורות

 
 הכפלת, בעלויות ההקדמה של המשולב המקטע, חלקה בעלות ההקמה של השותפות להערכת
 .דולר מיליון 43.8של , עשוי להסתכם לסך נשר-ושורקחגית -דור ההולכה מערכת מקטעי

 
ייפסק ייצוא הגז הטבעי מפרויקט תמר ומפרויקט לוויתן למצרים,  אםההולכה נקבע כי  בהסכם (11

רשאית לבטל את הסכם ההולכה בכפוף לתשלום פיצוי לנתג"ז בגין הביטול  שברוןתהיה 
 עלויותמקטע המשולב, בתוספת המעלויות ההקמה של  120%המוקדם, בסכום השווה לסך של 

 עד שברון ששילמה הסכומים ובניכוינשר, -ושורקחגית -דור המקטעים הכפלת של ההקדמה
 . ההולכה הסכם תחת הגז הזרמת ובגין כאמור וההקדמה ההקמה עלויות בגין הביטול למועד

אם לאחר ביטול הסכם ההולכה יחודש היצוא למצרים, אזי יחודש הסכם ההולכה בכפוף 
 ובהתאם לקיבולת שתהיה זמינה במערכת ההולכה באותה עת.

 
 התקיימו כל התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של הסכם ההולכה.  2021 ,בפברואר 15 ביום (12
 
, השותפות ויתר השותפים בלוויתן והשותפים שברוןבד בבד עם חתימת הסכם ההולכה, חתמו  (13

 והשותפים( במסגרתו נקבע כי השותפים בלוויתן back-to-backבתמר על הסכם שירותים )
( תחת הסכם ההולכה וכן יהיו אחראים לקיום שברוןבתמר יהיו זכאים להוליך גז )באמצעות 

בתמר היו צד  והשותפיםפי ההסכם ההולכה, כאילו השותפים בלוויתן -התחייבויות שברון על
, כל אחד בהתאם לחלקו כפי שנקבע בהסכם הקצאת הקיבולת שברוןלהסכם ההולכה במקום 

נקבע בהסכם השירותים, כי הקיבולת הבסיסית  עוד. בתמר והשותפיםבין השותפים בלוויתן 
פים בלוויתן לבין השותפים בתמר לפי שתישמר במערכת ההולכה לשברון תוקצה בין השות

 אף על. הקיבולת הקצאת בהסכםלעיל ובהתאם לסדר הקבוע  8השיעורים המפורטים בפסקה 
 של קבוע ביחס( Capacity) קיבולת בדמי ישאו בתמר והשותפים בלוויתן השותפים, האמור

 או לוויתן)שותפי  צד בו במקרה למעט(, בתמר)השותפים  31% -ו( בלוויתן)השותפים  69%
 .האחר הצד של בקיבולת הפנוי בחלקו השתמש( העניין לפי, תמר שותפי
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 לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר  הנחיות .טז
 

של ההנחיות  , פרסם מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה את הנוסח הסופי 2020בחודש מאי  .א
)להלן  1952-)ב( לחוק הנפט, תשי"ב32לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בהתאם לסעיף 

 ההנחיות(: - בסעיף זה
 
ממחיר המכירה  12.5%-במסגרת ההנחיות נקבע כי שווי התמלוג על פי הבאר יהיה שווה ל (1

והובלת הנפט, אשר ללקוחות בנקודת המכירה, בניכוי עלויות הכרחיות של טיפול, עיבוד 
 ידי בעל החזקה בין פי הבאר לבין נקודת המכירה.-הוצאו בפועל על

ההוצאות, שיוכרו לצורך חישוב שווי התמלוג על פי הבאר, יהיו הוצאות שהוצאו בפועל 
נקודת המכירה המפורטות להלן, ובלבד שהן  ביןעל ידי בעל החזקה בין פי הבאר ל

( ההוצאות ההוניות 1נפט יהיה ניתן למכירה: )הכרחיות לדעת הממונה, על מנת שה
(capexהוצאות טיפול בנפט ועיבודו; ו )ב( הוצאות הובלת הנפט באמצעות -( הבאות: )א(

( הוצאות תפעוליות 2)-צנרת עד לנקודת החיבור הראשונה למערכת ההולכה הארצית; ו
(opex .הנובעות ישירות מסוגי ההוצאות ההוניות ) 

 
בעל חזקה, מזמן לזמן, הוראות פרטניות עבור כל חזקה, בהן יפורטו  הממונה יקבע לכל (2

ההוצאות המוכרות בניכוי, לעניין חישוב התמלוג, בהתאם למאפייניה הפרטניים של 
 החזקה.

 
הוצאות בשל רכוש יוכרו באופן שבו שיעור הפחת בגין הרכוש הקבוע יחושב לפי שיטת  (3

ל לפעול )דהיינו, רק כאשר הרכוש הקבוע האזילה, החל מהמועד בו הרכוש הקבוע התחי
הגיע למיקום ולמצב הנדרשים לפעולתו, והחל לפעול(. סך הוצאות הפחת שיוכרו לא 
יעלו על עלות הרכוש הקבוע. הוצאות הפחת יוכרו בגין הרכוש הקבוע כך שבתום "חיי 
הנכס" שוויו של הנכס יהיה אפס. הוצאות הפחת יחושבו על ידי הכפלת העלות 

פחתת לתחילת שנה של החלק המוכר ברכוש הקבוע שנקבע בהוראות הפרטניות המו
 בשיעור הפחת שנקבע בהתאם לשיטת האזילה.

ככל שייחתם הסכם המעניק לצדדים שלישיים זכות בעלות ברכוש הקבוע או זכות 
שימוש ברכוש הקבוע, בתמורה או שלא בתמורה, או שייחתם הסכם הכולל קבלת 

יים עבור הובלת נפט או טיפול בו, יבוצע תיקון אומדן שווי הרכוש תשלום מצדדים שליש
הקבוע בשנה בה נוצר לרכוש שווי כלכלי מעבר לעלות המופחתת של הרכוש הקבוע 
הרלבנטי כפי שתיקבע, בהתחשב בהוצאות הפחת שנוכו לצרכי חישוב שווי התמלוג על 

 פי הבאר. 
ייעשה בשנה שבה נעשתה העסקה בנכס הרלבנטי, בהתאם ל"עקרון  תיקון האומדן

המימוש", כאשר יכול ויהיה על בעל החזקה לשלם למדינה תמלוגים בגין שווי זה, אף 
 אם לא נוצרה לו הכנסה באותה שנה.

השווי הכלכלי לעניין תיקון האומדן יוגבל לסכום שהוכר והופחת לצרכי תמלוגים, בגין 
 כר או שהועברו זכויות השימוש בו.הרכוש הקבוע שנמ

 
בהנחיות נקבעו הוראות נוספות, ובכלל זאת פירוט של סוגי הוצאות שלא תוכרנה, אופן  (4

ההכרה בעלויות נטישה ואופן הטיפול בעסקאות המושפעות מקיומם של יחסים 
 מיוחדים בין הצדדים לעסקה.
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 )המשך( הבאר פי על התמלוג שווי חישוב לאופן הנחיות .טז
 

פרסם מנהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה את "הוראות הממונה על  2020 ,בספטמבר 6 ביום .ב
להלן תמצית ההוראות   חזקת תמר". -שווי התמלוג על פי הבאר ענייני הנפט בעניין חישוב 

 :שנתקבלו בעניין חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בחזקת תמר
 
שיוכרו לצורך חישוב שווי התמלוג על פי הבאר ושיעור  (CAPEX)ההוצאות ההוניות  (1

ההכרה כוללות: )א( עלות הונית בגין צנרת ההובלה מהסעפת הראשית לאסדת תמר 
עלויות הוניות בגין אסדת  ; )ב(100%ור של ומהאסדה למתקן הקבלה באשדוד תוכר בשיע

עלות הונית בגין צנרת  )ג( -; ו82%תמר ובגין מתקן הקבלה באשדוד תוכרנה בשיעור של 
 . 100%ההובלה מאסדת תמר עד לכניסה למתקן הקבלה באשדוד תוכר בשיעור של 

 
עור של לעיל יוכרו בשי הוצאות תפעוליות הנובעות ישירות מסוגי המפורטות בפסקה א' (2

: הוצאות שכר עבודה של העובדת באסדה ובמתקן הקבלה; הוצאות אחזקה 82%
ותיקונים; הוצאות נסיעות והובלה לאסדה; הוצאות מזון לעובדים באסדה ובמתקן 
הקבלה; הוצאות שמירה ואבטחה באסדת תמר ובמתקן הקבלה; הוצאות בגין יעוץ 

 מקצועי והנדסי; הוצאות ביטוח. 
 

חוזה כולל רכיב של תעריף הולכה המשולם לנתג"ז, יוכרו כל בהמכירה בו מחיר  במקרה (3
 הוצאות ההולכה ששולמו על ידי בעל החזקה. 

 
הנטישה תוכרנה לצורך חישוב התמלוג בהתאם להוראות שנקבעו בהנחיות  עלויות (4

הנטישה  ותכנית BCM 170הכלליות, ובתנאי שהופקו מחזקת תמר במצטבר לפחות 
 אושרה על ידי הממונה.

 
  2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק .יז

 
 - להלן) 2011-"אהתשע, טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק בכנסת התקבל 2011 אפריל בחודש .א

בכללי המיסוי החלים על הכנסות השותפות, הכוללים  לשינוי הביאהחוק  של יישומוהחוק(. 
בין היתר, הנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוק וביטול ניכוי האזילה. החוק כולל 

 . 2014חלו בהפקה עד שנת ההוראות מעבר לגבי מיזמים מפיקים או כאלה ש
 

 :כלהלן הן החוק הוראות עיקרי
 

יחושב לפי מנגנון מוצע  ההיטל שיעורבשיעור שיקבע כאמור להלן.  וגז נפט רווחי היטל הנהגת
לבין ההשקעות  פרויקטפקטור, על פי היחס בין ההכנסות המצטברות נטו מה Rמסוג 

פקטור  R -ייגבה החל בשלב שבו יחס ה 20%המצטברות כפי שהוגדרו בחוק. היטל מינימאלי של 
 , יגדל 1.5-יגיע ל

. שיעור ההיטל 2.3-הגעת היחס ל םד לשיעור המקסימאלי עההיטל בצורה פרוגרסיבית ע
בהפרש בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף  0.64פחות המכפלה של  50%המקסימאלי  הוא 

 בהתאם. 18%)לגבי כל שנת מס( לבין שיעור המס  1961-"אהתשכלפקודת מס הכנסה,  126
 .46.8%על   עומדהשיעור המקסימלי  2020 בשנתלשיעור מס החברות 

ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס  לעניןהוראות נוספות  נקבעובנוסף 
הכנסה; גבולות ההיטל לא ייכללו מתקני  הולכה המשמשים ליצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס 

 בין, המחושב נפט זכות בעל ידי על תשלום מקבל חיוב(;  Ring Fencing בנפרד ) חזקהלכל 
 שקיבל הנגזר התשלום לגובה בהתאםנגזר(,  תשלום - להלן) המופק מהנפט כשיעור, היתר

 בעל חב שבו היטל מסכום יופחתכאשר במקביל סכום ההיטל המיוחס למקבל התשלום הנגזר 
 .הנפט זכות
 .החוק לעניין נפט מיזמי של להפרדה או לאיחוד כללים נקבעו בחוקכן,  כמו

והן כוללות  2011באפריל,  10 לה מיוםובדבר הטלת היטל רווחי נפט וגז הינן בתח ההוראות
  . 2014 ,בינואר 1 הוראות מעבר לגבי מיזמים שהחלו בהפקה מסחרית עד ליום
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  2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק .יז
 

 הוראות יחולו התחילה יום לפני לגביו חל המסחרית ההפקה תחילת שמועד מיזם על (א
 :אלה בשינויים זה חוק

 

, התחילה יום חל שבה המס בשנת היטל תשלום חובת כאמור מיזם לגבי חלה •
משיעור ההיטל שהיה מוטל על רווחי  מחצית, מס שנת באותה ההיטל שיעור יהיה

 ;10% -הנפט אילולא הוראות פסקה זו ולא יותר מ 
 

 נקבעו, 1.5 על התחילה יום חל שבה המס בשנת ההיטל מקדם עלה בו במקרה •
 ;שלאחריה מס שנת בכל ההיטל מקדם חישוב לאופן כללים

 

 עד 2012 המס משנות אחת בכל המיזם של הנפט רווחי על שיוטל ההיטל שיעור •
 כאמור הנפט רווחי על מוטל שהיה ההיטל משיעור למחצית שווה יהיה 2015

 .זו פסקה הוראות אילולא
 
 1 יום עד התחילה שמיום בתקופה לגביו חל המסחרית ההפקה תחילת שמועד מיזם על (ב

 :אלה הוראות, היתר בין, יחולו 2014 ,בינואר
 
 2.8 בשיעור יהיה והמקסימלי 1.5 במקום 2 בשיעור יהיה המינימלי ההיטל מקדם .1

 ;2.3 במקום
 

יהיה  2011-2013ניכוי שנרכש בשנים  ברהמואץ לגבי נכס  השנתיהפחת  שיעור .2
 .10%במקום  15%

 
 א, ראה פסקה 2011כולל הוראות בדבר מיסוי שותפויות נפט החל משנת  החוק .3

 .לעיל
 

בעלות הזכויות  בין"ג( לפשמ - יצוין כי בין פקיד השומה למפעלים גדולים )להלן .4
לשנים  לוויתן חזקותנתגלעו מחלוקות ביחס לדוחות ההיטל של  לוויתן בחזקות

אשר נגעו, בעיקרן, לאופן סיווגם וכימותם של נתונים בדוחות ההיטל  2013-2015
, הגיעו הצדדים 2018לאותן שנים. במהלך חודש אוקטובר  לוויתן חזקותשל 

-2013מסגרת הסכם שומות היטל לשנים להסכמות ביחס למחלוקות האמורות ב
תוקף של פס"ד ע"י בית המשפט המחוזי  2018 אוקטובר בחודש, אשר קיבל 2015

 בתל אביב. 
 היטל שומות הסכם 2019 דצמבר חודש  נחתם"ג לפשמ הזכויות בעלות בין, כן כמו

נחתם הסכם  2021ובחודש אוקטובר  .2017-ו 2016 לשנים היטל לדוחות באשר
 אישור. עוד יצוין, כי נכון למועד 2018שומות ביחס לשומת היטל לוויתן לשנת 

, מתבררות במסגרת הליכי השגה מול פקיד השומה מספר הכספיים הדוחות
החוק בדיווחי ההיטל של חזקות לוויתן  וראותליישום ה בנוגעמחלוקות פרשניות 

ין הכרה בתשלומים שבהם נשאו בעלות הזכויות בחזקות . לרבות לעני2019לשנת 
 על מנת לאפשר היתכנות ייצוא גז טבעי למצרים.

 1.5-מ נמוךכי, שיעור מקדם ההיטל בחזקות לוויתן למועד הדוחות הכספיים  יצוין
 גובה בחישוב להתבטא עשוי, לעיל המצוינות והמחלוקות השומות השפעת יוכ

 צפויה לא היא, במלואה השומה פקיד עמדת תתקבל אם גם, זאת עם יחד. ההיטל
 ההיטל גביית מתחילה שממנו 1.5-מ גבוה מקדם לשיעור, הנוכחית בעת, להביא
 .בפועל

נוסף על כך, הגיעו בעלות הזכויות במיזם לוויתן להסכמות עם רשות המיסים 
חים לעניין איחוד חזקות לוויתן )צפון ודרום( כמיזם נפט אחד לצרכי החוק והדיוו

 )א( לחוק.8על פיו וזאת בהתאם להוראות סעיף 
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  2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק .יז
 

 )המשך( .א
 

לבעלות הזכויות במיזם תמר נתגלעו מחלוקות ביחס לדוחות  "גפשמיצוין כי בין  .5
 תקבולים לרישוםאשר נוגעות, בעיקרן,  2013-2019ההיטל של מיזם תמר לשנים 

ותשלומי   SWתמר במאגר והקמה חיפוש השקעות וסיווג הכרה לאופן רעיוניים
 במיזםבעלות הזכויות  נשאובתשלומים שונים בהם  והכרה SW הקמה מאגר תמר

 הסוגיות - ביחדלאפשר היתכנות יצוא גז טבעי למצרים )להלן  מנתלרבות על 
נדונות  2013-2018יצוין, כי המחלוקות ביחס לדוחות ההיטל לשנים  .(שבמחלוקת

בית המשפט המחוזי בת"א ואילו  פניב יםהמתנהל יםבין הצדדים במסגרת ערעור
נדונות במסגרת הליך השגה בפני  2019המחלוקות ביחס לדוח ההיטל לשנת 

בדבר  יםסיכי, ככל שיקבע בהליך סופי ומחייב כי עמדת רשות המ יובהר"ג. פשמ
התחייבות נוספת  שותפות, עלולה להיווצר לןבמלוא ותקבלי"ל הנהמחלוקות 

 2021בדצמבר,  31 ליוםיקף מוערך בה המסים רשותללתשלום היטל רווחי נפט וגז 
 מיליון דולר. 35-של כ

 
לסוגיות  יחסב המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס, השותפות להערכת

, שבמחלוקת הסוגיות למרבית ביחסשבמחלוקת, סיכויי קבלת טענות השותפות, 
 עולים על סיכויי דחייתן.

 
 - יחד)להלן  נועה ובמיזםלבעלות הזכויות במיזם אשקלון  כי בין פשמ"ג יצוין .6

 לשנים תטיס ים מיזמיההיטל של  ות( נתגלעו מחלוקות ביחס לדוחתטיס יםמיזמי 
 מתבררות 2018-2019 לשנים ההיטל לדוחות ביחס המחלוקות כי יצוין. 2018-2019

 בסךהמצויים במחלוקת הינו  בסכומים השותפות חלק"א. בת המחוזי משפט בבית
 . דולר מיליון 1.6-כ של
 

 3אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את תיקון מס'  2021 ,בנובמבר 10 ביום .7
)"התיקון לחוק"(, לפיו, בין  2021-לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, התשפ"ב

היתר, במקרה של מחלוקת תידרש הקדמה של תשלומי היטל רווחי נפט וגז בגובה 
מהסכומים שבמחלוקת וזאת בכפוף להחלטה של פקיד השומה בהשגה  75%של 

 בהתאםהשלמת דיונים משפטיים במחלוקת בבית המשפט, ככל שיהיו(. )קודם ל
 כאמור לעיל. שבמחלוקת מהסכומים 75% של הקדמה תיתכןכאמור,  לחוק לתיקון

 
 תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע: .8

 
פורסמו תקנות מיסוי רווחים ממשאבי טבע )מקדמות בשל  2020 ,בדצמבר 2 ביום

במסגרת (. המקדמות תקנות - )להלן בסעיף זה 2020-התשפ"אהיטל רווחי נפט(, 
הוסדר נושא תשלום המקדמות שישולמו על ידי בעלי זכויות תקנות המקדמות 

נפט של מיזם נפט, לרבות אופן חישובן של המקדמות, מועדי תשלומן והדיווח 
 עליהן.

לחוק ומטרתן להסדיר את  51 -)ב( ו10הותקנו מכוח סעיפים  המקדמותהתקנות 
נושא תשלום המקדמות שישולמו על ידי בעלי זכויות נפט של מיזם נפט. התקנות 

 בקביעת חישובן של המקדמות, מועדי התשלום והדיווח עליהן. בעיקרןעוסקות 
ולל מקדמות בגין היטל רווחי נפט בסך כ 2021 -ו 2020השותפות שילמה בשנים 

מיליון דולר בגין זכויותיה בפרויקט תמר. על פי הערכת השותפות  37.4-כשל 
ואומדניה, בהתבסס על המחלוקות הקיימות עם רשות המיסים, רשמה השותפות 

  .מיליון דולר 43.8-כ שלהוצאות בגין היטל רווחי נפט וגז בסך  2021 בשנת
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 פרטים לגבי כללי מס הכנסה וההסדרים העיקריים . יח
 

רשות המיסים לעניין תקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס  מנהלידי -השותפות אושרה על .1
 - )להלן 1988 -בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט(, התשמ"ט

תקנות ב תיקון ברשומות פורסם 2021 ספטמבר בחודש(. התקנות או ההשתתפותיחידות  תקנות
, השותפות על שחלהמס  במשטר שינוי יחול 2022משנת המס  החל לפיו, לעיל כנזכרמס הכנסה 

בגין הכנסתה החייבת )ואילו קיזוזם של הפסדים יתאפשר, בכפוף  כחברה תמוסה שהיא כך
 כתוצאה. לדיני המס, במישור השותפות עצמה מבלי שאלו ייוחסו למחזיקי יחידות ההשתתפות(

 החל מס למשטר כפופים יהיו ההשתתפות יחידות מחזיקי, 2022 המס משנת החל, זה משינוי
 חלוקת בגין בחברה מניות בעלי על שחל למיסוי בדומה, השותפות שתבצע רווחים חלוקת בגין

 שלבית(.-הדו בשיטה)היינו  דיבידנדים
ההתחשבנות עם בעלי יחידות  2021כי, לאור התיקון האמור לעיל, עד וכולל שנת המס  יצוין

ההשתתפות והדיווח בגין הכנסתה החייבת של השותפות יהיו כפי שהיה לפני התיקון, כמוסבר 
 להלן. 

 
השותפות  פעלה כיישות "שקופה" לצורכי מס, וזאת בהתאם  2021בדצמבר,  31 ליום עד .2

 מיסוי וחוקפקודת מס הכנסה(  - )להלן 1961-להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א
 לצורכי(, דהיינו ההכנסה החייבת והפסדים החוק - )להלן 2011-"אהתשע, טבע ממשאבי רווחים

לבעלי היחידות שהינם "מחזיק זכאי" כהגדרתו בתקנות יחידות  יוחסושל השותפות  מס
השתתפות לפי יחס החזקותיהם בשותפות. "מחזיק זכאי" הוגדר בתקנות יחידות ההשתתפות 

 19של שנת המס. בהתאם לסעיף בדצמבר,  31 -כמי שהחזיק ביחידות השתתפות בתום יום ה
קודה, יחושב חלקו של כל שותף בשנת המס ( לפ1)א()63(, לעניין סעיף 19סעיף  - לחוק )להלן

מההכנסה החייבת של השותפות או מהפסדיה. מכיוון שהשותפים נושאים בתוצאות המס של 
מסים שוטפים על  וכלל לא של השותפות הכנסות והוצאות השותפות, הדוחות הכספיים

 הכנסה. ה
 

התחייבות למסים נדחים בחלק בעלי מניות החברה  גדל, כאמורהתקנות  תיקון אישור בעקבות .3
 או הרווח על בדוח מסיםסעיף הוצאות  במסגרתהוצאה  כנגד"ח ש מליוני 111-כ בהיקף של

, הכספיים ותההתחייבות כאמור הינו בגין הפרשים זמניים שנוצרו עד למועד הדוח עדכון. הפסד
 בגין)לרבות על נכסי נפט וגז  והפחתות פחתהפרשים בין  בגיןעיקר ההתחייבות נוצרה  אשר

 בדוחות הכספיים.  הוכרוש והפחתותלצרכי מס לבין פחת  ושהוכר (וגז נפט נכסי סילוק
 על בדוח שוטפים מסים הוצאות השותפות תרשום ואילך 2022 ,בינואר 1 מיום החל, כי יצוין

 .כאמור נדחים מסים להוצאות בנוסף וזאת, הכולל הרווח
 

השותף הכללי להגיש לפקיד השומה דוח על ההכנסה החייבת  חייב לחוק 19פי הוראות סעיף -על .4
של השותפות ולשלם את המס הנובע ממנו, על חשבון המס שחייבים בו השותפים בשותפות 

, ההשתתפות יחידות מחזיקי בו שחייבים המס חשבון עלבשנת המס שלגביה הוגש הדוח )היינו, 
פי שיעור חלקם בשותפות של המחזיקים הזכאים שהם -של כל שנת מס(, עלבדצמבר,  31ביום 

כי, חייב  יצוייןחבר בני אדם ושיעור חלקם בשותפות של המחזיקים הזכאים שהם יחידים. 
)בשנים  חברות על החלים המס שיעורי פי על המחושבות מס מקדמות בתשלוםהשותף הכללי 

 על החלות 2022 משנת החל המס בתקנות שינוי ענייןל לעיל 1 סעיף ראה(.23% - 2021 עד 2019
 .השותפות

 
 החלים המס בשיעורי הפער לאור פרשניות ושאלות קשיים עורר לחוק 19 סעיף הוראות יישום .5

 .משפטיים הליכים מספר במסגרת נדונו אשר, יחידים ועל חברות על
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, הינה קביעתו עיקר אשר"א בת המחוזי המשפט בית של דינו פסק התקבל 2021 ,ביוני 28 ביום
 כדלקמן:

 

על  2016-ו 2015שביצעה השותפות בגין שנות המס  שומותבגין הפרשי  םלתשלומיביחס  .א
תשלומי איזון בהתאם לחלופת "ניטרול תאגידים בעבר -השותפות לשלם למחזיקים

הסכום "העודף" ששולם עבור  השלמתחיסרון הכיס" המתוארת בפסק הדין, דהיינו 
 .םהמחזיקים היחידי

ואילך )שלגביהן שילמה השותפות מקדמות מס בהתאם לשיעור מס  2017לשנים באשר  .ב
השונים חברות ובהמשך לכך בוצעה חלוקת רווחים "מאזנת" בהתחשב בשיעורי המס 

ר' סעיף ג' להלן(, השותפות היא שתישא בתשלום הפרשי שומות  -של חברות / יחידים 
 הפרשי בגין ם. באשר לאופן תשלומיםהמס, ככל שיהיו, אך לא יבוצעו תשלומי איזון בגינ

והאיזון בעתיד, בהתאם לפסק הדין, תמשיך השותפות לפעול בהתאם להסדר על  שומות
, ובכך מקנה פסק הדין וודאות לכלל המחזיקים בשותפות 2017פיו פעלה החל משנת המס 

 ואיזון עתידיים.  שומות הפרשי בגין םבאשר לאופן ביצוע תשלומי
 

 במסגרתהבקשת הבהרה לבית המשפט,  מחזיקים מספר הגישו, 2021 ,ביולי 1 כן, ביום כמו
התבקש בית המשפט להורות כיצד יש לבצע את התשלום לפי חלופת "נטרול חסרון הכיס" 

 בית קבע 2021 ,באוגוסט 9 ביוםושנקבעה בפסק הדין בכל הנוגע לתשלום ריבית והצמדה, 
 פסיקת חוק להוראות בהתאם, כחוק וריבית הצמדה הפרשי יתווספו כאמור לתשלום כי המשפט

 .1961-"אהתשכ, והצמדה ריבית
 התקופהבגין תשלומי איזון השותפות, על השותפות לשלם למחזיקים תאגידים  להערכת
 קיימת בגינו אשר, דולר מיליון 14.9-כסך של ב שיתרתם למועד הדוחות הכספיים לעיל האמורה
 כאמור בהפרשה לקבל הקבוצה)חלק  השותפות של הכספיים בדוחותיה מספקת הפרשה
 (.דולר מליון 10-כ של לסך מסתכם

 הכספים לתשלום מתווה ולאישור נאמן למינוי בקשה השותפות הגישה 2021 ,בדצמבר 19 ביום
 המשפט בית קיבל 2022 ,בפברואר 14 שביום ולאחר, הדין לפסק בהתאם הזכאים למחזיקים

פז נבו נאמנויות  הורה בית המשפט על מינוי רזניק 2022 ,במרס 22 ביום, כאמור הבקשה את
 בע"מ כנאמן לביצוע תשלום על פי פסק הדין.

 
הסכם לגביית מס  גדולים למפעלים השומה פקיד לבין השותפות ביןנחתם  2017דצמבר  בחודש .6

 השותפות של מעסק המוערכתהחייבת  העל חשבון המס בו חייבים בעלי היחידות בגין ההכנס
 יםמס נוספ תשלומי השותפות השלימה, ההסכם במסגרת(. 2017הסכם מס  - להלן) 2017 לשנת

האמורה.   המוערכת החייבת ההכנסה בגיןעל יחידים  החלהמקסימלי  המס לשיעורבהתאם 
וזאת בדרך של ניכוי מס במקור מחלוקות מאזנות שבוצעו למחזיקי יחידות ההשתתפות )המס 

, בעוד שלא נוכה במקור נוכה מהחלוקות שבוצעו למחזיקים יחידות השתתפות שהם יחידים
ת ושנב פעלה השותפותמס במקור מחלוקות שבוצעו למחזיקי יחידות השתתפות שהן חברות(. 

 חישובבדבר  לרבות, 2017 מס הסכם פי עלבאופן דומה לאופן בו פעלה  2021 עד 2018המס 
תשלומים שביצעה  השלמת"ל והנ מסת הואומדן ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנ

 .העוקבת המס לשנתינואר  בחודש השותפות בקשר לכך
 

 מהשנים אחת לכללקראת תום שנת המס  שחושבה, המוערכת החייבת ההכנסה, כי יובהר
 .מבוקרים בלתי כספיים ונתונים והערכות אומדנים בסיס על חושבה, 2017-2021
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 )המשך( וגזהשקעות בחיפושים והפקה של נפט   -: 12 באור
 
 איתקה חברת באמצעות הצפוני בים וגז נפט הפקת .יט
 

הים הצפוני. בבעלותה זכויות בשיעורים שונים בנכסים  באיזורפועלת בהפקת נפט וגז  איתקה (1)
 איתקהואחרים, בחלקם משמשת  Captain, אזור GSA באיזורמפיקים ולא מפיקים, בעיקר 

 כמפעיל.
 

 GSA פרויקט (2)
 

 Stella, Harrierמאגרים מפיקים  שלושהאשר בשטחם מצויים  רישיונותכולל מספר  GSA פרויקט
, אשר נכון למועד הדוח אינם Abigail ,Kessog ,Courageous -, וכן נכסים נוספים  Vorlich -ו

, בוצעו בעבר קידוחי ניסיון והערכה Vorlich West, למעט GSAמפיקים. בכל נכסי הנפט בפרויקט 
 . פטרוליוםם שלישיים ונתגלו מאגרי על ידי צדדי

  .Abigailמאגר  שלבקשה לאישור תוכנית הפיתוח  איתקהבתקופת הדוח הגישה 
 

 יםלבעל GSAמההכנסות ממכירת נפט וגז מפרויקט  3.34%משלמת תמלוגים בשעור של  איתקה
 .הרשיון של מקוריים

 
 Captain אזור (3)
 

  .( וגז טבעיheavy oilקמ"ר ומכיל נפט כבד ) 85-משתרע על שטח של כ הפקה שדה
לתוכנית הפיתוח של השדה  OGA -את אישור ה  Captain, קיבלו השותפים בשדה2018בנובמבר 

 .EOR - Enhanced Oil Recovery -ה בשיטת הפיתוחהמתייחסת לפעולות 
 

בארות  שבעתכנית הפיתוח תיושם בשני שלבים והיא כוללת בעיקרה, התחייבות לקידוח 
 איתקהההשבה של הנפט.  יכולתאת  הגבירנוספות, והזרקה של פולימרים לשדה על מנת ל

 שניבארות הפקה וכן  של םשלב א' לתוכנית הפיתוח, אשר כלל חמישה קידוחי השלימה
אישור מרשות  איתקההדוח קיבלה  בתקופתשל השדה.  Aהזרקת  פולימרים באזור ל מתקנים

 קידוח כולל השני השלב. Captainמאגר  פיתוחשלב שני ב בביצוע והחלההגז והנפט המקומית 
 ולשם כך גם הנחת צנרת תת ימית והרחבת מתקן ההפקה.  נוספים בארות 10-ל עד של
 

, הממוקם במרחק של Fotlaבביצוע אקספלורציה במאגר  איתקה, החלה 2021אוגוסט  בחודש (4)
מהזכויות במאגר וגם משמשת בו  60%-מחזיקה ב איתקה. Northק"מ מפלטפורמת  12-כ

, בעקבות אינדיקציות לסימני פטרוליום בקידוח, 2021אוגוסט וספטמבר  בחודשים. כמפעיל
ליש"ט  מליוני 13.15-השותפים בנכס הנפט קיבלו החלטה להגדיל את תקציב הקידוח בסך של כ

 מליוני 33-ליש"ט )כ מליוני 7.89-, מתוך זה חלקה של איתקה כ100%ש"ח( )במונחי  מליוני 55-)כ
הערכה ומבחנים נוספים. תוצאות הבדיקות השונות שבוצעו בקידוח  יש"ח(, לצורך ביצוע קידוח
רישומי לוגים, דגימות נוזלים ולחצים, הניחו את דעת , לרבות 2021במהלך חודש ספטמבר 

ושל החברה,  איתקהפי הערכות ראשוניות של -דבר קיומו של נפט וגז טבעי בקידוח. עלהחברה ב
כמות הנפט והגז הטבעי שנתגלו בקידוח, מצדיקה אמידה של כמות המשאבים הכוללת של 
פטרוליום בנכס הנפט, וכן ביצוע בחינה ואמידה של כמויות הנפט והגז הטבעי הניתנות להפקה 

 .כלכלית

 

. Jade Southהתקבלה החלטה על ביצוע קידוח אקספלורציה במאגר  2021 אוגוסט בחודש (5)
מיליון ליש"ט,  102 - 64-כב הוערכהבמקרה של הצלחה  (100%העלות הכוללת של הקידוח )

, לאחר 2021ליש"ט. בחודש דצמבר  מליוני 12.7-20.3-כ( הינה 19.93%) איתקהכאשר חלקה של 
פי -כי שלב איסוף המידע הסתיים. על לאיתקהעיל , הודיע המפביצוע קידוח אקספלורציה

, כמות לאיתקההערכות ראשוניות של המפעיל ושל איתקה, ועל בסיס המידע שנמסר המפעיל 
הגז הטבעי שנתגלה בקידוח, מצדיקה אמידה של כמות המשאבים הכוללת של פטרוליום בנכס 

לאור האמור  .פקה כלכליתהנפט, וכן ביצוע בחינה ואמידה של כמות הגז הטבעי הניתנת לה
  .הינו תגלית גז טבעי Jade South לעיל, קידוח
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12 באור

 
 )המשך( איתקה חברת באמצעות הצפוני בים וגז נפט הפקת .יט
 

דרך של ב  Albaבהסכם להגדלת זכויותיה במאגר  איתקה התקשרה 2021בספטמבר,  17ביום  (6)
נוספים במאגר, כך שאיתקה, המשמשת כמפעיל במאגר, תחזיק לאחר השלמת  13.3%-רכישת כ

ידי איתקה -במאגר. העסקה נעשית ללא תשלום תמורה על 36.7%-העסקה בזכויות בשיעור של כ
(Consideration Reverse באופן שמצד אחד איתקה תקבל על עצמה את כל התחייבויות )

אגר, לרבות נשיאה בהוצאות שיהיו לצורך אטימה ונטישה של המאגר המוכרת בקשר עם המ
מיליון ליש"ט )בכפוף להתאמות מקובלות  47.1-כבגין הזכויות, ומנגד, איתקה תקבל סכום של 

במועד הסגירה(, המשקף להערכת הצדדים את עלויות האטימה והנטישה של המאגר במועד 
. המועד ררות של המוכרת בקשר עם המאגסיום ההפקה מהמאגר, בהתחשב גם בזכויות אח

הושלמה  העסקה .2021בינואר,  1פי ההסכם הינו ביום -הקובע לרכישת הזכויות הנוספות על 
דולר  מליוני 10-רווח בסך של כ איתקהמהשלמת העסקה רשמה  כתוצאה. 2021בחודש דצמבר 

 דולר לאחר השפעת המס(. מליוני 6-כלפני השפעת המס )
 
כמפעיל בנכס  תהמשמש .Total E&P North Sea UK Ltd, הודיעה חברת 2020, במרס 16ביום  (7)

הנפט איזבלה הנמצא בשטח מדף היבשת של בריטניה באזור הים הצפוני, כי במהלך קידוח 
ניסיון נתגלו סימני פטרוליום בשכבות המטרה בקידוח. המפעיל מסר כי עקב לחץ גבוה 

מבחני הפקה באמצעות הציוד הקיים. כפי שנמסר  וטמפרטורה גבוהה בשלב זה לא ניתן לבצע
לאיתקה, בכוונת המפעיל לבחון חלופות שונות לביצוע מבחני הפקה בנכס הנפט במועד מאוחר 

יצוין כי על פי תנאי העסקאות שערכה איתקה בקשר לנכס הנפט, איתקה לא נושאת  .יותר
 (.10%-בתשלום בגין חלקה בנכס הנפט )כ

 

  יתקהאשל  העתודותנתוני  (8)
 

 לניהול המערכת לכללי בהתאם הוכן ואשרעבור איתקה, NSAI ידי חברת -פי דוח שנערך על-על
 ונוזלי, הגז הטבעי, הנפט)עתודות  2021בדצמבר,  31ליום  נכון(, SPE-PRMS) פטרוליום משאבי

 :להלן כמפורט הן, (דבלב איתקה)חלקה של  בנכסיםהנפט הכלולים  שבנכסי הגז
 

 איתקה עתודות 

 עתודות קטגוריית
 
 כבד נפט קל נפט

 טבעי  גז
(Natural Gas) נוזלי ( גזNGL) כ סה" 

 (Mbbl) ( Mbbl) ( MMcf) (Net Mbbl) ( MBOE) )* 
      

"כ עתודות מוכחות סה
1P 

(Proved Reserves) 

59,450 19,341 199,217 5,906 119,044 

      
 2P"כ עתודות מסוג סה

(Proved+Probable 

Reserves) 

88,266 34,231 301,081 9,063 183,561 

      
 3P מסוג עתודות"כ סה

(Proved+Probable+P

ossible Reserves) 
 

122,090 49,874 415,781 12,725 256,376 

 ערך חביות נפט.-אלפי שווה )*(
 

 איתקה של בזכויות מותנים והמשאבים הגז נוזלי, הטבעי הגז עתודות בדבר"ל הנ ההערכות
מבוססות, בין היתר על מידע גיאולוגי, גיאופיסי ואחר. ההערכות הנ"ל הינם בגדר  במאגרים

 בגין ההערכות. וודאות כל קיימת לא לגביהם אשר, NSAIהערכות והשערות מקצועיות של 
 וההשערות מההערכות שונות להיות עשויות, בפועל שיופקו הגז ונוזלי הטבעי הגז, הנפט כמויות

 היצע מתנאיאו /ו רגולטורים משינויים או/ו וטכניים תפעוליים מתנאים כתוצאה, היתר בין"ל, הנ
 להתעדכן עשויות"ל הנ וההשערות ההערכות. המאגרים של בפועל מהביצועיםאו /ו בשוק וביקוש

 חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאהאו /ו נוסף מידע שיצטבר ככל
 .טבעי גזו נפט של והפקה
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 )המשך( השקעות בחיפושים והפקה של נפט וגז  -: 12 באור

 
 )המשך( איתקהנפט וגז בים הצפוני באמצעות חברת  הפקת .יט
 

 הים הצפוני באיזורשל נכסי הנפט והגז  השבה בר סכום בחינת (9)
 

 2019 שנת (א)
 

הים  באיזורנכסי נפט וגז  של ערך לירידת הפרשה הקבוצה כללה 2019, בדצמבר 31 ליום
"ח(. ש מליוני 688-כדולר ) מליוני 199-של כ בסך( GSA נכסי עם בקשר)בעיקר הצפוני 

 .גזהו הנפט מחירי לגבי תחזיותוב רזרבותב מירידה, היתר בין, נבעה כאמור הערך ירידת
בניכוי עלויות מכירה.  ,מזומנים מניבה יחידה של הוגן כשווי נקבע ההשבה בר סכום

בהתבסס על תזרימי  על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, השווי ההוגן כאמור חושב
נפט וגז בניכוי עלויות מכירה ובהתחשב  ממכירתלנבוע  םיהצפוי יםיהמזומנים העתיד

 הוונובהנחות שמשתתף שוק סביר משתמש בהן לקביעת השווי ההוגן. תזרימי המזומנים 
 . 9%יוון לאחר מס של בשיעור ה

 
 2020 שנת (ב)

 
 ירידת עם בקשר לרבותלעיל בדבר התפשטות נגיף הקורונה, ' ב1 בבאורבהמשך לאמור 

 של ההוגן שוויםלאור ההשפעה המהותית שיש למחירים אלו על ו, והגז הנפט מחירי
את הסכום בר ההשבה  2020 ,במרס 31 ליום הקבוצהבחנה  ,הצפוני בים והנפט הגז נכסי

הצפוני. כתוצאה מהבדיקה האמורה רשמה הקבוצה  הים באיזורוהגז  הנפטשל נכסי 
הים הצפוני  באיזורנכסי נפט וגז  של ערך לירידתהפרשה  2020ברבעון הראשון של שנת 

 -מיליארד ש"ח( )לאחר השפעת המס  2.6-דולר )כ מליוני 751-הסתכמה בסך של כ אשר
כל  של הוגן כשווי נקבע ההשבה בר סכום"ח((. ש מיליארד 1.6-כדולר ) מליוני 451-כ

 , בניכוי עלויות מכירה. מזומנים מניבה יחידה
מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ירידת ערך המוניטין  באמצעותבנוסף בחנה החברה, 

.  סכום בר בכללותההמיוחס ליחידה "נכסי פיתוח והפקת נפט וגז באיזור הים הצפוני" 
חושב כשווי הוגן של ההשקעה בפעילות הפקת נפט וגז באיזור הים  היחידהההשבה של 

מליוני  1,200-כבסך של  2020במרס,  31הצפוני בניכוי עלויות מכירה והוא נאמד ליום 
לפעילות זו  המיוחסדולר. כתוצאה מהבחינה כאמור רשמה הקבוצה ירידת ערך מוניטין 

 מליוני ש"ח(. 770-י דולר )כמליונ 216-כבסך של 
הערכות השווי בוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני, בלתי תלוי, בשיטת היוון תזרימי 

, במחירי נפט מסוג ברנט 10.5%-מזומנים, תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס של כ
ומגיעים עד  2021דולר לחבית בשנת  45-, כ2020דולר לחבית בשנת  35-עתידיים של כ

 חום ליחידת פני 24 של עתידיים גז ובמחירי, 2024דולר לחבית בשנת  68של למחיר 
 בשנת חום ליחידת פני 43-ל עד ומגיעים 2021 בשנת חום ליחידת פני 33, 2020 בשנת
2024. 

 
לאור התאוששות במחיר הנפט והגז וגידול בכמות הרזרבות,  2020בדצמבר,  31ליום 

ביצעה הקבוצה, באמצעות מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בחינה של הצורך בביטול 
ירידת ערך של נכסי פיתוח והפקת נפט וגז באזור הים הצפוני. כתוצאה מהאמור, הכירה 

 1,453-דולר )כ מליוני 452-פני מס( בסכום של כהקבוצה בביטול הפרשה לירידת ערך )ל
נכסים  שלירידת ערך ל ההפרשה קיזוז לאחר הוא האמור הסכום כי יצויןש"ח(.  מליוני

 דולר. מליוני 25-מסוימים בעקבות עדכון עלויות הסילוק בגינם בסך של כ
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 )המשך( הים הצפוני באיזורירידת ערך של נכסי הנפט והגז  בחינת (9)
 

 )המשך( 2020 שנת (ב)
 

בשיטת היוון תזרימי  תלוי ובלתי חיצוני שוויהערכת השווי בוצעה על ידי מעריך 
במחירי נפט מסוג ברנט  9.75%-כמזומנים, תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס של 

דולר  61-כ, 2022דולר לחבית בשנת  57-, כ2021דולר לחבית בשנת  52-עתידיים של כ
ובמחירי גז  2025דולר לחבית בשנת  68ומגיעים עד למחיר של  2023לחבית בשנת 
פני  43, 2022פני ליחידת חום בשנת  44, 2021פני ליחידת חום בשנת  47עתידיים של 

 . 2025פני ליחידת חום בשנת  44-ומגיעים עד ל 2023חום בשנת ליחידת 
 

בלתי ובחנה החברה, באמצעות מעריך שווי חיצוני  2020בדצמבר,  31נכון ליום  ,בנוסף
לירידת ערך מוניטין המיוחס ליחידה "נכסי פיתוח  הפרשהתלוי, את הצורך בביצוע 

בר ההשבה של היחידה חושב והפקת נפט וגז באיזור הים הצפוני" בכללותה.  סכום 
כשווי הוגן של ההשקעה בפעילות הפקת נפט וגז באיזור הים הצפוני בניכוי עלויות 

מליוני דולר אשר עולה באופן  1,878-בסך של כ 2020בדצמבר,  31מכירה והוא נאמד ליום 
משמעותי על הערך הפנקנסי של היחידה האמורה )וזאת בין היתר לאור גידול בכמויות 

בות במאגרי גז לגביהם לא בוצעה הפחתה בעבר, גידול במחירים העתיידים בעיקר הרזר
בטווח הקצר ולאור הפחתת ירידת ערך מוניטין שהוכרה ברבעונים קודמים כאמור לעיל 
ואשר אינה ניתנת להשבה(. הערכת השווי נעשתה תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס 

חירי נפט מסוג ברנט עתידיים ומחירי גז ובהתבסס על הנחות בקשר עם מ 9.75%-כשל 
 עתידיים כאמור לעיל. 

 
 2021 שנת (ג)

 
ביצעה הקבוצה, באמצעות לאור התאוששות במחיר הנפט והגז,  2021, ביוני 30ליום 

מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בחינה של הצורך בביטול ירידת ערך של נכסי פיתוח 
השני של  ברבעוןוהפקת נפט וגז באזור הים הצפוני. כתוצאה מהאמור, הכירה הקבוצה 

 מליוני 102-לאור ביטול הפרשה לירידת ערך )לפני מס( בסכום של כ הכנסהב 2021שנת 
 השפעת המס(.  לאחרמליוני ש"ח(  199-מליוני דולר )כ 61-)כ "ח(ש מליוני 333-דולר )כ

 
הערכת השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים, תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס 

 65-, כ2021דולר לחבית בשנת  65-, במחירי נפט מסוג ברנט עתידיים של כ9.75%-כשל 
דולר  69ומגיעים עד למחיר של  2023דולר לחבית בשנת  66-כ, 2022דולר לחבית בשנת 

פני  70, 2021פני ליחידת חום בשנת  78ובמחירי גז עתידיים של  2025לחבית בשנת 
פני ליחידת  55-ומגיעים עד ל 2023פני ליחידת חום בשנת  53, 2022ליחידת חום בשנת 

 . 2025חום בשנת 
 

והגז, ביצעה הקבוצה, באמצעות מעריך שווי  , לאור עליה נוספת במחירי הנפטבנוסף
חיצוני בלתי תלוי, בחינה של הצורך בביטול ירידת ערך של נכסי פיתוח והפקת נפט וגז 

. כתוצאה מהאמור, הכירה הקבוצה בהכנסה 2021בספטמבר,  30באזור הים הצפוני ליום 
 475-עת המס )כהשפ לפנידולר  מליוני 147-לאור ביטול הפרשה לירידת ערך בסכום של כ

 .(ש"ח( לאחר השפעת המס( מליוני 285-דולר )כ מליוני 88-ש"ח( )כ מליוני
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 )המשך( הים הצפוני באיזורירידת ערך של נכסי הנפט והגז  בחינת (9)
 

 )המשך( 2021 שנת (ג)
 

הערכת השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים, תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס 
 70-, כ2021דולר לחבית בשנת  70-, במחירי נפט מסוג ברנט עתידיים של כ9.75%-כשל 

דולר  71ומגיעים עד למחיר של  2023דולר לחבית בשנת  69-כ, 2022דולר לחבית בשנת 
פני  119, 2021פני ליחידת חום בשנת  204ובמחירי גז עתידיים של  2025בשנת לחבית 

פני ליחידת  65-ומגיעים עד ל 2023פני ליחידת חום בשנת  71, 2022ליחידת חום בשנת 
 .2025חום בשנת 

 
בוצעה, באמצעות מעריך שווי חיצוני, בחינה נוספת של סכום  2021בדצמבר,  31 ליום

לאור הבחינה האמורה הכירה  הים הצפוני. באיזוריתוח והפקה בר ההשבה של נכסי פ
הקבוצה בהכנסות כתוצאה מביטול הפרשה לירידת ערך של נכסי פיתוח והפקת נפט וגז 

ש"ח(  מליוני 87-השפעת המס )כ לפנידולר  מליוני 28-הים הצפוני בסכום של כ באיזור
 ((.ש"ח( לאחר השפעת המס מליוני 52-דולר )כ מליוני 17-)כ
 

הערכת השווי בוצעה בשיטת היוון תזרימי מזומנים, תוך שימוש בשיעור היוון לאחר מס 
 69-, כ2022דולר לחבית בשנת  76-, במחירי נפט מסוג ברנט עתידיים של כ9.5%-כשל 

דולר  74ומגיעים עד למחיר של  2024דולר לחבית בשנת  71-כ, 2023דולר לחבית בשנת 
פני  99, 2022פני ליחידת חום בשנת  164ובמחירי גז עתידיים של  2026לחבית בשנת 

פני ליחידת  56-ומגיעים עד ל 2024פני ליחידת חום בשנת  68, 2023ליחידת חום בשנת 
 .2026חום בשנת 

 
בלתי תלוי, ובאמצעות מעריך שווי חיצוני  ,הקבוצה בחנה 2021בדצמבר,  31, ליום בנוסף

רידת ערך מוניטין המיוחס ליחידה "נכסי פיתוח והפקת לי הפרשהאת הצורך בביצוע 
נפט וגז באיזור הים הצפוני" בכללותה. סכום בר ההשבה של היחידה חושב כשווי הוגן 
של ההשקעה בפעילות הפקת נפט וגז באיזור הים הצפוני בניכוי עלויות מכירה והוא 

 ליום 1,878-מת סך של כ)לעומליוני דולר  3,150-בסך של כ 2021בדצמבר,  31נאמד ליום 
אשר עולה באופן משמעותי על הערך הפנקנסי של היחידה האמורה. ( 2020בדצמבר,  31

את הקבוצה בבחינת סכום בר  משויששעל הנחות  בהתבססהערכת השווי נעשתה 
 ההשבה של נכסי הנפט והגז בים הצפוני כאמור לעיל. 

 
 ההוגן.במדרג השווי  3ת לרמה ות השווי מסווגוהערכ
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 באיתקה מחדש מימון (10)
 

, השלימה איתקה את תהליך המימון מחדש אשר כלל התקשרות עם 2021יולי  בחודש
קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי וערבויות, מבוססת עתודות )להלן 

 גיוס, וכן 2026מיליארד דולר ארה"ב אשר תיפרע עד שנת  1.225( בהיקף של RBL-מסגרת ה -
פרעו בשנת ימליוני דולר ארה"ב שי 625רות חוב בהיקף של סדרת אג של 2021ביולי,  23ביום 
( של המימון הכולל )מסגרת Blendedסדרת אגרות החוב(. שיעור הריבית הממוצע ) -ן ל)לה 2026

, בהנחת ניצול מלוא המסגרת למשיכה ולמעט מסגרת הערבויות ובתוספת אגרות החוב( RBL -ה
. בהתאמה (,3ד')18-ו ג'17וסדרת אגרות החוב ראה באורים   RBL-ה מסגרת לתנאי. 5.2%-כהינו 
כאמור עומדת  RBL-ה מסגרת בגין איתקה של החוב יתרת 2021בדצמבר,  31כי נכון ליום  יצוין

 מליוני דולר. 350-כ של סך על
דולר ארה"ב על  מליוני 250איתקה לחברה סך של  פרעהבסמוך לאחר השלמת המימון מחדש, 

חשבון הלוואת הבעלים שהעמידה החברה לאיתקה. בנוסף, תקבולי אגרות החוב, ביחד עם 
משו לפירעון סופי )מוקדם( של סדרת אגרות החוב שי RBL -משכו ממסגרת הנסכומים ש

 2024דולר ארה"ב, אשר היו אמורות להיפרע בשנת  נימליו 500-הקיימת של איתקה בסך של כ
 למימון מחדש.  ותהקשור ויותהעלולתשלום 

ואגרות החוב הקודמים הכירה הקבוצה בתקופת הדוח  RBL שלהמימון מחדש  בעקבות
 זה סכוםמליוני דולר, נטו ממס(.   36-מליוני דולר )כ 56-כשל  בסךבהוצאות מימון חד פעמיות 

 .החוב אגרות של המוקדם הפדיון עם בקשר הוצאות גם כולל
 
 מקסיקו מפרץ במימי וגז נפט והפקת פיתוח חיפושי .כ

 
 במפרץמהזכויות בנכסי נפט וגז  75%-בחברה בת זרה בבעלות מלאה,  ותעמצאב ,מחזיקה הקבוצה

לשכבות  בפרוספקט האקספלורציהקידוח  החל 2018חודש ספטמבר  בתחילת  מקסיקו, ארה"ב.
הקידוח לא חדר שכבות נושאות הידרוקרבונים ברי מקסיקו.  שבמפרץ SS-351ברישיון  Tau עמוקות

 (.Discoveryהפקה, אך כן נמצאו סימני הידרוקרבונים. לא נמסרה על ידי המפעיל הודעה על ממצא )
 

לאור התנאים הגיאומכניים המורכבים שנתגלו בקידוח ולאור ההתחייבויות החוזיות של אסדת 
לאטום ולנטוש את הקידוח, באופן שיאפשר  2019 מאי בחודשלמפעיל אחר, המפעיל המליץ  הקידוח

לפי המפעיל, המידע שנאסף במהלך הקידוח מאשש את  כניסה מחדש לתוכו בשלב מאוחר יותר.
המודלים הגיאולוגים, הגיאופיזיים וההנדסיים שלו, ומחזק את עמדת המפעיל לגבי הפוטנציאל 

עלות הקידוח עד לאטימה הזמנית ב הקבוצה של חלקה .בשכבות העמוקות שטרם נקדחו בפרוספקט
 לתוכנית באשר הבהירות ואי שנוצרו הוודאויות אי לאור. דולרמיליון  72-בסך של כ הסתכמהכאמור 
 לירידת הפרשה( החליטה הנהלת הקבוצה, בשלב זה, לכלול 2020 בשנת אף)שהתחזקו  הקידוח המשך
 לךהבמ התקבלו אשר הביטוח בתקבולי בהתחשב"ח( שמליוני  182-)כ דולר מליוני 53-ך של כסב הערך
 .2020 שנת
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 רכוש קבוע -: 13באור 
 

 ההרכב והתנועה
 

 2021לשנת 
 

 

 מבנים, קרקע
 ושיפורים
 במושכר

 
 וציוד רכב כלי

 משרדי

 

 "כסה
 ש"ח מליוני

      עלות
 130  79  51 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 69  69  - תוספות במשך השנה 
 (16)  (16)  - כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 183  132  51 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
      פחת שנצבר
 46  41  5 2021בינואר,  1יתרה ליום 

 19  18  1 פחת
 (12)  (12)  - כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 53  47  6 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

 130  85  45 2021בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
 

 2020לשנת 

 

 מבנים, קרקע
 ושיפורים
 במושכר

, מכונות 
 כלי, מתקנים

 וציוד רכב
 משרדי

, משאבות 
 מיכלים
 וציוד

 בתחנות

 

 "כסה
 "חשמליוני 

        עלות
 4,187  1,041  1,661  1,485 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 37  23  -  14 תוספות במשך השנה 
 (7)  -  (7)  - כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 (3,320)  (633)  (1,555)  (1,132) *( מאיחוד יציאה
 (7)  -  -  (7)  למכירה מוחזקים לנכסים מיון
 (1)  -  -  (1) להשקעה ן"לנדל מיון

 (759)  (431)  (20)  (308) גריעות במשך השנה
 130  -  79  51 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        פחת שנצבר
 1,937  748  624  565 2020בינואר,  1יתרה ליום 

 73  20  32  21 פחת
 (1,639)  (521)  (597)  (521) *( מאיחוד יציאה

 (1)  -  (1)  - כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
       (7)  למכירה מוחזקים לנכסים מיון

 (317)  (247)  (17)  (53) גריעות במשך השנה
 46  -  41  5 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 84  -  38  46 2020בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום 
 

 .ח'10כתוצאה ממכירת שליטה בדלק ישראל והחברות המאוחדות שלה, ראה באור  בעיקר *( 
 

 .24לגבי שעבודים, ראה באור  .ב
 

 



 קבוצת דלק בע"מ
 לדוחות הכספיים המאוחדים באורים

- 109 - 

 
 

 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -: 14באור 
 

 ההרכב: א.
 

 
 מוניטין

 זכויות
, שיווק

 ,מותגים
 זכיונות
 ותיקי

 סה"כ לקוחות
 "חשמליוני 

    
 4,181 7 4,174 2020, בינואר 1יתרה ליום 

 (3) - (3) הפחתה שהוכרה במהלך השנה
 (848) - (848) ערך ירידת
 (332) (7) (325) )*( מאיחוד יציאה

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 (200) - (200) פעילויות חוץ  
    

 2,798 - 2,798 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
    

 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 (91) - (91) פעילויות חוץ  
    

 2,707 - 2,707 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

 .'ח10 באורמכירת שליטה בדלק ישראל והחברות המאוחדות שלה, ראה  ןבגי בעיקר )*(
 

 ירידת ערך מוניטין בחינת ב.
 

 מגזרי הפעילות, כדלקמן:להמוניטין  הלצורך בחינת ירידת ערך של מוניטין הוקצ
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   

 330 320 (1) וסביבתה בישראל וגז נפט הפקת חיפושי פעילות

 2,468 2,387 (2הים הצפוני ) באיזורחיפושי הפקת נפט וגז  פעילות

 2,798 2,707 סה"כ
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 )המשך( מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -: 14באור 
 

 )המשך( ירידת ערך מוניטין ב.
 

בדצמבר,  31מסתכם ליום וסביבתה  בישראלהמיוחס לפעילות חיפושי והפקת נפט וגז  המוניטין (1) 
(. המוניטין נוצר אגב "חש מליוני 330 - 2020בדצמבר,  31ש"ח ) מליוני 320-כ של לסך 2021

 ירידת לאחר הינה 2020, בדצמבר 31 ליום היתרהלשליטה בשותפות אבנר חיפושי נפט.  העליה
 2021בדצמבר,  31 ליום .ג'12 יםבאור ראה, תמר בפרויקט והגז הנפט לנכסי המיוחס מוניטין ערך

בחנה החברה את סכום בר ההשבה של פעילות חיפושי והפקת הגז והנפט בישראל וסביבתה 
לאור הבחינה  'י.אנרגמד -ניוהמניה של  ממחיר בעיקרבהתבסס על שווי הפעילות שנגזר 

 ערך המוניטין.  האמורה לא נדרשה הקבוצה להכיר בירידת
 
 31 לימים מסתכם זור הים הצפונייהמיוחס לפעילות חיפושי והפקת נפט וגז בא המוניטין (2)

 2021, בדצמבר 31 ליום"ח ש מליוני 2,387-דולר )כ מליוני 768-כ של לסך 2020-ו 2021בדצמבר, 
סכום המוניטין נוצר אגב רכישת פעילות  עיקר(. 2020, בדצמבר 31 ליום"ח ש מליוני 2,468-וכ

לבחינות ירידת ערך  באשר. איתקהעל ידי  2019במהלך שנת  CNSL שלנפט וגז בים הצפוני 
 באור ראה, 2020בשנת  שנרשמה ערך לירידת והפרשה 2020 -ו 2021 בשניםאשר נעשו  מונטין

 יט'12
 

 
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים -: 15באור 

 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
    -בעיקר חשבונות פתוחים 

 315 702 במטבע חוץ או צמודים לו )בעיקר דולר(

 2 - במטבע ישראלי

 702 317 
 

 החובות לספקים אינם נושאים ריבית. 
 
 

 ויתרות זכותזכאים  -: 16אור ב
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   

 91 35 מוסדות
 471 775 והוצאות לשלם מלקוחות מקדמותהכנסות מראש, 

 10 34 משכורות ונלוות 
 23 2 צדדים קשורים

 219 388 (3ז'12לסילוק נכסים )ראה באור  התחייבות
 108 336 בגין עסקאות משותפות בתחום הגז והנפט  זכאים

 152 71 ריבית לשלם
 53 142 לשלם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה  דיבידנד
 66 41 אחרים 

 1,824 1,193 
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 אחריםמהלוואות מתאגידים בנקאיים ו  -: 17באור 
 

 ההרכב והתנאים: א.
 

 

 בדצמבר 31 שיעור הריבית
 2020 2021 השנתית 

 "חשמליוני  %
    הלוואות מבנקים:
 2,272 1,048 3.6 (להלן')א( ג)ראה בדולר של ארה"ב 

 113 103 7.0 (להלן')ב( ג ראה לצרכןצמודות למדד המחירים 
 

   

  1,151 2,385 
 (138) -  חלויות שוטפות -בניכוי 

  1,151 2,247 
 

  .2021בדצמבר,  31המוצג הינו ממוצע משוקלל ליום  (*
 
 מועדי הפרעון: ב.
 

 

 בדצמבר 31
2021 

 מליוני ש"ח
 103 שנה שלישית

 1,048 ואילך חמישית שנה

 1,151 
 
  - פרטים נוספים ג.

 
.  RBLת, והלוואות הינה בעיקר בקשר עם מסגרת מבוססת עתוד יתרת 2021בדצמבר,  31 ליום (א)

, השלימה איתקה את תהליך המימון מחדש אשר 2021 יולי בחודש( 10')יח12 בבאור כאמור
כלל התקשרות עם קונסורציום של בנקים בינלאומיים להעמדת מסגרת אשראי וערבויות, 

מיליארד דולר ארה"ב אשר תיפרע  1.225( בהיקף של RBL-מסגרת ה-מבוססת עתודות )להלן 
ריבית שנתית בשיעור חלק הארי של מסגרת האשראי מבוססת העתודות נושא  .2026עד שנת 

בשנה  3.75% -בארבע השנים הראשונות ו 3.5%( בתוספת מרווח של Liborריבית הליבור )
דולר מתוך המסגרת ישמשו את איתקה, להעמיד ביטחונות  מליוני 300-החמישית. סך של עד כ

(LC בקשר עם התחייבויותיה )נכסי נפט שברשותה. המסגרת הלא מנוצלת הנותרת  לסילוק
ת לניצול רק בהתקיים תנאים מסוימים המבוססים בעיקרם על קצב ההפקה הצפוי ניתנ

 בגין איתקה של החוב יתרת 2021, בדצמבר 31 ליום נכון כי יצויןומחירי הנפט והגז החזויים. 
דוקומנטרי  אשראי)לא כולל  מליוני דולר 350-כאמור עומדת על סך של כ RBL-ה מסגרת

(LC)   נכסים לסילוק איתקה התחייבויות הבטחתלשהועמד). 
 

יצרה איתקה לטובת המלווים שעבודים ראשונים בדרגה על המניות  RBL -להבטחת מסגרת ה
של חברות הבת אשר מחזיקות במישרין בזכויות בנכסי הנפט וכן שעבודים צפים וקבועים על 

 , והכל בהתאם למקובל בעסקאות מסוג זה.נותחברות הבהנכסיהן של 
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 )המשך( אחריםמהלוואות מתאגידים בנקאיים ו  -: 17באור 
 
 )המשך( - פרטים נוספים ג.

 
 המשך (א)

נקבעו מספר מגבלות אשר הפרתן תשמש עילה להעמדת החוב לפירעון  RBL -בתנאי מסגרת ה
מיידי, כמקובל בהלוואות מסוג זה, ובכלל זאת מגבלות על נטילת חוב נוסף, על מכירת ורכישת 

 נכסים, על יצירת שיעבודים וערבויות וכן מגבלות על חלוקת דיבידנד, כמפורט להלן:
 שולמו במלואם. RBL-תנאי מסגרת הכלל התשלומים שבהם חבה איתקה בהתאם ל -
תזרים המזומנים של איתקה אינו מעיד על העדר יכולת מימונית לתמוך בפעילותה ואין  -

 חריגה בהיקף ההלוואות המותר.
 2( נפט גולמי ראשון מהפקה מתוכנית 1החלוקה מותרת רק מהמועד המוקדם מבין: )  -

EOR  בשדהCaptain (2חלוף שנתיים מהמועד הקוב )ע של מסגרת ה- RBL ובלבד ,
. במקרה בו איתקה RBL -שלאיתקה מרווח נזילות עודף כפי שנקבע בתנאי  מסגרת ה

מהון  25%תירשום למסחר בבורסה באנגליה )או בבורסות אחרות שהוגדרו( לפחות 
 ( לעיל.2) -( ו1המניות של חברת הבת שתונפק, לא יחולו עוד הוראות סעיפים )

 
התחייבה איתקה לשמור על אמות מידה פיננסיות ותפעוליות  RBL -העל פי תנאי מסגרת 

 כדלקמן:
 ;1:3.5-בתקופה הרלבנטית יהיה נמוך מ EBITDAX-יחס החוב נטו ל -
סך כלל המקורות צריך להיות מעל סך כלל השימושים עד למועד הפירעון. העמידה  -

כמו כן, מבחן הנזילות  באמת מידה זו נבחנת על פי מבחן נזילות הנערך אחת לחצי שנה.
 מתבצע גם במקרה של רכישת נכס חדש או במקרה שבכוונת איתקה לחלק דיבידנד;

היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרת האשראי  -
מבוססת עתודות למשך חיי הפרויקטיים לסכום שנמשך תחת מסגרת האשראי מבוססת 

 ;1:1.15 -העתודות לא ירד מתחת ל
היחס בין הערך הנוכחי הנקי של תזרימי המזומנים המובטחים תחת מסגרות האשראי  -

למשך חיי מסגרת האשראי מבוססת העתודות לבין הסכום שנמשך תחת מסגרת 
 .1:1.05-האשראי לא ירד מתחת ל

אי עמידה בכל אחת מאמות המידה שתוארו לעיל מהווה אירוע הפרה שבגינו רשאים  
 להעמיד את  החוב לפרעון מידי.המלווים 

 
 בכל ההתניות הפיננסיות האמורות. עומדת איתקה 2021, בדצמבר 31 ליום

 
. עלויות הגיוס קוזזו במועד הגיוס דולר מליוני 13.6-כב הסתכמו RBL -ה מסגרתיות גיוס ועל

 ומופחתות לרווח או הפסד לאורך תקופת ההלוואה. RBL -מיתרת ה
 

, הלוואה מצד שלישי לצורך מימון מחדש פתאל, הועמדה לחברה ביחד עם 2021ינואר  בחודש (ב)
ש"ח )חלקה של החברה  מליוני 145-(, בסכום של כא'11של נכס נדל"ן בהרצליה )ראה גם באור 

על הנכס.  בשיעבודש"ח(. ההלוואה הינה לתקופה של שלוש שנים והיא מובטחת  מליוני 103-כ
והיא צמודה  7%סולקת נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של קרן ההלוואה הבלתי מ

 לפרעוןלעלייה במדד המחירים לצרכן. בהסכם נקבעו אירועים מקובלים להעמדת הלוואה 
מוקדם רק ביחס  לפרעון, בנוסף נקבע בהסכם כי בקרות אירוע מהאירועים שנקבעו מיידי

 גם ביחס ליחיד הלווה השני. יידימ לפרעון, אזי הדבר יהווה עילה לפתאללחברה או ביחס 
 
 .24לגבי בטחונות נוספים, ראה באור  ד.
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 אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה  -: 18באור 
 

 :ההרכב של אגרות החוב )שאינן ניתנות להמרה( א.
 

 

שיעור 
 ריבית

משוקלל 
 ליום

 בדצמבר 31
2021 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח %

    צמודות למדד המחירים לצרכןאגרות חוב 
 1,055 350 5.5 שהונפקו על ידי החברה
    אגרות חוב ללא הצמדה 

 3,486 3,822 6.1 שהונפקו על ידי החברה
שהונפקו על ידי  לו בהצמדה או בדולראגרות חוב 

 10,515 9,377 6.6 מאוחדותחברות ושותפויות 

  13,549 15,056 
 (2,152) (350)  חלויות שוטפות -בניכוי 
 (3,656) -  )*( קצר לזמן שסווגו חוב אגרות -בניכוי 

  13,199 9,248 
 

 .18 באורנוספים ראה  לפרטים )*(
 
 :אגרות החוב הינם כדלקמן שללאחר תאריך המאזן  המקורייםמועדי הפרעון  .ב
 

 

 בדצמבר 31
2021 )*( 

 מליוני ש"ח
  

 350 שנה ראשונה )חלויות שוטפות(
 2,946 שנה שניה

 975 שנה שלישית
 2,833 שנה רביעית

 2,174 שנה חמישית
 4,271 שנה שישית ואילך

 13,549 
 

' של אגרות החוב וכן באשר להשלמת לרכש ויטמוקדם של סדרות יח'  פרעוןלביצוע  באשר )*(
' אשר בוצעו לאחר תאריך המאזן, ראה דל' באגרות חוב סדרה אלחליפין לאגרות חוב סדרה 

 .להלן( 15')דסעיף 
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 )המשך( אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 

 :להמרה הניתנות והתחייבות חוב אגרות של ההרכב .ג
 

 

 שיעור ריבית
 משוקלל ליום

 בדצמבר 31
 בדצמבר 31

2021 2021 2020 
 מליוני ש"ח %

 159 154 6.5 (להלן' ח)בדולר( )ראה סעיף  המירה התחייבות
 700 - - (הצמדה)ללא  החברה במניות להמרה חוב אגרות

  154 859 

 (859) -  )*( קצר לזמן שסווגו להמרה חוב אגרות - בניכוי

  154 - 
 
 2021 שנת במהלך החוב אגרותב יםעיקרי שינויים . ד

 
 חדשה חוב אגרות תסדרמ נקוב ערך"ח ש 770,806,000הנפיקה החברה  2021יולי  -בחודשים יוני  (1)

ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה(.  מליוני 764-כ"ח )שמליוני  770-לסך של כ בתמורה)סדרה ל"ה( 
ש"ח ערך נקוב נוספים מסדרת  66,493,000, הנפיקה החברה בהנפקה פרטית 2021נובמבר  בחודש

חוב אינן האגרות ש"ח.  מליוני 71-ב לה' בדרך של הרחבת סדרה, בתמורה לסך של כאגרות חו
בחמישה  תיפרעאגרות החוב  קרןלשנה.  7.2%ריבית בשיעור של  ונושאותצמודות למדד 

 בימים. הריבית תשולם בתשלומים חצי שנתיים 2023, בדצמבר 31תשלומים שנתיים החל מיום 
אגרות החוב סדרה לה'  פרעון. להבטחת 2021, בדצמבר 31 וםמי החל, בדצמבר 31-ו ביוני 30

לאגרות  הנאמות. בנוסף, במסגרת שטר י ’מד אנרג-ניויחידות השתתפות של  הקבוצהשיעבדה 
 : כלהןהחוב סדרה לה' התחייבה החברה 

במלואן, החברה לא תיצור שעבודים שוטפים  תיפרענהלה' לא  סדרהכל עוד אגרות החוב  .1
על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת 

קבלת   (1: הבאותכל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם את אחת מבין החלופות 
רת השעבוד ( בעת ועונה אחת עם יצי2אגרות החוב סדרה לה',  מחזיקיהסכמה מראש של 

', לה סדרה חוב אגרות מחזיקי לטובת שוטף שיעבוד יצירתהשוטף לטובת הצד השלישי 
באותה דרגה פרי פסו על פי יחס חובות החברה לצד השלישי ולמחזיקי אגרות  שהינו

לה',  סדרההעמדת ערבות בנקאית אוטומטית לטובת מחזיקי אגרות החוב   (3החוב, 
עומדת החברה  2021, בדצמבר 31. ליום הנאמנות טרבש שנקבעו לתנאים בהתאם והכל

 בהתחייבותה זאת.

 :כלהלן הפיננסיות המידה באמות לעמוד התחייבה החברה .2

 מליוני 1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ -
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. -ש''ח על

-כ שלהסתכם ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך  2021, בדצמבר 31 ליום
 ש"ח.  מליוני 2,604

 31ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום הדוחות ליום  החל -
של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים,  , ההון העצמי2021בדצמבר, 

יים הנפרדים )סולו( פי דוחותיה הכספ -מסך המאזן על 12.5%משיעור של 
המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. החל ממועד הבדיקה החל במועד פרסום 

ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור לא יפחת,  2022במרס,  31הדוחות ליום 
מסתכם  2021, צמברדב 31 ליום. 15%במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 

 .33%-כביחס זה 

ש"ח, או היחס של הון  מליוני 1,650החברה יפחת מסך של של  העצמי שההון ככל -
במועדי הבדיקה עד למועד  13.5%-העצמי לסך המאזן סולו, כמפורט לעיל יפחת מ

 שיעור,  הבאים הבדיקה במועדי 16%-מ או, 2021בדצמבר,  31פרסום הדוחות ליום 
 .0.25%-ב תגדל החוב אגרות על הריבית
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 )המשך( אחרות ואגרות חוב להמרהאגרות חוב  -: 18באור 
 
 )המשך( 2021 שנת במהלך החוב אגרותב שינויים . ד

 

חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא  לבצעלא  התחייבההחברה  .3
תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד )כהגדרתם בחוק החברות(, אלא אם מתקיימים )לפני 

( ההון העצמי לא יפחת 1ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים להלן: 
הפרה של אחת או יותר ( החברה אינה ב2מיליון ש"ח בעקבות החלוקה;  2,000מסך של 

( לא התקיימה עילה 3מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב; 
 לפירעון מיידי. 

 
של אגרות החוב סדרה לה', הכוללות, בין היתר, אי  מיידי לפרעוןהנאמנות נקבעו עילות  בשטר

במקרה של העמדה הפרה צולבת ) ארועיעמידה של החברה בהתחייבויותיה, כאמור לעיל, 
הקשורים לשינוי בעסקי החברה  ארועיםשל חובות אחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(,  לפרעון

 או בשינוי שליטה, כפי שנקבעו בשטר הנאמנות וכן ארעים נוספים.  
 
ש"ח ערך נקוב סדרת אגרות חוב חדשה  360,000,000, הנפיקה החברה 2021אוקטובר  בחודש (2)

 ש"ח לאחר הוצאות ההנפקה(. מליוני 355-ש"ח )כ מליוני 360-כסך של )סדרה לו'( בתמורה ל
ש"ח ערך נקוב נוספים  69,249,000הנפיקה החברה בהנפקה פרטית  2021, בחודש דצמבר בנוסף

 ש"ח. מליוני 70-של אגרות החוב לו' בתמורה לסך של כ
אגרות החוב  קרןלשנה.  6.2%ריבית בשיעור של  ונושאותחוב אינן צמודות למדד האגרות 
. הריבית תשולם בתשלומים 2024, באפריל 30בחמישה תשלומים שנתיים החל מיום  תיפרע

 פרעון. להבטחת 2022, באפריל 30 מיום החל, באוקטובר 31-ו באפריל 30 בימיםחצי שנתיים 
. בנוסף, י’מד אנרג-ניויחידות השתתפות של  70,323,488 החברה שיעבדה' ואגרות החוב סדרה ל

 : כלהן' התחייבה החברה ושל אגרות החוב סדרה ל הנאמנותבמסגרת שטר 
 

במלואן, החברה לא תיצור שעבודים שוטפים  תיפרענה' לא ול סדרהכל עוד אגרות החוב  .1
על כלל נכסיה וכלל זכויותיה, הקיימים או העתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו, להבטחת 

קבלת   (1: הבאותאת אחת מבין החלופות כל חוב או התחייבות כלשהי אלא אם תיישם 
( בעת ועונה אחת עם יצירת השעבוד 2', ואגרות החוב סדרה ל מחזיקיהסכמה מראש של 

', לו סדרה חוב אגרות מחזיקי לטובת שוטף שיעבוד יצירתהשוטף לטובת הצד השלישי, 
באותה דרגה פרי פסו על פי יחס חובות החברה לצד השלישי ולמחזיקי אגרות  שהינו
 והכל', ול סדרההעמדת ערבות בנקאית אוטומטית לטובת מחזיקי אגרות החוב   (3החוב, 

עומדת החברה  2021, בדצמבר 31.  ליום הנאמנות בשטר שנקבעו לתנאים בהתאם
 בהתחייבותה זאת.

 :כלהלן הפיננסיות המידה באמות לעמוד התחייבה החברה .2

 מליוני 1,600 -ההון העצמי של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים, מ -
פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. -ש''ח על

-כ שלהסתכם ההון המיוחס לבעלי מניות החברה בסך  2021, בדצמבר 31 ליום
 ש"ח. מליוני 2,604

 31ממועד ההנפקה ועד למועד הבדיקה החל במועד פרסום הדוחות ליום  החל -
של החברה לא יפחת, במשך שני רבעונים עוקבים,  , ההון העצמי2021בדצמבר, 

פי דוחותיה הכספיים הנפרדים )סולו(  -מסך המאזן על 12.5%משיעור של 
סום המבוקרים או הסקורים, לפי העניין. החל ממועד הבדיקה החל במועד פר

ובכל מועדי הבדיקה הבאים היחס האמור לא יפחת,  2022במרס,  31הדוחות ליום 
מסתכם יחס  2021, בצמבר 31 ליום .15%במשך שני רבעונים עוקבים, משיעור של 

 .32%-כבזה 

חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי, ובכלל זה לא  לבצעלא  התחייבההחברה  .3
דנד )כהגדרתם בחוק החברות(, אלא אם מתקיימים )לפני תכריז, תשלם או תחלק כל דיבי

( ההון העצמי לא יפחת 1ולאחר הפחתת סכום החלוקה(, כל התנאים המפורטים להלן: 
( החברה אינה בהפרה של אחת או יותר 2מיליון ש"ח בעקבות החלוקה;  2,000מסך של 

א התקיימה עילה ( ל3מהתחייבויותיה המהותיות לפי שטר זה ולפי תנאי אגרות החוב; 
 לפירעון מיידי. 
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 )המשך( אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 
 )המשך( 2021 שנת במהלך שהונפקו החוב אגרות בדבר פרטים . ד

 
של אגרות החוב סדרה לו', הכוללות, בין היתר, אי  מיידי לפרעוןהנאמנות נקבעו עילות  בשטר

הפרה צולבת )במקרה של העמדה  ארועיעמידה של החברה בהתחייבויותיה, כאמור לעיל, 
הקשורים לשינוי בעסקי החברה  ארועיםשל חובות אחרים בהיקפים שנקבעו בשטר(,  לפרעון

 ם.  או בשינוי שליטה, כפי שנקבעו בשטר הנאמנות וכן ארעים נוספי
 
סדרת  איתקה, במסגרת תהליך מימון מחדש, הנפיקה 2021יולי  בחודש' ו10 בבאור כאמור (3)

 דולר ארה"ב אשר תנאיהן הינן, בין היתר: מליוני 625אגרות חוב בסך כולל של 
 

 9%שנים והריבית השנתית שנקבעה במכרז הינה  5קרן אגרות החוב תשולם בתוך  (א)
)משולמת מידי חצי שנה(. אגרות החוב האמורות יהוו חוב בכיר של המנפיקה ויובטחו 

 בנות שלה.החברות הבערבות של איתקה ושל 
חלק מן החברות בקבוצת איתקה משמשות כערבות להתחייבויות הקבועות באגרות  (ב)

וב. על פי תנאי אגרות החוב כניסה של כל אחת מן הערבות למצב של חדלות פרעון הח
 תהווה עילה להעמדת יתרת החוב לפירעון מיידי.

תנאי אגרות החוב כוללים מספר מגבלות אשר הפרתן תשמש עילה להעמדת החוב  (ג)
נוסף, על לפירעון מיידי, כמקובל בהלוואות מסוג זה, ובכלל זאת מגבלות על נטילת חוב 

 מכירת ורכישת נכסים וכן מגבלות על חלוקת דיבידנד. 
 ההנפקה במועדהגיוס קוזזו  עלויות .דולר מליוני 7-בכ הסתכמו החוב אגרות גיוס עלויות )ד(

 .החוב אגרות תקופת פני על והפסד רווחל ומופחתותאגרות החוב  מיתרת
שהתקבלה מהנפקת אגרות החוב האמורות שימשה לפרעון יתרת  התמורה' ו10בבאור  כאמור

 מליוני דולר.  500-אגרות החוב הקודמות בשך של כ
 '.ו10 באור ראה הקבוצה של הפעילות תוצאות על מחדש המימון תהליך להשפעת באשר

 
 ,לשטרי נאמנות של אגרות החוב הישנות השלישי, בהתאם לתיקון 2021 ,בדצמבר 19 ביום (4)

', כב מהסדרותקרן וריבית של אגרות  תשלומי מתדהק החברה ביצעה, להלן' ז בסעיף כאמר
 .2022 ,במרס 31 ליום עד חל המקורי הסילוקין לוחפי -על פרעונם מועד אשרלד' -ו' לג', לא

 "ח.ש מליארדי 1.7-כסכום הפרעון הכולל הסתכם ב
לאגרות החוב )סדרות יח',  מעודכןפרסמה מדרוג דוח דירוג  2021בנובמבר,  23ביום ביום  בנוסף

עם אופק  Baa3.il -דירוג אגרות החוב ל עלה לפיויט', כב', לא', לג', לד'( שהנפיקה החברה 
לפיו עלה דירוג החברה  מעודכן דירוג דוח S&Pפרסמה מעלות  2021בדצמבר,  30 ביוםו ,יציב

 הנאמנות שטרי להוראות ובהתאם, כאמור הדירוג עליית בעקבותעם תחזית יציבה.  BBB- -ל
 הישנות החוב אגרות על הנקובה הריבית ירדה 2021, בדצמבר 31 ביום, הישנות החוב אגרות של
 .0.25%-בכ

 -גדלו הוצאות המימון של החברה בשנת הדוח בכ החוב בתנאי האמורים םישינויהמ כתוצאה
  "ח.ש מליוני 11
 

 לשטרי רביעי תיקון החוב אגרות בעלי באסיפות אושר 2022 מרס בחודש, המאזן תאריך לאחר (5)
ביצעה החברה  2022, במרס 7, ביום הרביעי התיקון פי על. הישנות החוב אגרות של הנאמנות

יט'. הסכום הכולל ששולם -פרעון מוקדם של קרן, ריבית והפרשי הצמדה של אגרות החוב יח' ו
מליוני ש"ח. בנוסף, בהמשך לתיקון  385-על ידי החברה בגין הפרעון המוקדם כאמור הינו כ

 הוחלפו במסגרתה חליפין רכש הבחרה ביצעה 2022, במרס 9הרביעי לשטר הנאנות ביום 
 -ל( מועד לאותו ההסדרה לכלל 37.72%-כ' )המהוות לא סדרה חוב אגרות.נ. ע"ח ש 832,921,104
 "ח ע.נ אגרות חוב סדרה לד', אשר הינו בעלות משך חיים ממוצע ארוך יותר.ש 852,911,210
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 )המשך( אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 

 -)להלן ביחד  לד'(-ו' לא', יט', יח)סדרות  מחזיקי אגרות החוב עםלגבי שטרי הנאמנות  נוסף מידע .ה
 הנאמנות לשטרי התיקונים לגבי לפרטים) הנאמנות ישטרל ראשון תיקון ערב (הישנות החוב אגרות

 :(להלן' ז ראה
 

את הזכות להעמיד  הןלבעלי המקנים תנאים או עילות נקבעושל אגרות החוב הישנות  נאמנות בשטרי
ובכללם בקרות אירוע המהווה פגיעה מהותית או שחלה הרעה מהותית  מיידי לפרעוןאת אגרות החוב 

בעסקי החברה וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן. בפרט יצוין כי 
 2.2-בכ מסתכמת, 2021בדצמבר,  31ההתחייבות בגינן ליום  אשר ד"ל-ביחס לאגרות חוב סדרות ל"א ו

ש"ח נקבעו, בין היתר, התנאים הבאים, המקנים לבעלי אגרות החוב את הזכות להעמדת  מיליארד
 :מיידי לפרעוןהחוב 

 
"ח )סדרה שמליוני  2,400של החברה יפחת מסך של  העצמי וההון במידהעצמי מינימלי:  הון (1)

, הסקורים או המבוקרים המאוחדים הכספייםפי דוחותיה -ש"ח( על מליוני 2,600ל"ד סך של 
 .עוקבים רבעונים שני במשך החברה של, העניין לפי

 המאזן מסך 20% של משיעור יפחת החברה של העצמי וההון במידההון עצמי לסך מאזן:  יחס (2)
במשך  החברה של, העניין לפי, הסקורים או המבוקרים)סולו(  הנפרדים הכספיים דוחותיה פי על

 שני רבעונים עוקבים. 
יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של ו במידה -הורדת דירוג אגרות החוב   (3)

( של מעלות -BBBאגרות החוב כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של )
(S&P או דירוג מקביל לו על ידי חברה מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת ,)

 ימי עסקים.  21הקיימת, במשך תקופה העולה על 
 
חוב של החברה )לרבות מספר חובות במצטבר ובלבד ו במידה -(cross default) תצולב הפרה (4)

 ותי גופים בנקאיים ו/או מוסדשאלו הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמוך אחד לשני( כלפ
חוב מהותי(, הועמד לפירעון מיידי,  -"ח )להלן ש מליוני 150 -בסכום שלא יפחת מ יםפיננסי

ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב המהותי 
רת אשר הונפקה יום מיום ההעמדה לפרעון מיידי. בנוסף, במידה וסדרת אגרות חוב אח 30תוך 

על ידי החברה והרשומה למסחר בבורסה תועמד לפירעון מיידי על ידי הנאמן לאותה סדרה 
ו/או על פי אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה, ובלבד שהדרישה לפירעון מיידי 

 ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הנאמן על העמדה לפרעון מיידי.  3כאמור לא הוסרה תוך 
 
 .הנאמנות בשטרי כהגדרתם בחברה שליטה שינויי עיאירו (5)
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  )המשך( אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 
)ערב תיקון שטרי הנאמנות,  הבאים התנאים, בנוסף, נקבעו"ד ל"א, לאגרות חוב סדרות  בשטרי .ו

 ז' להלן(: סעיף לפרטים לגבי התיקון ראה
 

החברה תהא רשאית לבצע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:  .1
אינה מפרה את  החברה לחוק החברות; )ב( 302הינה חלוקה מותרת לפי סעיף  החלוקה)א( 

'( טרם החלוקה ועקב דההתניות הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ל
 2,800 של סך"ד ל"ח )סדרה שמליוני  2,600-העצמי של החברה לא יפחת מ ההון( גהחלוקה; )

'( לד)סדרה  החוב אגרות להעמדת עילה מתקיימת לאמליוני ש"ח( בעקבות החלוקה; )ד( 
 . הנאמנות שטר תנאי של מהותית הפרה אין, החלוקה אישור למועד נכון; )ה( מיידי לפירעון

 
. בעקבות הורדות 1%בשיעור מצטבר של עד  הדרוג רדותהו בעקבות הריביתשיעור  העלאות .2

 בשיעור עלה האמורות לסדרות ביחס השנתי הריבית שיעור, 2020הדרוג של אגרות החוב בשנת 
 .1% של

 
  הישנות בשל אגרות החו נאמנותה שטריל תיקונים .ז
 

 שבו מצב למנוע מנת ועל, (לעיל' ב1 באורב כאמור) 2020 בשנת הקורונה משבר התפרצות בעקבות
 עם בקשר להבנות החוב אגרות ומחזיקי החברה הגיעה, הנאמנות שטרי בתנאי תעמוד לא החברה
מחזיקי אגרות החוב  אסיפתאושר על ידי  2020 ,ביוני 17 ביום. הנאמנות שטרי מתנאי חלק של תיקון

, הכולל הישנותלשטר הנאמנות של כל אחת מסדרות אגרות החוב  ראשוןשל החברה תיקון  הישנות
 )בין היתר( הוראות כדלקמן:

 
באפריל  8ליום  עדש"ח  מליוני 500הון בהיקף מצטבר של  סהתחייבות החברה לגיי - הון גיוסי .א

 "ח,ש מליוני 300גיוס בסך של  2020 ,ביולי 31וזאת בהתאם לאבני דרך כדלקמן: עד ליום  2021
גיוס בסך  2021 ,באפריל 8"ח ועד ליום ש מליוני 150גיוס בסך של  2020 ,בדצמבר 15 ליום עד

 "ח. ש מליוני 50של 
 

התחייבות החברה כי במהלך  - נוספות והתחייבויות תשלומים הקדמת איסור, שלילי שעבוד .ב
 התקופה הקובעת )כהגדרתה להלן( היא ותאגידים פרטיים בשליטתה:

 
 יתנו ולא קיימים בשעבודים המובטחים הסכומים יגדילו לא, שעבודים ייצרו לא ( 1

 חלה אינה שההתחייבות לשטר בתיקון שנקבע וערבויות שעבודים למעט, ערבויות
 .לגביהם

ישלמו לנושה תשלום במועד המוקדם מהמועד הקבוע לביצועו על פי לוח הסילוקין  לא ( 2
 .לגביהם חלה אינה שההתחייבות לשטר בתיקון שנקבע תשלומים למעט, עמו

התחייבויות ו/או  יטלוולא  נושיהםו/או  איתקהאו נכסים לתאגידי /יעבירו כספים ו לא ( 3
ו/או חובותיהם, למעט תשלומים שנקבע בתיקון לשטר  איתקהבנוגע לתאגידי  ערבויות

 .לבצעם רשאית שהחברהאו /ו לגביהם חלה אינה שההתחייבות
 

התיקון לשטר נקבע כי "התקופה הקובעת" הינה התקופה שממועד אישור התיקון  במסגרת
די על התקיימות התנאי יימים מהמועד שבו תפרסם החברה דיווח מי 7ועד שיחלפו  לשטר

; "התנאי המפקיע" משמעו כי התקיימו באותו מועד התנאים הבאים: )א( ההון המפקיע
ת של רבעון קודם עולה על סכום שנקבע בתיקון של החברה בדוחות החברה ובדוחו העצמי
; )ב(  היחס בין ההון העצמי לסך המאזן בדוחות החברה )סולו( ובדוחות לרבעון קודם לשטר

  .)לפי סולם מעלות( A; )ג( דירוג אגרות החוב של החברה הוא לפחות 22.5% -נמוך מ אינו
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 )המשך(  אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 

 )המשך( נאמנות שטרי תיקון .ז
 

התחייבות של החברה ליצור לטובת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב של החברה  - שעבודים .ג
שעבוד על נכסים שונים של הקבוצה, ובכלל זה על הנכסים הבאים: )א( יחידות השתתפות 

י ’מד אנרג-ניומהון  40% המהוותי ’מד אנרג-ניוהמקנות זכויות בזכויות השותף המוגבל ב
-ניוהשתתפות  מיחידות 40%שועבדו לטובת הנאמנים  2020 שנת של הרביעי הרבעון במהלך)

להיות זכאית לדרוש שחרור של חלק  עשויההחברה  2022 ,בינואר 1(. החל מיום י’מד אנרג
מיחידות ההשתתפות המשועבדות, בכמות ובכפוף לתנאים שנקבעו בתיקון לשטר; )ב( מניות 

הלוואות  מכחוזכויות במרבית התאגידים השונים שבשליטת החברה ו/או כלפיהם; )ג( זכויות 
יננסיות דלק השקעות פ שותפותשהועמדו לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה; )ד( נכסי 

 לוויתןמניות של החברה; )ה( זכויות הקבוצה בקשר עם תמלוגי על באגרות חוב וב המחזיקה
וזאת עד למועד ביצוע האיגוח כנגד תמלוגי העל.  לפרטים אודות השלמת הליך איגוח תמלוגי 

 הלוואות שהועמדו לצדדים שלישיים.  מכח; וכן, )ו( זכויות לעיל' אי12על לוויתן, ראה באור 
 
 בתיקון לשטר נקבע כי: - מיידילהעמדה לפירעון  עילות .ד
 

ומחזיקי אגרות החוב לא יעמידו את  הנאמן 2021 ,במאי 31 ליום שעד התקופה במשך (1
על סמך טענות המבוססות, אך ורק, על מצב עסקי החברה  מיידיאגרות החוב לפירעון 

מגבלה זו לא  2021 ,ביוני 1כפי שהוא במועד פרסום התיקון לשטר כאשר החל מיום 
 תחול עוד על הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. 

 
 המיידילא תחול עילת הפירעון  2021מועד פרסום הדוחות בגין רבעון ראשון בשנת  עד (2

הנאמנות לעניין הון עצמי נמוך. ביחס לדוחות שהחל מהרבעון השני בשטרי  הכלולה
תקום למחזיקי אגרות החוב עילת  2021ועד לדוחות הכספיים לשנת  2021 בשנת
כהגדרתם  בשערוכיםאם ההון העצמי בהפחתת תוספות הון שמקורן  מיידי פירעון
בתוספת של  2020 ,וניבי 30השטר יהיה נמוך מסך ההון העצמי של החברה ליום  בתיקון

מיליארד  1.6ש"ח או אם ההון העצמי בדוחות הכספיים יפחת מסך של  מליוני 600
 "ח. ספים אלו עולים בהדרגה על פני השנים. ש

, הרי שהון המינימאלי 2020 ,ביוני 30ההון המיוחס לבעלי מניות החברה ליום  לאור
כספיים החל מהדוח לרבעון השני הנדרש בתקופות הבאות הינו כדלקמן: ביחס לדוחות ה

מיליארד ש"ח; ביחס  1.6 - 2021ועד לדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2021של שנת 
מיליארד ש"ח; ביחס לכלל  2 -)כולל דוח רבעוניים(  2022לכלל הדוחות הכספיים לשנת 

מיליארד ש"ח; החל מהדוחות  2.4 -)כולל דוח רבעוניים(  2023הדוחות הכספיים לשנת 
מיליארד ש"ח. אי עמידה באמת המידה  2.6 - 2024כספיים לרבעון הראשון של שנת ה

 . מיידיבאחד מהדוחות הכספיים האמורים תהווה עילה לפירעון 
 
לא תחול עילת הפירעון  2021למועד פרסום הדוחות בגין רבעון ראשון בשנת  עד (3

. ביחס לדוחות שהחל הכלולה בשטרי הנאמנות לעניין יחס הון עצמי למאזן המיידי
יחס ההון העצמי לסך  2021ועד לדוחות השנתיים בשנת  2021השני בשנת  מהרבעון

במשך שני רבעונים  12.5%בהתאם לדוחות הכספיים סולו יפחת מסך של  המאזן
. יחס זה עולה בהדרגה בשנים שלאחר מכן כך שהחל מדוח הרבעון הראשון עוקבים

ככל שיחס ההון העצמי  מיידירות החוב עילת פירעון תקום למחזיקי אג 2024 לשנת
 .עוקבים רבעונים שני במשך 20% -מ יפחת)סולו(  החברה דוחות פי על המאזן לסך
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 )המשך(  אגרות חוב אחרות ואגרות חוב להמרה -: 18באור 
 
 )המשך( נאמנות שטרי תיקון .ז

 
 )המשך( בתיקון לשטר נקבע כי: - מיידילהעמדה לפירעון  עילות .ד

 
לא תעמוד לנאמן ומחזיקי אגרות הזכות  2021 ,במאי 31ליום  עד -דירוג נמוך  עילת (4

 1(. החל מיום -BBBמכורח דירוג הנמוך מדירוג ) מיידי לפרעוןלהעמדת אגרות החוב 
אגרות  ככל שדירוג מיידי לפרעוןתעמוד למחזיקי אגרות החוב זכות העמדה  2021 ,ביוני

 (.-BBBהחוב יהיה נמוך מדירוג )
 
ונושה אחר של החברה או נושים של חברות מאוחדות העמידו את חובם )בהתאם  במידה (5

אף אם קמה להם עילה  מסויימיםלספים כמותיים שנקבעו בתיקון לשטר( ובמקרים 
 . מיידי לפרעוןהרי שהאמור יהווה עילה להעמדת אגרות החוב  מיידי לפרעוןלהעמדה 

 
 2020הקובעת: הוצאות הנהלה וכלליות כולל חברות המטה לא יעלו בשנת  בתקופה ( 6

בהתאם לדוחות הכספיים  2019)כולל עלויות מתווה תיקון השטר( על אלו שהיו בשנת 
ש"ח; ומשנת  מליוני 40 - 2022ש"ח;  מליוני 45לא יעלו על  - 2021של החברה. בשנת 

 ש"ח.  מליוני 35 - 2023
 

אמנות של אגרות החוב כוללים עילה לפירעון מיידי במקרה של שינוי שליטה נטרי הש (7
 ( שיש בה כדי לפגוע ביכולת הפירעון של הקבוצה. 30%-ל)ירידה מתחת 

 
התיקון לשטר נכללו הצהרות והתחייבויות שונות נוספות של החברה, ובכלל זה: )א(  במסגרת .ה

 של שעבודאו /ו מכירהאו /ו דיבידנדיםאו /ו הון מהנפקות בתקבולים שייעשו לשימושים בנוגע
להפקיד כספים ו/או ניירות ערך בבנקים הנושים בחברה  שלא התחייבות; )ב( מסוימים נכסים

או בחברות בשליטתה, למעט חריגים שנקבעו; )ג( התחייבות שלא לרכוש נכסים ו/או לבצע 
כספיות כלפי נושים פיננסיים ו/או לשנות  השקעות ו/או ליטול אשראי ו/או ליטול התחייבויות

תנאים של הסכמי אשראי מסוימים, למעט חריגים שנקבעו; )ד( בתקופה הקובעת: הוצאות 
ההנהלה והכלליות של החברה לא יעלו על סכומים שנקבעו, החברה לא תבצע חלוקות, החברה 

ישי )למעט ביטוח ותאגידים בשליטתה לא יתקשרו בעסקאות שלבעל השליטה יש בהן עניין א
נושאי משרה והתקשרויות קיימות כמפורט בדוחות(, החברה ותאגידים פרטיים בשליטתה לא 
ימכרו ולא ירכשו אגרות חוב של החברה; )ה( התחייבויות למתן הודעות שונות לנאמנים; )ו( 

. כמו כן נקבע, כי הפרה של איזו ושלוחיהםהתחייבות לשאת בהוצאות ושכר טרחת הנאמנים 
התחייבויות החברה על פי התיקון לשטר הנאמנות תקים לנאמנים ולמחזיקי אגרות החוב מ

 שניתנו לנאמנים.  הבטחונותעילה לפירעון מידי וזכות למימוש כל 
 

החברה  של הישנותמחזיקי אגרות החוב מהסדרות  אסיפתאושר על ידי  2021במאי,  30 ביום, בנוסף
 עיקרי להלן. הישנות )תיקון שני לשטרי הנאמנות( מהסדרות אחת כל של הנאמנות לשטר נוסףתיקון 
 :השטר תיקון

 
( )כדי שהחברה BBB-דירוג מינימאלי של )בבחינת קובננט הדירוג, לפיו על החברה לעמוד  (1)

תעמוד בדרישה זו נדרש דירוג של אחת מחברות הדירוג )אין דרישה לשתי חברות דירוג(( 
 . 2021, בספטמבר 15 םנדחתה בשלב ראשון ליו

 15החברה התחייבה לעשות את מירב המאמצים להשלים את הנפקת איתקה עד ליום  (2)
 ולהעביר לנאמנים את הסכומים שיתקבלו מהנפקה כאמור.  2021בספטמבר, 

, קובננט הדירוג ידחה אוטומטית במספר 2021, בספטמבר 15ככל שהדירוג לא יעלה עד ליום  (3)
ד שהחברה תפקיד לחשבון הנאמנים את מלוא הסכומים , ובלב2022, במרס 31פעימות עד ליום 

בארבע פעימות שוות  2022הנדרשים לפירעונות קרן וריבית אגרות החוב ברבעון הראשון לשנת 
 15-ו 2021בנובמבר,  15, 2021באוקטובר,  15, 2021בספטמבר,  15בכל פעם( בימים:  25%)

 . 2021בדצמבר, 
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 )המשך(  ואגרות חוב להמרה אגרות חוב אחרות -: 18באור 
 
 )המשך( נאמנות שטרי תיקון .ז

 
, אושר תיקון שלישי לשטרי הנאמנות של אגרות החוב הישנות לפיו חלף ההפקדה 2021נובמבר  בחודש

קרן וריבית של אגרות החוב שחלים עד ליום  פרעונותהחברה תקדים  2021בדצמבר  15הרביעית ביום 
. בנוסף, אושר כי במועד הקדמת התשלומים 2021 ,בדצמבר 19אשר ישולמו ביום  2021 ,במרס 31

כנגד העברת המימון שגויס בגינם )אגרות חוב )סדרה ל"ו(  י’אנרגמד -שותפות ניו מהון 6%-ישוחררו כ
בחברת דלק תמלוג על  החזקותיההמוקדם. כמו כן התחייבה הקבוצה לשעבד את  הפרעוןלטובת 

 בע"מ לטובת מחזיקי אגרות חוב סדרות אלו.  לויתן
 

 שטרי הנאמנות על תיקוניהם. בבדרישותעומדת החברה  2021בדצמבר,  31ליום  נכון
 

 
 המירה התחייבות .ח
 

ביחד עם החברה על הסכם הקצאה עם מוסד פיננסי מטעמה DKL  וחתמ 2019בדצמבר,  18ביום 
עם מנגנון המרה  DKL-מיליון דולר ארה"ב ב 50שקע סך של הולפיו  (,המשקיע -)להלן   BPשל

 יתקהא ( שלIPO)  במקרה של הנפקה ראשונה לציבורחברה המונפקת  שלאוטומטית למניות רגילות 
 של בשיעורההשקעה נושאת קופון  מיליארד דולר ארה"ב. 2.5או חברה קשורה שלה, לפי שווי של 

 כולל ההסכם. החמישית בשנה 12%-ו יתהרביע בשנה 10%, הראשונות השנים בשלוש לשנה 6.5%
 במידה. כאמור מנגנון התאמה ביחס לשווי ההנפקה הראשונה לציבורו מינימלית תשואהטחת הב

כאשר לחברה קיימת זכות  שנים 3 עדוההנפקה לציבור לא תתרחש בפרק הזמן המוגדר בהסכם )
 והתשואה ההשקעה סכום פרעון את( למשקיע תהיה הזכות לדרוש שנים 5-להאריך את התקופה ל

מכירה של איתקה  הסכום כאמור במקרה של פרעוןלדרוש את  הזכות תהיה למשקיע, בנוסף. בגינה
להמיר את סכום ההשקעה למניות  הזכות לחברהובמקרים אלו  ,והפרה צולבת של הפרה םאירועיאו ב

. ולמגבלות שנקבעו בהסכם בהתאם למנגנון ידה על המוחזקים תאגידים של או החברה שלסחירות 
בקשר עם הסכם ההקצאה  DKL חלק מהתחייבויותיה של בגין למשקיע ערבות העניקהבנוסף, החברה 

כהון. בדוחות הכספיים של  DKLהכספיים של  בדוחותהאמור, סכום ההשקעה מוצג  לאור .כאמור
  הקבוצה מוצג הסכום האמור כהתחייבות.

 
 לעיל.  'י12 באורראה  י’אנרגמד -ניוב דולריות חוב אגרות לגבי .ט
 
 .לעיליא' 12לוויתן, ראה באור  לעאגרות חוב דולריות בדלק תמלוג  לגבי .י

 
 .24 באור ראה בטחונות לעניין .אי
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  מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 

  גורמי סיכון פיננסיים .א
 

סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ, סיכון פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון 
מדד מחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים 
הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים 

ננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות הפיננסיים של הקבוצה. הקבוצה משתמשת במכשירים פי
 לסיכונים.

 
  סיכון שער חליפין .1

 
הקבוצה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, כגון דולר ארה"ב, אירו 
לירה שטרלינג ומטבעות נוספים. סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות )לרבות 

בגין נכסים והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע חוץ שאינו  כןורכישת סחורות במטבע חוץ(, 
 . השונות החברות שלמטבע הפעילות 

 
נסיים נגזרים כגון עסקאות נחברות הקבוצה מתקשרות לעיתים בעסקאות במכשירים פי

 בשערי החליפין. לשינוייםשנועדו להגן על החשיפה  ואופציותאקדמה 
 

לרכישת  פורוורד בעסקאות פתוחות התקשרויות  מאוחדת לחברה 2021, בדצמבר 31 ליום
 1.375ליש"ט לרבעון לפי שער של  מליון 16-כ של ממוצעבהיקף  בליש"ט בתמורה לדולר ארה"

 שאינה כהגנה יועדו פורוורדה עסקאות.  2022ללירה שטרלינג, לתקופה מינואר עד דצמבר  דולר
ההוגן של  השווי. "טבליש עתידיות והתקשרויות כספיות יתרות כנגד חשבונאית מוכרת

 ש"ח. מליוני 6-כ של התחייבותהעסקאות הנ"ל משקף 
 

 הפעילות שלהן דולר מטבעחוץ אשר  בפעילויות מהותיותיצוין כי לחברה השקעות  בנוסף
 לגידול תביא 1% של הדולר של החליפין בשער)ירידה(  עליה. (י’מד אנרג-ניוו איתקה)בעיקר 
"ח ש מליוני 49-כ של בסך( המס השפעת)לפני  החברה של המניות לבעלי המיוחס בהון)קיטון( 

 .ש"ח( מליוני 71 - 2020בדצמבר,  31)ליום 
 

 סיכון מדד המחירים לצרכן .2
 

אגרות חוב שהונפקו אשר צמודות לשינויים במדד ו בנקאיים מתאגידים הלוואותלקבוצה 
 המחירים לצרכן בישראל. 

 
 2%ש"ח וירידה של  מליוני 7תגרום להפסד של  2%במדד המחירים לצרכן בשיעור של  עלייה

 ש"ח(. מליוני 23 - 2020בדצמבר,  31תגרום לרווח בסכום זהה )ליום 
 
 סיכון אשראי .3

 
הקבוצה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים 

 ם שונים בארץ ובחו"ל מהדרג הגבוה ביותר. אחרים במוסדות פיננסיי
 

אם כי סיכון  ,"לובחו בארץ והגז הנפט הפקת בתחוםקיימת חשיפה ללקוחות עיקריים  לחברה
 בין וזאת, כסיכון נמוך האשראי בגין לקוחות אלה מוערך על ידי הנהלות החברות המאוחדות

. החברות די חלק מהלקוחותוכן לאור הבטוחות שהועמדו על י העבר נסיוןהיתר, על בסיס 
 2021בדצמבר,  31אחר חובות הלקוחות. נכון ליום  המאוחדות עוקבות באופן שוטף והשותפות

 חובותל הפרשהב להכיר החברה נדרשה לא לגביהם שוטפות יתרות הינן הלקוחות יתרות כל
 .מסופקים
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים .א

 
 סיכון נזילות .4

 
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים 

 החוזיים בסכומים לא מהוונים:
 

 

 שנה עד
 3 עד משנה

 שנים
 שנים 3-מ
 שנים 5 עד

 5 מעל
 "כסה שנים

 "חש מליוני
      

 הלוואות מתאגידים
 1,589 - 1,189 329 71 בנקאיים ואחרים

 התחייבויות לספקים 
 702 - - - 702 ולנותני שירותים  

 832 - - - 832 זכאים 
 1,428 - - 124 1,304 נגזרים

 11 - - 10 1 חכירה בגין התחייבות
 17,592 6,882 3,980 5,535 1,195 אגרות חוב

 והתחייבותחוב  אגרות
 200 - - 190 10  להמרההניתנות 

 לזמן אחרות התחייבויות
 80 - - 80 - ארוך  

 4,115 6,268 5,169 6,882 22,434 

 
 )*( 2020בדצמבר,  31ליום 

 

 

 שנה עד
 3 עד משנה

 שנים
 שנים 3-מ
 שנים 5 עד

 5 מעל
 "כסה שנים

 "חש מליוני
      

 הלוואות מתאגידים
 2,704 - 720 1,753 231 בנקאיים ואחרים

 התחייבויות לספקים 
 317 - - - 317 ולנותני שירותים  

 475 - - - 475 זכאים 
 340 - - 76 264 נגזרים

 23 - - 3 20 חכירה בגין התחייבות
 19,415 4,696 5,991 5,602 3,126 אגרות חוב

 והתחייבותחוב  אגרות
 962 - 180 745 37  להמרההניתנות 

 לזמן אחרות התחייבויות
 207 - - 207 - ארוך  

 4,470 8,386 6,891 4,696 24,443 

 
לא כוללות התחייבויות המוצגות במסגרת התחייבויות המיוחסות לנכסים  היתרות )*(

 ש"ח. מליוני 2,230הינה  2020בדצמבר,  31המוחזקים למכירה אשר יתרתן ליום 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים .א

 
 סיכון מחיר .5

 
 הסחורות מחירי עם בקשר סיכון )א(
 

חשופה לשינוים במחירי הנפט והגז בגין המכירות העתידיות שלה. על מנת לגדר  איתקה
 לחלקביחס  והגזהנפט  מחירי על גידורעסקאות  איתקהאת החשיפה האמורה מבצעת 

 : 2021בדצמבר,  31. להלן פירוט בדבר העסקאות הפתוחות ליום שלה העתידית מהתפוקה
 

 הנפט מחיר על עסקאות  -
 

 

 תקופה 

 היקף

 (נפט חביות)אלפי 

 ממוצע מימוש מחיר

 (לחבית)$ 

Swap 56 4,852 2023 דצמבר עד 2022 ינואר 

Put 64 2,080 2022 דצמבר עד 2022 ינואר 

Collar 
 3,559 2023 דצמבר עד 2022 ינואר

 גבול 80, תחתון גבול 58

 עליון
 

 הגז מחיר על עסקאות -
 

 

 תקופה

 היקף

 -חום יחידות)אלפי 

ktherms))  

 ממוצע מימוש מחיר

 (חום ליחידת)פני 

Swap 64 203,900 2022 דצמבר עד 2022 ינואר 

Put 40 36,500 2023 דצמבר עד 2022 ינואר 

Collar 73,000 2023 דצמבר עד 2022 ינואר 
 גבול 94, תחתון גבול 60

 עליון
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים .א

 
 )המשך( סיכון מחיר .5

 
 )המשך( הסחורות מחירי עם בקשר סיכון )א(

 
 ברובהתפרע  והיאדולר  מליוני 63-עלות רכישת עסקאות הגידור האמורות מסתכמת בכ

 .2022במהלך שנת 
 

שווין  הסתכם 2021בדצמבר,  31האמורות מטופלות כגידור חשבונאי. ליום  העסקאות
 ש"ח. מליוני 452-כ של בסך להתחייבותההוגן, נטו של עסקאות הגידור האמורות 

 
 

 איתקהמימשה  2020רקע ירידת מחירי הנפט, במהלך המחצית הראשונה של שנת  על
חלק מעסקאות הגידור, והחליפה אותן בעסקאות גידור המשקפות את תחזית מחירי 

מהעסקאות  2020בשנת  איתקההנפט העדכנית. התמורה הכוללת, נטו, שקיבלה 
 דולר. מליוני 156-שמומשו כאמור הסתכמה לכ

 
 פיננסיות השקעות של שוק מחיר עם בקשר סיכון )ב(
 

לקבוצה השקעות במכשירים פיננסיים סחירים בבורסה לניירות ערך, המסווגים כנכסים 
בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ונכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  הנמדדיםפיננסיים 

דרך רווח והפסד וכן מכשירים פיננסיים נוספים, אשר בגינן הקבוצה חשופה לסיכון בגין 
 בע בהתבסס על מחירי שוק בבורסה.שינוי בשווי ההוגן הנק

 
להלן מוצגת השפעה של שינויים אפשריים במחירי שוק של ניירות ערך על רווח לפני 

  .מס לפני אחר כולל הרווחמס ועל 
 
 

 

  אחר כולל רווחהשפעה על   השפעה על הרווח )הפסד( 

2021  2021 

של  עלייה
 במחיר 5%

של  ירידה 
  במחיר 5%

 של עלייה
  במחיר 5%

 של ירידה
 במחיר 5%

 מליוני ש"ח גורם סיכון

        
 -   -   (3)  3 ערך ניירות מחיר

 -   -   (9)  5 אחרים מכשירים
 
 

 

 

  אחר כולל רווחהשפעה על   השפעה על הרווח )הפסד( 

2020  2020 

של  עלייה
 במחיר 5%

של  ירידה 
  במחיר 5%

 של עלייה
  במחיר 5%

 של ירידה
 במחיר 5%

 מליוני ש"ח גורם סיכון

        
 (3)  3  (2)  2 ערך ניירות מחיר

 -   -   (15)  16 אחרים מכשירים
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים .א
 

 מותנית תמורה שווי של רגישות ניתוחי .6
 

 עללהלן ניתוח רגישות שווי התמורה המותנית בקשר עם מכירת הזכויות בחזקות כריש ותנין 
 :השווי בהערכת שימשו אשר עיקריים לפרמטריםלעיל,  'ו12, כאמור בבאור י’אנרגמד -ניוידי 

 
 המס השפעת לפני( הפסד) רווח ההיוון   בשיעור שינוי (א

 ש"ח מליוני 

 2% 1% 1%- 2%- 

 2021 
     

 עם מכירת  בקשרסכומים לקבל 
 78 38 (35) (68) נכסי גז ונפט   
     

 
 
 שינוי במחיר הגז הטבעי  (ב
 

 

 המס השפעת לפני( הפסד) רווח
 ש"ח מליוני

10% 5% 5%- 10%- 
 2021בדצמבר,  31 ליום

     
 עם מכירת  בקשרסכומים לקבל 

 (37) (21) (6) 225 נכסי גז ונפט   
     

 
 הנחות עבודה עיקריות בחישוב מבחני רגישות .7

 
השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים 

 אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.
 

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות 
המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או  הפעולות או המצב הכספי

השינוי בהון )לפני מס(, עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו 
נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות 

ן בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכו
 המשתנים קבועים.

 
בהלוואות בריבית קבועה לא קיימת לקבוצה חשיפה בגין סיכון ריבית. בהלוואות בריבית 

 משתנה, מבחן הרגישות לסיכון ריבית התבצע רק על הרכיב המשתנה בריבית.
)מחיר בורסה( התבססו על מבחני הסיכון להשקעות סחירות שלגביהן קיים מחיר שוק מצוטט 

 שינויים אפשריים במחירי שוק אלה. 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 שווי הוגן .ב
 

הטבלה שלהלן מפרטת את היתרה בדוחות הכספיים והשווי ההוגן של קבוצות מכשירים פיננסיים, 
 פי שווים ההוגן:-המוצגים בדוחות הכספיים, שלא על

 

 

 הוגןשווי   יתרה
 בדצמבר 31  בדצמבר 31
2021  2020  2021  2020 

 מליוני ש"ח
        התחייבויות פיננסיות 

        
 2,385  1,151  2,385  1,151 הלוואות לזמן ארוך 

 15,231  14,489  15,999  13,717 אגרות חוב
        

 17,616  15,640  18,384  14,868 סה"כ

 
 אגרות מרבית של ההוגן השווי. ההוגן השווי במדרג 3 לרמה מסווגת ההלוואות של ההוגן השווי מדידת
 .ההוגן השווי במדרג 1 לרמה מסווג החוב

 
היתרה בדוחות הכספיים של יתרת המכשירים הפיננסיים כגון: מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן 

ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות קצר, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, התחייבויות לספקים 
 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ג

 
לצורך מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויות, מסווגת אותם הקבוצה בהתאם למדרג הכולל 

 את שלוש הרמות שלהלן:
 

ו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות מחירים מצוטטים )שלא תואמ : 1רמה 
 זהות שלישות יש גישה אליהם במועד המדידה.

 
, שהם ניתנים לצפייה עבור הנכס או 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה  : 2רמה 

 ההתחייבות, במישרין או בעקיפין.
 

 .ההתחייבותנתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או  :3רמה 
 

סיווג הנכסים או ההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה 
 נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת השווי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם.

 
 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן

 

 
 3רמה   2רמה   1רמה 

 מליוני ש"ח
      2021בדצמבר,  31
      

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
      

 -  -  5 מניות
 -  -  65 סל קרנות

 189  -  - הפניקס לרוכשי מוכר הלוואת
 816  -  - ותנין כריש חזקות מכירת עם בקשר לקבל תמלוגים
 -  200  - ותנין כריש חזקות מכירת עם בקשר הלוואה

      
      אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

      
 -  15  - נגזרים פיננסיים 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 19באור 
 
 )המשך( סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ג

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן

 

 
 3רמה   2רמה   1רמה 

 מליוני ש"ח
      2021בדצמבר,  31

      בשווי הוגן דרך רווח או הפסד יותפיננס התחייבויות
 61  -  -  מותנית תמורה

 
 כולל רווח דרך הוגן בשוויפיננסיות  התחייבויות

      אחר
      

 -  1,297  - מזומנים תזרים גידור עסקאות
 -  6  - פיננסיים נגזרים

 
 
 
 

 
 3רמה   2רמה   1רמה 

 מליוני ש"ח
      2020בדצמבר,  31
      

      נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
      

 -  -  21 מניות
 143  -  - הפניקס לרוכשי מוכר הלוואת

 779  -  - ותנין כריש חזקות מכירת עם בקשר לקבל תמלוגים
 -  232  - ותנין כריש חזקות מכירת עם בקשר הלוואה
 -  22  - פיננסיים נגזרים

      
      אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים

      
 -  -  55 מניות

 -  80  - עסקאות גידור תזרימי מזומנים 
 
 
 
 

 
 3רמה   2רמה   1רמה 

 מליוני ש"ח
      2020בדצמבר,  31

      בשווי הוגן דרך רווח או הפסד יותפיננס התחייבויות
 46  -  -  מותנית תמורה

 
 כולל רווח דרך הוגן בשוויפיננסיות  התחייבויות

      אחר
      

 -  340  - מזומנים תזרים גידור עסקאות
 
 

 .השונות ההוגן השווי מדרג רמות בין העברות היו לא 2020 -ו 2021שנים  במהלך
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 נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים -: 20באור 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה
 

לשלם פיצויים  הפועלות בישראל דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את חברות הקבוצה
לחוק  14לעובד בעת פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרות לפי סעיף 

כמתואר להלן. התחייבות חברות הקבוצה בשל כך  חוק פיצויי פיטורין( -)להלן  1963-התשכ"ג פיצויי פיטורין
מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות חברות הקבוצה בשל הטבות לעובדים מתבצע על 

 פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
 

עובדים לאחר סיום העסקה ממומנות, בדרך כלל, על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית הפקדה ההטבות ל
 מפורטת כמפורט להלן.

 
 תוכניות הפקדה מוגדרת

 
חוק פיצויי  -)להלן  1963-לחוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג 14חלים תנאי סעיף  הפיצויים תשלומי מרבית לגבי

פיו הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות -פיטורין( על
אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל, הפקדות אלו וכן הפקדות בגין 

 תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת.
 

 
 

 חכירות -: 21 באור
 

אשר משמש לצורך הפעילות  צף הפקה מתקן עם בקשרחכירה  הסכםלקבוצה  2021בדצמבר,  31 ליום
 .שנים 1.5 היא ההסכם תקופת יתרת. מאוחדת חברההשוטפת של 

 
 חכירה עסקאות בדבר פירוט .1

 

 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר,  31ביום 

2021 

שהסתיימה  לשנה
בדצמבר,  31ביום 

2020 
 ש"ח מליוני ש"ח מליוני

   
 2 1 חכירה התחייבויות בגין ריבית הוצאות

   
 23 13 חכירות עבור שלילי מזומנים תזרים סך
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 )המשך( חכירות -: 21 באור
 
 שימוש זכות נכסיב תנועה .2
 

 2021 שנת 
 

 וגז נפט נכסי 
  

  עלות
  

 42  2021בינואר,  1יתרה ליום 
  

  תוספות במשך השנה:
 8 החכירה בתנאי שינויים בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים
 (1) חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  *( מאיחוד יציאה
  

 49 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 
  

  נצברשפחת 
  

 22 2021בינואר,  1יתרה ליום 
  

 18 והפחתות פחת
 (3) חוץ פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

  
 37 2021בדצמבר,  31יתרה ליום 

  
 12 2021, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת
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 )המשך( חכירות -: 21 באור
 
 )המשך( שימוש זכות בנכסי תנועה .2
 

 2020 שנת 
 

 

 "כסה  וגז נפט נכסי  רכב כלי  מקרקעין
 ש"ח מליוני

        
        

        עלות
        

 1,052  46  10  996  2020בינואר,  1יתרה ליום 
        

        תוספות במשך השנה:
 בגין שימוש זכות לנכסי תוספות

 145  -  1  144 בתקופה חדשות חכירות
 בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים

 (5)  -  -  (5) למדד הצמדות
 בגין שימוש זכות לנכסי עדכונים

 13  -  2  11 החכירה בתנאי שינויים
גריעות מנכסי זכות שימוש בגין 

 (107)  -  (12)  (95) חכירות שהופסקו בתקופה
 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 (4)  (4)  -  - חוץ פעילויות של כספיים

 (1,052)  -  (1)  (1,051) *( מאיחוד יציאה
        

 42  42  -  - 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

        נצברשפחת 
        

 142  -  5  137 2020בינואר,  1יתרה ליום 
        

 137  22  2  113 והפחתות פחת
 (46)  -   (6)  (40) שימוש זכות מנכסי גריעות

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 (2)  (2)  -  - חוץ פעילויות של כספיים

 (211)  -  (1)  (210) מאיחוד יציאה
        

 20  20  -  - 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

, בדצמבר 31 ליום מופחתת עלות יתרת
2020 -  -  22  22 
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 הפרשות והתחייבויות אחרות -: 22באור 
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   

 4,870 5,113 (1סילוק נכסים   )ליבות יעלויות בגין מחו
 228 88 (2) ונפט גז בנכסי השקעה בגין זכאים

 167 141 אחרות

   

 5,342 5,265 
 
ההיוון השנתי ששימש בחישוב התחייבות  שיעור .12עם נכסי הפקה של נפט וגז, ראה באור  בקשר (1)

 .(3.3%-1.1% - 2020) 3.8%-3.6% הינו 2021בדצמבר,  31לסילוק נכסי נפט וגז בישראל והסביבה ליום 
 31הים הצפוני ליום  באיזורנכסי נפט וגז  לסילוקההתחייבות  בחישוב ששימשההיוון השנתי  שיעור

לסילוק  ההתחייבות .(2% -2020) 2%-כ הינוהאינפלציה  ושיעור( 3% -2020) 2.5%-כ הינו  2021בדצמבר, 
בגין יתרת ההתחייבות לסילוק שדות  (זהה סכום -2020דולר ) מליוני 330.5-כנכסים כוללת סך של 

כחלק מתנאי הסכם  .הרכישה במסגרתנטלה  איתקה אשרו 2019בשנת  איתקהנרכשו על ידי  אשר
במסגרת ההתחייבות כאמור ובמסגרת הסכמי תמריצים לסילוק  לאיתקההרכישה, עלויות שינבעו 

. לאור האמור כללה הקבוצה במסגרת חייבים אחרים  Chevronידינכסים, נטו ממס, יוחזרו במלואן על 
  .Chevronלזמן ארוך את יתרת החוב המתייחס של 

 
 סילוק נכסים: מחוייבותתנועה בעלויות בגין  להלן

 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   

 4,754 5,089 בינואר 1 ליום יתרה
 22 325 תוספות
 175 145 הזמן חלוף השפעת
 750 537 ההיוון שיעור עדכון השפעת

 (102) (397) הפרשה ביטול
 (387) (198) תרגום הפרשי

 (123) - למכירה המוחזקים לנכסים המיוחסות להתחייבויות העברה

 5,501 5,089 

 (219) (388) זכות ויתרות זכאים סעיף במסגרת שמוצגים סכומים - פחות

 4,870 5,113 בדצמבר 31 ליום יתרה
 
  .2023 תבשנ תשולם אשר)בחלקה מותנית(  נדחיתשל תמורה  הנוכחי ערכה את בעיקר משקף (2)
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 התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות -: 23באור 
 
 התחייבויות תלויות א.

 
חברות מוחזקות מסויימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים לרבות בקשות ו החברהנגד 

לתביעות ייצוגיות. העלויות העשויות לנבוע מתביעות אלו, מופרשות בדוחות הכספיים של החברה או של 
עולה על חברות הקבוצה הרלוונטיות, לפי העניין, רק אם "יותר סביר מאשר לא" )דהיינו, ההסתברות 

( שתיווצר חבות הנובעת מאירועי העבר, וסכום החבות ניתן לכימות או להערכה באופן מהימן. סכומי 50%
ההפרשות שבוצעו מבוססים על ההערכה של חברות הקבוצה הרלוונטיות בדבר מידת הסיכון בכל אחת 

עריך את סיכויי מהתביעות )למעט חלק מן התביעות שבשל השלב המקדמי של הטיפול בהן לא ניתן לה
ההצלחה בהן(. הערכותיהן של חברות הקבוצה הרלוונטיות בדבר הסיכון מתבססות הן על חוות דעת של 

של חברות הקבוצה הרלבנטיות בדבר הסכומים של הסדרי הפשרה  האומדןיועציהן המשפטיים והן על 
 .פשרה מהליכי כתוצאההסבירים שחברות אלה צפויות לשאת 

 
נגד חברות הקבוצה )תביעות שהיו פתוחות כנגד חברות  שעומדותות המהותיות להלן פירוט התביע

 בתאורהקבוצה ואשר נסגרו עד למועד אישור הדוחות הכספיים ללא השפעה מהותית לא נכללו 
 שלהלן(:

 
 להן צד שהשותפות תלויות תביעות .1
 

הכלכלית( אביב )המחלקה -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2019 ,בפברואר 4 ביום (1)
בקשת האישור(,  - תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן בסעיף זה

 - ועמותת נציגי הציבור )להלן יחד בסעיף זה ידי בעל מניות בתמר פטרוליום-על
המבקשים(, נגד תמר פטרוליום, השותפות, מנכ"ל השותף הכללי בשותפות ויו"ר 

ההנפקה, מנכ"ל תמר פטרוליום, סמנכ"ל הכספים  דירקטוריון בתמר פטרוליום במועד
המשיבים(, בקשר  - ( בע"מ )להלן יחד בסעיף זה1993בתמר פטרוליום ולידר הנפקות )

 ההנפקה(. - )להלן בסעיף זה 2017עם הנפקת מניות תמר פטרוליום בחודש יולי 

לטענת המבקשים, בתמצית, הטעו המשיבים את ציבור המשקיעים בעת ההנפקה ביחס 
ליכולתה של תמר פטרוליום לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, בגין התקופה שתחילתה 

-התקופה(, והפרו חובות על - )להלן בסעיף זה 2021ממועד ההנפקה וסיומה בסוף שנת 
בין היתר, חובת הזהירות של נושאי המשרה האמורים והפרת חובות ופי חוקים שונים 

 השותפות כבעלת מניות וכבעלת השליטה בתמר פטרוליום טרם ההנפקה.
בעיקר סעד כספי בסך של לפחות  כללוהסעדים המבוקשים בתובענה הייצוגית האמורה, 

ויה תמר מיליון דולר, שהינו, לטענת המבקשים, ההפרש שבין סך הדיבידנד שצפ 53
 12 פטרוליום לחלק בגין התקופה, כפי שצוין במסמך ההצעה למשקיעים מוסדיים מיום

פי חוות דעת מומחה שצורפה לבקשת האישור, -לבין סך הדיבידנד, אשר על, 2017 ,ביולי
 צפויה תמר פטרוליום לחלק בגין התקופה.

בית הדין  הורה בית המשפט למבקשים להעביר את כתבי, 2019 ,באוגוסט 13 ביום
 ,בספטמבר 15 מנת שזה יודיע עד ליום-יועץ המשפטי לממשלה עללהמצויים בתיק לידי 

הודיע היועץ המשפטי  2020 ,בפברואר 6ביום ואם הוא מבקש להצטרף להליך  2019
הגישו  2020 ,בנובמבר 1 לממשלה כי בשלב זה לא מצא לנכון להצטרף להליך. ביום

בקשת התיקון(, בה מבוקש  - שור )להלן בסעיף זההמבקשים בקשה לתיקון בקשת האי
לצרף לבקשת האישור מבקשת נוספת, אשר השתתפה בהנפקה, וזאת בניגוד למבקשים 
הנוכחיים אשר לא נטלו חלק בהנפקה. בנוסף, במסגרת בקשת התיקון מבוקש להגדיל 

 מיליון דולר. 153 -את סכום הנזק הנטען ל
, האישור בקשת לתיקון המבקשים בקשת את המשפט בית קיבל 2021 ,באפריל 6 ביום
 שהוגש לנוסח בהתאם המתוקנת האישור בקשת את להגיש רשאים המבקשים כי וקבע
 9 ביום"ח. ש 100,000 של כולל בסך למשיבות הוצאות לתשלום בכפוף המשפט לבית
העובדה  בשלבית המשפט לבקשת המשיבים לעכב את ההליכים בתיק  נעתר 2021 ,במאי

כי בכוונתם להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאשר את תיקון בקשת האישור. 
ידי המשיבים בקשת רשות ערעור על ההחלטה לאשר את -הוגשה על 2021 ,ביוני 3 ביום

הגישו המבקשים את תשובתם לבקשת רשות  2021 ,ביולי 13 תיקון בקשת האישור, וביום
 2022 ,בינואר 23 ביום, והערעור רשות בקשת נדחתה 2021 ,בנובמבר 7 ביוםהערעור. 

 להתקיים צפוי 2022 ,ביולי 4 ביום. כייצוגית התובענה לאישור מתוקנת בקשה הוגשה
  .בתיק משפט קדם דיון

ה בקשת האישור ילהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי
 .50%-להתקבל נמוכים מ
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 תובענה לאישור אביב-בתל המחוזי המשפט לבית בקשה הוגשה 2014 ,ביוני 18 ביום (2)

, האישור בקשתו המבקש - להלן) תמר שותפי נגד החשמל חברת של צרכן ידי-על ייצוגית
 לחברת טבעי גז תמר שותפי מוכרים שבו במחיר האמורה הבקשה של עניינה(. בהתאמה
 . החשמל
 ניצול המהווה הוגן בלתי מחיר הוא החשמל לחברת הגז מחיר כי נטען האישור בבקשת

, בישראל טבעי גז אספקת בתחום מונופולין כבעלי תמר שותפי של מעמדם של לרעה
  .הכלכלית התחרות לחוק א29 לסעיף המנוגד באופן

 
המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין  הסעדים

המחיר ששילמה חברת החשמל עבור גז טבעי שסופק על ידי שותפי תמר לבין מחירו 
מיליארד ש"ח )במונחי  2.456ההוגן, שהוערך במועד הגשת בקשת האישור בסך כולל של 

ימנע מלמכור את הגז הטבעי (, וכן צווים הצהרתיים, לפיהם על שותפי תמר לה100%
מפרויקט תמר בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור, ומכירתו במחיר גבוה 

 יותר מהווה ניצול לרעה של כוחם המונופוליסטי.
התקבל פסק דינו של בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשת  2021 ,באוגוסט 6 ביום

זה שאין ראיה  במובן, לכאורה לא אף, הוכחה לא התביעה שעילת משום הןהאישור, 
לכך שמחירו של הגז הטבעי בחוזה חברת החשמל בלתי הוגן, והן משום שבקשת האישור 

, במובן זה 2006-( לחוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו2)א()8אינה עומדת בדרישת סעיף 
שהתובענה הייצוגית אינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין, 

, הכלכלה מתחום רחבות שאלות שבחנו המאסדרים של העמוקה המעורבות לאור תוזא
 בהכרעת ביטוי לידי באו אשר, ישראל של והביטחון החוץ ומדיניות, הכלכלית התחרות

 . ישראל וממשלת המאסדרים
הגיש המבקש ערעור על פסק הדין לבית המשפט העליון,  2021 ,בספטמבר 30 ביום

התבקש בית המשפט העליון לאשר את התובענה כייצוגית ולהורות לבית  במסגרתו
 ביוםתשובתם לערעור  את הגישותמר  שותפיהמשפט המחוזי לדון בתובענה הייצוגית. 

 ליום עד לערעור תשובתה את להגיש צפויה לממשלה תהמשפטי צתוהיוע 2022 ,במרס 1
 .2022 ,בספטמבר 19 ליום נקבעבערעור  דיון. 2022 ,באפריל 3

להערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים, סיכוייה של 
 . 50% -הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים מ

כי, בהתאם לתנאי ההסכם, בנוגע למכירת יתרת זכויות השותפות בפרויקט תמר,  יצוין
ת בקשר עם יוחבולהרוכשות  כלפי אחראיתלאחר השלמת העסקה  גם השותפותתיוותר 
 .לכך בקשר אחר והליךהאישור הנ"ל, לרבות כל ערעור  בקשת

 

התובעות( תביעה  -, הגישו השותפות ונובל )להלן יחד בסעיף זה 2015במרס,  12ביום   (3)
לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד מדינת ישראל, באמצעות נציגיה ממשרד האנרגיה 

הנתבעת(, הכוללת בעיקרה השבתם של תמלוגים, אשר שילמו  -זה  )להלן בסעיף
התובעות, ביתר ותחת מחאה, לנתבעת, בגין הכנסות שנבעו לתובעות מהסכמי אספקת 
גז אשר נחתמו בין צרכני גז טבעי לבין שותפי ים תטיס, ואשר חלקו סופק מפרויקט 

מויות הגז בפרויקט תמר תמר, בהאם למנגנון ההתחשבנות אשר נועד לשמור על איזון כ
 31בין השותפים בו לפי חלקם. סעד ההשבה שנתבעת המדינה לשלם עומד, נכון ליום 

 13-מיליון דולר, כאשר חלקה של השותפות הוא בסך כ 28-על סך של כ 2021, בדצמבר
, אשר חלקי השבה לסכום זכאיות למצער הן, טענת התובעות כי לחילופיןמיליון דולר. 

 הואשל השותפות  חלקה, כאשר מיליון 19.4עומד על סך של  2021, בדצמבר 31 ליום נכון
מיליון דולר. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, התביעה נמצאת בשלב  9-בסך של כ
 הסיכומים.

להערכת השותפות, בהתבסס על חוות הדעת של היועצים המשפטיים, קיים סיכוי 
 כך, התובעות של הראשית טענתן, לקבלת 70% -אך נמוך מ 20%אפשרי, קרי מעל 

 לסכוםכי הן למצער זכאיות  שטענתןהסיכוי  כי, והמלאסכום ההשבה ל זכאיות שתהיינה
 השבה חלקי תתקבל עולה על הסיכוי כי זו תידחה.

לעיל, בנוגע למכירת יתרת זכויות  ג'12 באורכי, בהתאם לתנאי ההסכם המתואר ב יצוין
לאחר השלמת העסקה זכאית לקבלת  גם השותפותהשותפות בפרויקט תמר, תיוותר 

 סכום ההשבה שייפסק לטובת השותפות, אם וככל שייפסק. 
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לעיל, בעקבות החלטת הממונה על התחרות )להלן בסעיף ד' 1'יב12 באורבהמשך לאמור ב (4)

)ב( לחוק התחרות הכלכלית, לאשר בתנאים את המיזוג 20הממונה(, בהתאם לסעיף  -זה 
נחתמו שורה של הסכמים על מנת לאפשר ייצוא גז , במסגרתו EMED -ל EMGבין  

בע"מ )חל"צ(  99המיזוג (, הגישו לובי  -למצרים ממאגרי הגז תמר ולוויתן )להלן בסעיף זה 
ערר לבית הדין לתחרות   2019 ,בספטמבר 8ביום  לקידום חברה הוגנת )ע"ר( -והצלחה 

 -ו EMEDבבית המשפט המחוזי בירושלים. הערר הוגש נגד הממונה )כמשיבה( וכנגד 
EMG בתמצית, נטען בערר כי המיזוג יאפשר לשותפות ולנובל לחסום כל אפשרות לייבא .

גז טבעי ממצרים אשר יתחרה בגז המופק ממאגרים תמר ולוויתן שבבעלותן וכי התנאים 
ו במסגרת אישור המיזוג אינם ישימים ואין בהם כדי לרפא את הפגיעה שהוטל

התחרותית אשר עשויה להיגרם לגישתן מאישור המיזוג. במסגרת הערר, התבקש בית 
 הדין לבטל את החלטת הממונה או לשנותה. 

 לחודש נקבעו בערר הוכחות דיוני)התקיים דיון מקדמי בערר.  2020 בדצמבר 15 ביום
 של יולהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכוי .(2022 מרס

 .50%-נמוכים מ להתקבל הערר
 

העותרת( לבית המשפט  -)להלן עתרה עמותת שומרי הבית  2019 ,באוגוסט 28ביום  (5)
המחוזי בירושלים נגד המשרד להגנת הסביבה ובעלי תפקידים בו ונגד נובל ומשרד 
האנרגיה, בה ביקשה להורות למשרד להגנת הסביבה ולבעלי תפקידים בו לחייב את נובל 
או את משרד האנרגיה להמציא פרטי מידע שונים הדרושים, לטענת העותרת, לצורך 

היתר הפליטה של לוויתן; לפרסם את מלוא המידע לציבור קבלת החלטה בבקשת 
ימים לצורך הגשת הערות; ולהימנע ממתן היתר פליטה לאסדה  45ולהקצות פרק זמן של 

עד לבירור העתירה. בד בבד עם העתירה הוגשה בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים 
 5ביום  המכוונים למנוע את מתן היתר הפליטה של לוויתן עד לבירור העתירה.

, 2019 ,בדצמבר 19נדחתה הבקשה למתן צו ארעי וצו ביניים. ביום  2019 ,בספטמבר
התקבל  2021 ,בנובמבר 2 וביוםהתקבל פסק דינו של בית המשפט הדוחה את העתירה, 

 .פסק דינו של בית המשפט העליון אשר דחה ערעור שהגישה העותרת על פסק הדין
 

ידי -על בירושלים המחוזי המשפט לבית 2019שהוגשה בחודש נובמבר  עתירה מסגרתב (6)
-עמותה לאיכות הסביבה, מועצה מקומית ג'סר א -מועצה מקומית זכרון יעקב, צלול 

כרכור ומועצה אזורית עמק חפר -זרקא, מועצה אזורית מגידו, מועצה מקומית פרדס חנה
(, נגד ראש אגף איכות אוויר במשרד בהתאמה, העותרים -ו העתירה - )להלן בסעיף זה

 אסדת, להורות על בטלות היתר הפליטה של היתר בין, המשפט בית התבקש, שברוןונגד 
 15 ביוםפעילות הכרוכה בפליטת גזים.  לוויתן תלוויתן ולקבוע כי לא תתקיים באסד

 7 וביום העתירה את הדוחה המחוזי המשפט בית של דינו פסק ניתן 2020 ,במרס
-על שהוגש ערעור דחה אשר העליון המשפט בית של דינו פסק התקבל 2021 ,טוברבאוק

 הצהרתה את לפניו רשם המשפט בית כי צוין בהחלטה כאשר, הדין פסק על העותריםידי 
ידה -על המופעל והדיגום הניטור במערך לבצע בכוונתה שיהיה שינוי כל כי שברון של

 ידו. -פי ההנחיות שיינתנו לה בעניין זה על-תפעל על והיא, הממונה לידיעת יובא
 
 לאישורה ובקשה ייצוגית תובענה הגשת אודות לשותפות נודע 2020 ,בפברואר 27 ביום (7)

 המחוזי המשפט לבית הוגשה אשר( האישור בקשת -)להלן בסעיף זה  ייצוגית כתובענה
 וכנגד ונובל השותפות כנגד( המבקש -)להלן בסעיף זה  חשמל צרכןידי -עלאביב, -בתל
 זאת(, סעד נגדם מתבקש שלא דין)כבעלי  לוויתן ובפרויקט תמר בפרויקט המחזיקות יתר

ובקשר עם תיקון  החשמל חברת שערכה טבעי גז לאספקת התחרותי ההליך עם בקשר
ידי יתר -אפשרי להסכם אספקת הגז מפרויקט תמר לחברת החשמל, כפי שסוכם על
 התיקון -המחזיקות בפרויקט תמר, ללא מעורבות השותפות ונובל )להלן בסעיף זה 

 (. תמר להסכם
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העיקריות של המבקש, בתמצית, הן כי ההצעות שהציעו המחזיקות בפרויקט  טענותיו

תמר והמחזיקות בפרויקט לוויתן במסגרת ההליך התחרותי עולות לכדי ניצול לרעה של 
 של חתימתן אי; הכלכליתכוח מונופוליסטי ולכדי הסדר כובל, כהגדרתו בחוק התחרות 

 כוח של לרעה ניצול לכדי היא אף עולה תמר להסכם התיקון על ונובל השותפות
לוויתן לחברת החשמל,  מפרויקט הגז אספקת בהסכם שנקבע המחיר; מונופוליסטי

בהמשך להליך התחרותי, הינו מחיר בלתי הוגן; ועושר שעשו ויעשו השותפות ונובל 
 בהתאם להסכם זה ותוך פגיעה בתחרות עולה לכדי עשיית עושר ולא במשפט. 

גרמו וצפויות לגרום נזק לקבוצות  ושברוןלו של השותפות לטענת המבקש פעולות א
 לטובת לפסוק מבקש הוא אותומיליארד ש"ח,  1.16-כאותן הוא מבקש לייצג בסך של 

מתבקש בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה.  ולפיוקבוצות אותן הוא מבקש לייצג, ה
הסעד העיקרי המבוקש בתובענה הייצוגית האמורה הוא קביעה של בית המשפט כי 

אינן רשאיות למנוע מיתר המחזיקות בפרויקט תמר לחתום על התיקון  שברוןהשותפות ו
 להסכם תמר.

, הסף על למחיקתן בקשה תמר בפרויקט המחזיקות יתר הגישו 2020 ,בדצמבר 22 ביום
 ,בנובמבר 17 ביום, כן כמו. מחיקתן את המשפט בית אישור 2021 ,בספטמבר 9 וביום
. האישור מבקשת אותה למחוק רציו של המוסכמת לבקשתה המשפט בית נעתר 2021
 . 2022 ,באפריל 24 ליום נקבע האישור בבקשת משפט קדם דיון

 בקשהלבקשת האישור וכן  תשובתן את ושברון השותפותהגישו  2021 ,בדצמבר 9 ביום
 קבע 2022 ,בפברואר 27 וביום, האישור לבקשת שצורפה המשפטית הדעת חוות להוצאת

 28 ביום .2022 ,באפריל 24 כאמור תידון בדיון הקבוע ליום הבקשה כי המשפט בית
 .האישור לבקשת המשיבות לתשובת תגובה המבקש הגיש 2022 ,בפברואר

בקשת  שללהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, סיכויה 
 .50% -האישור להתקבל נמוכים מ

 
הגישה בז"ן ללשכת המסחר הבינלאומית בקשה לפתוח בבוררות  2018 ,בדצמבר 30ביום  (8)

 2010 ,בדצמבר 12בהתאם להסכם למכירת הגז טבעי שנחתם ביניהם ביום  EMGנגד 
בז"ן(. טענתה העיקרית של בז"ן הינה כי בשל אי אספקת גז טבעי -EMGהסכם  -)להלן 

מיליון דולר.  350-בז"ן וביטול ההסכם נגרם לה נזק משוער של כ-EMGבתקופת הסכם 
כמו כן, טענתה המשנית של בז"ן הינה כי חלות מגבלות חוזיות על אחריות הנאמדות 

, בז"ן אינה זכאית כלל לפיצוי EMGוספת ריבית. לטענת מיליון דולר, בת 45-בסך של כ
בז"ן הושהה בשל אירועי כוח עליון, וכי על הטענות של בז"ן חלה -EMGמכיוון שהסכם 

כי אף אם יימצא כי בז"ן זכאית לפיצוי בגין נזקיה, סכום  EMGהתיישנות. עוד טוענת 
ז"ן. הדיונים בבוררות ב-EMGמיליון דולר בהתאם לתנאי הסכם  20-הפיצוי מוגבל לכ

. 2020 דצמבר לחודש, וכללו הגשות בכתב שנמשכו עד 2020 אוקטובר בחודשהתקיימו 
 EMGובמסגרתו נדחו כל הטענות כנגד  2021 ,במרס 5פסק הבוררות ניתן לצדדים ביום 

 ובז"ן חוייבה בהוצאות.
 
בבעלותה  היו)ש PTTהגישה חברת  2019 ,באוגוסט 26ידיעת השותפות, ביום  למיטב (9)

נכון למועד הגשת התביעה(, תביעה בבית הדין הכלכלי בפורט  EMGממניות בחברת  25%
החלטות  את לבטל PTT ביקשהוצדדים נוספים. בכתב התביעה  EMGסעיד, מצרים, נגד 

זאת ביטול ההחלטה בדבר אישור  כלל, וב 2019 ,ביוני 10מיום  EMGהאסיפה הכללית של 
, החלטות אלה מהוות קיפוח בעלי PTTולת וההפעלה. לטענת החתימה על הסכם הקיב

מניות מיעוט והן נוגדות את טובת החברה, וזאת בניגוד להוראות חוק החברות המצרי, 
-מכרה את אחזקותיה ב PTTפורסם כי  2021 ,בדצמבר 2 ביום. EMGלו כפופה חברת 

EMG האיטלקית  החברה של מלאה בבעלות ייעודי תאגידלSNAM ,ידיעת יטבולמ 
  .נמחקה PTT, התביעה שהגישה השותפות
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 )המשך( להן צד שהשותפות תלויות תביעות .1
 
 בסעיף)להלן  שברון כנגדאביב -בתל המחוזי המשפט לבית הוגשה 2020 ,בדצמבר 15 ביום (10)

 מי"כל  בשם דור חוף אזור תושבידי -על ייצוגית תובענה לאישור בקשה( המשיבה - זה
 הגז מאסדת אסורות פליטות בשל החופית והסביבה הים, האוויר לזיהום שנחשף

'לוויתן',  הטבעי הגז במאגר ומטפלת, דור חוף מול הממוקמת, בים המשיבות שמפעילות
 דין פסק למתן ועד 2019 דצמבר בחודש האסדה פעילות התחלת שממועד בתקופה
 בבקשת, בתמצית(. הקבוצה חברי -ו המבקש, האישור בקשת - בסעיף זה " )להלןבתביעה
 בשל וסביבה ים, אוויר לזיהום הקבוצה חברי את חשפה המשיבה כי נטען האישור
 נזקים יצרה, המבקש לטענת, זו חשיפה. לוויתן מאגר באסדת שמקורן אסורות פליטות

 חשש בשל באוטונומיה פגיעה של ונזק( האישור בבקשת פורטו)שלא  שונים בריאותיים
 הקבוצה פיצוי הוא האישור בבקשת המבוקש העיקרי הסעד. כאמור בריאותית לפגיעה

 של לסעד המבקש עתר, כן כמו"ח. ש מיליון 50-כב המוערך לה שנגרם שנטען הנזק על
את החובות המוטלות עליה בחוק אוויר נקי  לאלתר למלא למשיבה המורה צו מתן

הציע בית המשפט לצדדים להידבר ביניהם  2021 ,במאי 5 ביום והתקנות שהוצאו מכוחו.
 את שיקדמו להסכמות הגיעו לא כי המשפט בית אתעדכנו הצדדים  2021 ,ביוני 21 וביום
בהליך נקבע  . דיון קדם משפטהמשפט בית בפני לנהלו להמשיך יש ולפיכך ההליך ניהול
 .2022 ,במאי 16 ליום
 היועצים דעת חוותאישור הדוח, להערכת השותפות, בהתבסס על  למועד נכון

המייצגים את המפעילה בהליך, בשלב זה סיכויי בקשת האישור להתקבל  המשפטיים
 .50% -נמוכים מ

 
מחלקה הכלכלית בבית לתובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית ל באשר (11)

ידי מי שלטענתו הוא מחזיק יחידות השתתפות של -אביב, על-המשפט המחוזי בתל
 .להלן( 1)2השותפות, ראה סעיף 

 
 להן צד שהחברה תלויות תביעות .2

 
תובענה ייצוגית ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית )להלן  הגשו, ה2020באפריל,  23 ביום ( 1)

ידי מי -אביב, על-מחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתלל( האישור בקשת -
(. התביעה ובקשת המבקש -שלטענתו הוא מחזיק יחידות השתתפות של השותפות )להלן 

, בחברה השליטה בעל, החברההאישור הוגשו כנגד השותפות, השותף הכללי, 
( ווהובה בעבר בחברה משרה נושאיהדירקטורים של השותף הכללי בשותפות )לרבות 

 המשיבים(. -ומנכ"ל השותף הכללי בשותפות )להלן 
בבקשת האישור נטען שהמשיבים נמנעו מלגלות בדיווחי השותפות על קיומה של תניה 

 Dolphinus Holdings Limitedבהסכמים למכירת גז טבעי ממאגרי לוויתן ותמר לחברת 
מי הממוצע של הרוכשת( לפיה בשנה בה המחיר היו-הסכמי המכר ו -)להלן בהתאמה 

דולר לחבית, הרוכשת רשאית  50-חבית ברנט )כהגדרתה בהסכמי המכר( ירד מתחת ל
פי הסכמי המכר כך שכמות זו -להקטין את הכמות השנתית המינימלית הנרכשת על

 .מהכמות החוזית השנתית 50%תעמוד על 
סעיפים הגילוי הנטען בדיווחי השותפות מקים עילות תביעה מכוח -לטענת המבקש, אי

, מכוח עוולת הפרת חובה חקוקה, ומכוח עוולת 1968-שונים בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
הסעד העיקרי המבוקש בבקשת האישור הוא פיצוי הקבוצה אותה מתעתד  .הרשלנות

לייצג המבקש על הנזק שנטען שנגרם לה המוערך, בהתאם לחוות דעת שצורפה לבקשת 
כן, עתר המבקש להורות על מתן כל סעד אחר לטובת ש"ח. כמו  מליוני 55.5-האישור, בכ

 .הקבוצה, כפי שבית המשפט ימצא לנכון בנסיבות העניין
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 )המשך( התחייבויות תלויות א.
 

 )המשך( (1)
 

 26הגישו המשיבים את תשובתם לבקשת האישור וביום  2021 ,בינואר 17 ביום
-הגיש המבקש תגובה לתשובת המשיבים לבקשת האישור, בצירוף חוות 2021 ,בספטמבר

הודיע היועץ המשפטי לממשלה, לאחר שנדרש  2022 ,לינואר 2דעת מומחה עדכנית. ביום 
וט עמדה בהליך. ביום ידי בית המשפט, שבשלב זה הוא לא מצא לנכון לנק-לעשות כן על

הדעת המשלימה שצורפה -הגישו המשיבים בקשה למחיקת חלקים מחוות 2022 ,לינואר 3
הגיש  2022 ,לפברואר 1לתגובת המבקש לתגובת המשיבים לבקשת האישור. ביום 

דחה בית המשפט את הבקשה. דיוני  2022 ,לפברואר 9המבקש תגובה לבקשה, וביום 
 .2022יוני  לחודשים הוכחות בבקשת האישור קבוע

האישור להתקבל  בקשת, בהתבסס על יועציה המשפטיים סיכוייה של החברהלהערכת 
 .50%-נמוכים מ

 
 להן צד שהחברה תלויות תביעות .2
 

 תבקש -, הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית )להלן בסעיף זה 2016 ,בדצמבר 25ביום  (2)
 שאינוהליך ב, אושרה אבנר לשותפות י’אנרגמד -ניומיזוג בין הכי עסקת  בטענה( האישור

 בהסכם שנקבעה כפיאבנר,  בשותפותמחזיקי יחידות המיעוט ל ששולמההוגן והתמורה 
 בשותפות הכללי השותףבלתי הוגנת. הבקשה הוגשה כנגד שותפות אבנר,  הינה, המיזוג
)בשרשור(,  אבנר שותפות, קבוצת דלק כבעלת השליטה בבו הדירקטוריון וחברי אבנר

של ועדת דירקטוריון  הכלכליים כיועציה PWCנגד פרייס ווטרהאוס קופרס ייעוץ בע״מ וכ
. בין היתר נטען בבקשה, כי חברי הוועדה, אבנר שותפותבלתי תלויה שהקימה 

אבנר וחברת השותף הכללי בשותפות אבנר הפרו את חובת הזהירות  שותפותדירקטוריון 
 נטען כן כמוהמיעוט.  את קיפחאבנר התנהלה באופן ש תפותשוכלפי שותפות אבנר, וכי 

 בעלת היותה מכוח מובהק עניינים בניגוד דלק קבוצת את הציבה המיזוג עסקת כי
 את דלק קבוצת הפרה המיזוג עסקת אישור עם, ולפיכך, י’אנרגמד -ניווב באבנר השליטה

ידי המבקשים -סך הנזק הוערך על. השותפויות פקודת מכוח עליה החלה ההגינות חובת
 מיליון ש"ח.  320בסכום של 

 
אישר בית המשפט הסדר דיוני שלפיו הבקשה לאישור תביעה  2017, בפברואר 13ביום 

, ביולי 6ידי קבוצת דלק. ביום -ידי הוספת טענה לקיפוח המיעוט על-ייצוגית תתוקן על
ביולי,  27י בקשתה. בימים הורה בית המשפט על צירוף השותפות כמשיבה על פ 2017
הגישו  2018, בינואר 14הוגשו תשובות לבקשת האישור וביום  2017, בנובמבר 13 -ו 2017

 הוכחות דיוני התקיימו 2021 מרץ בחודשהמבקשים את תגובתם לתשובות כאמור. 
בהתאם להחלטות בית המשפט, המועד להגשת סיכומי  .בתיק ההוכחות שלב והסתיים

, בהתבסס על חוות הדעת של החברהלהערכת  .2022הוא בחודש אפריל החברה בתיק 
  .50%-היועצים המשפטיים, סיכוייה של בקשת האישור להתקבל נמוכים מ

 
 תמר בפרויקט ההשקעה החזר מועד בנושא נגזרת תביעה (3)

 
הגישו המפקחים מטעמם מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות  2019ינואר  בחודש
הכלכלית, כנגד השותפות,  המחלקהאביב, -, לבית המשפט המחוזי בתלקיפוח תביעת

השותף הכללי בשותפות, החברה, דלק אנרגיה ודלק תמלוגים )קבוצת דלק, דלק אנרגיה 
בד בבד עם הגשת התביעה בעלות התמלוג(.  - זהודלק תמלוגים, להלן ביחד בסעיף 

כתביעה הצהרתית ותביעה  הוגשה גם בקשה לצו זמני כמפורט להלן. התביעה הוגדרה
למתן סעד להסרת קיפוח ובמסגרתה התבקש בית המשפט להצהיר, בין היתר, כי יש 

תחשיב "מועד החזר ההשקעה" בפרויקט תמר את התשלומים שעל  לכלול במסגרת
השותפות לשלם למדינה בהתאם להיטל על רווחי גז ונפט מכח חוק מיסוי רווחים 

היטל ששינסקי(. עוד נתבקש בית המשפט להצהיר כי  -ממשאבי טבע )להלן בסעיף זה 
מועד החזר ההשקעה בחזקת תמר טרם הגיע וכן לקבוע מתי יחול המועד האמור; 
להצהיר כי על בעלות התמלוג להשיב לקופת השותפות את התשלומים שנטען שהתקבלו 

 ביתר. 
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הגישה השותפות בקשה לעיכוב הליכים בתובענה עקב קיומה של  2019, פברואר בחודש
 הבקשה לעיכוב הליכים(.  -בוררות )להלן  תניית

 
 כתב. התמלוג בעלות מטעם שכנגד תביעה וכתב הגנה כתב הוגשו 2019, באפריל 3 ביום

 מוקדם למועד ההשקעה החזר מועד את להקים יש לפיהן טענות כלל שכנגד התביעה
 תתביעת בעלות התמלוג(. במסגרת תביע - להלן; 2017 או 2016, 2015)בשנים  יותר

וענות בעלות התמלוג, בין היתר, כי בחישוב מועד החזר ההשקעה ט, התמלוג בעלות
בפרויקט תמר שערכה השותפות, נכללו הוצאות אשר "הועמסו" לתוך התחשיב, ובין 
היתר, הוצאות המימון של השותפות עצמה, הוצאות עתידיות שסכומן אינו ודאי של 

עדה לשלבי הפרויקט סילוק ופינוי מתקנים, הוצאות מטה של השותפות וכל הוצאה שנו
שאחרי "פי הבאר". לטענת בעלות התמלוג, בניטרול ההוצאות כאמור, מועד החזר 

, או 2016, או לחילופין בשנת 2015ההשקעה בפרויקט תמר חל כבר בחודש אוגוסט 
. בהתאם, מבקשות בעלות התמלוג מבית המשפט להצהיר, 2017לחילופי חילופין, בשנת 

שבון בחישוב מועד החזר ההשקעה, וכן להורות כי על אילו הוצאות יש להביא בח
השותפות לערוך חישוב מחודש של מועד החזר ההשקעה על בסיס האמור לעיל, וכן של 

 התמלוגים אותם זכאיות בעלות התמלוג לקבל, ולמסור את החישוב לבעלות התמלוג.
ברר עוד טוענות בעלות התמלוג כי לעמדתן נושא מועד החזר ההשקעה צריך להת

במסגרת הליכי בוררות, ולא בבית המשפט, וכי ככל שתועבר תביעת המפקחים להליכי 
 בוררות, יהא זה נכון להעביר לבוררות גם את הדיון בתביעה שכנגד

 
הגישו הצדדים הודעה מוסכמת לבית  2020 ,ביולי 9 ביום, המשפט בית להחלטות בהתאם

 המפקחים וכי הסתיימו פותלשות המפקחים שבין המקדמיים ההליכים כיהמשפט 
 23 ליום עד יושלמו ביניהם המקדמיים ההליכים לפיה להסכמה הגיעו התמלוג ובעלות

 להסכמות להגיע מנת על ידברו הם זה מועד בתוך כי הצדדים הסכימו עוד. 2020 ,ביולי
 המשפט בית נתן 2020 ,ביולי 12 ביום. בתיק הראיות והגשת ההליכים קידום אופן בעניין
 כל מטעם( דעת וחוות)תצהירים  הראיות הגשת. הצדדים להסכמות החלטה של תוקף

 5. ביום לסיומה הגיעה, התמלוג בעלות בתביעת והן המפקחים בתביעת הן, הצדדים
הוסכם כי הצדדים יפנו את הסכסוך  נערך דיון קדם משפט, במסגרתו 2021 ,באפריל

 2021 ,במאי 5ס יורם דנציגר. ביום ביניהם להליך גישור בפני המגשר, השופט בדימו
נערכה ישיבת גישור בנוכחות כל הצדדים והמגשר ובשבועות לאחר מכן נערכו פגישות 

התקיימה ישיבת גישור נוספת, במסגרתה נדברו הצדדים  2021 ,בנובמבר 8. ביום נוספות
ביחס להסכמות עקרוניות לסיום המחלוקות, ובכלל זאת הוסכם לפעול למינוי המגשר 

הגישו הצדדים לבית המשפט הודעת עדכון בנוגע להליך  2022 ,במרס 20כבורר. ביום 
קדמות הליך הגישור הגישור, במסגרתה ביקשו לשוב ולעדכן את בית המשפט ביחס להת

 בית המשפט נעתר לבקשת הצדדים.  2022 ,במרס 31. ביום 2022 ,באפריל 27עד ליום 
 

הגישו המפקחים בקשה  2019לעיל, בד בבד עם הגשת התובענה, בחודש ינואר  כאמור
 דחופה לצו מניעה זמני. 

שותף הבקשה לצו מניעה, התבקש בית המשפט, בין היתר, להורות לשותפות ול במסגרת
הכללי להימנע מלהעביר לבעלות התמלוג את "תמלוג העל המוגדל" וחלף זאת, להעבירו 
לחשבון נאמנות בבעלות השותפות, לכל הפחות עד להכרעה בתובענה. כמו כן, התבקש 
בית המשפט להורות לבעלות התמלוג להשיב את "תמלוג העל המוגדל" שהתקבל אצלן 

 ות שלעיל לכל הפחות עד להכרעה בתובענה.ולהעבירו לחשבון הנאמנ זה מועדעד 
 ולהלן)לעיל  המניעה לצו התמלוג בעלות)התנגדות(  תגובת הוגשה 2019 ,בינואר 22 ביום

(, במסגרתה נטען, כי יש לדחות את הבקשה משורה של מניעה לצו לבקשה התגובה -
 טעמים. 
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הוגשה הודעה מטעם הצדדים לפיה, הצדדים הגיעו להסדר בדבר  2019 ,באפריל 1 ביום
 - אשר מייתר את הדיון בבקשה לצו זמני )להלן אנרגיה דלקמתן כתב התחייבות שתיתן 

(. במסגרת ההסדר נקבע כי התובעים לא יוכלו לחדש בקשה מעין זו או בקשות ההסדר
 ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים הנ"ל.  2019 ,באפריל 2דומות בהמשך. ביום 

שה לעיון , הגישו המפקחים בקשה דחופה למתן סעדים זמניים )ובק2020 ,במאי 12ביום 
הבקשה השנייה לצו מניעה(. לטענת המפקחים, הבקשה הוגשה לאור  - מחדש( )להלן

המשפט התבקש להורות לשותפות ולשותף הכללי  וביתשינוי נסיבות קיצוני ודרמטי 
להימנע ולחדול מלהעביר לבעלות התמלוג, ובכלל זה החברה, את תמלוג העל בשיעור 

ולשותף הכללי להעביר את תמלוג העל בשיעור המוגדל ולחלופין להורות לשותפות 
המוגדל לחשבון נאמנות בבעלות השותפות, וזאת לכל הפחות עד להכרעה בתביעה. עוד 
לחילופין התבקש ליתן כל צו זמני או הוראה נוספת או אחרת בהתאם לשיקול דעתו של 

שולמו  בית המשפט להבטחת האפשרות לגביית תמלוגי העל, ככל שייקבע בפסק הדין כי
 ביתר. כן התבקש בית המשפט לקבוע דיון דחוף בבקשה.

, הוגשה תגובה )התנגדות( מטעם בעלות התמלוג לבקשה השנייה 2020 ,במאי 19ביום 
לצו מניעה, במסגרתה נטען כי עצם הגשת הבקשה הינה הפרה של התחייבות המפקחים 

לחדש את הבקשה לצו במסגרת ההסדר בין הצדדים, לפיו הוסכם כי התובעים לא יוכלו 
 זמני או להגיש בקשות דומות בהמשך. 

, המפקחים העבירו בקשה והודעה מוסכמת לבית המשפט, כי 2020 ,ביוני 23ביום 
התמלוג וביניהן החברה, הושגה הסכמה לפיה, לעת  בעלותבעקבות מגעים שנוהלו עם 

הזו, אין צורך להכריע בעניינים שבמחלוקת בין הצדדים בבקשה. בית המשפט התבקש 
ביטל את הדיון ואת ההסכמה כאמור  אישרלהורות על ביטול הדיון שנקבע. בית המשפט 

 הקבוע.
 סיום בדבר לעיל כמפורט המוסכמת ההודעה את הצדדים הגישו 2020 ,ביולי 9 ביום

, האמור לאור. 2020 ,ביולי 23 ליום עד לשותפות המפקחים שבין המקדמיים ההליכים
 והן המפקחים בתביעת הן, הצדדים כל מטעם( דעת וחוות)תצהירים  הראיות הגשת

נערך דיון  2021באפריל,  5 ביוםו לסיומה הגיעה(, התמלוג בעלות)תביעת  שכנגד בתביעה
הוסכם כי הצדדים יפנו את הסכסוך ביניהם להליך גישור בפני  קדם משפט, במסגרתו

 ( לעיל.2בסעיף ) כמפורטהמגשר, השופט בדימוס יורם דנציגר
 

לתביעת המפקחים, להערכת החברה ובהתבסס על חוות הדעת שנמסרו לחברה  באשר
וכן על הערכות של יועציה המשפטיים, סיכויי תביעת המפקחים נגד החברה להתקבל 

 ם מסיכוייה להידחות.נמוכי
 

 נוכח המשפטיים יועציה על בהתבסס החברה להערכת התמלוג בעלות לתביעת באשר
 .סיכויו את זה בשלב להעריך ניתן לא לעיל כאמור ההליך של המוקדם השלב
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לפיו יפנו  בהסכם תמלוגים ודלק אנרגיה דלקהתקשרו החברה,  2019באוגוסט,  4ביום  (4)

, ובמידה ולא דנציגרבפני כבוד השופט )בדימוס( יורם  פטרוליוםלהליכי גישור עם תמר 
ד ביניהם. בד יצלחו הליכי הגישור הסכימו הצדדים למנות שופט בדימוס כבורר דן יחי

בבד עם חתימת ההסכם, חתמה החברה על כתב התחייבות לפיו אם יפסק בפסק בוררות 
כי על דלק תמלוגים או מי שיבוא בנעליה להשיב תמלוגים ששולמו לה ביתר כתוצאה 

בחישוב מועד החזר ההשקעה, החברה תישא בתשלום זה  ששינסקימאי הכללת היטל 
התקיימה ישיבת גישור מקדמית,  2019בספטמבר,  22יום יום ממועד פסק הדין. ב 14בתוך 

במסגרתה נקבע כי כל אחד מהצדדים ייפגש עם המגשר בנפרד להצגת עיקרי טענותיו. 
בחישוב "מועד החזר ההשקעה",  ששינסקי, יש לכלול את היטל פטרוליוםלטענת תמר 

לא ניתן לכלול  מה שיביא לדחיית מועד החזר ההשקעה. מנגד, טוענות בעלות התמלוג כי
בחישוב הנ"ל שורה של הוצאות אשר "הועמסו" לתוך התחשיב, ובפרט לא ניתן לכלול 

. הליך הגישור נמשך ובשלב זה הצדדים נפגשים עם המגשר בנפרד ששינסקיאת היטל 
, בשים לב לשלב המוקדם של המשפטיים יועציה על בהתבסס החברה להערכתוביחד. 

הליך הגישור הנ"ל, ככל שטענת תמר פטרוליום ביחס להיטל ששינסקי תהיה זהה לטענת 
( לעיל, הרי שדומה, לאור חוות דעת מקצועיות 3) בסעיףהמפקחים בעניין זה, כאמור 

שנמסרו לחברה, כי סיכויי טענת תמר פטרוליום נגד החברה להתקבל נמוכים מסיכוייה 
 ת.להידחו

 

יפו,  -לבית משפט המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב  ההוגש 2020, באפריל 16 ביום (5)
הגשת תובענה כייצוגית המופנית לחברה, לכל חברי הדירקטוריון של  לאישורבקשה 

 המשיבים(. -החברה, מנכ"ל החברה בהווה ומנכ"ל החברה לשעבר )להלן בסעיף זה 
של מגיש הבקשה היא כי המשיבים לא גילו לציבור כעולה מהבקשה, הטענה העיקרית 

המשקיעים )לכאורה( מידע מהותי אודות הבטוחות והשעבודים ואודות הזכויות 
 שהסכמי ההלוואה היקנו למלווים, ובפרט בכל הנוגע למימושם לרבות למימושם המיידי.
 הקבוצה המיוצגת לטענת מגיש הבקשה היא כל מי שרכש מניות של החברה בתקופה

, למעט המשיבים וגופים קשורים 2020במרס,  23ועד ליום  2019בנובמבר,  28שמיום 
 להם. 

נגרמו  -לטענת מגיש הבקשה, כתוצאה מההפרות לכאורה אשר פורטו בכתב התביעה 
 לקבוצה המיוצגת נזקים כספיים המוערכים במליונים רבים של שקלים.

ים תשובות לבקשת האישור. הגישו החברה ויתר המשיב 2020 ,בדצמבר 28 ביום
בתשובתה, ביקשה החברה לסלק את בקשת האישור על הסף, ולחילופין לדחות אותה 

המבקש הגיש את תגובתו לתשובות המשיבים לבקשת  2021 ,במרס 18ביום לגופה. 
התקיים  2021 ,בספטמבר 30ביום ו טהתקיים קדם משפ 2021 ,באפריל 19האישור. ביום 

המבקש הגיש את סיכומיו. המשיבים עתידים  2021 ,בדצמבר 23ביום  .דיון הוכחות
והמבקש רשאי להגיש תגובה לסיכומי המשיבים  2022 ,במרס 31 להגיש סיכומים ביום

 . 2022 ,אפריל 10עד ליום 
כיוון שההכרעה בבקשת האישור  המשפטיים יועציה על בהתבסס החברה להערכת

 להעריך את תוצאותיה. הנשענת בעיקר על חוות דעת מומחים, אין באפשרות
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יפו,  -לבית משפט המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב  ההוגש 2020, באפריל 16 ביום (6)

מופנית לחברה, לכל חברי הדירקטוריון של החברה ה כייצוגית תובענה לאישורבקשה 
 המשיבים(. -ובהווה )להלן  בעברבתקופה הרלוונטית לתביעה ולמנכ"ל החברה 

טענת מגיש הבקשה בתביעה זו, כעולה מהבקשה, היא כי החברה נמנעה )לכאורה( 
מלדווח לציבור מחזיקי ניירות הערך שלה מידע מהותי הכולל שינויים באשר להיקף 

 Ithaca Enenrgyותנאי עסקאות הגידור למחיר הנפט והגז הטבעי שביצעה חברת הבת, 

Limited. 

היא כל מי שרכש אגרות חוב של החברה מכל  הקבוצה המיוצגת לטענת מגיש הבקשה
והחזיק  2020, במרס 22ועד ליום  2020, בינואר 1הסדרות הקיימות בתקופה שמיום 

 בתום יום המסחר.  2020, במרס 22באגרות החוב שרכש ביום 
נגרמו  -לטענת מגיש הבקשה, כתוצאה מההפרות לכאורה אשר פורטו בכתב התביעה 

 כספיים המוערכים במליונים רבים של שקלים.לקבוצה המיוצגת נזקים 
הגישו המשיבים את תשובתם )התנגדותם( לבקשת האישור  2020 ,בנובמבר 16 ביום

 ממספר הבקשה את לדחות יש כי נטען במסגרתה(, האישור לבקשת התשובה -)להלן 
 -הגיש המבקש בקשה לגילוי ועיון במסמכים )להלן  2020 ,בדצמבר 21 ביום .טעמים

הגישו המשיבים את תשובתם )התנגדותם( לבקשת  2021 ,בינואר 17 וביום( הגילוי תבקש
ביום והגיש המבקש את תגובתו לתשובות לבקשת האישור  2021 ,באפריל 5ביום הגילוי. 

התקיים דיון קדם משפט. בהתאם להחלטת בית המשפט שניתנה  2021 ,באפריל 19
במסגרת הדיון על הצדדים והמומחים מטעמם לקיים פגישה לצורך מיקוד המחלוקות 
העובדתיות, וככל האפשר צמצומן. בהתאם לכך, הצדדים והמומחים מטעמם באו 

הודעות עדכון , ובהמשך ל2022 ,בפברואר 22בדברים וכן קיימו שתי פגישות. ביום 
שהגישו הצדדים לבית המשפט, התקיים דיון קדם משפט נוסף. בהתאם להחלטות בית 

האם הגיעו להסכמה  2022 ,במרס 31ל הצדדים להודיע לבית המשפט עד ליום עהמשפט 
ביחס למינוי מומחה מטעם בית המשפט וביחס להגדרת המחלוקות שהוא יכריע בהן 

לישיבת תזכורת שהמומחה הניטרלי וב"כ הצדדים ואם לא תהיה הסכמה, יקבע מועד 
 יתייצבו אליה ובה יוגדרו המחלוקות שהמומחה ידרש אליהן.

 
 כאמור ההליך של המוקדם השלב נוכח המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה להערכת

 .ההליך של וסיכוניו סיכויו את זה בשלב להעריך ניתן לא לעיל
 
 -, הוגשה לבית משפט המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב 2020באפריל,  22 ביום ( 7)

 של המבקרים החשבון לרואי, לחברה המופנית ייצוגית תובענה לאישור בקשהיפו, 
"ל ולמנכ הדירקטוריון"ר ליו, החברה של הכספיים הדוחות לבחינת הועדה לחברי, החברה
 (.המשיבים - זה בסעיף)להלן  לשעבר החברה

 
מהבקשה, הטענה העיקרית של מגיש הבקשה היא כי המשיבים הטעו ולא גילו  כעולה

)לכאורה( פרטים מהותיים הנוגעים לעסקי החברה בקשר להפרשה בדוחות הכספיים של 
מיליון ש"ח )בגין חבות במס רווח הון  170-כהחברה בדבר סיכון לתשלום מס בסכום של 

( וכי היה 2012-2013בשנים  .Delek US Holdings Incשנבעו לדלק הונגריה ממימוש מניות 
אסור לבטל את ההפרשה שנעשתה בדוחות הכספיים של החברה לאחר שהתקבל פסק 

 דינו של בית המשפט המחוזי מתוך ידיעה שיוגש עליו ערעור.
 .הקבוצה כלל לגבי"ח ש מליוני 90-בכ מוערך הנזק סך, הבקשה מגיש לטענת

הגישו החברה ונושאי המשרה בה את תשובתם )התנגדותם(  2020, בנובמבר 1 ביום
 לבקשת האישור, במסגרתה נטען כי יש לדחות את בקשת האישור ממספר טעמים.
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ניתנה החלטת בית המשפט, לפיה הצדדים יפעלו להשגת הסדר  2021, בפברואר 24 ביום

דיוני המסמיך את בית המשפט להכריע בבקשה על סמך המצוי בתיק בלא צורך בחקירות. 
הודיעה המבקשת לבית המשפט כי לדעתה לא ניתן לוותר על חקירות  2021 ,במרס 8ביום 

הודיעו המשיבים  2021 ,במרס 16 ביוםבתיק, אולם היא מסכימה לפנות להליך של גישור. 
לבית המשפט כי לדעתם נכון היה לקבל את הצעת בית המשפט להכרעה בתיק על סמך 

 13 ן טעם לקיום גישור. ביוםכתבי הטענות ללא חקירות אולם בנסיבות התיק אי
 ,ביולי 3 התקיימה ישיבת קדם משפט, בסיומה נקבע דיון הוכחות ליום 2021 ,בדצמבר

2022.  
 

 כאמור ההליך של המוקדם השלב נוכח המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה להערכת
 .ההליך של וסיכוניו סיכויו את זה בשלב להעריך ניתן לא לעיל

 
כתב תביעה ובקשה לאישורו כתביעה ייצוגית  החברה אצלהתקבל  2020, במאי 18ביום  (8)

יפו. הבקשה מופנית  -אשר הוגש לבית משפט המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב 
לחברה, לחברי הדירקטוריון של החברה, למנכ"ל החברה ולמשנה למנכ"ל והאחראי על 

העיקריות של מגיש הבקשה . כעולה מהבקשה, הטענות במועד הרלוונטי תחום הכספים
מטעה, הטעיה ואי גילוי )לכאורה( של פרטים מהותיים הנוגעים לעסקי  פרטהינן בדבר 

החברה ולמצבה הפיננסי בקשר עם תזרים המזומנים החזוי שפורסם על ידי החברה ביום 
. הנזק שנגרם, לטענת המבקש, לו ולקבוצה שאותה הוא מבקש לייצג, הינו 2020במרס,  8

 במחיר ניירות הערך בין מחיר רכישתם לבין מחיר מכירתם או המחיר בו ימכרוהפער 
 ש"ח לכלל חברי הקבוצה. מליוני 80-וסך הנזק הוערך בכ

 
לטענת מגיש הבקשה, חישוב הנזק לגבי כל חברי הקבוצה יעשה בפועל לפי נתוני האמת 

 אשר יתבקש פירוט שלהם במסגרת ההליך. 
 המבקשים טענות את המשיבים דחו בה המשיבים תשובת ההוגש 2020, בדצמבר 13 ביום

הוגשה  2021 ,במרץ 17 ביום. הסף על האישור בקשת את לדחות יש כי נטען זאת ובכלל
נערכה ישיבת קדם משפט  2021 ,באפריל 25ביום תגובת המבקש לבקשת האישור. 

, בקשה לתיקון בקשת האישור. בית 2021ביולי  20ובעקבותיה, הגישו המבקשים, ביום 
הוגשה בקשה מתוקנת לאישור תביעה  2021 ,באוקטובר 14המשפט נעתר לבקשה, וביום 

ייצוגית. החברה הגישה את תשובתה לבקשת האישור המתוקנת וכן בקשה לסילוק 
לעיכובו. בהמשך לכך הגישה המבקשת את תשובתה לבקשת  -ולחילופין  ההליך על הסף,

הסילוק; החברה הגיבה לתשובת המבקשת; ולפי רשות מאת בית המשפט, המבקשת 
 . 2022 ,באפריל 22ענתה לתגובת החברה. דיון בבקשה נקבע ליום 

-מ נמוכים התובענה לקבלת הסיכויים המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה להערכת
50%. 
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תביעה כתביעה נגזרת בשמה של קרן לאישור  בקשה הוגשה 2020, בספטמבר 21ביום  (9)

קרן דלק( שהינה חברה בת בבעלות מלאה של  - דלק למדע, לחינוך ולתרבות בע"מ )להלן
לוד והמשיבים הינם קרן דלק,  -הבקשה הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז  .החברה

מר  -מר יצחק שרון תשובה, יו"ר הדירקטוריון בחברה  -החברה, בעל השליטה בחברה 
נים בהווה ובעבר, שכיהנו בתפקידים שו גבי לסט, ומספר עובדים ונושאי משרה בחברה,

בקרן דלק. עניינה של הבקשה הוא בקשר עם חלוקת תרומות מכספי קרן דלק אשר 
לטענת המבקש נעשו לכאורה, כנטען בבקשה, בניגוד למטרות הקרן וללא קבלת 

כפועל יוצא מכך התבקש  . ןהאישורים הנדרשים בחוק החברות לעסקאות עם בעלי עניי
לחייב את המשיבים )למעט קרן דלק והחברה( להשיב לקרן דלק  ,היתר בין, בית המשפט

או לפצותה בגין כל כספי התרומות שהוצאו אל ה"קרן למורשת הכותל המערבי" בתקופה 
  שנים שקדמו למועד הבקשה, אשר לטענת המבקש הוצאו בניגוד למטרות הקרן. 7של 

 לסלקיה בין היתר, יש , הגישו המשיבים את תשובתם לבקשה לפ2021 ,באפריל 6  ביום
שהתרומה  כאילואין יסוד לטענה  מטעמים שפורטו בכתב התשובה, הסף על הבקשה את

אין יסוד לטענה כאילו שתרומה ולקרן למורשת הכותל היא בניגוד למטרות של קרן דלק 
 לתשובת תגובתו את המבקש הגיש 2021 ,ביוני 24 ביוםמהווה "עסקת בעלי עניין".  זו

, יוסף התמונה להשלמתהתקיים דיון קדם משפט.  2021 ,באוקטובר 25ום . ביהמשיבים
 לחוק' ו 345 לסעיף בהתאם בקשה, אביב בתל המחוזי המשפט לבית הגישה דלק קרן כי

 הכותל למורשת לקרן בעבר ידה על שנתנו תרומות לאשרור 1999-"טהתשנ, החברות
 יצוין. הוכרעה טרם והיא האמורה לבקשה העמותות רשם תגובת הוגשה טרם. המערבי

 להצטרף בקשה הגיש( מרכז המחוזי המשפט בית בפני בהליך)המבקש  חורב אמוץ מר כי
 .אלו בעניינים החלטות ניתנו טרם. אליו בקשר סילוק בקשת הגיש וכן זה להליך כצד

 כאמור ההליך של המקדמי השלב נוכח, המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה להערכת
ואולם יובהר כי מכל מקום, אף אם תתקבל הבקשה  סיכויו את להעריך ניתן לא לעיל

 ותוגש התובענה הנגזרת, אין בתובענה נגזרת כדי ליצור חשיפה לחברה עצמה.
 

יפו )המחלקה הכלכלית( -הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2020 ,בדצמבר 23 ביום (10)
החברה כנגד חברי  בשם( האישור בקשת -)להלן  נגזרת תביעה הגשתבקשה לאישור 

דירקטוריון של החברה )חלקם כבר אינם מכהנים בחברה( לרבות בעל השליטה בחברה, 
 (.המשיבים -מנכ"ל החברה ושני תאגידים בבעלות מלאה של החברה )להלן 

כי המשיבים אישרו וביצעו  הינןת של מגיש הבקשה והעיקרי ותכעולה מהבקשה, הטענ
)חודשים  2020רכישה עצמית של מניות החברה ואגרות חוב של החברה בראשית שנת 

"ח, כאשר לטענתם רכישה זו אינה עומדת ש מליוני 86-ינואר פברואר( בהיקף של כ
. עוד מעלה המבקש טענות בנוגע 1999 -במבחני החלוקה על פי חוק החברות התשנ"ט 

 בעל השליטה בביצוע הרכישה העצמית כאמור.לעניין אישי של 
"ח לפחות, המהווים, לטענת מגיש הבקשה, את ש מליוני 86התביעה הוא בסך של  סכום

הסכום אשר שולם בתמורה למניות ואגרות החוב במסגרת הרכישה העצמית בחודשים 
 . 2020פברואר  -ינואר 

הוגשה  2021 ,ביוני 10ביום  הוגשה התנגדות החברה לבקשת האישור. 2021 ,במאי 4 ביום
 דיון קדם משפט.  נערך 2021 ,ביוני 23 תשובת המבקשים לתגובות המשיבים וביום

 בקשת מצויה בו המקדמי השלב לאורהחברה, בהתבסס על יועציה המשפטיים,  להערכת
 הבקשה תתקבל אם אף, מקום מכל כי יובהר ואולם, סיכוייה את להעריך ניתן לא האישור

 , אין בתובענה נגזרת כדי ליצור חשיפה לחברה עצמה.הנגזרת התובענה ותוגש
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הוגש לבית  2021 ,במאי 11 יוםבז' לעיל, 10 באורב כאמור הבקשה להגשת בהמשך ( 11)

 2021 ,במאי 11 המשפט כתב התנגדות לבקשה מטעם מחזיקי יחידות השתתפות ובימים
התקבלו החלטות בית המשפט בקשר עם ההתנגדות, לפיהן יתקיים  2021 ,במאי 12 -ו

רק לאחר חלוף המועד האחרון להגשת התנגדויות לבקשה שיחול  בהתנגדותדיון מקדמי 
פרסמה השותפות  2021 ,במאי 26 -ו 2021 ,במאי 24 מיםכי, בי יצוין. 2021 ,במאי 25ביום 

הרשות לניירות ערך,  ושלאביב בע"מ -בתללבקשה של הבורסה לניירות ערך  ןאת תגובת
 . בהתאמה

-הגישו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ, י.נ.א. חברה לרישומים בע"מ ו 2021 ,ביולי 5 ביום
 בקשה( להליך להצטרף המבקשות - בע"מ )להלןי.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישן 

 הכללי השותף הגיש 2021 ,ביולי 18 לצירוף כצד להליך ולהבהרת הוראות ההסדר, ביום
קבע בית המשפט כי המבקשות להצטרף  2021 ,ביולי 26 , וביוםכאמורתגובה לבקשה 

התקיים  2021 ,באוקטובר 13 ביוםאין מקום לפיצול הדיון.  כילהליך יצורפו כצד להליך ו
 מהמשיבים חלק הגישו 2021 ,בנובמבר 14 -ו 20221 ,בנובמבר 10 בימיםדיון בבקשה. 

 החברה. השותף הכללי והשותף המוגבל וכן בהתאמה, תגובתם את ערך לניירות והרשות
 27 . במסגרת פסק הדין שניתן כאמור ביום2021 ,בדצמבר 12 ביוםאת תשובתן  הגישו

אושרה הבקשה לכינוס אסיפה כללית לצורך אישור ההסדר, וכן נקבע כי , 2021 ,בדצמבר
, בעלת השליטה בשותפות, לקבלת תמלוגי על מהשותפות לא תהיה החברהזכותה של 

הוגש ערעור לבית המשפט  2022 ,בפברואר 23 טעונה אישורים חוזרים בעתיד. ביום
די בעלי יחידות השתתפות העליון ערעור על פסק הדין וכן בקשה לעיכוב ביצועו על י

ונכון למועד אישור הדוחות הכספיים  2022 ,ביוני 27 בשותפות. הדיון בערעור נקבע ליום
 טרם ניתנה החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין.

 
 נוספות תביעות .3
 

 צד לה שאיתקהתלויה  תביעה (1)
 

בקשה לתביעה ייצוגית בבית המשפט הגבוה  איתקההוגשה כנגד  2015במאי,  26 ביום
פרסמה מידע המהווה  איתקהלצדק במחוז אלברטה שבקנדה על ידי משקיע הטוען כי 

מצג שווא, לכאורה, ביחס ללוח הזמנים הצפוי להשלמת התקנת מתקן ההפקה הצף 
(FPF-1 בפרויקט )GSA 7ביום  .בסיס כל אין הייצוגי התובע לטענות, איתקה. לעמדת 

את  אשרלהחלטה  תנהינ 2019 ,ביוני 24 ביום .התקיים דיון ראשוני בבקשה 2019 ,סבמר
נהגה לא  שאיתקההבקשה לתביעה ייצוגית אך לאור כך שהתובע לא הציג הוכחות 

התקופה  .2014 ,באוגוסט 12ביום  איתקה בסבירות בהתייחס לדוח המיידי שפרסמה
 ליום עד 2014 ,באוקטובר 7התקצרה לתקופה שמיום  ,התביעה הייצוגית תאליה מתייחס

הגישה את כתבי הטענות שלה ושל המנכ"ל  איתקה 2019. בדצמבר 2015 ,בפברואר 25
יש כיסוי ביטוחי בגין התביעה  לאיתקה. והצדדים הסכימו על פרוטוקול גילוי מסמכים

זה,  ככל שהתביעה תתקבל. בשלב חבותההביטוח יכסה את  איתקההזו ולהערכת 
לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה והחשיפה  יםהמשפטי היויועצ איתקהלהערכת 

לא ביצעה הפרשה בגין תביעה זו בדוחות  איתקהולפיכך  לאיתקההכספית הנובעת ממנה 
 הכספיים.

 
, התקבלה אצל החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר 2020 ,באפריל 27 ביום (2)

המחוזי בחיפה נגד חברה בת של החברה, תאגיד אחר שרכש את הוגשה לבית המשפט 
הקרקע בנאמנות עבור חברת הבת, ונגד הדירקטורים בתאגידים אלו ששניים מהם נושאי 

 . המבקשים( -)להלן  משרה בכירה בחברה
, המשיבים, המבקשים לטענת. פרטיים מבקשים ושני צלול עמותת ידי על הוגשה הבקשה

 כהגדרתה"הקבוצה"  בגדר נופל)אשר  בישראל הציבור לכלל פיצויב חבים, ולחוד ביחד
 עקב, הימית והסביבה תהום מי לזיהום הנטענת אחריותם בגין( להלן והמתוארת בבקשה
 2011 בשנת הבת חברת ידי על שנרכש בשטח ומזהמים מסוכנים חומרים של קיומם
חברת תעשיות אלקטרוכימיות )להלן  בעבר פעלה שבו באתר, עכו לעיר מדרום והמצוי

(. לטענת המבקשים, חומרים אלה ממשיכים לזהם את הקרקע באתר ובה בעת האתר -
 לזלוג אל הסביבה, תוך פגיעה במי תהום, מי ים בעלי חיים וערכי טבע. 
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 )המשך( התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות -: 23באור 

 
 )המשך( התחייבויות תלויות א.

 
 נוספות תביעות .3
 

 (המשך) (2)

 
המבקשים, משרכשה חברת הבת את הבעלות באתר, עברה אליה האחריות לנזק  לטענת

שנגרם עקב חומרים שנשארו באתר מאז נרכש, וחומרים מסוג זה שהמשיכו לדלוף או 
לזלוג ממנו בתקופה מאז עבר לשליטתם. עוד טוענים המבקשים כי משרכשה חברת הבת 

עברה אליה האחריות לנקוט בפעולות למניעת המשך הזיהום ולניקוי  את הבעלות באתר
 הקרקע. 

 
המיוצגת מוגדרת בבקשה ככל תושבי ואזרחי ישראל המשתמשים בשירותי  הקבוצה

או כל קבוצה אחרת כפי שיקבע בית המשפט. בעת הזו, אין  -הסביבה החופית של עכו 
דרך להעריך את גודל הקבוצה ומכאן את גובה הפיצוי שלטענת המבקשות חייבים 

מיליון  2.5המשיבים לשלם לכל אחד מחברי הקבוצה. הבקשה נוקבת בסכום של "לפחות 
" כפיצוי הנתבע בגין הנזק שלטענת המבקשים נגרם לקבוצה עקב המשך הזיהום "חש

הבת. כמו כן מבקשים המבקשים לחייב את  החברהבתקופה שבה היה האתר בשליטת 
שקלים וכן  מליוניהמשיבים בתשלום כל הוצאות השיקום המוערכות על ידם במאות 

 לם לפיצוי הציבור. נוקבים בנזקים סביבתיים שלטענתם חייבים המשיבים לש
  חלק ממרכיבי הפיצוי לא נקצבו בבקשה ולכן לא ניתן לדעת מה סכום התביעה המדויק. 

 לנקוט אותן ומחייבים המשיבות אל המופנים עשה לצווי בקשה התביעה כוללת, כן כמו
 מפרטת אינה הבקשה. זיהום למניעת תוכנית הכנת לרבות הזיהום למניעת באמצעים

 .עלותן את להעריך ניתן ולא, אלה סעדים במסגרת רשותהנד הפעולות את
, המשיבים הגישו תשובתם לבקשה במסגרתה טענו כי יש לסלק 2020 ,בנובמבר 22ביום 

הסף ולחלופין לדחותה לגופה, משזו אינה מבוססת מהבחינה העובדתית את הבקשה על 
 28ביום המבקשים השיבו לתשובת המשיבים ולבקשת הסילוק מטעמם והמשפטית. 

, וצרפו לתשובתם גם השלמה של חוות דעת המומחית מטעמם וכן חוות 2021 ,בפברואר
דעת מטעם מומחה כלכלי נוסף, שלא נכללה בבקשת האישור עצמה. המשיבים הגישו 
בקשה למחיקת כתב התשובה לתשובה )"בקשת המחיקה"(, מן הטעם כי כתב טענות זה 

הגישו גם תשובה לתשובה  2021 ,במרץ 22חרג מהמסגרת הדיונית המותרת. וביום 
לבקשת הסילוק על הסף בעניינים של המשיבים הפרטיים ובין היתר טענו כי לא קמה 

נערכה ישיבת הקדם הראשונה, במהלכה  2021 ,באפריל 13כל עילת תביעה כנגדם. ביום 
נקבע כי כתב התשובה לתשובה לא ימחק, אלא שיותר למשיבים להשיב לו, והמשיבים 

 ,באוגוסט 15הגישו תשובתם זו, ביחד עם חוות דעת משלימות מטעם מומחיהם, ביום 
, ובית המשפט הפנה את 2021 ,באוקטובר 5. התיק נקבע לישיבת קדם נוספת ביום 2021

החלטתו גם אל היועץ המשפטי לממשלה, והורה לנציג היועמ"ש להגיש עמדה מטעמו 
ה ולהודיע במסגרתה האם יבקש להצטרף ימים בטרם הישיבה וכן להתייצב לישיב 10

להליך ולהשמיע את עמדתו, בשם הרשויות הרלוונטיות לתוכן הדברים )המשרד להגנת 
, 2022 ,באפריל 27הסביבה ורשות המים(. לבקשת היועמ"ש, נדחה מועד הישיבה ליום 

 .2022 ,באפריל 13כך שעמדת היועמ"ש צפויה להיות מוגש עד ליום 
התבסס על יועציה המשפטיים, בשלב מקדמי זה, לא ניתן להעריך את החברה, ב להערכת

סיכויי הבקשה להתקבל כנגד מי מהמשיבים ולפיכך לא ניתן להעריך את החשיפה 
 הכספית למשיבים בכלל ולחברה בפרט, בקשר עם הבקשה.

 
 ערבויות ב.
 

   31-התקשרויות עם צדדים שלישיים בסך של כ בגיןקיימות ערבויות  2021בדצמבר,  31ליום  (1)
 "ח.ש מליוני

העמידה ערבות ביצוע בלתי מוגבלות לטובת רפובליקת קפריסין להבטחת קיום מלוא  החברה (2)
 ה' לעיל.12ההתחייבויות של השותפות. ראה גם באור 

 לטובת השותפותפעילות השותפות בפרויקט לוויתן ובפרויקט ים תטיס העמידה  במסגרת (3)
ש"ח,  מליוני 57.7-ש"ח וכ מליוני 67.6-בישראל )מכס( ערבות עצמית בסך של כ המסיםרשות 

 בהתאמה.
 ראה, למצרים גז ייצוא לצורך ההולכה הסכם להבטחתערבויות אשר העמידה השותפות  לענין (4)

  .לעיל 'טו12באור 
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 )המשך( התחייבויות תלויות, ערבויות והתקשרויות -: 23באור 
 

  התקשרויות ג.
 

 :הקבוצה חברות ידי על שמבוצעות מהותיות התקשרויות להלן
 

 .יב'12, ראה באור לוויתן בפרויקט טבעי גז לאספקתבדבר התקשרויות  (1)
-התקשרויות בקשר עם השקעות בנכסי גז ונפט בהיקף של כ לאיתקה 2021, ברבדצמ 31 ליום (2)

 ש"ח(. מליוני 211-דולר )כ מליוני 65.5
 

 שיפוי וביטוח נושאי משרה .ד
 

הקבוצה התחייבה לשפות את כל נושאי המשרה הזכאים בקבוצה עקב פעולה שנעשתה בתוקף  (1)
היותם נושאי משרה בקבוצה בעבר, בהווה ובעתיד. ההתחייבות לשיפוי מוגבלת לסוגי 

הכללית של בעלי  האירועים, לתנאים ולסכומים כמפורט בכתב השיפוי שאושר באסיפה
 המניות.

הקבוצה החליטה לתת פטור לנושאי המשרה בקבוצה מאחריותם בשל חובת הזהירות כלפי  (2)
 .1999-הקבוצה בהתאם לקבוע בפרק השלישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט

 מליוני דולר 150-כ הקבוצה ביטחה את אחריותם של נושאי המשרה, בגבול אחריות כולל של (3)
ונוכח השינויים  2020 ,ביוני 30הואיל ותקופת הפוליסה הסתיימה כאמור ביום  .2020ד יוני ע

הדרמטיים לרעה בשוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שחלו, כפי שיפורט להלן, 
את הזכות שעמדה  2020במיוחד בעקבות משבר הקורונה, מימשה החברה במהלך חודש יוני 

ה הקודמת, להרחיב את הפוליסה לכלול תקופת גילוי מוארכת של לרשותה במסגרת הפוליס
פי ההרחבה כאמור הפוליסה תמשיך לחול על תביעות -. על2020 ,ביולי 1שבע שנים החל מיום 

אשר תוגשנה לראשונה במשך תקופת הגילוי בשל מעשים שנעשו קודם למועד תחילת תקופת 
 150האחריות שבפוליסה הקודמת, קרי סך של  , וזאת במסגרת גבול2020 ,ביולי 1הגילוי ביום 

שנים(. הפרמיה ששולמה  7מיליון דולר לתביעה ובמצטבר )לרבות תקופת הגילוי המאורכת של 
 דולר. מליוני 1.5-בגין תקופת הגילוי המוארכת כאמור הינה כ

ידי יועץ הביטוח שלה, שוק ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה -כפי שנמסר לחברה על
השתנה במועד בו חידשה החברה את הפוליסה, באופן דרמטי, לאחר שמבטחים רבים ספגו 
הפסדים כבדים. על רקע ריבוי התביעות בענף ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ונוכח שינויים 
משמעותיים לרעה בענף ככלל, ולעניין תאגידים הפועלים בסקטור האנרגיה בפרט, בין היתר 

הן הגלובלי והן המקומי כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, היה קיים לנוכח המשבר הכלכלי 
במועד חידוש הפוליסה קושי של ממש לרכוש פוליסת ביטוח חדשה אשר תכסה תביעות 

פוליסה שוטפת חדשה( הדומה  -)להלן  2020 ,ביולי 1שתוגשנה בשל מעשים שנעשו החל מיום 
, וככל שניתן להשיג פוליסה שוטפת חדשה 2020 ,ביוני 30בתנאיה לפוליסה שהסתיימה ביום 

כאמור, גובה הפרמיה וסכום ההשתתפות העצמית שנדרשו לפיה, היו גבוהים במידה ניכרת 
אישרה האסיפה הכללית  2020 ,באוגוסט 25מעלויות ותנאי הפוליסה שהסתיימה כאמור. ביום 

ה שוטפת חדשה, של החברה, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רכישת פוליס
אשר שיקפה את הצעת הביטוח המיטבית שניתן היה לרכשה בנסיבות הקיימות באותו המועד 

סבירות,  יותדולר לתביעה ובמצטבר בתוספת הוצאות משפט מליוני 25בגבולות אחריות של 
אלפי דולר  750והשתתפות עצמית בסכום של עד  דולר מליוני 2.629-כבפרמיה שנתית בסך של 

לתביעת ניירות ערך אשר לא תחול על נושאי המשרה בהעדר יכולת החברה לשפותו. בנוסף 
 75לכך, הוחלט להסמיך את הנהלת החברה לרכוש הגדלה של הכיסוי הביטוחי בהיקף של עד 

מורה לתשלום פרמיה נוספת, כך דולר הקיימים(, בת מליוני 25 -דולר נוספים )מעבר ל מליוני
 דולר.  מליוני 4שסך הפרמיה השנתית הכוללת בגין הפוליסה השוטפת החדשה לא יעלה על 

דולר  מליוני 6רכשה החברה רובד ביטוחי נוסף בגבולות אחריות של  2020בחודש אוגוסט 
  אלפי דולר. 575-כובפרמיה שנתית של 

 2021 ,ביוני 30, ביום 2022 ,בפברואר 1 מיום החברה של המעודכנת התגמול למדיניות בהתאם
 1אישרה ועדת התגמול של החברה את חידוש פוליסת הביטוח לנושאי המשרה החל מיום 

מיליון דולר לתביעה ובמצטבר  31. בגבולות אחריות של 2022, ביוני 30ועד ליום  2021, ביולי
דולר והשתתפות  מליון 3.17  -בתוספת הוצאות משפט סבירות, בפרמיה שנתית בסך של כ

ערך אשר לא תחול על נושאי המשרה  ניירות תאלפי דולר לתביע 750עצמית בסכום של עד 
 .2021 ,ביוני 30 ביום שפקעה הקודמת לפוליסה בהתאםבהעדר יכולת החברה לשפותו, 
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 שעבודים -: 24באור 

 
שיתרתן והשותפויות המאוחדות  החברותהחברה ושל  שלמאחרים  הלוואותחוב ו אגרותלהבטחת  א.

 מיליארד ש"ח, ניתנו הבטחונות הבאים: 14.9-של כ בסך, הינה 2021בדצמבר,  31ליום 
 

החברה והחברות המאוחדות שלה רשמו שעבודים קבועים וצפים על הנכסים הקבועים  -
, שעבודים על זכויות לקבלת הכספים פקדונות מסויימים שלוהשוטפים, לרבות המלאי, שיעבוד 

מהלקוחות, שעבוד על נכסי נפט וגז מסויימים, שעבוד על הזכות לקבלת תמלוגי על, שעבודים 
וכן  י’אנרגמד -ניושל  ספציפיים על מניות מסוימות בחברות מוחזקות ועל יחידות השתתפות

 מושכנו כל הזכויות החברות בנכסים בגינם התקבל אשראי.
 
מאוחדות התחייבו לעמוד בתנאים מסויימים, לרבות המנעות מלרשום שעבוד לטובת חברות  -

 אחרים, בלא הסכמת התאגידים המלווים מראש.
 
 .18ובאור  17ת, ראה באור ואמות מידה פיננסי לגביהן שישבדבר התחייבויות  -

 
אגרות חוב  יעם גיוסלגבי שעבודים ואמות מידה פיננסיות בקשר עם השקעות בנכסי נפט וגז ובקשר  .ב

 .'אי12-ו י'12, ראה באור תוייעודי וחברות על ידי השותפות
 
 

  הון -: 25באור 
 

 הרכב הון המניות א.
 

 2020בדצמבר,  31ליום   2021בדצמבר,  31ליום  
 ונפרע מונפק  רשום  ונפרע מונפק  רשום

 מספר המניות
        

 17,159,717  26,000,000  18,287,493  26,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 -  2,000,000  -  2,000,000 בכורהמניות 

 
 אביב.-המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 
 .2020-ו 2021 בשניםבהון  שינויים . ב
 

מניות רגילות  1,371,350, השלימה החברה הנפקת הון, במסגרתה הוקצו 2020במאי,  17 ביום (1)
 (.8כתבי אופציה )סדרה  329,124 -( ו7כתבי אופציה )סדרה  329,124של החברה, 

ידי החברה בגין ההנפקה האמורה -על התקבלה( שהנפקה הוצאותהתמורה המיידית )לפני 
  ש"ח לאחר הוצאות ההנפקה(. מליוני 136-כ"ח )ש מליוני 137-מסתכמת בסך של כ

 
מניות רגילות  2,198,200השלימה החברה הנפקת הון, במסגרתה הוקצו  2020באוגוסט,  4 ביום (2)

כתבי  758,000(, 10כתבי אופציה )סדרה  379,000(, 9כתבי אופציה )סדרה  758,000של החברה, 
התמורה המיידית )לפני הוצאות הנפקה( (. 12כתבי אופציה )סדרה  379,000-( ו11אופציה )סדרה 
 172-מליוני ש"ח )כ 176-ידי החברה בגין ההנפקה האמורה מסתכמת בסך של כ-שהתקבלה על

 מליוני ש"ח לאחר הוצאות הנפקה(. 
 

( בתמורה לסכום שאינו מהותי 7כתבי אופציה )סדרה  53מומשו  2020בדצמבר,  31ליום  עד
 ( פקעו. 7ויתרת כתבי האופציה )סדרה 

( לכמות זהה של מניות החברה בתמורה לסך של 8כתבי אופציה )סדרה  232,272מומשו   בנוסף
ו כל כתבי אופציה ( פקעו בנוסף לכך מומש8ש"ח ויתרת כתבי האופציה )סדרה  מליוני 23-כ

כתבי  255,242ש"ח ומומשו  מליוני 57-מניות של החברה בתמורה לסך של כ 758,000-( ל9)סדרה 
 ש"ח. מליוני 20-( לכמות זהה של מניות החברה, בתמורה לסך של כ11אופציה )סדרה 

 

. החברה מניות 361,000 הוקצו במסגרתההשלימה החברה הנפקת הון  2020, בדצמבר 16 ביום (3)
 ש"ח(. מליוני 38-"ח )כש מליוני 40-כ של לסך הסתכמה )לפני הוצאות ההנפקה( ההנפקה מורתת

 
ש"ח ערך נקוב כל אחת, בתמורה  1מניות בנות  63,400, הנפיקה החברה 2021אפריל  בחודש (4)

 ש"ח. מליוני 10-לסך של כ
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 

- 149 - 

 
 )המשך( הון -: 25באור 

 
 )המשך( 2020-ו 2021 בשניםבהון  שינויים . ב

 

 189,064ש"ח ערך נקוב כל אחת ) 1מניות בנות  274,264, הנפיקה החברה 2021אוגוסט  בחודש (5)
ש"ח ערך נקוב בהנפקה פרטית(,  1מניות בנות  85,200-ש"ח ערך נקוב לציבור ו 1מניות בנות 

( ( לציבור. התמורה המיידית מההנפקה )לפני הוצאות הנפקה13כתבי אופציה )סדרה  47,266וכן 
 ש"ח. מליוני 50-הסתכמה בכ

 
ש"ח ערך נקוב כל אחת,  1מניות בנות  287,910, הנפיקה החברה לציבור 2021אוקטובר  בחודש (6)

(. התמורה המיידית מההנפקה )לפני הוצאות הנפקה( 14כתבי אופציה )סדרה  82,260וכן 
 ש"ח. מליוני 76-הסתכמה בכ

ש"ח ערך נקוב  1מניות בנות  378,999-( ל10כתבי אופציה )סדרה  378,999הדוח מומשו  בתקופת
 119,203-( ל12כתבי אופציה )סדרה  119,203ש"ח וכן  מליוני 29-של החברה בתמורה לסך של כ

כתב אופציה  1ש"ח. בנוסף פקע  מליוני 9-ש"ח ערך נקוב בתמורה לסך של כ 1מניות בנות 
 1מניות בנות  4,000-ל  (11כתבי אופציה )סדרה  4,000, מומשו 2021נובמבר  (, בחודש10)סדרה 

 ש"ח ערך נקוב של החברה.
 ניתן אופציה כתב כל, ותנאיהם 2021, בדצמבר 31 ליום, במחזור האופציות כתבי יתרת להלן

 .החברה של אחת רגילה למניה למימוש
 

כתבי  כמות 
 אופציה 

 תוספת 
 מימוש

  
 פקיעה תאריך

בדצמבר,  31
2021 

  
 "חש

  
 

      
 2023 ביוני 30  150  498,758  11 סדרה
 2023 במאי 31  150  259,792 12 סדרה
 2022 באוגוסט 5  300  47,266  13 סדרה
 2024 באפריל 14  334  82,260  14 סדרה

 
( 12כתבי אופציה )סדרה  300לאחר תאריך המאזן ועד לסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מומשו 

. לאחר המימושים האמורים, הון זניחלסכום  ש"ח ערך נקוב של החברה בתמורה 1מניות בנות  300 -ל
ש"ח ערך נקוב כל אחת. יתרת  1מניות בנות  18,287,793המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 

 47,266, (12כתבי אופציה )סדרה  259,492, (11כתבי אופציה )סדרה  498,758 כתבי האופציות במחזור:
 .(14)סדרה  אופציה כתבי 82,260 -ו( 13ה ר)סד אופציה כתבי

 
 אוצר מניות .ג

 
שותפות מוגבלת  -שותפות בת בבעלות מלאה, דלק השקעות פיננסיות  מחזיקה 2021בדצמבר,  31 ליום

 ש"ח ערך נקוב של החברה.  1מניות בנות  586,422 -שותפות בת( ב -)להלן 
 :2019-2021 בשנים בת שותפות שביצעה ומימושים רכישות לגבי נתונים להלן

 
  

 נקוב ערך כמות
 הרכישה סכום 

 )גריעה(
 ש"ח מליוני  

    
 146  242,939 2019, בינואר 1 ליום יתרה

    
 111  207,821 רכישות - 2019 שנת

    
 257  450,760 2019, בדצמבר 31 ליום יתרה

    
 60  135,662 רכישות - 2020 שנת

    
 317  586,422 .2021בדצמבר,  31 -ו 2020, בדצמבר 31 ליום יתרה

    
 .שמומשו המניות עלות *(
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 עלות ההכנסות -: 26באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020  2019  

 מליוני ש"ח

      
 1  -  - הוצאות ייצור ועלויות אחרות

 980  1,671  ,6491 פחת, אזילה והפחתות
 נפט וגז,  יהוצאות חיפושו שנמכר והנפט הגז הפקת עלות

 2,015 נטו  
 

1,865 
 

920 

      

 6643,  3,536  1,901 
 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות -: 27באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020  2019  

 מליוני ש"ח

      
 55  95  62 ונלוותשכר 

 3  2  1 פחת והפחתות
 41  107  36 שירותים מקצועיים

 22  37  45 אחרות

      
 144  241  121 

 
 

 )הוצאות( אחרות, נטו הכנסות -: 28באור 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020  2019  

 מליוני ש"ח

 "ן ונדל קבוע רכוש, ונפט גז נכסילירידת ערך  הפרשה ביטול
 890 להשקעה, נטו  

 

(1,846) 

 

(829) 
 -  (848)  - *( מוחשיים בלתי ונכסים מוניטיןירידת ערך 

 27  -   - נכסיםרווח ממימוש 
 (3)  -   (517) **( וגז נפט נכסי ממימוש הפסד
 5  (254)  - מוחזקות חברות ממימוש)הפסד(  רווח

 (65)  (25)  48 נטו, (אחרות הוצאות) הכנסות

  
 

 
 

 

 421  (2,973)  (865) 
 .'ג12נוספים ראה באור  לפרטים *(
 של בסך העסקה השלמת טרם בתקופהכולל עדכון מחיר המכירה של מאגר תמר  2021בשנת  ההפסד *(*

 .ש"ח מליוני 410-כ
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 מימון הוצאותוהכנסות  -: 29באור 
 

  

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021 2020 2019 )* 

 "חשמליוני 
    המימון הכנסות .א

    
 שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו לשווי 

 42 - - הוגן דרך רווח או הפסד  
 46 7 3 מהשקעות  הכנסות
 כולל לרווח הוגן בשווי המטופלים ערך מניירות דיבידנד

 38 1 - אחר
 49 - - מכשירים פיננסיים נגזרים

 - 3 - אחר כולל רווח דרך ערך ניירות ממימוש רווח
 6 6 - לרוכשים מהלוואותהכנסות מימון 

 עם בקשר שניתנה והלוואה לקבל תמלוגים שערוך
 302 321 113 וגז נפט נכסי מכירת

 77 44 22 אחרות 

  138 382 560 

     
    מימון הוצאות .ב

    
 אגרותהוצאות מימון בגין אשראי מתאגידים בנקאיים, 

 1,146 1,572 1,583 חוב ואחרים
 שינוי נטו בשווי הוגן של נכסים פיננסיים שיועדו לשווי 

 19 167 16 הוגן דרך רווח או הפסד  
 17 291 163 מכשירים פיננסיים נגזרים

 3 47 - וגז נפט נכסי בגין מותנית תמורה שערוך
 17 152 123 סילוק בגין בהתחייבות שינוי

 8 - - לרוכשים מהלוואה שער הפרשי הוצאות
 רווח דרך הוגן בשווי המטופלות השקעות ממימוש הפסד

 - 35 - והפסד
 9 30 48 נטו, אחרות

     
  1,933 2,294 1,219 

 
 .ח'10 באור ראה, מחדש סווג *( 
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 מסים על ההכנסה  -: 30באור 
 

 חוקי מס החלים על חברות הקבוצה א.
 

 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 המחירים לצרכן. 

-"ההתשמ, (אינפלציה בשל)תיאומים  הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש
 התוצאות נמדדות, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985

 בתקופה לצרכן המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי
 .2007, בדצמבר 31 ליום שעד

 
 שיעורי המס החלים על חברות הקבוצה ב.

 
 בישראלמאוחדות  ושותפויות הקבוצה חברות (1
 

  .23% הינו 2021-ו 2020, 2019 יםבשנ בישראל החברות מס שיעור
 בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.  חבר

 
 יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  לאומיים עדיפויות סדרי לשינוי חוק פורסם 2013 אוגוסט בחודש

 לגבי הוראות היתר בין כולל החוק(. התקציב)חוק  2013-"גתשע(, 2014-ו 2013 לשנים התקציב
, אולם כניסתן לתוקף של ההוראות 2013 ,באוגוסט 1 מיום החל וזאת שערוך רווחי מיסוי

האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
בעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ במס חברות" וכן תקנות שיק

 לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו.
 

 מיסוי אופן בדבר לרבות'י, אנרגמד -בדבר כללי מס הכנסה והסדרים עיקריים בניו לפרטים
 '.חי12 באור ראה, 2022 משנת החל השותפות

 
 
 "לבחו הקבוצה חברות (2
 

(, Corporate Income Taxכפופה לדיני המס בבריטניה, הכוללים, בין היתר, מס חברות ) איתקה
(. נכון ליום Petroleum Revenue Tax) מנפט הכנסות על ומס( Supplementary Charge) נוסף היטל

 על עמד באנגליה וגז נפט חברות על החל האפקטיבי החברות מס שיעור 2019בדצמבר,  31
 עמד, חל בהם במקרים, מנפט הכנסות על מס ושיעור 10% על עמד נוסף מס היטל שיעור, 30%

 . 0% על
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 30באור 
 
 שומות מס ג.

 
, לפיכך שומות 2015-2018חתמו החברה ורשויות המס על הסכמי השומות  2021דצמבר  בחודש (1

שומות סופיות. יצוין כי להסכמי השומות האמורים  בהינן 2018מס של החברה עד וכולל שנת 
 השפעה על הדוחות הכספיים.  היתהלא 

 
שומות המס לפי מיטב השפיטה לשנות המס  אנרגיה דלק בחברת התקבלו, 2021 שנת במהלך (2

( לפקודת מס הכנסה. עיקר המחלוקת לזכאות החברה 5()2)א()145מכוח סעיף  2018 - 2015
 עם להסכמה החברה הגיעה, המאזן תאריך לאחרלהתיר בניכוי הוצאות מימון שנגרמו לה. 

ההתחייבות למס בספרי  .2015-2018 לשנים שומות הסכם נחתםלכך  בהתאםו סיםיהמ רשות
 היתהלהסכם האמור לא  בהתאםכי,  יצוייןהשומות כאמור.  הסכם השפעץ את כוללתהקבוצה 

 .2021 לשנת הקבוצה של והפסד רווחהשפעה מהותית על 

 
ואילך נערכו על בסיס תעודות  2016כי דוחות המס של החברה ושל דלק אנרגיה לשנים  יצוין (3

 'י. אנרגמד -מס זמניות של ניו
סכמות זה יצוין כי על רקע המחלוקות שהתגלעו בין השותפות לרשות המיסים ואי ה בהקשר 

. עיקר המחלוקות 2028עד  2016 יםבעניין גובה ההכנסה החייבת של השותפות לצרכי מס לשנ
. נוגעות לפרשנות אופן ההכרה בהוצאות מימון והוצאות נוספות בהן נשאה השותפות בפועל

פי שומת המס, וככל שתתקבלנה כלל טענות רשות -, ועלהכספיים ותנכון למועד אישור הדוח
ש השותפות לתוספת תשלום מס )כולל הפרשי הצמדה וריבית(, על חשבון בעלי המיסים, תידר

דולר(.  מליוני 81-מיליון דולר )חלק הקבצה הינו כ 150 -יחידות השתתפות בשותפות, בסך של כ
 השותפות הגישה השגות מנומקות על שומות המס.

עיקר טענות  קבלתלהערכת השותפות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המקצועיים, סיכויי 
, 2016-2018השותפות ולמצער התרת ניכוי ההוצאות מושא המחלוקות במהלך השנים שלאחר 

 .50% -גבוהים מ
 

בישראל קיבלו שומות מס סופיות או הנחשבות כסופיות  הנוספותמרבית החברות המאוחדות  (4
 .2018 שנתעד וכולל 

 
  ארה"ב דלק (5
 

"ב. ארה דלק של מניות( הונגריה דלק הבת החברה)באמצעות  הקבוצה מימשה קודמות בשנים
"ב ארה דלק מניות ממימוש לה שנבע ההון רווח חישוב עם בקשר צווים הוצאו הונגריה לדלק

 שנבע ההון רווח מסכום לקזז הונגריה דלק של היכולת היתה שבמחלוקת העיקרית)הסוגיה 
 כדיבידנד חולקו שלא"ב ארה דלק לש לחלוקה ראויים רווחים של סכומים הונגריה לדלק

 26 ביום ,העליון משפטהולאחריו בבית  מחוזיה משפטהלדיונים שנדונו בבית  בהמשך(. בפועל
 פקיד עמדת את קיבל המשפט בית בו העליון המשפט בית של דינו פסק ניתן, 2020, בינואר
 .המחוזי המשפט בית פסיקת את והפך השומה

)בתוספת  לשלם המס בגין הפרשה ,2020 לשנתהאמור כללה הקבוצה בדוחות הכספיים  לאור
 מפעילויות ש"ח, אשר נכללה בסעיף רווח )הפסד( מליוני 213-כ של בסך( הצמדה והפרשי ריבית

, נחתם הסכם בעניין שומת מס הכנסה בין 2021כי, במהלך חודש ינואר  יצויין. נטו, שהופסקו
שנים  3-המסדיר פריסת תשלומים בגין החוב האמור לתקופה של כ המסים דלק הונגריה ורשות

 . 2024 ,במרס 30עד לתאריך 
כי בחברה התקבלה בקשה לאישור הגשת תביעה ייצוגית בגין הפרשה כאמור, ראה  יצויין בנוסף
 לעיל. (7)2'א23באור 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 30באור 
 

 מס הפסדים מועברים לצורכי ד.
 

-לסך של כ 2021בדצמבר,  31מסתכמים ליום הלחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות 
ש"ח הינם הפסדים הוניים(. בגין הפסדים אלו לא נזקפו  ארדמלי 1.2-כ של סך"ח )מתוכם ש מילארדי 2

 נכסי מס נדחים לאור אי הוודאות באשר להכנסות חייבות במס בעתיד.
 

דולר )אשר נבעו  מיליארד 1.3-כהפסדים מועברים לצרכי מס בסך של  2021בדצמבר,  31 ליוםלאיתקה 
בחלקם מזקיפת פחת מואץ לצרכי מס וכן מהטבות מס הנועדו לעודד השקעות בתחום הגז והנפט 
בים הצפוני ואשר הגדילו משמעותית את יתרת ההפסדים לצרכי מס( ומאידך קיימים לאיתקה הפרשים 

 ,דולר )דהיינו דול מליארד 0.8-כבגין פחת מואץ של נכסי נפט וגז בים הצפוני בסך של  זמניים בעיקר
מיליארד דולר(. בדוחות הכספיים נכללו נכסי מס נדחים בגין ההפרשים  0.6-כהפרשים נטו בסך של 

 נכסי של פיתוחם בתקופת בעיקר נוצרו נטו ההפרשים כי יצויין. דולר מליוני 221-כנטו בסך כולל של 
 בהיקפים במס חייבות הכנסות לה יהיו הבאות בשנים כי צופה איתקה .משמעותיים ונפט גז

  .יתרת ההפרשים נטו לניצול המספיקים
 

 מסים נדחים .ה
 

 ההרכב:
 

 

 הפסד אודוח רווח  מאזן

 בדצמבר 31
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
2021 2020 2021 2020 2019  

 "חשמליוני 
פיננסיים המוצגים  מכשירים

 (34) 157 (157) 79 514 בשווי הוגן
 317 891 (86) (3,060) (3,142) ונפט גז נכסי

 256 (758) (705) 2,309 1,556 הפסדים מועברים לצורכי מס
 32 268 141 558 675 נכסים לסילוק התחייבויות

 - (7) (1) (9) (1) הפרשים זמניים אחרים

  571 551 (808)   הכנסות מסים נדחים

    (123) (398) מסים נדחים, נטו התחייבויות
 
 

חברות הקבוצה בישראל מחושבים לפי שיעור מס  בגיןהמסים הנדחים  2020-ו 2021בדצמבר,  31 ליום
הנדחים בגין חברה בת  המסיםבהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש.  23% של

 .40%בבעלות מלאה באנגליה מחושבים על פי שעור מס של 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 30באור 
 

 )המשך( מסים נדחים .ה
 

 אחר כולל לרווחמסים נדחים בגין פריטים שנזקפו 
 

 

 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה
2021 2020  2019  

 "חשמליוני 
    

 59 6 39 בגין עסקאות גידור תזרימי מזומנים מסים
    
 

 מסים על ההכנסה )הטבת מס( הכלולים בדוחות רווח והפסד .ו
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020  2019  
 "חשמליוני 

      
 153  138  402 מסים שוטפים 

 (571)  (551)  808 ' לעיל(המסים נדחים )ראה גם 
 1  7  37 בגין שנים קודמות  מסים

      
 1,247  (406)  (417) 
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 )המשך( מסים על ההכנסה -: 30באור 
 
 התאמת מס תיאורטי .ז

 
להלן מובא תאום בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי השיעורים 

 בדוח רווח והפסד לשנת הדוח:, לבין סכום המס שנזקף בישראלהרגילים החלים על החברות 
 

 

 לשנה שהסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021  2020  2019  
 מליוני ש"ח

      
 (213)  (2,001)  52,83 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

      
 %23  %23  %23 שיעור המס הסטטוטורי

      
 (49)  (460)  652 מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

      עלייה )ירידה( בחבות המס בשל:
 (11)  (4)  (4) ניצול הפסדים משנים קודמות

 99  237   אחרים שלא נכללה בגינם הטבת מס והפרשיםהפסדים 
 של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ברווחי   חלקם

 - שותפויות מאוחדות  
 

(133) 
 

(88) 
 בעלי של חלקם בגין למס עתודה של לראשונה יצירה

 שותפויות ברווחי שליטה מקנות שאינן זכויות
 306 '(חי12 באור)ראה  מאוחדות

 

- 

 

- 
 החברה בתוצאות של חברות ושותפויות, המוצגות  חלק

 (10) לפי שיטת השווי המאזני, נטו  
 

2 
 

5 
 1  7  37 שוטפים בגין שנים קודמות מסים

 (138)  (46)  (21) בגין שנים קודמות נדחיםמסים 
 (209)  (99)  (99) "לבחו ונפט גז נכסי בגין מס הטבת
 (29)  (20)  (31) "לבחו מס נכסי בגין אחרות מס הטבת

 (113)  (328)  446 התאמות בשל שעור מס שונה בחברות שאוחדו
הכנסות פטורות, הוצאות בלתי מוכרות ותיאומים 

 (29) אחרים, נטו 
 

438 
 

115 
      
 1,247  (406)  (417) 

 
 
החברה רשומה לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה משותף )איחוד עוסקים( יחד עם חלק מהחברות  .ח

 המאוחדות.
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 רווח נקי )הפסד( למניה -: 31באור 
 

 ששימשו בחישוב הרווח הנקי למניה החברהלבעלי מניות  המיוחס הפסד פרוט כמות המניות והרווח .א
 :מפעילויות נמשכות

 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2021 2020 )* 2019  
 כמות
 מניות

 משוקללת

 רווח
  נקי

 )הפסד(

 כמות
 מניות

 משוקללת

 רווח
  נקי

 )הפסד(

 כמות
 מניות

 משוקללת
 רווח
 נקי

 אלפים
מליוני 

 אלפים ש"ח
מליוני 

 מליוני ש"ח  אלפים ש"ח

 לצורך חישוב רווח נקי )הפסד( 
 (113) 11,628 (1,659) 13,271 1,348 17,179 בסיסי   

נטרול חלק החברה בהפסד )ברווח( 
 23 - 10 - 44 - בסיסי למניה של חברות מוחזקות
 חלק החברה ברווח )הפסד( מדולל 

 (23) - (10) - (44) - למניה של חברות מוחזקות  
 השפעת מניות רגילות 

 - - - - - - פוטנציאליות מדללות **(  
 רווח נקי )הפסד(לצורך חישוב 

 (113) 11,628 (1,659) 13,271 1,348 17,179 מדולל   
 
ששימשו בחישוב הרווח הנקי למניה  החברה מניותהמיוחס לבעלי  הפסדפרוט כמות המניות והרווח  .ב

 מפעילויות מופסקות:
 

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2021 2020 )* 2019  

  כמות רווח כמות רווח כמות

 רווח מניות נקי מניות נקי מניות
 נקי משוקללת )הפסד( משוקללת )הפסד( משוקללת

 אלפים
מליוני 

 אלפים ש"ח
מליוני 

 אלפים ש"ח
מליוני 
 ש"ח 

 לצורך חישוב רווח נקי )הפסד( 
 347 11,628 (158) 13,271 84 17,179 בסיסי   

נטרול חלק החברה ברווח בסיסי 
 (296) - 267 - - - למניה של חברות מוחזקות

חלק החברה ברווח מדולל למניה 
 296 - (267) - - - של חברות מוחזקות

השפעת מניות רגילות 
 - - - - - - פוטנציאליות מדללות **(

 לצורך חישוב רווח נקי )הפסד( 
 347 11,628 (158) 13,271 84 17,179 מדולל   

 
 .ח'10באור  ראה - למפרע הותאם *(
 
אשר השפעתן הינה אנטי  המיריםהובאה בחשבון השפעה של ניירות ערך  לא 2019-2021 בשנים (**

 מדללת.
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 מגזרי פעילות -: 32באור 

 
 כללי א.

 
מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעים בהתאם לדיווחי ההנהלה המבוססים בעיקרם  IFRS 8-בהתאם ל

 על ההשקעות בכל חברה מוחזקת.
 

 :כלהלן הינם הפעילות מגזרי
 

הדוח ובתקופות  בשנתעיקר הפעילות  - וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז  -
ים", עסקה משותפת -משותפת "תמר", עסקה משותפת "רציו עסקהבמסגרת  בוצעבההשוואה 

 בחודש .י’אנרגמד -ניו, באמצעות ישראל חופי מול בים בעיקר, נוספות נפט וזכויות"ים תטיס", 
 .'(ג12בפרויקט תמר )ראה גם באור  החזקותיהאת מלוא  'יאנרגמד -ניומכרה  2021דצמבר 

 
 בבעלותה אשר איתקה ידי על מתבצעת הפעילות - הצפוני בים ונפט גז נכסי והפקת פיתוח מגזר -

 נפט ושיווק הפקה בעיקר כוללת הפעילות .הצפוני הים באזור קמיםוהממ וגז נפט בנכסי זכויות
 . נוספים מאגרים ופיתוח המפיקים מהמאגרים וגז

 
למועד מכירת ההשקעה  עד ים מי התפלת בתחום הפעילות בעיקר כללו אחרים מגזרים -אחרים  -

. בנוסף, החל מהרבעון הרביעי של לעיל 'י10 בבאור כאמור 2020 שנת במהלךבחברת אי. די. אי, 
 בה ההשקעה אשר, ישראל דלק של פעילותה אחרים מגזרים במסגרת נכללת, 2020 שנת

, ולאחר פיצול של נכסי בה השליטה מכירת ממועד החל המאזני השווי לשיטת בהתאם מטופלת
, נכללות בסעיף 2021נדל"ן של דלק ישראל לחברת דלק ישראל נכסים ברבעון השני של שנת 

 .נכסים ישראל דלק שלזה גם תוצאות הפעילות 
 

 דלק של פעילותההמוצגות במסגרת רווח )הפסד( מפעילויות שהופסקו )לרבות  פעילויותיצוין כי 
  .דיווח יבר יםת כמגזרומוצג ןאינ , (לעיל ח'10 יםבאור)ראה  (בה השליטה מכירת למועד עד ישראל

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 
 הכנסות (1

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2021 2020 2019 )* 

 ש"ח מליוני
    

 וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 )** 3,231 2,667 1,332 
 2,062 4,052 4,736 הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

 22 8 6 מגזרים אחרים

 (60) (56) - **( והתאמות מגזרי בין

 3,356 6,671 7,973 סך הכל בדוח רווח והפסד
 
 .ח'10מחדש, ראה באור  סווג *(
 .אחרים למגזרים גז של מכירות בעיקר הינן מגזריות בין מכירות (**
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 32באור 
 

 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 
  (תפעולי)רווח )הפסד(  תוצאות המגזר (2
 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2021 2020 2019 )* 

 ש"ח מליוני

    
 649 705 1,544 וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 (104) (734) 2,939 הצפוני ביםט 0פיתוח והפקת נכסי גז ונפ מגזר
 (63) 24 116 מגזרים אחרים

 (55) (89) 31 התאמות **(

 427 (94) 4,630 תפעולירווח )הפסד( 
 
 י'.10מחדש, ראה באור  סווג *(
 .המטה לחברות המיוחסות וכלליות הנהלה הוצאות בעיקר (**
 

 החברה מניות לבעלי המיוחס נמשכות מפעילויות)הפסד(  הנקי לרווח תרומה (3
 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
2021 2020 2019 )* 

 "חשמליוני 

    
 476 117 362 וסביבתה בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 (128) (1,132) 1,282 הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר
 (30) 24 115 מגזרים אחרים 

 (431) (668) (411) התאמות **( 
 )הפסד( מפעולות נמשכות המיוחס לבעלי  רווח

 (113) (1,659) 1,348 מניות החברה  
 

 .ח'10מחדש, ראה באור  סווג *(
  .המטה לחברות המיוחסות ומיסיםמימון  ,וכלליות הנהלה הוצאות בעיקר *(*
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 32באור 
 

 )המשך(  תדיווח בדבר מגזרי פעילו ב.
 

 נכסים המשמשים את המגזר (4
 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח
   

 19,181 15,369 וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 13,507 14,269 הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

 202 253 מגזרים אחרים
   

 29,891 32,890 
   

   השקעות בחברות כלולות
 266 196 וסביבתה בישראל וגז נפט והפקת חיפושי מגזר

   

 420 273 מגזרים אחרים 

 469 686 
 851 1,041 נכסים שלא הוקצו למגזרים 

   

 34,427 31,401 נכסים במאוחד סך הכל
 
 התחייבויות המגזר (5

 

 

 בדצמבר 31
2021 2020 

 מליוני ש"ח 
   

 13,433 10,163 וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 
 9,743 11,091 הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר

 43 - מגזרים אחרים

 23,254 23,219 
 5,958 4,959 התחייבויות שלא הוקצו למגזרים 

   

 29,177 26,213 סך הכל התחייבויות במאוחד
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 )המשך( מגזרי פעילות -: 32באור 
 

 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.
 

 עלות רכישת נכסים לזמן ארוך (6
 

 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

2021  2020  2019 )* 
 ''חש מליוני

      
 2,347  355  133 וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

  הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר
 8,317  857  1,303 (עסקים צירופי במסגרת כולל)  

 87  12  1 מגזרים אחרים
      

 1,437  1,224  10,751 
 
 פחת והפחתות )לרבות ירידת ערך( (7

      
 221  1,080  319 וסביבתה  בישראלמגזר חיפושי והפקת נפט וגז 

 1,395  2,401  1,304 הצפוני ביםפיתוח והפקת נכסי גז ונפט  מגזר
 252  34  1 מגזרים אחרים

      
 1,624  3,515  1,868 

      
 .ח'10מחדש, ראה באור  סווג *(

 
 מידע גיאוגרפי ג.

 
 בבריטניהללקוחות  תובעיקרן ממכיר ותהים הצפוני נובע באיזורמגזר חיפושי והפקת נפט וגז  הכנסות

חיפושי והפקת נפט וגז בישראל  נכסי המגזר .בבריטניההמשמשים מגזר זה ממוקמים  והנכסים
א'(. 12)ראה באור  בקפריסין הממוקם אפרודיטה מאגר למעט, נמצאים במים טריטוריאליים של ישראל

 34%-וכ, בירדן ללקוח ממכירות נובעים 2021 בשנת בישראל גז פקתהמהכנסות מגזר חיפושי ו 30%-כ
ממכירות ללקוחות בישראל  ותנובע אחרים מגזרים של ההכנסות עיקר ממכירות ללקוח במצרים.

 ועיקר נכסיהם הינם בישראל.
 
 

 בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 

  החברה"ל מנכ א.
 

  החברה של התגמול ועדתאישרה ו 2020דירקטוריון החברה ובחודש נובמבר  אישר 2020 דצמבר בחודש
 בגין החברה"ל למנכ"ח ש אלפי 600 של בסך מענק שולם 2021 פברואר בחודשתשלום מענק למנכ"ל. 

בסך  2021אישרה ועדת התגמול תשלום מענק מיוחד למנכ"ל בגין שנת  2021 יוניבחודש  .2019 שנת
 אישור לאחר, הדירקטוריון אישר 2022, במרס 29 ביום, לאחר תאריך המאזן "ח.ש אלפי 480-כשל 

 אלפי ש"ח. 1,421-בסך של כ 2021בגין שנת  , בונוס שנתי למנכ"להתגמול ועדת
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 
  דירקטוריון"ר יו .ב

 
החברה  של התגמול ועדתאישרה ו 2020אישר דירקטוריון החברה ובחודש נובמבר  2020 דצמבר בחודש

 בחודש האישרה  2021 ,בפברואר 1 ביוםאלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון.  500תשלום מענק בסך של 
החברה  של התגמול ועדתאישרה ו 2020אישר דירקטוריון החברה ובחודש נובמבר  2020 דצמבר

 האסיפהאישרה  2021 אוקטובר בחודשאלפי ש"ח ליו"ר הדירקטוריון.  500ל תשלום מענק בסך ש
ליו"ר הדירקטוריון סך  המיוחד המענק תשלוםהכללית , לאחר האישור של דירקטוריון החברה, את 

, הדירקטוריון אישר 2022, במרס 29 ביום, המאזן תאריך לאחר. 2021אלפי ש"ח בגין שנת  368של 
אלפי  800-בסך של כ 2021בגין שנת  הדירקטוריון "רליושנתי  בונוסה את התגמול ועדת אישור לאחר
 ש"ח.

 
 . ב'23ראה באור  -בדבר ערבויות שניתנו לצדדים קשורים  פרטים .ג
 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .ד

 

 בדצמבר 31
2021  2020 

 מליוני ש"ח
    

 10  - (כלולות חברות)בעיקר  לקוחות
 5  5 חובה ויתרות חייבים

 74  52  וחייבים לזמן ארוך פקדונות, הלוואות
 1  1 כלולות לחברות הלוואות

 6  2 זכות ויתרות זכאים
    

 
 קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקאות .ה

 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

2021  2020  2019 
 ''חש מליוני

      
 176  18  18 (כלולות חברות)בעיקר  מכירות

 22  -  - קניות
 91  -  - מכירה, הנהלה וכלליות  הוצאות
 42  (2)  -  מימון )הוצאות( הכנסות

 55  -  - נטו, שהופסקה פעילות בגין הפסד
 
  ( המועסקים בקבוצהדירקטורים לרבות) ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ו
 

 כגון) במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאים בחברה הדירקטוריון מחברי וחלק הבכירים המנהלים
 . העסקה סיום לאחר מוגדרת הטבה תוכנית במסגרת כספים עבורם מפקידה החברה, כן כמו(. רכב

 
 : בחברה המועסקים( אחד הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטור

 

 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

2021  2020  2019 
 סכום    סכום    סכום   

 
' מס

  אנשים 
 מליוני
  ש"ח

' מס
  אנשים 

 מליוני
  ש"ח

' מס
  אנשים 

 מליוני
 ש"ח

            
 21  6  28  9  32  8  הטבות לטווח קצר
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 
 )המשך( ( המועסקים בקבוצהדירקטורים לרבות) ניהוליים מפתח לאנשי הטבות .ו

 
 :בחברה מועסקים שאינםהחברה  של דירקטוריםל הטבות

 

 

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

2021  2020  2019 
 סכום    סכום    סכום  

 ש"ח מליוני  אנשים' מס  ש"ח מליוני  אנשים' מס  ש"ח מליוני  אנשים' מס
            

 בגין הטבות סך
 שאינם דירקטורים

 1  6  2  8  1  6 *( מועסקים
 
 בסך ,2021 ,במאי 31 ביום, אשר סיימה כהונתה השליטה בעל של לבתו דירקטורים לוגמ כולל *(

 . "ח(ש אלפי 230 - 2019ש"ח,  אלפי 334 - 2020) 2021 בשנתש"ח  אלפי 61-כ של כולל
 

 השליטה בעל עם התקשרות .ז
 

  הוצאות להחזר השליטה בעל עם התקשרות (1
 

 השליטה בעל. 2014בספטמבר,  18השליטה בחברה, מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  בעל
מעניק מעת לעת, בהתאם  השליטה בעלאינו מקבל שכר דירקטורים בגין כהונתו כדירקטור. 

יה לדרישת הנהלת החברה, ייעוץ להנהלה ותורם מזמנו ניסיונו וכישוריו הרבים לקידום עניינ
 ועסקיה של החברה, וחברות הבנות, בארץ ובחו"ל. 

 לתקופה, השליטה לבעל הוצאות החזר מנגנון הכללית האסיפה אישרה 2016, בינואר 6 ביום
הכללית  האסיפהאישרה  2018 ,בפברואר 28ביום  .2015, בינואר 1 מיום החל שנים שלוש של

שנים החל  3של החברה הארכה של מגנון החזר ההוצאות למר תשובה לתקופה נוספת של 
אישרה ועדת התגמול  2021 ,במרס 22ביום  .2020 ,בדצמבר 31ועד ליום  2018בינואר,  1מיום 

של החברה להאריך את מנגנון החזר ההוצאות למר תשובה, לתקופה של שלוש שנים נוספות, 
, בכפוף לאישור הדירקטוריון והאסיפה 2023בדצמבר,  31ועד ליום  2021 ,נוארבי 1החל מיום 

 הכללית של החברה. 
 היעוץ עם בקשר ידו על ויוצאו הוצאו אשר ההוצאות את החברה תשיב המנגנון במסגרת

החזר ההוצאות כאמור כולל רשימה סגורה  מנגנון .כדין חשבוניות המצאת כנגד והכל, כאמור
של סוגי הוצאות ואינו כולל תקרה של סכום ההוצאות. ההוצאות תבחנה בהתאם לטיבן, 

 2020 בשנתויקבעו בחברה מנגנוני בקרה ופיקוח מקובלים על נחיצות ההוצאות המוחזרות. 
 סכום תשובה רלמ שולם 2019 שנתב ."חש אלפי 242-כ של סךב הוצאות בהחזרהחברה  חויבה

 ההוצאות החזר שולם 2021 שנת בגין .2017-2018 השנים בגין הוצאות עבור"ח ש אלפי 84-כ של
 "ח.ש אלפי 50-כ של בסך

 
 משרדים בניין השליטה בעל עם התקשרות (2

 
להשכרת  השליטה בעל של פרטית חברההביקורת של החברה אישרה התקשרות עם  ועדת

בתנאי שוק בהתאם לחוות דעת שנערכה על ידי משרד  שטחים בבניין המשרדים שרכשה
 .קביעת דמי שכירות ראויים לשטח המושכר צורךל שמאות מקרקעין בלתי תלוי

וכוללת  2021בספטמבר,  18עד ליום  2019בספטמבר,  19השכירות הינה החל מיום  תקופת
השוכרת הודיעה  .2031בספטמבר,  18אופציה להארכה לשתי תקופות נוספות שסיומן ביום 

 18לחברה על מימוש חלק מתקופת האופציה הראשונה לתקופה של שנה קרי, עד לתאריך 
דמי  עבור)לפני מע"מ( אלפי ש"ח  552-השוכרת סך של כ חוייבה 2021בשנת  .2022 ,בספטמבר

אלפי ש"ח עבור דמי שכירות  516-השוכרת בסך של כ חוייבה 2020 בשנת .2021שכירות בשנת 
אלפי ש"ח עבור דמי שכירות בשנת  491-השוכרת בסך של כ חוייבה 2019 בשנת. 2020בשנת 

2019. 
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 )המשך( בעלי עניין וצדדים קשורים -: 33באור 
 

 )המשך( השליטה בעל עם התקשרות .ז
 

 1.2-כ של בסך המסתכמת 2021, בינואר 1היתרה ליום  הינה 2021הכי גבוהה לשנת  היתרה (3
 (. הדוח שנת במהלך נפרעה)  מליוני ש"ח

 
חברות הקבוצה מנהלות עסקאות במהלך העסקים הרגיל במחירי שוק ובתנאי אשראי רגילים עם  .ח

 .םתאגידים שהם צדדים קשורים ובהיקפים שאינם מהותיי
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 ושותפויות מוחזקות עיקריותרשימת חברות 

 

  

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
 המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 

  סופי

 החברה המחזיקה

  ליום ליום 
  בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 דרך הצגה (1) 2020 (1) 2020 שם החברה

  % %  
 מאוחדת 100  100 דלק פטרוליום בע"מ קבוצת דלק בע"מ

 מאוחדת 100 100 דלק תשתיות בע"מ 

 מאוחדת 100 100 שותפות מוגבלת -כוח תחנותדלק  

 מאוחדת 100 100 דלק מערכות אנרגיה בע"מ 

 מאוחדת 54.18 5.06 (2שותפות מוגבלת )י ’מד אנרג-ניו 

 יחסי איחוד 33.5  4.441 עסקה משותפת ים תטיס 

 מאוחדת 100 100 "מבע( 2011) מעגן ים דלק 

 מאוחדת 100 100 "מבע ישראל אחזקות דלק קבוצת 

 מאוחדת 100 100 מוגבלת שותפות - 2012 פיננסיות השקעות דלק 

 DKL Investments Limited 100 100 מאוחדת 

 דלק פטרוליום בע"מ
 

 כלולה 25 25 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ
 כלולה 25 25 בע"מ  )ד.פ.( נכסים ישראל דלק 

 Ltd. Holding Delek Hungary 100 100 מאוחדת 
 
 
 
 
 
 שיעור הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין. (1)
 .אנרגיה דלק באמצעות גם מוחזקת (2)
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 )המשך( רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
 

  

שיעורי הבעלות 
והשליטה של 

החברה 
 המחזיקה

שיעור הבעלות 
של הקבוצה 
  בשירשור סופי

 המחזיקה החברה

  ליום ליום 
  בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 דרך הצגה (1) 2020 (1) 2020 שם החברה

  % %  
     

     

DKL Investments Limited DKL Energy Limited  100 100 מאוחדת 

 Delek GOM Holdings, Inc.  100 100 מאוחדת 

 Delek Royalty, US, LLC 21 21 כלולה 

     

Delek GOM Holdings Inc.  Delek GOM Investments LLC 100 100 מאוחדת 

     

Delek GOM Investments LLC GulfSlope Energy, Inc. 23.2 23.2 כלולה 

     

DKL Energy Limited   Delek North Sea Limited 100 100 מאוחדת 

     

Delek North Sea Limited Ithaca Energy Limited  100 100 מאוחדת 

     
Ithaca Energy Limited Ithaca Energy (Holdings) Limited 100 100 מאוחדת 

 Ithaca Energy (UK) Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Minerals (North Sea) Limited 100 100 מאוחדת 

 
Ithaca Energy Holdings (UK) 

Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Petroleum Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Causeway Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Alpha (NI) Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Gamma Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Epsilon Limited 100 100 מאוחדת 
 Ithaca Oil and Gas Limited  100 100 מאוחדת 
     

 
 הבעלות והשליטה במישרין ובעקיפין.שיעור  (1)
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 )המשך( רשימת חברות ושותפויות מוחזקות עיקריות
 
 

  

שיעורי 
הבעלות 

והשליטה של 
החברה 
 המחזיקה

שיעור 
הבעלות של 

הקבוצה 
בשירשור 

  סופי

 החברה המחזיקה

  ליום ליום 
  בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 דרך הצגה (1) 2020 (1) 2020 שם החברה

  % %  
     

 אנרגיה מערכותדלק 
 מאוחדת 100 100 ( בע"מ1993דלק ניהול קידוחים ) בע"מ

 מאוחדת 100 100 דלק נאמנויות קידוחים בע"מ 

 מאוחדת 54.18 49.12 (2שותפות מוגבלת )י ’מד אנרג-ניו 

 כלולה 50 50  אבנר נפט וגז בע"מ 

 מאוחדת 50 50 אבנר נאמנויות בע"מ 
 מאוחדת 100 100 בע"מ לוייתןתמלוג  דלק 
 

שותפות  -י ’מד אנרג-ניו
 איחוד יחסי 33.5 48.5 (2עסקה משותפת ים תטיס ) מוגבלת

 יחסי איחוד 27.1 45.34 ים -רציו משותפת עסקה 
 יחסי איחוד 17.9 30 קפריסין עסקת 
     
     

 
 
 (.הפניקס של משתתפתשיעור הבעלות והשליטה במישרין בעקיפין )ללא אחזקות  (1)
 .במישרין דלק קבוצתגם על ידי  מוחזקת (2)

 
 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 בוצת דלק בע"מק
 

 ם מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים ינתונים כספי
  המיוחסים לחברה

 
 

 2021בדצמבר,  31ליום 
 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 
 לכבוד

 בעלי המניות של
 קבוצת דלק בע"מ

 19רח' שדרות אבא אבן 
 הרצליה

 
 א.נ., 

 
 הנדון: דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9לפי תקנה 
 

 

 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
. המידע הכספי 2021בדצמבר  31הסתיימה ביום ש ולשנה 2021בדצמבר  31 ום"החברה"( לי -בע"מ )להלן  קבוצת דלקשל 

 המידע הכספי הנפרד בהתבסס על דיעה לחוות היא ריותנוהחברה. אח של וההנהלה הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון

 .ביקורתנו על
 

 בוקר, תאריך באותו ולכל אחת משתי השנים שהסתיימו 2020 בדצמבר 31 ליום החברה השנתי הנפרד של הכספי המידע
 עניין הדגש ופסקת מסויגת בלתי דעת כלל חוות, 2021 במרס 30 שלו מיום הדוח אשר קודם מבקר חשבון רואי ידי על

 .חיי כעסק החברה של קיומה המשך לגבי משמעותיים ספקות בגין
 

לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר סך ההשקעות בהן הסתכם לסך 
ש"ח  יליונימ 774-מחברות מוחזקות אלה הסתכם לסך של כ ואשר רווח 2021בדצמבר  31 ליוםש"ח  מיליוני 1803-של כ

. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ב 
הומצאו לנו, וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון 

 האחרים. 
 

 הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-מקובלים בישראל. על ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 כוללת מהותית. ביקורת הצגה מוטעית שאין במידע הכספי הנפרד ביטחון של סבירה במטרה להשיג מידה ולבצעה
נה של בחי גם כוללת במידע הכספי הנפרד. ביקורת ובפרטים הכלולים ראיות התומכות בסכומים של מדגמית בדיקה

 הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד הכללים
ודוחות רואי החשבון  סבורים שביקורתנו ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה

 .דעתנו לחוות נאות בסיס האחרים מספקים
 

בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות לדעתנו, 
 .1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 
בדבר תביעות שהוגשו  ספיו' למידע הכ5מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בבאור 

 כנגד חברות הקבוצה. 
 

 אלמגור זהר ושות' בריטמן
 חשבון רואי

A Firm in the Deloitte Global Network 
 2022, במרס 29, חיפה
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 חברההמיוחסים ל יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

 

 

 

 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020  

 מליוני ש"ח  באור
      

      נכסים שוטפים
      

 130  285   מזומנים ושווי מזומנים
 84  8    השקעות לזמן קצר

 29  20   מס הכנסה לקבל
 67  42   חייבים ויתרות חובה 

   355  310 
      

 51  -   נכסים מוחזקים למכירה

      
 361  355   סה"כ נכסים שוטפים

      
      נכסים לא שוטפים

      
 *( 2,589  3,158  5 מוחזקות ושותפויות השקעות בחברות 

 4,913  3,832  'ב5 לחברות מוחזקותושטרי הון הלוואות 
 21  -   נסייםננכסים פי

 307  330  3 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 196  253  6 נדל"ן להשקעה

 46  45  6 רכוש קבוע, נטו

      
 8,072  7,618   סה"כ נכסים לא שוטפים

      
   7,973  8,433 
 
 

 .9*( הותאם למפרע, ראה באור 
 
 

 המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 חברהלהמיוחסים  יםהמאוחד המאזניםנתונים כספיים מתוך 

 
 

 

 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 

 מליוני ש"ח  באור

      
      התחייבויות שוטפות

      
 5,263  350   אגרות חוב לרבות חלויות שוטפות

 113  -   אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
 28  63   הלוואה מחברה בת
 158  110   זכאים ויתרות זכות

  
    

 5,562  523   סה"כ התחייבויות שוטפות

      
      התחייבויות לא שוטפות

      
 774  895   הלוואות מחברות בנות

 -  103   הלוואה מאחרים
 -  3,839  7 אגרות חוב

 11  9   (ארוך לזמן נכסים סילוק בגין מחויבות)בעיקר  התחייבויות אחרות

      
 785  4,846   התחייבויות לא שוטפותסה"כ 

      
     10 הון המיוחס לבעלי מניות החברה

      
 18  19   הון מניות 

 2,341  2,534   פרמיה על מניות
 38  18   תקבולים בגין אופציית המרה וכתבי אופציה

 *( 1,589  3,049   יתרת רווח
 (933)  (1,125)   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ 

 (677)  (684)   קרן מעסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
 24  (893)   קרנות אחרות

 (314)  (314)   מניות אוצר

      
 2,086  2,604    סה"כ הון

      
   7,973  8,433 
 

 .9*( הותאם למפרע, ראה באור 
 
 

 המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 

 
       2022במרס,  29

 גבריאל לסט תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר הדירקטוריון

 עידן ולס
 מנכ"ל 

 תמיר פוליקר
משנה למנכ"ל ומנהל כספים 

 ראשי
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 הדוחות המאוחדים על רווח והפסד המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך 

 

 
 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

 בדצמבר 31
 2021  2020   2019  

 מליוני ש"ח באור
       
       
       

 27  7  3  (תמלוגים)בניכוי  גז ממכירתמתמלוגי על ו הכנסות
 9  5  6  דמי שכירות

חברות ושותפויות )הפסדי( חלק החברה ברווחי 
 1,727  מוחזקות, נטו

 
(1381,) )* 

 
37 

 2  1  -  דמי ניהול מחברות מוחזקות
       

 75  (1,125)  1,736  )הוצאות( הכנסות סך
       

 11  6  3  שנמכר הגז הפקת עלות
 51  30  22  הוצאות הנהלה וכלליות

  157  (124)  63  נטו אחרות,( הוצאותהכנסות )
      

  170  (1,285)  1,774  תפעולי)הפסד(  רווח
      

נטו בגין הלוואות לחברות  ,מימון )הוצאות( הכנסות
 (21)  ואחרים מוחזקות

 
40 

 
22 

מימון )בעיקר בגין השקעות )הוצאות( הכנסות 
 (15)  פיננסיות(, נטו

 
(207) 

 
71 

  (389)  (343)  (386)  אגרות חוב(הוצאות מימון )בעיקר בגין 
      

 (126)  (1,795)  1,352  מסים על ההכנסה לפני)הפסד(  רווח
       

 (1)  -  - 8 מסים על ההכנסה
       

 (127)  (1,795)  1,352  רווח )הפסד( מפעילויות נמשכות
 361  (22)  80  נטו, שהופסקו מפעילויות)הפסד(  רווח

       
 234  (1,817)  1,432  המיוחס לבעלי מניות החברה)הפסד(  רווח נקי

 
 
 

 .9 באור*( הותאם למפרע, ראה 
 

 המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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 חברההמיוחסים לדוחות המאוחדים על הרווח הכולל הנתונים כספיים מתוך 

 
 

 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

 בדצמבר 31

 2021  2020 )*  2019 
 מליוני ש"ח 

       
 234  (,8171)  ,4321  המיוחס לבעלי מניות החברהנקי )הפסד( רווח 

       
       כולל אחר: (הפסדרווח )

       
       

       :והפסד לרווח מחדש יסווגו שלא סכומים
       

שיועדו למדידה בשווי הוגן דרך רווח הפסד מהשקעה במכשירים הוניים 
 (19)  (11)  -  כולל אחר

 (88)  (46)  65  כולל אחר המיוחס לשותפויות וחברות מוחזקות (הפסדרווח )
 -  27  -  הערכה מחדש בגין מעבר מרכוש קבוע לנדל"ן להשקעה

       
 (107)  (48)  65  סה"כ 

       
  תנאים בהתקיים והפסד לרווח מחדשאו המסווגים  שיסווגו סכומים

       :ספציפיים
       

 -  -  -  אחר כולל רווח דרך הוגן בשווי הנמדדיםבגין נכסים פיננסיים  רווח
 (8)  -  -  הפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים

 9  -  -  העברה לרווח והפסד בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים
 (94)  (310)  (810)  מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץהתאמות הנובעות 

)לאחר מוחזקות ולשותפויות כולל אחר המיוחס לחברות  (הפסדרווח )
 (558)  84  (,0381)  השפעת מס(

       
 (651)  (226)  (,6141)  סה"כ

       
 (758)  (274)  (,1081)  פסד כולל אחר מפעילויות נמשכותהסה"כ 

       
 23  -  -  סה"כ רווח כולל אחר מפעילויות שהופסקו

       
 (735)  (274)  (,1081)  סה"כ הפסד כולל אחר

       
 (501)  (,0912)  351  כולל המיוחס לבעלי מניות החברה)הפסד( סה"כ רווח 

       
 

 .9*( הותאם למפרע, ראה באור 
 

 מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד 
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך 

 
 

 

 לשנה שנסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021 2020 )* 2019 
 ש"חמליוני 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה
    

 234 (1,817) 1,432 חברהה בעלי מניותהמיוחס לנקי )הפסד( רווח 
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה 

 798 1,635 (1,743) )א(

    
 1,032 (182) (311) שוטפת של החברה)ששימשו לפעילות(  מפעילות מזומנים נטו שנבעו

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

    
 - (2) - להשקעה"ן ונדל קבוע ברכוש השקעות

 48 90 23 פיננסיים נכסים ממימוש תמורה
 1,723 207 - מוחזקות בחברות השקעות ממימוש תמורה

 (31) (53) 78 פקדונות זמן קצר, נטו
 (27) (13) - יםיהשקעה בנכסים פיננס

 65 33 19 להשקעה"ן נדל ממכירת תמורה
 (70) (178) (4) לזמן ארוך  פקדונות הפקדת

 105 220 76 לזמן ארוך פקדונות גביית
 210 (2) 73 אחריםמהלוואות  גביית )מתן(

 - 239 - תמורה ממכירת זכות לקבלת תמלוג על לחברה בת
 160 80 - תמלוג עללרבות  וגז נפט נכסי ממימושתמורה 

 (2,096) (357) 988 חברות מוחזקות, נטו לוהשקעות בהון ש )פרעון( הלוואותמתן 

    
 87 264 1,253 השקעה של החברהשנבעו מפעילות מזומנים נטו 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה

    
 (260) - - דיבידנד ששולם לבעלי המניות של החברה

 - 347 174 הנפקת הון מניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות הנפקה(
 - 100 - החברהתמורה ממימוש כתבי אופציה למניות 

 (127) (631) - אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, נטו
 - - 1,256 חוב אגרות הנפקת
 257 862 314 בת ותמחבר ותהלווא קבלת

 - (301) (152) פרעון הלוואות מחברות בת
 404 - 104 ואחרים מתאגידים בנקאיים ותהלווא קבלת
 (208) (92) (113) הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים ןפרעו

 - (5) - רכישה עצמית של אגרות חוב
 (1,129) (916) (2,370) אגרות חוב ןפרעו

    
 (1,063) (636) (787) מימון של החברהששימשו לפעילות מזומנים נטו 

    
 1 (1) - הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

    
 57 (555) 155 עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

    
 628 685 130 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

    
    

 685 130 285 השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
 

 .9*( הותאם למפרע, ראה באור 
 

 הכספי הנפרד.המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע 
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 חברההמיוחסים לעל תזרימי המזומנים הדוחות המאוחדים נתונים כספיים מתוך 

 
  

 לשנה שנסתיימה ביום
 בדצמבר 31

2021 2020 2019 
  ח"שמליוני 

    
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של  )א(

     החברה
     

    החברה:התאמות לסעיפי רווח והפסד של 
 3 2 1 והפחתות אזילה פחת 
  (66) 127 - הפסד )רווח( ממימוש השקעה בחברה מוחזקת 

 30 (26) (23) , נטוירידת )עליית( ערך הלוואות שניתנו
  (34) 179 16 השקעות בנכסים פיננסיים, נטוערך  (עלייתירידת ) 

  998 ,2631 (1,588) מוחזקות *(ושותפויות של חברות  תוצאותחלק החברה ב
  52 29 92 ערך התחייבויות, נטו עליית

 (20) 17  , נטונגזרים פיננסייםשינוי בשווי הוגן של 
 (103) -  (לרבות תמלוגי על ונפט גז נכסי מימוש עם)בקשר  אחרות הכנסות 
 (11) 6 (86) שערוך נכסים אחרים לזמן ארוך 
 (1) 1 - מזומנים, נטוהפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי  
 (23) (1) 10 להשקעה"ן נדל ממימוש רווח 
  (31) (3) (57) להשקעה"ן נדל ערךעליית  

     
     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:

  33 14 (22) בחייבים ויתרות חובהירידה 
  (29) (36) (86) בזכאים ויתרות זכות )ירידה(  עלייה

     
 (1,743) 1,635 798  
     
 1,343 191 150 דיבידנדים שהתקבלולאחר ניכוי   *(

     
     פעולות מהותיות שלא במזומן בחברה )ב(

     
 6 - - דיבידנד לקבל מחברות ושותפות מוחזקות

 111 60 - רכישת מניות של החברה על ידי שותפות בת 
החברה על ידי שותפות רכישת אגרות חוב ואגרות חוב להמרה של  

 - 21 - בת
 83 - - השקעה בנכס פיננסי אגב חלוקה בעין 
 39 - - מכירת נדל"ן להשקעה כנגד הלוואה שניתנה 
במסגרת  מניות מימוש נגדכ התחייבות לתאגיד בנקאי פרעון 

 132 - - עסקאות החלף
 152 - - מכירת חברה בת כנגד הלוואה שניתנה 
      

    תזרימי המזומנים מידע נוסף על
      )ג(

     ה בחברה עבור:שנמזומנים ששולמו במשך ה
  350 330 416 ריבית

     :בגיןה בחברה שנמזומנים שהתקבלו במשך ה
 17 2 - ריבית

  56 - - מיסים 
 1,344 191 151 דיבידנד

 
 הנפרד.המידע הנוסף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי 



 קבוצת דלק בע"מ
 מידע נוסף

9 

 
 

, המיוחסים 2021אופן עריכת הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  א. -: 1באור 
 :לחברה

 
 הגדרות .1

 
 הסבר  הגדרה
 קבוצת דלק בע"מ. - החברה

   
החברה, החברות והשותפויות המאוחדות  - הקבוצה

 שלה. 
   

חברות מאוחדות, חברות כלולות, חברות 
מוחזקות, בעלי שליטה, בעלי עניין 

 וצדדים קשורים

כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות  -
 2019הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 

 הדוחות המאוחדים(.  -)להלן 
 

 הכספייםאופן עריכת הנתונים  .2
 

הנתונים הכספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם 
ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9הנתונים הכספיים(, נערכו בהתאם להוראות תקנה  - )להלן

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

לדוחות  2עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 
 המאוחדים.

 
 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .3
 

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
י הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו באותו אופן בו סווגו כחברה אם ומפורטים לפי סוג

המאוחדים. כמו כן, נתונים אלה משקפים את היתרות ההדדיות בין החברה לחברות  במאזנים
 מוחזקות אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 

 
, ככל , ובהתאמה1לעניין זה נתונים אלו הוצגו בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

 .במאזןשרלוונטי לאופן הפירוט 
 
 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה .4
 

 מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בגין רווח או הפסד,
המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם ובפירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. נתונים אלו סווגו 
באותו אופן בו סווגו בדוחות הרווח והפסד המאוחדים. כמו כן, נתונים אלה משקפים את 

 תוצאות הפעילות בגין עסקאות הדדיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים. 
 

, ובהתאמה, 1תאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי מספר לעניין זה, נתונים אלו הוצגו בה
 ככל שרלוונטי, לאופן הפירוט בדוחות רווח והפסד.

 
  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה .5
 

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כשהם 
אוחדים על תזרימי המזומנים, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, לקוחים מתוך הדוחות המ

תזרים מפעילות השקעה ותזרים מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. נתונים אלו סווגו 
 באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים.

 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 מידע נוסף

10 

 
 

 כללי -: 1באור 
 

 גלובליים מהותיים שיש להם, או עשויה להיות להם, השפעה מהותית על עסקי החברה ארועים  .ב
 

למדינות רבות שהתפשטה  (COVID-19, התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה )2019בחודש דצמבר 
 -, ארגון הבריאות העולמי הכריז על המגפה כמגפה עולמית )להלן 2020חודש מרס  ובמהלךבעולם 

 אשר משמעותיותבמדינות רבות בעולם מגבלות  ננקטועקבות משבר הקורונה משבר הקורונה(. ב
, בין היתר, בידוד אזרחי, מגבלות על תנועה ותחבורה )לרבות טיסות(, סגירה וצמצום פעילות כללו

להאטה משמעותית בפעילות העסקית העולמית  גרמועסקית ועוד. המשבר והמגבלות הקשורות בו 
נצפו ירידות חדות  2020קי ההון ברחבי העולם. במהלך שנת ובשו רבה ותולתנודתיולירידות חדות 

מחירי הנפט והגז הטבעי  2021במהלך שנת במחירי הנפט ובמחירי הגז הטבעי בחלק ממדינות העולם. 
באה לידי  הנפטהגז ו במחיריגבוהה התנודתיות ה הציגו תנודתיות גבוהה עם מגמה לעליות מחירים.

ומחיר הגז ליחידת  לחבית דולר 78-כב Brentהסתכם מחיר נפט מסוג  2021בדצמבר  31 ביוםביטוי כך ש
דולר  16-כב Brentמחיר נפט מסוג  2020בנקודת השפל שלו במהלך שנת ו פני 155-חום הסתכם לכ

בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, מחיר נפט מסוג כש, פני 32-ומחיר הגז ליחידת חום בכ לחבית
Brent פני 265-לחבית ומחיר יחידת חום הינה כ דולר 110-הינו כ.  

 
ובסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים מתחוללת מלחמה בין  2022בנוסף, החל מסוף חודש פברואר 

רוסיה לאוקראינה, אשר משפיעה אף היא על מחירי הנפט והגז בעולם ועל שערי החליפין כשחלק 
 כליות על רוסיה.ממדינות העולם מטילות סנקציות כל

 
 באשראו /ודאות ביחס למועד שבו תיבלם המגיפה ואי ועדיין למועד אישור הדוחות הכספיים קיימת 

 הטבעי העתידיים והגזמחירי הנפט וביחס להשפעת מלחמת רוסיה אוקראינה על  מחדש להתפרצותה
 . ועל הכלכלה עולמית ככלל

 
הטבעי )כמו גם  והגזמחירי הנפט שלרגיה, הרי ועיקר פעילותה של הקבוצה הינו בתחום האנ מאחר

השפעה מהותית )חיובית או שלילית( על  יש( ולשערי הריבית לשער החליפין של הדולר ביחס לשקל
תזרימי המזומנים הנובעים ו, הונה ,תוצאות פעילות הקבוצה, על שווי נכסיה )הסחירים והלא סחירים(

של החברה וחברות  יכולתןכמו כן לתנודתיות במחירי הגז והנפט השפעה על  .מפעילותה השוטפת
  . או על סכומם של דיבידנדים אמורים לקבל דיבידנדים מחברות ושותפויות מוחזקות המטה

 
בהצלחה להמשך מימוש תוכניותיה ופועלת פעלה במסגרת ההתמודדות עם משבר הקורונה החברה 

תה הפיננסית ולהציף ערך בחברות המוחזקות. פעולות אלה שמטרתן לחזק את איתנוהעסקיות 
מימושי קבלת דיבידנדים ממוחזקות,  ,: השלמת מהלכים הוניים בחברות המוחזקותכוללות בין היתר
הפעולות בהן נקטה החברה במסגרת זו במהלך שאינם בתחום הליבה של הקבוצה.  נכסים והשקעות

 : כללוולאחר תאריך המאזן  2021שנת 

 
o ש"חליון ימ 832 -הצעת רכש חליפין לסדרה לא' )החלפה לסדרה לד'(, בהיקף כולל של כ; 
o ליון ימ 385 -של כ יט', בהיקף כולל )קרן וריבית(-פרעון מוקדם של אגרות החוב סדרות יח' ו

 ש"ח;
o מיליארד  1.7 -פרעון מוקדם של התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב בהיקף כולל של כ

רבעון הו 2021רביעי של שנת הרבעון הלתשלומים שהיה על החברה לבצע במהלך  ש"ח, ביחס
 ; 2022ראשון של שנת ה

o  ( וסדרה לו' ')סדרה לה ותת אגרות חוב חדשוהנפיקה החברה סדר 2021 דצמבר -בחודשים יוני
 18מליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה באור  1,270-כ הסתכמה לסך של בגינןשהתמורה הכוללת 
 לדוחות המאוחדים.

o  השלימה איתקה הליך מימון מחדש לחובותיה. אגב המימון מחדש פרעה  2021בחודש יולי
 ,בנוסף ש"ח. מליוני 800-הלוואת בעלים שהעמידה לה החברה סך של כעל חשבון איתקה 
 מליוני ש"ח. 50-חילקה איתקה דיבידנד בסך של כ 2021במהלך 

o  מליוני ש"ח(,  509-מליוני דולר )כ 157-דיבידנד בסך של כי ’מד אנרג-הכריזה ניו 2020בשנת
י דיבידנד ’מד אנרג-הכריזה ניו 2021מליוני ש"ח. בשנת  278-כאשר חלקה של הקבוצה הינו כ

מליוני ש"ח  492-מליוני ש"ח(, כאשר חלק של הקבוצה הינו כ 899-מליוני דולר )כ 286בסך 
 (. 2022חודש ינואר התקבלו לאחר תאריך המאזן, ב 145 -)מתוכם כ
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 כללי -: 1באור 
 

 ארועים גלובליים מהותיים שיש להם, או עשויה להיות להם, השפעה מהותית על עסקי החברה  .ב
 )המשך(

 
משמעותיים בהיקפים מזומנים  יצרו לחברה תזרימי 2021 - 2020המהלכים העסקיים שהושלמו בשנים 

רעון התחייבויותיה, במועדן וכסדרן. יהחברה לפאשר שימשו ומשמשים את  של מיליארדי שקלים
בשילוב עם התאוששות מחירי האנרגיה בעולם )גז  השלמה מוצלחת של מהלכים עסקיים כאמור,

מגמה המאפיינת את סביבתה החיובי בשינוי הוולאחר תאריך המאזן ונפט( במהלך השנה האחרונה 
כל אלה אפשרו  .ל החברה ושווי נכסיהלעלייה חדה בשערי מניותיה שהעסקית של החברה, הובילו 

אגרות החוב חלק מואף להקדים את פרעון  במועדןרעון התחייבויותיה הפיננסיות ילחברה לעמוד בפ
מיליארד שקל( כמו גם להשלים החלפה  2.08מיליארד שקל ) 2-בהיקפים משמעותיים מאוד של מעל ל

הממוצע )מח"מ( של חלק מהחוב  ובכך להאריך את משך החיים לעילשל חלק מהסדרות כמפורט 
 בכשנתיים נוספות.

 עם אופק יציב (Baa3.ilדרוג, לדירוג של )יעוד יודגש כי דירוג אגרות החוב של החברה נקבע ע"י מ
( עם -il.BBBלדירוג של ) (il.B)עלה מדירוג של  S&Pדירוג מעלות ( ו2021בנובמבר  23)שניתן ביום 

לעניין אמות המידה (. מדובר בהעלאות דירוג משמעותיות. 2021בדצמבר  30תחזית יציבה )שניתן ביום 
 ראו באור בהן החברה נדרשת לעמוד בהתאם לשטרי הנאמנות ועמידת החברה בהן למועד הדוחות

 .לדוחות המאוחדים 18
 

 ממניות 100%, מד אנרג'י-ניומ 55%-כ ,ממניות איתקה 100%נכסי ליבה משמעותיים ) לחברהבנוסף, 
ממניות חברות דלק  25% :תמלוג על לוויתן( לצד אחזקות בנכסים נוספים בעלי פוטנציאל השבחה

 מהזכויות 70%-וכקרקע בעכו; הלוואת מוכר הפניקס במהזכויות  25%; ודלק ישראל נכסים ישראל
מועד אישור הדוחות  עדו 2021נת מתחילת ש. בבניין משרדי הקבוצה בהרצליה ובמלון הסמוך לו

 מד-ניו של ההשתתפות יחידות ושל החברה מניות של הסחיר בשווין מהותית עלייה חלההכספיים 
אנרג'י לערכים שהיו ערב המשבר הכלכלי וכן חלה עליה משמעותית בשווי ההוגן של החזקות החברה 

וזאת לעומת הירידה באיתקה )כמפורט בהערכת השווי העדכנית שצורפה לדוחות החברה( 
בעקבות התפרצות מגיפת הקורונה והשפעתה השלילית על שווקי  2020המשמעותית שחלה בשנת 

להרעה משמעותית במצבה הפיננסי של הקבוצה  , בשעתו,דבר שהובילהעולם ומחירי האנרגיה 
 לטובת מסגרות כבטוחה שימשוובמקורותיה הנזילים, בעיקר לנוכח העובדה שחלק ממניות אלו 

הקבוצה פרעה את מלוא מסגרות האשראי  2020 שנת במהלךיצוין כי אשראי שהועמדו לקבוצה. 
)ביטול הפחתות(  והפחתות נכסים ערך ירידת בחינות לגבי לה על ידי תאגידים בנקאיים.שהועמדו 
 .לדוחות המאוחדים 14-יח' ו12ג', 12, 10באורים  ראה 2020-2021 השנים במהלך שבוצעו ומימושים

 
נכסים אלה, כמו גם המגמה של תשואות לפדיון של אגרות החוב של החברה, מאפשרים לחברה לשמר 

כניותיה העסקיות לא תצא לפועל בזמן וגמישות ואיתנות פיננסיים וחלופות סבירות במידה ואיזו מת
 או כמתוכנן.

 
 הנדרשים בגיוס המקורות שלהניסיון העבר והיכולת המוכחת  בסיס עלסבורה, הנהלת החברה 

ביכולתה להוציא לפועל את תוכניותיה העסקיות וזאת  כי, לעיל כאמור הקבוצה בנכסי ובהתחשב
שבאו לידי ביטוי גם במהלך השנה וחצי האחרונות )במהלך משבר כפי לשם עמידה בהתחייבויותיה, 

  .בהצלחה להתממשות גבוהיםסיכויים  בעלותתוכניותיה  וכי הקורונה העולמי(
 

מיליארד ש"ח  0.17-כ של בסך החוזר בהון גרעון)סולו(  לחברה, 2021בדצמבר,  31 ליוםיצוין עוד כי 
הנובע בעיקר מהחלויות השוטפות של אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה. יצוין כי ההון החוזר של 

ני ש"ח. מליו 89-של כבסך חיובי  הון חוזרל 2021בדצמבר,  31החברה וחברות המטה מסתכם ליום 
 העובדהוזאת בעיקר לאור  ש"ח דמיליאר 0.86-כלקבוצה )במאוחד( גרעון בהון החוזר בסך של 

 נגזרים בגין התחייבות נכללת(, איתקה) החברה של בת בחברה שוטפות ההתחייבויות שבמסגרת
המקורות המתוארים דירקטוריון, בהתבסס על ההנהלה והלדעת , . באשר לאמור יצוין כיפיננסיים

ד ולעמ, שיאפשרו לה מקורות מספקיםקיימים  לעיל, והחלופות העומדות לרשותה, לחברה
 .לעין הנראה בעתידובאמות המידה הפיננסיות בהתחייבויותיה 
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 מכשירים פיננסים -: 2באור 
 

  גורמי סיכון פיננסיים
 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד 
סיכון ריבית(, סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה והמחירים לצרכן 

 .פיננסיים של החברהמתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים ה
 

  סיכון נזילות .1
 

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים 
 בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

 
 2021בדצמבר,  31ליום 

 

 שנהעד  
משנה עד 

 שנתיים
משנתיים 

 שנים 3עד 
שנים  3-מ

 שנים 4עד 
שנים  4-מ

 שנים 5עד 
 5מעל 
 שנים

 פי על
 סה"כ דרישה

 ש"ח מליוני 
אגרות חוב )כולל 
 5,037 - 810 318 1,090 1,146 1,135 538 חלויות שוטפות(

 יםמתאגיד ותהלווא
 122 - - - - 108 7 7 ואחרים בנקאיים

מחברות הלוואות 
 1,067 - - 559 - 56 361 91 בנות

 462 462 - - - - - -  ערבויות
         

 636 1,503 1,310 1,090 877 810 462 6,688 

 
 

 2020בדצמבר,  31ליום 
 

 

 שנהעד  
משנה עד 

 שנתיים
משנתיים 

 שנים 3עד 
שנים  3-מ

 שנים 4עד 
שנים  4-מ

 שנים 5עד 
 5מעל 
 שנים

 פי על
 סה"כ דרישה

 ש"ח מליוני 
אגרות חוב )כולל 
 5,322 - 275 838 880 923 1,255 1,151 חלויות שוטפות(

ניתנות  אגרות חוב
להמרה במניות 

 745 - - - - - 718 27 החברה
 יםמתאגיד ותהלווא

 113 - - - - - - 113 ואחרים בנקאיים
הלוואות מחברות 

 918 - 405 - 56 326 71 60 בנות

 487 487 - - - - - -  ערבויות
         

 1,351 2,044 1,249 936 838 680 487 7,585 
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 )המשך( מכשירים פיננסים -: 2באור 
 

 )המשך(גורמי סיכון פיננסיים 
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ .2
 

 :ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים דהחשיפה לסיכון מד
 

 

 2021בדצמבר  31

 ללא
 הצמדה

 בהצמדה
 למדד

 בהצמדה
 לדולר

 בהצמדה
 לדולר
 קנדי

 בשווי
 הוגן

 פריטים
 לא

 סה"כ כספיים

 ש"חמליוני 

        נכסים שוטפים
        

 285 - - - - - 285 מזומנים ושווי מזומנים
 8 - 5 - - - 3 השקעות לזמן קצר

 20 20 - - - - - מס הכנסה לקבל
 42 3 - - 3 - 36 חייבים ויתרות חובה 

        
        נכסים בלתי שוטפים

        
 ושותפויות בחברות השקעות

 3,158 3,158 - - - - - מוחזקות
 3,832 - - - 3,551 - 281 הלוואות לחברות מוחזקות

הלוואות ויתרות חובה לזמן 
 330 41 189 21 6 - 73 ארוך

 253 - 253 - - - - נדל"ן להשקעה
 45 45 - - - - - נטו, קבוע רכוש

        
 7,973 3,267 447 21 3,560 - 678 סה"כ נכסים

        
        התחייבויות שוטפות

        
אגרות חוב ואגרות חוב 

להמרה לרבות חלויות 
 350 - - - - 350 - שוטפות

 63 - - - - - 63 הלוואה מחברה בת
 110 10 - - 34 3 63 זכאים ויתרות זכות 

        
        התחייבויות לזמן ארוך

        
 895 - - - 235 - 660 בנותהלוואות מחברות 

 103     103  הלוואה מאחרים
 3,839 - - - - - 3,839 אגרות חוב

 9 - - - 9 - - ארוך לזמן התחייבויות

        
 5,369 10 - - 278 456 4,625 סה"כ התחייבויות

        
 2,604 3,257 447 21 3,282 (456) (3,947) חשיפה נטו
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 )המשך( מכשירים פיננסים -: 2באור 
 

 )המשך(גורמי סיכון פיננסיים 
 

 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ .2
 

 :ומטבע חוץ של נכסים והתחייבויות, לרבות מכשירים פיננסיים דהחשיפה לסיכון מד
 

 

 2020בדצמבר  31

 ללא
 הצמדה

 בהצמדה
 למדד

 בהצמדה
 לדולר

 בהצמדה
 לדולר
 קנדי

 בשווי
 הוגן

 פריטים
 לא

 סה"כ כספיים

 ש"חמליוני 

        נכסים שוטפים
        

 130 - - - 6 - 124 מזומנים ושווי מזומנים
 84 - - - 3 - 81 השקעות לזמן קצר

 29 29 - - - - - מס הכנסה לקבל
 67 4 - - 8 33 22 חייבים ויתרות חובה 

 51 - 51 - - - - נכסים מוחזקים למכירה
        

        שוטפים נכסים בלתי
        

 ושותפויות השקעות בחברות
 2,589 2,589 - - - - - מוחזקות

 4,913 - - - 4,443 - 470 הלוואות לחברות מוחזקות
 21 - 21 - - - - נכסים פיננסיים

הלוואות ויתרות חובה לזמן 
 307 - 143 21 - - 143 ארוך

 196 - 196 - - - - נדל"ן להשקעה
 46 46 - - - - - נטו, קבוע רכוש

        
 8,433 2,668 411 21 4,460 33 840 סה"כ נכסים

        
        התחייבויות שוטפות

        
אגרות חוב ואגרות חוב 

להמרה לרבות חלויות 
 5,263 - - - - 1,055 4,208 שוטפות

 113 - - - - 113 - הלוואה מאחרים
 28 - - - - - 28 הלוואה מחברה בת

 158 10 - - 24 9 115 זכאים ויתרות זכות 
        

        התחייבויות לזמן ארוך
        

 774 - - - 242 - 532 הלוואות מחברות בנות
 11 - - - 11 - - ארוך לזמן התחייבויות

        
 6,347 10 - - 277 1,177 4,883 סה"כ התחייבויות

        
 2,086 2,658 411 21 4,183 (1,144) (4,043) חשיפה נטו

 
 המאוחדים. הכספייםלדוחות  18למידע נוסף בדבר אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה ראה באור  .3
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 זמן ארוךלויתרות חובה הלוואות  -: 3באור 

 
 Private Equityקרנות , הושלמה העסקה במסגרתה מכרה החברה לתאגיד בשליטת  2019, בנובמבר 3ביום 

וזאת בתמורה אשר הסתכמה למועד השלמת  ,מהון מניות הפניקס 32.5%-הרוכשת( כ -)להלן  בינלאומיות
מיליארד ש"ח התקבלו במזומן על ידי החברה  1.3-מתוך סכום זה סך של כ .מיליארד ש"ח 1.57-בכ העסקה

 במועד ההשלמה והיתרה הועמדה לרוכשת כהלוואה )כמתואר להלן(. 
 

, מעבר העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל החברההמכירה בהסכם נקבעו התאמות למחיר 
או להפחתה  , כפוף להתאמות מסוימות,מליוני ש"ח 866-של עד כ מיליארד ש"ח, בסכום 1.57-לסכום של כ

הפניקס  ההתאמות האמורות כוללות התייחסות לרווחים שלמליוני ש"ח.  196-בתמורה הכוללת של עד כ
הקודמים למועד ההשלמה, התאמות שינבעו מעלייה או ירידה בשווי מניית הפניקס לרבות בגין אופציה 

האופציה( וכן מדדי תשואה של הרוכשת  -ממניות הפניקס )להלן  7.5%רעיונית שהוענקה לרוכשת בגין 
 במהלך תקופת ההשקעה בפניקס. 

 
בסך מהלוואה בכירה שקיבלה הרוכשת ממוסדות פיננסיים  מומנהמהתמורה ששולמה על ידי הרוכשת  חלק
 אופציות שתי עם, שנים חמש של לתקופה הינה ההלוואה(. בכירה הלוואה -"ח )להלן ש מליוני 548של 

תשולם מדי על ההלוואה הבכירה  הריבית .מסוימים תנאים להתקיימות בכפוף, אחת כל שנה של הארכה
. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו מהדיבידנדים שתקבל בהסכםחצי שנה בהתאם לתנאים שנקבעו 

מול  חתמה החברהלה ממכירת מניות הפניקס.  שתנבעהרוכשת מהפניקס בתקופת ההלוואה וכן מתמורה 
 בקרות האמורה ההלוואה לגיבוי (הגיבוי הסכם -)להלן  Credit Support מסמך עלהמוסדות הפיננסיים 

עמלות  תשלוםגיבוי בגין תשלומי הריבית על ידי הרוכשת,  ובכללםסכם, מסוימים שנקבעו בה ארועים
 הרוכשת מהתחייבויות לחלק וכן התחייבה לערובמסוימות בקשר עם ההלוואה, לרבות עמלות פרעון מוקדם, 

מליוני ש"ח  70ו/או פקדונות כספיים בסך התחלתי של  מסוימים  סחירים ערך ניירות להפקיד כך עם ובקשר
 . אף להגדיל את הפקדונות ההתחייבות בכתב המפורטים התנאים יםובהתקי

 הוגדרוהסכומים אשר החברה נדרשת להפקיד בפקדונות המשועבדים והמועדים בהם היא נדרשת להפקידם 
מגובה ההלוואה הבכירה )בתוספת סכום  50%לעלות לסכום מירבי של עד  בהסכם, כאשר הסכומים עשוים

המופקד בקרן להבטחת ריבית ההלוואה הבכירה(, בהתקיים אירועים המוגדרים בהסכם, הכוללים, בין השאר: 
תנאים פיננסיים מסוימים ביחס להפניקס ו/או להלוואה הבכירה המוגדרים בהסכם ב עמידה אי. 1

. חוב מהותי של החברה 3(; +BBBידה בדירוג האשראי של הפניקס )מתחת לרמת דירוג . יר2ההתחייבות; 
. החברה הפרה התחייבות לשלם חוב 4)כהגדרת מונח זה בהסכם( הועמד לפירעון מיידי עקב אירוע הפרה; 

ע של החברה אשר מהווה אירו האשראי. ירידה בדירוג 5-ש"ח לפחות בגין חוב מהותי; ו מליוני 25בסך של 
הפרה בקשר עם חוב מהותי. ככל שהחברה מפרה את התחייבותה להפקיד את הסכומים הנדרשים לפקדונות 
וכן במקרה של הפרת מצג ביחס לדוחות הכספיים של הפניקס, הסכום המירבי אותו עשויה להידרש להפקיד 

מחאת החוב הבכיר מגובה ההלוואה הבכירה, ואז ניתנת לחברה הזכות לדרוש את ה 100%יכול לעלות לכדי 
, החברהבדבר השפעת הארועים הגלובליים על מצבה הכספי של  לעילב' 1 בבאור לאמור בהמשךאליה. 
 2021תוקן הסכם הגיבוי. במסגרת התיקון להסכם הגיבוי מחודש נובמבר  2021ונובמבר  2020יוני  יםבחודש

או שלא התקיים התנאי  מיידי לפרעוןמד כלפי מחזיקי אגרות החוב לא הוע החובנקבע, בין היתר, כי כל עוד 
בטחונות נוספים תוגבל  השלמת (המאוחדים לדוחותז' 18שטרי הנאמנות )כהגדרתו בבאור  בתיקוןהמפקיע 
מליוני ש"ח בקרות אחד או יותר מהארועים  הקבועים בהסכם הגיבוי המתייחסים לחברה, ולסך  80לסך של 

מהארועים המתיחסים לפניקס או לפניקס ולחברה גם יחד. בעקבות מליוני ש"ח בקרות אחד או יותר  120של 
השתחרר מהפקדונות הכספיים וניירות ערך סחירים  2021בחודש נובמבר התיקון להסכם הגיבוי כאמור, 

 מליוני ש"ח. 68-ששיעבדה החברה לגיבוי ההלוואה הבכירה סכום של כ
 

 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ
 מידע נוסף

16 

 
 

 משך()ה הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך -: 3באור 
 

 235-, במסגרת ההסכם למכירת מניות הפניקס, העמידה החברה לרוכשת הלוואה נחותה בסך של כבנוסף
שנים )עם אופציה להארכה לשנתיים  5הלוואת מוכר(. ההלוואה הינה לתקופה של  -מליוני ש"ח )להלן 

המשולמת על ידי נוספות בתנאים מסוימים(. ההלוואה תישא ריבית בשיעור אשר יביא לכך שסך הריבית 
השנים  5-לשנה ב 4%הרוכשת בגין ההלוואה הבכירה ובגין ההלוואה הנחותה גם יחד תעמוד על שיעור של 

. הריבית והקרן של ההלוואה ייפרעו מתוך תקבולי השביעיתבשנה  8%-בשנה השישית ו 7%הראשונות, 
ות למחיר העסקה אותם התחייבה הדיבידנד על ידי הרוכשת, תמורה ממכירת מניות הפניקס וכן מתוך התאמ

החברה לשלם לרוכשת בתנאים מסוימים, כאמור לעיל. להבטחת התחייבויותיה בקשר עם ההלוואה 
האמורה, שיעבדה הרוכשת לטובת החברה בשעבוד מדרגה שניה, בין היתר, את מניות הפניקס המוחזקות 

בגין ההלוואה הבכירה אותה נדרשת החברה לשלם מכוח הסכם הגיבוי מתווספת  ריבית כי יצויןידה. -על
 .הלוואת המוכר לקרן

 
חילקה הפניקס דיבידנד. על פי ההסכמים הקיימים בין החברה לבין  2021כי בחודשים אפריל ונובמבר יצוין 

הלוואת ים מתוך הרוכשים, בעת חלוקת דיבידנד על ידי הפניקס נדרשים הרוכשים לפרוע סכומים מסוימ
מליוני  52-שילמו הרוכשים לחברה סך של כ 2021במהלך שנת . לאור זאת, המוכר ומתוך ההלוואה הבכירה

 ונותלאחר הפרע, ו2021בדצמבר,  31ליום  .מליוני ש"ח מתוך ההלוואה הבכירה 53-פרעו סך של כ וכן ,ש"ח
ויתרת הלוואת מליוני ש"ח  496-בכ תמסתכמ )לרבות הריבית שנצברה( יתרת ההלוואה הבכירה ים,האמור

  מליוני ש"ח. 235-המוכר מססתכמת בכ
 

המוכר, רכיבי התמורות המותנות וההתאמות העתידיות )לרבות בגין האופציה( נמדדים בדוחות  הלוואת
מסתכם השווי ההוגן נטו של מכשירים  2021בדצמבר,  31הכספיים בשווים ההוגן דרך רווח או הפסד. ליום 

השווי ההוגן נאמד על ידי מעריך שווי  .(מליוני ש"ח 143 - 2020בדצמבר  31ליום ש"ח ) מליוני 189-אלו בכ
תוך שימוש בהנחת ניטרליות לסיכון. כמו  Longstaff-Schwartzחיצוני בלתי תלוי באמצעות שימוש במודל 

. 7%-כושיעור תשואת הדיבידנד השנתי נאמד ב 30%-פניקס נאמדה בככן, סטיית התקן השנתית של מניות ה
יטרליות לסיכון, שיעור ההיוון אשר שימש בהערכת השווי הינו עקום ריביות חסר סיכון לאורך נלאור ה

 תקופת ההלוואה.
מליוני  22-הפסד של כ - 2020מליוני ש"ח ) 84-בכ 2021הרווח שנבע לחברה משיערוך ההלוואה הסתכם בשנת 

 מפעילויות שהופסקו. ש"ח( והוא נכלל בדוח רווח או הפסד במסגרת הסעיף רווח )הפסד(
 
 

 הלוואה מאחרים  -4 באור
 

, הלוואה מצד שלישי לצורך מימון מחדש של נכס נדל"ן פתאל, הועמדה לחברה ביחד עם 2021ינואר  בחודש
 104-ש"ח )חלקה של החברה כ מליוני 145-(, בסכום של כלדוחות מאוחדים א'11בהרצליה )ראה גם באור 

על הנכס. קרן ההלוואה הבלתי  בשיעבודש"ח(. ההלוואה הינה לתקופה של שלוש שנים והיא מובטחת  מליוני
והיא צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן. בהסכם  7%מסולקת נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

, בנוסף נקבע בהסכם כי בקרות אירוע מהאירועים מיידי עוןלפרנקבעו אירועים מקובלים להעמדת הלוואה 
גם ביחס  מיידי לפרעון, אזי הדבר יהווה עילה לפתאלמוקדם רק ביחס לחברה או ביחס  לפרעוןשנקבעו 

 ליחיד הלווה השני.
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 , יתרות, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקותהלוואות -: 5באור 
 

 2021בדצמבר,  31ליום  מהותיותערבויות  .א
 

 קיום מלוא הבטחתל קפריסין רפובליקת לטובת בסכום מוגבלת בלתי ערבות העמידה החברה .1
 לדוחות( 2()')ב23 באור, לפרטים נוספים ראה קידוחים דלק שותפותההתחייבויות של 

 המאוחדים.
 
 DKLלחברת  ידוהלוואה המירה שהועמדה על  בגיןזר  תאגידלטובת  ערבות העמידה החברה .2

 לדוחותח' 18 באור ראה. לפרטים נוספים ש"ח( מליוני 154-כ) דולר מליוני 50בסך של 
 .המאוחדים

 
 התחייבויות פיננסיות נוספות:

 
 החברה מול המוסדות הפיננסיים חתמההפניקס,  רוכשיההלוואה הבכירה שנלקחה על ידי  במסגרת

מסוימים שנקבעו בהסכם,  אירועים בקרות האמורה ההלוואה לגיבוי Credit Support מסמך על
גיבוי חלקי בגין סכומים שתחלק הרוכשת לבעלי  ,גיבוי בגין תשלומי הריבית על ידי הרוכשת ובכללם

כמו כן, במקרים מסוימים עלולה החברה  ההלוואה הבכירה. לפרעונותמניותיה כדיבידנד במקביל 
נוסף, ראה  למידע מליוני ש"ח. 275-עד כ להידרש להבטחת פקדון בקשר עם החוב הבכיר בהיקף של

 .המאוחדים לדוחותה' 10באור 
 
  מוחזקותחברות הלוואות שניתנו ל .ב
 

הינה סך  2021בדצמבר,  31אשר יתרתן ליום בחברות מוחזקות לחברה הלוואות והשקעות בשטרי הון 
לאיתקה מליוני ש"ח  99-כסך של ב דולריות הלוואות העמידה החברהמליוני ש"ח.  3,837-של כ

שהנפיקו  הון שטריכן, השקיעה החברה ב כמו .4.75%-נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של כה
 הון ישטר םהינ"ח ש מליוני 3,451-"ח )מתוך סכום זה סך של כש מליוני 3,733-כחברות בנות בסך של 

  ללא ריבית וללא הצמדה. הונפקו ההון שטרי(. דולר ארה"ב
 

  התקשרויות .ג
 

מיום  החל דירקטוריםהתחייבה החברה לספק שירותי  2012באוקטובר,  11פי הסכם מיום  על .1
דלק אנרגיה(, חברה בת בבעלות מלאה,  -לדלק מערכות אנרגיה בע"מ )להלן  2012בספטמבר,  1

שנתי  גמולהדרושים לניהול השוטף של דלק אנרגיה. על פי תנאי ההסכם תשלם דלק אנרגיה 
סכום השווה לסכום הקבוע בתוספת  הדירקטור השתתף בהוגמול השתתפות עבור כל ישיבה 

ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,  השנייה
נחתם  2015 אוקטובר בחודש. 2015, באוגוסט 31 ליום עד בתוקף היה. ההסכם 2000-"סהתש

עד  לתקופה של שלוש שנים נוספות 2015ביולי,  31הסכם שהסתיים ביום הסכם המאריך את ה
נחתם הסכם נוסף המאריך את ההסכם שהסתיים  2018בחודש אוגוסט  .2018, אוגוסטב 31ליום 
. לאחר 2021באוגוסט,  31לתקופה של שלוש שנים נוספות עד ליום  2018באוגוסט,  31ביום 

 עודכנו התנאים כך שההסכם יתחדש מידי שנה. השלמת הצעת הרכש למניות דלק אנרגיה
 2020 -ו 2021 השנים בגיןאלפי ש"ח.  440-כ של בסך הסתכמו 2019בשנת  הדירקטורים גמול

 8-ש"ח ו מליוני 4-כ של בסךמטה והנהלה וכלליות  בהוצאותאת דלק אנרגיה  החייבה החבר
 .2021 פברואר מחודששל החברה עם דלק אנרגיה  התקשרותל בהתאם מליוני ש"ח בהתאמה,

 
חתמה החברה על הסכם שכירות עם פתאל להשכרת שטח המלון בבניין  2018בחודש ינואר  .2

 ההכנסות סכום. שנים חמש שלולמשך תקופה  2018שבבעלות החברה לפיו החל מחודש מאי 
שכירות. באשר למכירת חלק  מליוני ש"ח הכנסות 4 -כ נרשמו 2021 בשנת, זניח היה 2020 בשנת

 א' לדוחות המאוחדים.11מהבניין ראה באור 
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 )המשך( התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות, יתרות, הלוואות -: 5באור 
 

  התקשרויות .ג
 
 בהוצאות( DKL -)להלן  DKL Investment Limitedחייבה החברת את  2020 -ו 2021השנים  בגין .3

 4.6-כ) דולר ליונימ 1.4-כמליוני ש"ח( ו 13 -מליוני דולר )כ 4 -כ של בסךמטה והנהלה וכלליות 
 .2021מחודש פברואר  DKLשל החברה עם  להבנותבהתאם  , בהתאמה,ש"ח( מליוני

 
בהוצאות מטה והנהלה וכלליות  פטרוליוםדלק  את החברת חייבה 2020 -ו 2021השנים  בגין .4

של החברה עם  התקשרותבהתאם ל, בהתאמה, ש"ח מליוני 1.8-כמליוני ש"ח ו 1.1-בסך של כ
 .2021מחודש פברואר  פטרוליום דלק

 
דלק התחייבה החברה לספק שירותי דירקטורים ל 2021לחודש דצמבר  26על פי הסכם מיום  .5

תשלם דלק  לכךבתמורה  על ידי נושאי המשרה בחברה. ,דלק ניהול(  )להלן: ניהול קידוחים
בהתאם לזמן המוקדש על ידם , ניהול לקבוצת דלק חלק יחסי מעלויות שכרם של הדירקטורים 

 בגין שכרחייבה החברה את דלק ניהול בהוצאות  2021בשנת  דירקטורים.לשם מתן שירותי 
  מליוני ש"ח. 4 -דירקטורים בגובה של כ

 
 המאוחדים. דוחותל 10באור מידע נוסף בדבר חברות מוחזקות ראה ל
 

 השקעות במוחזקות .ד
 

 לדוחות המאוחדים. 10 באור ראה, חברות מוחזקותלפרטים אודות מימוש החזקות החברה במניות 
 
 שעבודים .ה
 

מניות של חברות ושותפות  הבת וחברותשיעבדה החברה למחזיקי אגרות החוב  חובות להבטחת
בחודש ינואר , בנוסף. שלישיים וחברות מוחזקות, לרבות הלוואות שניתנו לצדדים מוחזקות מסוימות

מליוני ש"ח, כנגד שיעבוד בניין בהרצליה  104-, העניק צד שלישי לחברה הלוואה בסך של כ2021
, שבבעלותה. תמורת ההלוואה שימשה בעיקר לפרעון הלוואה קודמת שניטלה בקשר עם הנכס האמור

 מליוני ש"ח בהתאמה. 113-מליוני ש"ח וכ 107 -כ הינן 2020-ו 2021בדצמבר  31יתרות ההלוואה ליום 
 
 תלויות התחייבויות ו.
 

נגד החברה וחברות מוחזקות מסוימות הוגשו תביעות תלויות בסכומים משמעותיים, לרבות בקשות 
לתביעות ייצוגיות, העלולים להגיע עד מיליארדי ש"ח, אשר לגבי חלק מהן לא ניתן להעריך בשלב זה 

ו בדוחות הכספיים. לפרטים אודות תביעות שהוגש הפרשהאת תוצאותיהן ולפיכך, לא נכללה בגינן 
 חדים.המאו לדוחותא' 23 באור ראהכנגד חברות הקבוצה 

 
 

 נדל"ן להשקעה -: 6באור 
 

 המאוחדים.  לדוחות א'11 באור ראה, 2019בשנת  בהרצליה ומסחר משרדים בבנייןחלק  למכירת באשר
 
 

 אגרות חוב ניתנות להמרה במניות החברהוחוב  אגרות -: 7באור 
 

עצמית של  רכישה של אגרות חוב,  מוקדםפרעון  ,בשנת הדוח חובהנפקת אגרות לפרטים נוספים אודות 
  .המאוחדים לדוחות 18 באורראה  החברהאגרות החוב ואגרות החוב להמרה של 

 
נוספים באשר להתניות שעל החברה לעמוד בהתאם לתיקון שטר הנאמנות של סדרות אגרות החוב,  לפרטים

 .המאוחדים לדוחות 18ראה באור 
 

 לדוחות המאוחדים. 18דירוג אגרות החוב של החברה, ראה באור  עדכוןנוספים אודות  לפרטים
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 מסים על הכנסה -: 8באור 
 
 החברהחוקי מס החלים על  א.
 

 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד  2007פי החוק, עד לתום שנת -על
 המחירים לצרכן. 

 
-"ההתשמ(, אינפלציה בשל)תיאומים  הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש

 התוצאות נמדדות, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו את המגביל 1985
 בתקופה לצרכן המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים למעט נומינליים בערכים מס לצורכי

 .2007, בדצמבר 31 ליום שעד
 

 שיעורי המס החלים על החברה ב.
 

 .23% הינו 2019 -ו 2020 ,2021 יםבשנ בישראל החברות מס שיעור
  .המכירה בשנת החל החברות מס בשיעור ריאלי הון רווח על במס חייב אדם בני חבר

 
 הפסדים מועברים לצרכי מס והפרשים זמניים אחרים .ג
 

-לסך של כ 2021בדצמבר,  31מסתכמים ליום הלחברה הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות 
 לא אלו הפסדים בגין(. הוניים הפסדים הינם"ח ש מיליארדי 1.2-כ של סך"ח )מתוכם ש מיליארדי 2

  .בעתיד במס חייבות להכנסות באשר הוודאות אי לאור נדחים מס נכסי נזקפו
 

 שומות מס .ד
 

, לפיכך שומות מס 2015-2018חתמו החברה ורשויות המס על הסכמי השומות  2021בחודש דצמבר 
 בהינן שומות סופיות. יצוין כי להסכמי השומות האמורים לא היתה 2018של החברה עד וכולל שנת 

 השפעה על הדוחות הכספיים. 
 
 

 התאמה למפרע של מספרי ההשוואה -: 9באור 
 

( את מדידת 100%, בתקופת הדוח השלימה דלק פטרוליום )חברה בת המאוחדיםלדוחות  ח'10כאמור בבאור 
( ושל האופציות 2020בדלק ישראל למועד איבוד השליטה בה )אוקטובר  ההשקעתה השווי ההוגן של יתרת

שהוענקו לרוכשים לאותו מועד. כתוצאה מכך גדל הרווח של דלק פטרוליום מאיבוד השליטה בדלק ישראל 
. 2020העדכון כאמור טופל בדוחות הכספיים כהתאמה למפרע של מספרי ההשוואה לשנת  ש"ח.מליוני  57-בכ

מליוני  57-בכ 2020חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות ושותפויות מוחזקות, נטו בשנת גדל לאור האמור, 
 ש"ח כנגד גידול בסכום זהה בהשקעות בחברות ושותפויות מוחזקות.

 
 

 הון -: 10באור 
 

החברה  מניותב לשינוייםו של החברהוכתבי אופציה מניות  ותלמימוש כתבי אופציה ולהנפק באשר
 המאוחדים. לדוחות 25 באורראה  , 2020-2021 יםלשנ הבת שותפות ידי על המוחזקות

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 2022  ,במרץ 29 תאריך: 

 

 לכבוד 

 בע"מ קבוצת דלקהדירקטוריון של 

 

 א.ג.נ., 

 

 "החברה"(  –)להלן  בע"מ דלק קבוצת של    2019במאי  13מיום  מדף  תשקיףדוח הצעת מדף מכוח  הנדון: 

  

 

הפניה(   של  בדרך  )לרבות  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  תשקיףהננו  מכוח  מדף  הצעת  שלנו    בדוח  הדוחות  של  שבנדון  מדף 

 המפורטים להלן: 

 

  2120למרס    31של החברה ליום   מאוחד כספי תמציתי מידע על  2021  במאי  30מיום    של רואה החשבון המבקר  דוח סקירה .1

 באותו תאריך. ה ימשל שלושה חודשים שהסתי  הלתקופו

 

  2120למרס    31  ליום  על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה    2120  במאי  30  מיום  המבקר  החשבון  רואהסקירה של    דוח .2

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  38בהתאם לתקנה    באותו תאריך  השל שלושה חודשים שהסתיימ  ותלתקופו

 1970-התש"ל

 

 2120  ביוני  30של החברה ליום   מאוחד כספי תמציתי מידע על  2021  באוגוסט  25מיום    של רואה החשבון המבקר  דוח סקירה .3

 באותו תאריך.  ושלושה חודשים שהסתיימ שישה ושל  ותלתקופו

 

  2120ביוני    30  ליום  על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה    2120  באוגוסט  25  מיום  המבקר  החשבון  רואהסקירה של    דוח .4

ושל    ותלתקופו )דוחות תקופתיים  38בהתאם לתקנה    באותו תאריך   ושלושה חודשים שהסתיימשישה  ניירות ערך  ד' לתקנות 

 1970-ומיידיים(, התש"ל

 

בספטמבר    30על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום    2021בנובמבר    28החשבון המבקר מיום  דוח סקירה של רואה   .5

 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  2021

 

בספטמבר    30על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום     2021בנובמבר    28דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום   .6

לתקנה  ולתק  2021 בהתאם  תאריך  באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  תשעה  של  )דוחות  38ופות  ערך  ניירות  לתקנות  ד' 

 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 2021 בדצמבר 31של החברה ליום  הדוחות הכספיים המאוחדיםעל   2022 במרץ 29של רואה החשבון המבקר מיום  חוות דעת .7

 באותו תאריך.ה שהסתיימ  ולשנה

 

  ולשנה  2021 בדצמבר 31כספי נפרד של החברה ליום  דוחעל   2022 במרץ 29של רואה החשבון המבקר מיום  וות דעתח .8

 . 2010-ע(, התש" כספיים שנתייםבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות , באותו תאריךה שהסתיימ
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פרטים נוספים על התאגיד



1   - ד
 

   פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
 

 2-004432-52: מספר חברה ברשם       קבוצת דלק בע"מ :שם החברה

 

            2021בדצמבר  31 :תאריך הדוח על המצב הכספי

 (9)תקנה 

 

 2022 במרץ 29 :תאריך הדוח התקופתי

   

 הערכת שווי  :ב'8תקנה 

  

 באיזורוהפקת נפט וגז  יבה מזומנים "נכסי פיתוחנמ ידההמיוחס ליח דת ערך מוניטיןריי בחינת .1
  .הצפוני יםאיזור הבהים הצפוני" ובחינת ירידת ערך נכסי נפט וגז 

 

 מוניטין ערך ירידת לבחינת מאוד מהותיות שווי הערכות הקבוצה ביצעה 2021 בדצמבר 31 ליום
הצפוני" ובחינת ירידת ערך  יםה רבאיזוקת נפט וגז "נכסי פיתוח והפ םמזומני מניבה ליחידה המיוחס

 לדוחות מצורפת כאמור השווי הערכותהכלכלית הכוללת את  העבודה. צפוניהבאיזור הים נכסי נפט וגז 
 .הקבוצה

 :זו כלכלית בעבודה המפורטים עיקריים נתונים להלן

 פירוט נושא 

 רמואכ המוניטיןה מיוחס ימניבה מזומנים אל קביעת סכום בר השבה של יחידה :ההערכה נושא זיהוי
 סי הנפט והגז באיזור הים הצפונינכוקביעת סכום בר השבה של 

 2021 בדצמבר 31 :העבודה עיתוי

 סמוך ההערכה נושא שווי
 אילו ההערכה מועד לפני
 החשבונאות כללי

 פחת לרבות, המקובלים
 מחייבים היו לא, והפחתות

 בהתאם ערכו שינוי את
 :השווי כתערהל

 נטיוולר לא

 קבענש הרכההע נושא שווי
 :להערכה בהתאם

הים  באיזורבר ההשבה של יחידה מניבה מזומנים "נכסי פיתוח והפקת נפט וגז  סכום
 דולר ארה"ב. מיליוני 3,150-בכ הצפוני" אליה מיוחס המוניטין הוערך

 רלדו מליוני 4,313-כב הוערך נפט והגז באיזור הים הצפונינכסי הבר ההשבה של  סכום
 ביטול 2021החברה בשנת  רשמה כאמור ההערכה בסיס על .("חש מליוני 13,413 -)כ

 בסךלבעלי מניות החברה )נטו ממס(  המיוחס  ברווחאשר הסתכמה  נכסיםירידת ערך 
 .ש"ח( מליוני 653 -)כ דולר ארה"בש"ח.  מליוני  166-כ של

ה נשהי (לשעבר (Kroll Advisory Limited Duff & Phelpsבוצעה על ידי העבודה :ואפיוניו המעריך זיהוי
 נוסדה החברההעולם.  מדינות 28-ב עובדים 3,500-יותר מ הונהמ ,בליתגלו יעוץ חברת

 50%-כ, כולל לקוחות של רב למספרמספקת שירותי ייעוץ  והיא, 1932בשנת 

היתר . החברה מספקת מגוון שרותי יעוץ, הכוללים, בין S&P 500 ברשימת מהחברות
ווי של הש כותת הערצווים ורכישות. גמיזו םבתחו ויעוץ ותי מס,ות שווי, שרהערכ

הפיננסי, כולל  היעוץעובדים מקצועיים ומומחים בתחום  1,200מעל  החברה מונה

 . שווי הערכות ביצועמוחשיים ו בלתי, בחינות ירידת ערך מוניטין ונכסים PPAביצוע 
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 פירוט נושא 

 או למתוה בלתי נהגותתה שללמקרים  שווי, פרטההתקשרות עם מעריך ה כתבפי  על
. כמו כן, החברה טרחתו שכר לגובה מוגבלת ויותאחר, יווהש מעריך מצד אהנהו

צד  מתביעת כתוצאה לושייגרם  נזקהתחייבה לשפות  את מעריך השווי בגין כל 
ישירות  הנבע התביעה כי מוסמךקבע בית משפט  בהםשלישי, למעט המקרים 

 . השווי יךרמע דצמ הנאהו או תכוונמ ת בלתי הולמתנהגוה, התחמור תמרשלנו

 שמעריך רכהההע למוד
 :לפיו פעל השווי

 .מזומנים תזרימי היוון

 ביצע שלפיהן ההנחות
, ההערכה את השווי מעריך

 :ההערכות למודל בהתאם

ההנחות העיקריות בבסיס הערכת השווי כוללות תחזיות ההכנסות וההוצאות 
ה אינפלציעור ישוגז ו י נפטמחיר תה, תחזיות וקצב הפקתר, בכמויבהתחשב, בין הי

 מזומנים תזרימי היוון בשיטת השווי מעריך השתמש השווי בקביעתק. ילות סעלויוו
במחירי נפט מסוג ברנט  9.50% של מס אחרי ניכיון שיעור של בחשבון הבאה תוך

 דולר 71-, כ2023בשנת דולר לחבית  69-, כ2022דולר לחבית בשנת  76-עתידיים של כ
ובמחירי גז  2026 חבית בשנתדולר ל 74ומגיעים עד למחיר של  2024לחבית בשנת 

פני  68, 2023פני ליחידת חום בשנת  99, 2022פני ליחידת חום בשנת  164עתידיים של 
 .2026פני ליחידת חום בשנת  56-ומגיעים עד ל 2024שנת ליחידת חום ב

 
 

 וןפירעמועדי  יפהתאגיד ל חייבויות שלדוח מצבת הת :ד9תקנה 

ל ת שיבויובדבר מצבת ההתחי ידוח מייד רסום דוח תקופתי זה, מפרסמת החברהיל לפבמקב   

י בלתמהווה חלק הפירעון, הלפי מועדי ת המאוחדות בדוחותיה הכספיים, והחברו החברה

 רד מהדוח התקופתי.נפ

  םלכל אחד מהרבעוניגיד התא כולל שלעל הרווח התמצית דו"חות  :א10תקנה 

 לדוח זה. המצורף התאגיד(, )דוח הדירקטוריון על ענייני 'ון בפרק בלחלק הראש 3אה סעיף ר

 ניירות ערך  בתמורת שימוש :ג10תקנה 

 :החברההנפקה של מניות  

)לרבות  גילות של החברהר ותמניהנפיקה החברה  2021 ואוקטוברגוסט , אואפרילים דשחוב

הקצאה פרטית ביצעה  וכן אחת.נ. כל ש"ח ע 1בנות  , רשומות על שם,ניות(ציה למי אופכתב

לסך הנפקת המניות כאמור הסתכמה  בגין ברוטותמורה ה .2021סט אוגו בחודש יותשל מנ

    .(בי אופציות של החברה למניותה ממימוש כתתמורה שנבע כולל) ש"ח נימליו 175 -של ככולל 

 : ח חדשותהנפקה של סדרות אג"

 יולי שדובחו ה'()סדרה לה דרת אגרות חוב חדשס רהחברה לציבו ההנפיק 2021 יוניודש חב

סה"כ  הרחבת הסדרה.בדרך של  פרטית(ות הקצאה רב)לנפקה ביצעה ה 2021 מברובונ

 .'(החוב )סדרה ל אגרות ע.נ 837,299,000 הנפיקה החברה 

 '(ו)סדרה ל נוספת הדשת חוב חאגרודרת ס החברה לציבורהנפיקה  2021 אוקטוברבחודש 

 קה החברה הנפי "כסה הסדרה. הרחבתבדרך של  תפרטיהקצאה ביצעה  2021 דצמבר ובחודש

 .'(וחוב )סדרה לאגרות   ע.נ 429,249,000

דרה לה' וסדרה לו' לרבות הרחבות הסדרה ת החוב סהנפקות של אגרוה התמורה ברוטו של

 .ש"חני יומל 1,274 -כשבוצעו, הסתכמה לסך של 

 :תמוש בתמורת ההנפקויש

של החברה  רות החובאגסדרות עון רברה לפיהח תשמש אתשימשה ו תותמורת ההנפק

 .אות שוטפותם הוצולתשלו
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 שלו.  תהותיומהוהכלולות הקשורות החברות , ב הכספי בכל אחת מחברות הבתת של התאגיד בתאריך הדוח על המצעושקהה רשימת :11תקנה  

  הרדי החבפן ישיר על יבאוהמוחזקות  תוילפעת רוחב

מספר נייר ערך  שם החברה
 בבורסה

ב ך נקורע ני"עג סו
 לני"ע

ות מכ
ע"נ/יה"ש 

ת המוחזקו
 ע"י הקבוצה

 %
החזקה 

 בהון

% 
 הזקהח

 בעההצב

 

סך ההשקעה 
לתאריך הדוח על 

 המצב הכספי 
 )מיליון ש"ח(

שער בש"ח של 
ני"ע בבורסה 

על  חיך הדובתאר
 הכספיב המצ

 "חאג ,הלוואותת היתר
ית ריב ת)לרבו ושטרי הון

בדוח על המצב  לקבל(
 (חליון ש")מיי הכספ

 - - 790 100 100 1,100 ש"ח 0.01 מניות רגילות - בע"מ רוליוםפט דלק

 29 - 32 100 100 10,000 ש"ח 0.1 ת רגילומניות  - ( בע"מ2011ים מעגן ) קדל

  - 2,707 100 100 5,143,529 חש" 1 ותרגיל מניות 565010 "מערגיה בדלק מערכות אנ

 - 6.72 414 5.06 5.06 005,477,59 -  "שיה 475020 (1) בלתגשותפות מו - ינרג'מד א-ניו

 - - 18 100 100 1,000 - - - (2מוגבלת ) שותפות -( 2012)דלק השקעות פיננסיות 

DKL Investments Limited  (3) - 3,220 - (512) 100 100 10,000 € 1 מניות רגילות 

 - - (33) 100 100 100 ש"ח 1 ותילגמניות ר -  בע"מ תיותק תשדל

 254  (259) 100 100 100 - יה"ש - שותפות מוגבלת דלק תחנות כח

  "(דלק אנרגיה" )להלן: בע"מ אנרגיה דלק מערכותעלות מלאה, בבחברה קת גם באמצעות זחומ (1)
 ה.ת של החבריומנ 586,422 -כבותפות הבת שזיקה ום הדוח מחוסמוך למועד פרס 2021 בדצמבר 31ום יל(  2)

  ."(איתקה" )להלן:  Ithaca Energy Limitedממניות  100% בעקיפין מחזיקה חדופרסום ה סמוך למועדו 2021דצמבר ב 31ליום ( 3)
 
 

 (וליוםדלק פטר, DKL, ל התאגיד )דלק אנרגיההמוחזקות על ידי חברות בשליטתו שת תיומהו תורחב

  ט וגז בע"מ(. )כולל אחזקות החברה דרך חברת אבנר נפ 54.7%כ לת הינהגבמוג'י שותפות מד אנר-ניובפין בעקין ות של החברה במישירההחזקה הכולל .אנרגיהדלק ות באמצע ,31.12.2021 נכון ליוםה ניה זקהההח (1)

רך מספר נייר ע שם החברה
 הסרבבו

כמות ע"נ/יה"ש  ערך נקוב לני"ע ני"עג סו
המוחזקות ע"י 

 הקבוצה

קה החז% 
 ןובה

 זקהח%ה
 צבעהבה

סך ההשקעה 
על וח הד לתאריך

ספי הכ בהמצ
 ון ש"ח()מילי

 לש ש"חשער ב
בורסה ע בני"

בתאריך הדוח על 
 המצב הכספי

תרת ההלוואות )לרבות י
 דוח עלריבית לקבל(  ב

 י ספהמצב הכ
 ש"ח()מיליון 

 - 6.72 2,424 49.12 49.12 576,521,467 - יה"ש 475020 (1שותפות מוגבלת ) - מד אנרג'י-וינ

 1 - 140 25 25 2,837,160 ש"ח 1 גילותמניות ר -  (2) בע"מ אליתחברת הדלק הישר -"דלק" 

 - - 133 25 25 2,837,160 ש"ח 1 תגילור מניות - (3) בע"מ  דלק ישראל נכסים )ד.פ.(

 Ithaca Energy Limited. - 

 

 100 - 3,081 100 100 64,097,908,167 דולר ארה"ב 0.1 מניות רגילות

 Delek GOM Holdings LLC(4) - 230 - (227) 100 100 10,000 דולר ארה"ב 1 רגילותות מני 

 - - (72) 100 100 1,001,000 ח"ש 1 ילותת רגמניו - (5ע"מ )על לוייתן במלוג דלק ת
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  ."(רוליוםטפדלק " להלן:) ם בע"מדלק פטרוליובאמצעות חברה בת בבעלות מלאה, קה הינה ההחז (2),(3)

 . DKL Investments Limitedמוחזקת על ידי  (4)
 .התאגידסקי ע תיאור קבפר לעיל )ב(1.7.17סעיף  ראום וספיים נרטלפתן, לויייקט לקבלת תמלוגי על מפרוית כויובשעבוד של ז בטחההו תןייודלק תמלוג על ל .רגיהאנ דלק באמצעות, 31.12.2021נכון ליום ה הינ זקהההח( 5)

 

 

  הדוחבתקופת  ותותימה וכלולות קשורות רותבחב ,בנות -תבחברו תקעושבה םויישינ :12נה  קת

 וימהות השינ תאריך השינוי
 

 שם החברה
 

 ה תמור ך נקוב לני"ערע סה"כ ערך נקוב סוג המניה מס' המניה בבורסה

 ש"חן מליו 50 -כ ח"ש 1 756,501 ותליגת רוימנ - "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ  מכירה 14.2.2021

 ח"שון מלי 25 -כ ש"ח 1 378,364 ותגילת ריומנ - "מ"דלק" חברת הדלק הישראלית בע  מכירה 24.3.2021

 ש"חמליון  37.5 -כ ש"ח 1 567,432 ותגילת ריומנ - ע"מלק הישראלית ב"דלק" חברת הד (1) ירהכמ 23.6.2021

 . מורההת תרתלום ישת גדנכם לרוכשי ורעבוהו פקדו בנאמנותוהן המניות של דלק ישראל מהו 5%, ("דלק ישראל" )להלן: שראלית בע"מיה"דלק" חברת הדלק  מכירתלכם סהקבוע בבהתאם ל( 1)

 .תיאור עסקי התאגיד קפרב ילעל 1.9 סעיףראו ראל חזקות דלק ישאהעסקה למכירת  בדברספים ים נולפרט

 

בדצמבר  31ום בי התיימנה שהסכספי לשמצב הן לתאריך הדוח על ההת התאגיד מנסוכהו וכלולות תורקשו, רות בנותקי של חבכולל והנה חוהרו :13תקנה 

  ."ח(וני שמילי) 2021

 ברה מ:בח קבלוהכנסות שהת )הפסד( כולל לשנה וחרו הרווח )הפסד( נקי לשנ שם החברה

ס וחמי
עלי לב

מניות 
 החברה

מיוחס 
 ילבעל

ות יוזכ
 המיעוט

מיוחס 
לבעלי 
מניות 

 הרהחב

י עלס לבמיוח
ות זכוי

 מיעוטה

 דמי ניהול ריבית דיבידנד

 םעד יו
31.12.2021 

עד   1.1.2022מיום 
 הדוח םפרסוועד מ

עד יום 
31.12.2021 

עד  1.1.2022מיום 
 מועד פרסום הדוח

עד יום 
31.12.2021 

עד מועד פרסום  1.1.2022 מיום
 הדוח

 - - - - - 111 611 723 660 732 דלק מערכות אנרגיה בע"מ

 - 1.2 - - 131 385 - 1,352 - 1,308 שותפות מוגבלת - מד אנרג'י-וינ

 - - - - - 38 - 94 - 94 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ 

 - - - - - - - 127 - 127 )ד.פ.( בע"מ דלק ישראל נכסים

 - - - - - - - (17) - (17) (1)דלק תמלוג על לוייתן בע"מ 

Ithaca Energy Limited. 1,535 - 592 - - - - - - - 

 )ב( לעיל בפרק תיאור עסקי התאגיד.1.7.17לפרטים נוספים ראו סעיף לת תמלוגי על מפרוייקט לוייתן, בחברה בת בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אשר הובטחה בשעבוד של זכויות לק (1)
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 הפסקת מסחר ומועדי וסיבות סחרשנרשמו למ ךות ערנייר –סה מסחר בבור :20 תקנה

  :למסחר ורשמע שנני"     

 .7.4.2021מיום  דוח הצעת מדףף ותשקירה על פי שהנפיקה החב ע.נ ש"ח 1נות רגילות בת יומנ 63,400 רשמו למסחנר 8.4.2021ביום  -

 .23.6.2021מיום  מדף דוח הצעתף וקיתש רה על פישהנפיקה החב, (לה)סדרה וב ע.נ אגרות ח 517,806,000ר שמו למסחנר 28.6.2021ביום  -

 .29.7.2021מיום  דוח הצעת מדףף ותשקירה על פי שהנפיקה החב, (להרה )סדע.נ אגרות חוב  253,000,000 רמסחלשמו נר 1.8.2021ביום  -

ח הצעת ודו שקיףברה על פי תהחקה שהנפי(, 13כתבי אופציה )סדרה  47,266 -וח ע.נ ש" 1מניות רגילות בנות  189,064 מו למסחרנרש 8.8.2021ביום  -

 .5.8.2021ום ף מימד

 .5.8.2021מיום  בהתאם לדוח מיידי על הקצאה פרטית הנפיקה החברהש"ח ע.נ ש 1נות ילות במניות רג 85,200נרשמו למסחר  10.8.2021יום ב -

תשקיף ודוח  ה על פיהחבר השהנפיק(, 14רה )סדיה כתבי אופצ 82,260 -ו"ח ע.נ ש 1נות גילות בות רמני 287,910 נרשמו למסחר 14.10.2021 וםבי -

 .13.10.2021ום יעת מדף מהצ

 .24.10.2021ם דף מיו(, שהנפיקה החברה על פי תשקיף ודוח הצעת מוע.נ אגרות חוב )סדרה ל 360,000,000 למסחר נרשמו 26.10.2021 יוםב -

 .7.11.2021מיום  תעל הקצאה פרטי לדוח מיידי םאבהתרה שהנפיקה החב(, הלע.נ אגרות חוב )סדרה  66,493,000סחר רשמו למנ 10.11.2021ביום  - -

 .12.12.2021מיום  יתה פרטעל הקצא וח מיידיבהתאם לד (, שהנפיקה החברה וע.נ אגרות חוב )סדרה ל 69,249,000 נרשמו למסחר 13.12.2021 יוםב -

 :סקות מסחרפה

ות כספיים דוחום רסגין פבות בסחר קצומ ותהפסק טלמע הרל החבערך שה רותייבנר לא היו הפסקות מסח ווחת הדי, בשנהחברהידיעת למיטב  -

 עות החברה.והוד
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  תשלומים לנושאי משרה בכירה )באלפי ש"ח(: :21תקנה 

שר או יטתה,בשלד שתאגיאו ב חברהנושאי המשרה הבכירה ב ם מביןולים הגבוהיאחד מחמשת בעלי התגמל לכ 2021נו בשנת יתשנם יגמולתהט לן פירוהל (:1)א() 21

 ים באלפי ש"ח: כספיבדוחות הכפי שהוכרו  גיד שבשליטתהאבת או בחברה שר עם כהונתובק נו לונית

           

 

 

 

 

 

 "כהס םבור שירותיתגמולים בע פרטי מקבל התגמולים
 קףהי דיקתפ םש

 משרה
שיעור החזקה 

 ון התאגידבה
 מענק ולדמי ניה שכר

 
וסס ם מבלותש

 תמניו
 

 אחר

 'יגרמד אנ-ניוכ"ל מנ  (1) אבו יוסי
 7,706 449 809 9863, - 2,462 - מלאה גבלתומשותפות 

 
 (2) יוסי גבורה

 

פים של נכ"ל הכסכיהן כסמ
שותפות  מד אנרג'י-וני

 מוגבלת
 31.12.2021עד ליום  

 4,064 - - 1,775 - 2,288 - מלאה

 
 (3) גלעד מאירסון

 

 יון יו"ר דירקטור
  Ithaca 

 Energy Limited  
 

 4,001 - - 1,778 - 2,223 - מלאה

 
 (4לס )ן ועיד

 3,318 352 - 480 - 2,485 - אהלמ  רהבחמנכ"ל ה  

 
 (5) ביל דונט

Bill Dunnett 
 Ithaca של כמנכ"לן כיה

Energy Limited  
  20214.20.יום עד ל 

 2,593 - - 926 - 1,667 - אהלמ
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נו ניתתגמולים לה לעיל ושהבטבים רטפומנו עם השלא נמ ,המשרה הבכירה בחברושת נושאי הלכל אחד משל 2021שניתנו בשנת  להלן פירוט התגמולים      (:2)א()21

 :חש" פיאלב ים,בדוחות הכספי כרוחברה, כפי שהום בקשר עם כהונתם בלה

 סה"כ בעבור שירותיםם ליותגמ םוליגמהתקבל פרטי מ
 קףהי תפקיד שם

 המשר
שיעור החזקה 

 תאגידבהון ה
  מענק לוהני דמי שכר

 

ם לותש
 מבוסס מניות

 אחר

 (6) לסטי גב 
 

 טוריוןהדירקיו"ר 
 

  2,589  194   368   2,028 0.04% מלאה

  
 (7)תמיר פוליקר 

 
משנה למנכ"ל ומנהל כספים 

  ראשי 
  2,317  148   335 1,834 - - מלאה

 (8) ןליאורה פרט לוי

 
עצת משפטית יוכיר, "ל בסמנכ

 חברהראשית מזכירת ה
 

  1,970  165   272   1,533 0.01% אהלמ

        

שנתנו בחברה שירותים  , בקשר עםלעילאות מפורטים בטבלרה, שלא נמנו עם החבב ןייהענלי מבעלכל אחד  2021שנת בנו יתשנלהלן פירוט התגמולים  :(3)א()12
 ש"ח: באלפי יטתה,דים שבשלובתאגי

 מוליםגת םרותיר שיבום בעתגמולי םהתגמולימקבל טי רפ
 םיחרא 

 סך הכל

 קףיה ידקפת שם 
 משרה

 רושיע
 החזקה

בהון 
 התאגיד

ם לותש מענק שכר
 וססבמ

 מניות

 דמי
 ניהול

דמי 
 ץעויי

 גמול אחר להמע
 ריםדירקטו

טור ובעל השליטה רקדי (9)יצחק שרון תשובה 
 חזר)ה 50 - - - - - - - - בחברה

 50 - - אות(צהו

 (10אלרואי ) שרוןת מיכר
 31.5.2021יום עד ל כיהנה

  בחברה דירקטוריתכ
 

- - - - - - - - - 100 - 100 

 318 - - - - - - - - - - (11) זאודי אר
- 

318 

רוני : י תלוידירקטור בלת
 214 - - - - - - - - - - (12) מילוא

- 
214 

 דירקטורים
: שמעון דורון ורותי חיצוניים

 (13) דהן פורטנוי
- - - - - - - - - - 583 

- 
583 
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  המשך – 21 נהקת

  :ים שבטבלאותהערות לנתונ

 "(הכללי ותף"השאו הול" ני מד-וניבע"מ )להלן: " מד אנרג'י ניהול-וינכמנכ"ל  מכהן - ואב יסומר י  (1)

 . 1.4.2011 ל מיום( הח100%מלאה )ף של משרה יקבה

 )להלן: לתפות מוגבתוש -אנרג'י  מד-של ניו ותאסיפת בעלי יחידות ההשתתפה אישר 10.7.2019ביום 

 0.4.202431ליום ועד  .0195.21 מר אבו החל מיוםל םמעודכני הסקוהע התנאי כהונ "(השותפות"

ו של מר סקתוהעכהונתו  יכך שתנא "(2019תנאי ")להלן:  ותפותשל הש גמולבהתאם למדיניות הת

 (100%ברוטו ) אלפי ש"ח 163 -כ של סך לע מדעול מר אבו ששי דרו החוכש מן:כדלקאבו הינם, 

ווים נאים הנללת לצרכן(. מר אבו זכאי םלמדד המחירי התאםודשים בח 3)השכר מתעדכן מדי 

פרשות ם; הנהליו/או לביטוח מ סיהפנ פרשות לקרןבכלל זה: הם בקרב מנהלים במשק ומקובליה

ידי -ולם עלשולם וממגב רכב שווי השימוש) כברדה; עבושר כובדן למות; ביטוח אוקרן השתל

ת ים וכיוצ"ב(; השתתפונואינטרנט, עיתרי, ן סלולאבהוצאות תקשורת )טלפו יאה; נשעסיק(מה

 ראה; דמי מחלהי הב; דמ(חופשה מיי ת לפדיון)לרבות זכאו תשה שנתית; חופמקצועיהשתלמות ב

 14ל סעיף ום עו חתינה מר אבו 2016 סכםהועד ממ החל) וריםפיצויי פיט אות;וח בריין; ביטפי ד-על

ם הינזכאי החל ממועד זה  אויטורים להם הי הפך פיצוי, ולפיכ1963-תשכ"גהם, ורייצויי פיטפלחוק 

ותף לוי תפקידו בשך מילצורבמסגרת ו שותף הכלליהחזר הוצאות אש"ל מה אמור(;החוק כפי -על

י כאי לשיפויטוח וזכן, נכלל מר אבו בהסדרי ב. לשראליחוץ הוצאות נסיעה מת בגין י, לרבוהכלל

עסקה כם הההס תקופת במהלך לנדריתשנה ק שנתי בכלוס לבונ זכאי והינו הרשושאי מלנ טורופ

 לוהכ ענק פרישה,למו ותהסתגל נקלמע יזכא ו, יהאתקהעס סיוםבמקרה של  .פעמי ס מיוחד חדובונו

 .תגמולה אם למדיניותבהת

 סכנ שר)אטום נאיחידות פ 2,742,231 ,20192תנאי ת סגרבמ ,השותף הכללי למר אבו העניקף, וסבנ

 )להלן  (בשותפותגבל ות השותף המובזכוי תתפותות השה זכת המקנפויחידת השתת אהו ןיס שלהסהב

 אשונהנה הרמהאשר בשלוש מנות, כ 3תבשלנהנטום הפאיחידות  ."(םידות הפאנטוחי: "בסעיף זה

 וםבי תבשילית מנה השליש, וה1.6.2021ביום  הבשילה שניההמנה ה, 1.6.2020ביום הבשילה 

לה של אותה וש החל ממועד ההבשלמימ ניתנתלת הכולילה ות בחבהכלול . כל אחת מהמנות1.6.2022

 ידותשל יח מחיר המימוש .(1.6.2023 :ישית )קרילהש המנשל ה הבשלהעד הה ממומנה ועד לחלוף שנ

ח ש" 11.89 -והשנייה;  הח למנש" 11.33הראשונה;  למנהש"ח  10.79ניות עומד על נטום העדכהפא

אנטום כלי של יחידות הפרך הכללי, העתף הכלשקיבל השו פי הערכת שווי-על ית.ישהשל למנה

  (.בינומי ודלמ פי-על בשחו)ש"ח ון ילמי 1.2-של כלסך  תכםסה 31.12.2021העדכניות ליום 

בחודש יוני  ,כמו כן .2020 תנש"ח בגין י שאלפ 2,200מענק שנתי בסך של  קיבל מר אבו 2021 נתשב

משכורות  5ק מיוחד בגובה של ת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי למר אבו מענועדאישרו  2021

 , כאשרלמצריםוויתן מאגר לי מאלפי ש"ח,  בגין תחילת הזרמת גז טבע 808ך של חודשיות ברוטו, בס

התגמול( תשולם בכפוף ק המיוחד עד לגובה משכורת חודשית ברוטו )תקרת מדיניות המענ יתרת

המיוחדת של בעלי יחידות  אישרה האסיפה הכללית 31.10.2021ביום בנוסף,  .שיםרים הנדרושלאי

 ר עסקת מכירתאישופוף לכי בכ הכללי()לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון השותף ההשתתפות 

                                                           
ידי האורגנים -שתנאיו אושרו על 6201הקודמים של מר אבו היו מעוגנים בהסכם העסקה מחודש יוני  סקתווהעתנאי כהונתו  1

   "(.2016ם הסכלהלן: ") תפוהשותהמוסמכים של 
 .אי מימושןקב , עקעופ 2016מסגרת הסכם אבו ב למר שהוקצונטום יחידות הפא 2
קטוריון, לאשר האצה של תקופת ההבשלה בהתאם לתנאים שנקבעו הדירל ומוהשותף הכללי יהיה רשאי, בכפוף לאישור ועדת התג 3

 של השותפות. ניין זה במדיניות התגמוללע
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 -יות ברוטו, בסך של כמשכורות חודש 6למר אבו מענק מיוחד נוסף בגובה של  תה, יוענקמר ולהשלמת

דום ולהשלמת תו המיוחדת לקיממדיניות התגמול של השותפות, לאור תרומבחריגה ,  אלפי ש"ח 976

 .ידי השותפות-העסקה, אשר שולם על

כמשנה למנכ"ל בשותפות גבורה  רמכיהן  .202131.12יום ועד ל .2012719.החל מיום  – יוסי גבורהמר  (2)

( 90%)השותפות  שאו, נ, ובהתאמה(משרה 10%בהיקף של ) כללימשרה( ובשותף ה 90%)בהיקף של 

אלפי ש"ח  125 -של כ ד על סךעמשכרו החודשי של מר גבורה  .עסקתו( בעלות ה10%) והשותף הכללי

היה עסקתו י הבהתאם לתנא רים לצרכן(.ם בהתאם למדד המחיודשיח 3 ברוטו  )השכר מתעדכן מדי

יונית, פנס ניתלתכת מלאות ושובלים, קרן השתלמות, הפרזכאי מר גבורה לתנאים סוציאליים מק

רכב ל היה זכאי , ימי מחלה ודמי הבראה. בנוסףן ימי חופשה(זכאות לפדיו חופשה שנתית )לרבות

כמו כן,  ימוש ברכב.הכרוכות בש בכל ההוצאותשיאה לי ונכמקובל במעמדו בשותפות ובשותף הכל

משרה, שאי לנוור שיפוי ופט ון הכללתו בהסדרי ביטוח,זכאי מר גבורה לתנאים נלווים נוספים, כג

שיאה בעלויות השימוש הסביר בגינם, מנוי לעיתון ן סלולארי ונומכשיר טלפו החזקת קו טלפון ביתי

אש"ל בהתאם חזר הוצאות י תפקידו, החזר הוצאות לצורך מילויומי לפי בחירתו של מר גבורה, ה

וביטוח  פואיר רסק , בדיקותתותתפות בהשתלמויות מקצועילנוהלי המעסיק כפי שיהיו מעת לעת, הש

בונוס שנתי, בגין השנה הקלנדרית למידי שנה היה זכאי מר גבורה  בון המעסיק.ריאות פרטי על חשב

יוחד חד פעמי וכן בונוס מבאותה שנה  חודשים 3המעסיק לפחות ידי -הקודמת, בתנאי שיועסק על

ההעסקה סכם ל המכיכמו כן,  .של השותפות יניות התגמולומענק חתימה/שימור, והכל בהתאם למד

קיבל מר גבורה  2021בשנת  חודשים. 3חרות לתקופה בת ניית אי תסודיות ותעל רה הוראות בדבר שמי

 שנתי למנכ"לבי הבונוס הכנגזרת מרכי, וזאת 2020בגין שנת  אלפי ש"ח 875מענק שנתי בסך של 

 17.11.2021 ביום ות.השותפ"ל כנבורה את תפקידו כמשנה למסיים מר ג 31.12.2021ביום . תשותפוה

את התקשרות השותפות והשותף הכללי עם מר  השותף הכללי, וןדירקטוריאישרו ועדת התגמול ו

י ש"ח, אלפ 875של  בסך 2021נת ורה בונוס שנתי בגין שגבורה בהסכם פרישה לפיו יקבל מר גב

 .תפותלשו ץומר גבורה לתת שירותי ייעכם ייעוץ אשר במסגרתו ממשיך בהסהתקשרות ו

 20תקה החל מיום של איתקה. כיהן גם כמנכ"ל אימכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל  – עד מאירסוןגל רמ (3)

אלפי  450נתי של מר מאירסון מאיתקה הינו . שכרו הש2021בדצמבר  31ועד ליום  2021באפריל 

 DKL Investment Limitedאיתקה אלפי ליש"ט מחברת האם של  50ליש"ט ועוד שכר שנתי של 

יקול דעתו ון זכאי לבונוס שנתי על פי שן כמנכ"ל ודירקטור. מר מאירס"( בה הוא מכהDKL"ן: )להל

נלווים כמו ביטוחים והחזרי הוצאות,  של דירקטוריון איתקה. כן זכאי לקבלת תנאים סוציאליים

יות נממ 0.2%סכם אופציות בגין בהתאם לתנאים המקובלים למנהלים באיתקה. למר מאירסון יש ה

. בנוסף, 2020אלפי ליש"ט בגין שנת  400סון קיבל בונוס שנתי בסך של מר מאיר 2021ת בשנה. איתק

הקצאת  עםבמזכר עקרונות בקשר  2022התקשרה עם מר מאירסון בחודש מרץ  DKLחברת בת של 

"ב הרמיליון דולר א 1בסך של  סומות לפי תוכנית הונית חדשה בתאגידי איתקה, ומענק שנתימניות ח

ות למענק אפשר, וכן 2022"ב עבור שנת מיליון דולר ארה 1תי בסך של וכן מענק שנ 2021 שנתעבור 

 . כספי מיוחד חלף התוכנית ההונית באירועים מסוימים

רה ן החבקה בים העסלהסכ בהתאם. 2020בינואר  1יום החל מ "ל החברה,כמנכמכהן  – עידן וולסר מ (4)

מר וולס רה, ל החבש יםהמוסמכ גניםידי האור לע אושרכפי ש ,2020 בינואר 1 מיוםלבין מר וולס 

ובה, תי קצפה בלינה לתקוההתקשרות הפי ההסכם, -ה. עלאבהיקף משרה מל החברה,כ"ל נמכ מכהן

ודעה ת, בהבכל עסיום לכלל ר העבודה ביא את קשלה שאירם דדיצמהד . כל אח1.1.2020 ביום החלהש

ענק מל"ל המנכ איזכא דה יההעבו ום קשריסשל ל מקרה כב ודשים.ח 6אש של מוקדמת בכתב ומר
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הודעה ופת הו בתקבודתאית לוותר על עברה רש)ברוטו(. החות חודשיות כורמש 6ל שגובה ב הסתגלות

לו גיעה יתה מה שהיאת התמור לם למנכ"לשתשבד ובללתר, לא הודעבאת קשרי ה ולסייםוקדמת מה

סך של על  חהדולמועד  ךוסממד ל עוכ"מנה וטו שלרב שיהחוד שכרה. דמתין תקופת ההודעה המוקבג

 בהתאםויעודכן  2019בר דש דצמודד חמעלה בלבד( למכלפי ד )צמוס יבסכר הש. שלחודח "שאלפי  163

בל נלווים לשכר, כמקו םיותנא הטבות, ייםהמנכ"ל זכאי לתנאים סוציאל .םלושה חודשילשאחת 

שה הפר יה,פנסאו קרן /ו מנהלים טוחלבי הפרשה תובלר ול,גמיות התינמדובהתאם לרה לים בחבלמנה

ות רוכת הכונשיאה בכל ההוצאו ום מס מלא(בגיל) למעמדו ב בהתאםרכ תד, העמתמולקרן השתל

, דמי ה שנתיתנט, עיתונים(, חופשרט, אינלולריס פוןתקשורת )טלנשיאה בהוצאות  ימוש בו,בש

וח ביטהסדרי ה תחהיכלל תן לוכ הג בחברוהנם להתאב לשיפוית בופטור והתחיי אי לכתבי, זכבראהה

ת לרבוורך מילוי תפקידו, במסגרת ולצת אווצהחזר הלן זכאי . כהרה בחברמשם לנושאי בלימקוה

י יקבע מדשנתי שיכן זכאי לקבל בונוס  . כמושראל(ליוץ ת נסיעה מחכללן בגין הוצאואש"ל )ב ותוצאה

ועדת  האישר 2021 ייולדש בחו ל.גמותניות הידמות וראלהבהתאם ה ידם ניתנים למדפי מדדי ה עלשנ

 כי יצוין .ש"ח אלפי 480 -של כ ת בסךשלוש משכור לבגובה ש מיוחדמענק  סולומר ללהעניק  תגמולה

בהתאם לתכנית התגמול  2019 אלפי ש"ח בגין שנת 600מענק בסך של  לסוו למרשולם  2021בשנת 

 ניות התגמולים אודות מדינוספטים רלפ .2019ת נשך מהלף בבתוקיתה השה רהחבשל הקודמת 

וולס  לא שולם למר .2020לשנת  של החברה וח התקופתילפרק ד' בד 21בתקנה  ן לראותיתהקודמת נ

 דירקטוריון החברה שריא ,2021לשנת  במועד אישור הדוח התקופתיכי  יצוין .2020בגין שנת מענק 

אלפי  1,421 -כ של תגמול בסךה יתכנום לתאתמענק שנתי בה ,לאחר אישור וועדת התגמול ,מר וולסל

שיובא לאישור  ,ש"חאלפי  2,600 -של כ בסך מענק מיוחדכן אושר למר וולס ו 2021ח בגין שנת "ש

 .לית של החברההאסיפה הכל

, עת 2021פריל בא 20 וםעד ליו 0202באוגוסט  24החל מיום איתקה  "לכמנככיהן  - ונטביל דמר  (5)

דירקטור כיהן גם כ טמר דונ .2020בנובמבר  19יום מ בודההסכם עח כמ, ת מחלהיציאתו לחופש

היה הוא ו ט"ליש אלפי 500 ל סכום שלד עעמ טדונשל מר שנתי ה שכרו בנות שלה.ברות הבאיתקה ובח

ם אינתל זכאיהיה  טדונמר . איתקהשיקול דעתו של דירקטוריון ל שנתי בהתאםס נוזכאי לבו

מענק  טסדונמר שולם ל 2021בשנת  .ים באיתקהלנהלמל קובכמ תואחזר הוצוה חיםיטוב ,סוציאליים

  . טס נפטרדונמר  2021דש ספטמבר חוב ."טלישאלפי  208 -של כשנתי בסך 

ידי -עלשאושר  העסקלהסכם ה בהתאםהחברה פעיל של ירקטוריון יו"ר דמכהן כ - מר גבי לסט (6)

 ריוןדירקטו ו"רט כילסהן מר כמ 2003בר בספטמ 4ם . החל מיו2001 וסטגבאו 30החברה ביום 

דת על סך של ומע סמוך למועד הדוחמעת לעת ו הנכתעדם הסכההי ת על פיודשהחשכורת ה. המהחבר

תאם בה שנתין. מר לסט זכאי לבונוס כר. המשכורת צמודה למדד המחירים לצ"חש אלפי 124 -כ

 .החברהשל  מולהתגיניות למד

ן לקר רשות, הפתית, דמי מחלהשנה פשחו ימי ,הי הבראלדמסט זכאי מר ל, ילהאמור לע דבלמ

דה ורכב שהחברה מעמי וקתחזנייד וההוצאות הכרוכות בה טלפוןפקיד, תב אותהוצר חזה תלמות,שה

ל ש מתדעה מוקדהוב ימויכם, רשאי כל צד לספי ההס-. עלעולוותפצאות אחזקתו והב ושאתלו ונ

 יןבג רתכומשולשלם  תדמוקעה המודההופת ה בתקעבוד ר עללוותים. החברה רשאית שלושה חודש

ת בגובה של החברה, זכאי מר לסט למענק הסתגלות דעוסיום העבודה על פי ה במקרה שלופה זו. קת

 ן מיידי,ופבאכם סשרות לסיים את ההלחברה אפנית מוק ות,בנסיבות מיוחד ת.דשיוכורות חושש מש

ישור לאחר א ברה,ל החת שהכללי האסיפה הראיש 2021 אוקטוברדש בחותגלות. מתן מענק הס לאל

של  ת בסךשלוש משכור לבגובה ש מיוחדמענק  לסטמר ללהעניק  חברה,ירקטוריון הת התגמול ודועד
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 2019 אלפי ש"ח בגין שנת 500מענק בסך של  לסט רלמשולם  2021בשנת  כי יצוין  .ש"חפי אל 368 -כ

טים נוספים רלפ .2019ת נש ךמהלף בוקבתיתה השה רהחבשל הקודמת בהתאם לתכנית התגמול 

לשנת  של החברה ' בדוח התקופתילפרק ד 21בתקנה  ן לראותהקודמת ניתול דיניות התגמאודות מ

 ,2021לשנת  במועד אישור הדוח התקופתיכי  יצוין .2020שולם מענק בגין שנת א למר לסט ל .2020

כנית ום לתבהתאתי נשמענק  ,לאחר אישור וועדת התגמול ,לסטמר ל דירקטוריון החברה שריא

 .2021ח בגין שנת "אלפי ש 800 -כ של תגמול בסךה

ם התאב .202091.החל מיום  החברבספים ראשי "ל ומנהל כלמנכ כמשנה ןמכה – פוליקרמר תמיר  (7)

חברת " להלן:) בשליטתוה תן שירותים בין החברה לבין מר פוליקר וחברמל התקשרות להסכם

בגין שנת ההסכם בהתאם להסכם,  .("סכםהה" :זה בסעיף לןה)ל 2020ביולי  23יום מ, "(הניהול

)ונכון למועד  השנה השנייה ואילךהחל מו ש"חאלפי  145 בסך של היו ודשייםחההניהול דמי הראשונה 

כנגד חשבונית וק בצירוף מע"מ כחו ,אלפי ש"ח 158 -כ בסך של נםהיודשיים חההניהול דמי  זה(ח דו

)מדד חיובי  בחודשו חודשמידי יעודכנו ו ןלצרכ ריםחיהמ דמדעליית ל דיםצמויהול הנ דמי .ןמס כדי

ימי עבודה בשנה שבהם לא יסופקו  22כוללים גם תשלום בגין תקופה של עד יהול הנ דמי .בלבד(

ופה מצטברת של פקו בתקלא יסו ותי הניהולבמקרה ששירוגם מר פוליקר ל על ידי הונילחברה שירותי 

בהתאם לתכנית  למענק שנתי תזכאיחברת הניהול ר. פוליק רמשל מחלה ב קענה, מי עבודה בשי 18עד 

, תחת הסדרי הבטוח הנהוגים וחברת הניהולמר פוליקר להכללת  הפעלהחברה . של החברההתגמול 

פי מדיניותה הכללית -ועל ו/או בחו"ל ץבאר להחזר הוצאות מהחברה זכאי מר פוליקר מו כן. כבחברה

כל . ישולמו ויגולמו על ידי החברה ש בטלפון הסלולריומת השיוהוצאת רכב וקזהוצאות החוכן  ןבעניי

. חודשים שישהשל  למשנהובכתב ומראש הודעה מוקדמת הביא את ההסכם לידי סיום ברשאי ל צד

חברת ל ההסכם שהחל מתחילת השנה השנייה ועד תום השנה השניה יום ההסכם במקרה של ס

בנוסף להודעה  פת מע"מל בתוסניהודמי שי חוד 4בגובה  תהסתגלוית למענק הניהול תהא זכא

חברת הניהול תהא זכאית , נה השלישית ואילךמתחילת הש החלההסכם  במקרה של סיום המוקדמת

ל יכמו כן מכבנוסף להודעה המוקדמת.  מע"מ מי ניהול בתוספתחודשי ד 6בגובה  הסתגלותלמענק 

למשך שלושה של המנהל רות י תחוא דיותעל סוה רי, שמיות יוצריםוכיף של שמירה על זההסכם סע

קר פולימר ללהעניק  תגמולועדת ה האישר 2021 יולידש בחו. ההתקשרות ממועד סיום חודשים

למר  .ש"חאלפי  335 -של כ ת בסךשלוש משכור לה שבגוב מיוחדמענק  )באמצעות חברת הניהול(

 שריא ,2021לשנת  יקופתח התהדושור יאבמועד כי  יצוין .2020נק עבור שנת מע שולםא ל פוליקר

תגמול הכנית ומענק שנתי בהתאם לת ,לאחר אישור וועדת התגמול ,פוליקרמר ל דירקטוריון החברה

 .2021ח בגין שנת "אלפי ש 1,111 -כ של בסך

 בכירה, יועצת משפטית ראשית ומזכירת מכהנת כסמנכ"לית ויןגברת פרט ל – גב' ליאורה פרט לוין (8)

 שיחודכר לש תוין זכאילרט גב' פ ,ב' פרט לויןהעסקה עם ג ם להסכםתאבה .2007נת שמרה החל חבה

 נכון לחודשהשנים ולך דכן במהעגב' פרט לוין התל הי ששכרה החודשם לצרכן. המחירי למדד צמוד

 יןלו-כמו כן זכאית גב' פרט .אלפי ש"ח 101 -על סך של כ ןלויעומד שכרה של גב' פרט  2022מרץ 

 רט' פגב .ןהלל 14ס"ק ברט כמפוה ט בתכנית התגמול של החברהמפור גנוןלמנ אםי בהתתנבונוס של

ם סדרי פטור ושיפוי בהתאה, להרבנושאי המשרה של החטוח במסגרת פוליסת ביטוח ית לביאן זכלוי

 ית, ימי מחלה, הפרשות לחיסכון פנסיוני ולקרן השתלמותשנתראה, חופשה לנהוג בחברה, ימי הב

ב. הרכ ת לאחזקתושורבהוצאות הק נושאתבחברה. החברה מעמדה בל לכמקוב י ורכראיר סלולכשמ

חרות בחברה הן במהלך ת-אילולשמירה על סודיות יבויות של גב' פרט לוין ולל התחיקה כההעסם הסכ

 האישר 2021 יולידש בחו חר סיום עבודתה בחברה.לא ושה חודשיםתקופת העסקתה והן במשך של
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 .ש"חאלפי  272 -של כ ת בסךשלוש משכור לבגובה ש מיוחדמענק ין ט לולגב' פר קלהעניל תגמוועדת ה

בהתאם לתכנית  2019 שנת ין"ח בגשאלפי  600מענק בסך של  שולם לגב' פרט לוין 2021בשנת  יכיצויין 

טים נוספים אודות מדיניות רלפ .2019ת נשך מהלף בקבתויתה השה רהחבשל הקודמת התגמול 

רט לגב' פ .2020לשנת  של החברה לפרק ד' בדוח התקופתי 21נה קבת תן לראותינמול הקודמת התג

 שריא ,2021לשנת  במועד אישור הדוח התקופתיכי  יצוין .2020נק עבור שנת לא ניתן מע לוין

תגמול הכנית ומענק שנתי בהתאם לת ,לאחר אישור וועדת התגמול ,לגב' פרט לוין דירקטוריון החברה

 .2021שנת  גיןח ב"פי שלא 905 -כ של בסך

ך מהלהועמדו לגב' פרט לוין ב 2007ומחודש דצמבר  2005 ש יונימחוד  הסכם הלוואהפי  -על הלוואות:

ירות אלפי ש"ח לצורך רכישת ני 1,032 -כל ש, בהתאמה, הלוואות בסכום כולל 2007ושנת  2006ת שנ

. על 4%שנתית של ת בירית ונושאו ודות מדדצמנן הי ואותלוהה תה.טשליערך של החברה ושל חברות ב

ת. ואורך הנרכשים מכספי ההלוואות מופקדים כבטוחה לסילוק ההלועות הרפי הסכם ההלוואה ניי

ה בגין המכירה תועבר לחברה להחזר ורברת פרט לוין רשאית למכור את הבטוחה, ובלבד שהתמג

שווי קרן . יםשנה לךים במהמעך מס' פהואר וואהההלעון ריד פמוע. (Non-Recourse) סכום ההלוואה

 .ש"חמיליוני  2.5-כהינו  31.12.2021אות ליום ההלוו

 לומו לבעלשש החזר הוצאות אודותה, לפרטים יטה בחברלהשל עבו ורדירקט -תשובה מר יצחק שרון (9)

  .ןלהל 22לתקנה  1אסעיף ראו טה השלי

ם ליועד  הת בחברירקטודירכ כיהנה ,ל בעל השליטה בחברהו שבת -אלרואי שרון כרמיתגברת  (10)

  ן.הלל 22ה לתקנ 2סעיף אראו לגב' אלרואי  שלומוש וליםתגמ תודולפרטים א ,31.5.2021

  ילגר רדירקטו  (11)

זכאי  נסית.ופינ ות חשבונאיתבעל מומחי, 2020ביולי  1מיום  החלרה חבבדירקטור  - אודי ארזמר 

הרביעית  תתוספעים בפיוממומחה ה ור חיצונילדירקט םרבייהמ םיכומבהתאם לסמחה ל מולגמו

  (."ח )לא כולל מע"מאלפי ש 318 -הינו כ 2021נת שב זרא רמששולם לול גמה קנות הגמול.לת

 ר בלתי תלויוקטדיר  (12)

 לסכוםהשווים  פות בסכומיםמול השתתגמול שנתי וגל איזכ י תלוידירקטור בלת – אמילווני מר ר

 בשנת מילוא מרששולם לול הגמ .מולהג תותקנשית לוספת השלייה ובתית השנפוסבתן המצויבי המר

 .(ש"ח )לא כולל מע"מ פיאל 214 -נו כיה 2021

 חיצונייםם טורידירק (13)

ום כלסם השווי מיםובסכ תתפותהש וגמולשנתי גמול זכאי ל .רקטור חיצונייד– ןורועון דשמ רמ

 בשנת ןדורו מרם ללוששהגמול  .ולנות הגמתקת השלישית לספהמצוין בתוספת השנייה ובתובי רהמ

 (לל מע"מלא כוש"ח ) יאלפ 247 -הינו כ 2021

. בעלת מומחיות 2020וגוסט אב 25ום יבחברה החל מ יתונדירקטורית חיצ - ן פורטנוידה תירוב' ג

ומחה ביים לדירקטור חיצוני מים המרמלסכו םתאבהול מומחה מלג זכאית פיננסית,חשבונאית ו

 אלפי 336 -נו כהי 2021פורטנוי בשנת  ב'לג םששול להגמו הגמול.ת לתקנו עיתרביהמופיעים בתוספת ה

 מע"מ(. ללא כולש"ח )
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  לגמותה מדיניות פרטים נוספים אודות (14)

שאי מול לנות תגדיניוה מברה בחנקבע 1999-, התשנ"טוק החברותלח 20קון רישות תים לדבהתא

 4תודכנל מעתגמו דיניותה משל החברהכללית סיפה הא השראי 2021בפברואר  1ביום  .רהבחמשרה בה

נכ"ל מ המענק שלמנגנוני את תיקון אסיפה הכללית רה השיאבנוסף,  "(מדיניות התגמול)להלן: "

יהיו , וקבענשהסף י נאתבמידה עף ל, בכפובהתאם למדיניות התגמול .הדירקטוריון ריו"ו החברה

 9יון, קטורי יו"ר הדירלגב ש"חאלפי  800ה על אשר לא יעלי שנת למענק המשרה בחברהזכאים נושאי 

 ם.שרה אחרימשכורות חודשיות לגבי נושאי מ 6-ים ובכיר הנושאי משרמשכורות חודשיות למנכ"ל ו

 )להלן: המוחזקות שלה והחברותצועי החברה ם לבייורכב מיעדים מדידים הקשוריתי השנהמענק 

בשנת  ועיודו וביצתפקיוי הערכה ביחס למיל מענק בשיקול דעת על בסיסרכיב מו ("היעדים המדידים"

, ייקבעו בהםשיעור העמידה  וטווח ענקמבנוסחת ה משקלם בם,כלרבות הר, היעדים המדידים נק.מע

מגבלות שנקבעו לתקרות והף ל בכפוכ, וההתגמולידי דירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת  על מדי שנה

 . במדיניות התגמול

ונושאי  מנכ"ללגבי  מענקרת המתק 67%ווה יה דיםמשקל היעדים המדי, מדיניות התגמולהתאם לב

מדידים למענק  יעדיםשבעה ו שני יעדי סף ל ודירקטוריון החברה קבעוהתגמו ועדת .המשרה בחברה

ואה על ההון, , תש125מדד ת"א תשואת המניה ביחס ל: לש בהתאם לפרמטרים 2021 ר שנתעבו

לחברה  מאיתקהרה מומי, תס הון עצ, דירוג מנפיק, גיו('סדרה לא)אגרות חוב תשואה לפדיון של 

העמידה ביעדים  2021על פי המשקל שהוקצה לכל אחד מהיעדים. בשנת  באיתקההוני מהלך והשלמת 

 63%-במענק בגובה של כ מזכה את מנכ"ל החברה ואת נושאי המשרה )למעט יו"ר הדירקטוריון(

קרה למענק בגובה הת מתקרת המענק בהתאם לתוכנית התגמול. יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי

  .בהתבסס על עמידה במדדי החברה שנקבעו ליו"ר כנית התגמולשנקבעה לו בהתאם לתו

ד נוס מיוחבוודירקטוריון החברה להעניק יהיו רשאים ועדת התגמול  פי מדיניות התגמולעל  ,כמו כן

י לקדם את יש בהן כד אשרטרטגית בחינה אסמדופן  עסקאות או פעולות יוצאות של ביצועבמקרים 

 בכירההמשרה נושאי הכל אחד מלהעניק ל תגמולועדת ה האישר 2021 יוליש חודב החברה.עסקי 

להשלמת גיוס סדרת אגרות חוב  בגין מאמץ מיוחד ותלוש משכורש לבגובה ש מיוחדמענק בחברה 

ה הדירקטוריון והאסיפאישרו  2021וסט ואוקטובר אוגחודש ב."(מיוחדמענק "להלן: ) )סדרה לה'(

 יו"ר הדירקטוריון. ל ש"חאלפי  368בסך  חדמענק מיו ה,, בהתאמהכללית

 

 י משרהנושא חוביטוי פטור, שיפו

  לן.( לה4)א()29או תקנה אנא רי משרה י וביטוח נושאיפואודות פטור, שירוט פל

 

  השליטה בתאגיד    :א21תקנה 

 50.21% -כן והובות יוזכהמ 48.60% -זיק כ)תשובה( המחשרון צחק ר ינו מהיבתאגיד בעל השליטה 

ה ההצבע ותיזכומ 49.48% -כומלא  הון בדילולה ותוימזכ 47.97% -וכ ברהות ההצבעה בחמזכוי

  .בחברהמלא בדילול 

 

 

 
                                                           

 )מס' 2024.12.20ם ברה מיול החש ייםדמיחברה ראו דוחות נת של ההתגמול המעודכיות אודות מדינ יםספנו לפרטים 4
-2021 מכתא:)מס' אס 1.2.2021ומיום ( 2021-01-010980: אכתמס' אסמ) 25.1.2021, מיום  (2020-01-139893תא: אסמכ

01-013030.) 
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 עם בעל שליטהת עסקאו  :22תקנה 

שרון מר יצחק  להלן הינו 22המנויות בתקנה רויות שההתק בכל שין איעניי טה שיש לועל השליב

ת עם חברועמו, קשרויות הינן כך שההתמ ע)תשובה( נוביצחק שרון  מרשל האישי  עניין. הבה()תשו

 ם.ו חברות בשליטתשפחתו ארובי מעם ק ואליטתו, בש

 

 ( לחוק החברות4)270בסעיף  נויותות המעסקא .א

  בה:שוון תחק שרעם מר יצ התקשרות .1

ום ידלק ו הרביםישוריונו וכקטור בחברה, תורם מזמנו ניסי, המכהן כדירבחברהיטה שלהבעל 

מר . רהת החבלבקשת הנהם לא"ל בהתות, בארץ ובחוות הבנברה, וחברחועסקיה של הענייניה 

האסיפה ה אישר 17.10.2021ביום  .ורנתו כדירקטכהו ם בגיןדירקטורישכר מקבל ו אינבה תשו

זר נגנון החה של מ, הארכמול ודירקטוריון החברהשור ועדת התגר אילאח החברה ת שלהכללי

שר א, 31.12.2023ד ליום וע 1.1.2021יום שנים החל מ של שלוש תשובה, לתקופההוצאות למר ה

דו או ויוצאו על יר מצד החברה, של ההוצאות אשר הוציהיה זכאי מר תשובה להחז וסגרתמב

 . כדיןוניות בצאת חשגד המ, והכל כנכאמור עם פעילותובקשר 

של סכום ה כולל תקרהוצאות ואינו סגורה של סוגי  רשימהלל ור, כוות כאמהוצאה החזרגנון מנ

קובלים על רה מנגנוני בקרה ופיקוח מבו בחעבויק בן,אות תבחנה בהתאם לטיצההו ות.הוצאה

 ות. נחיצות ההוצאות המוחזר

 .ח"אלפי ש 50 -בסך של כ הוצאות החזרהחברה שילמה  2021 שנתב

( 2021-01-078370מכתא: ס' אס)מ 12.9.2021מיום של החברה מיידים ם ראו דוחות יוספלפרטים נ

 אשר (.2021-01-156735' אסמכתא: סמ) 17.10.2021ומיום ( 2021-01-078361)מס' אסמכתא:  -ו

  הפניה. את על דרך שלדע האמור בהם מובא בזהמי

 

 תחברוה לחוק (4)270יף יות בסעאות שאינן מנועסק .ב

 כירות משרדיםש .1

 ,םלפרטי .הליהרצחברה בבבעלות ה יןיבבנ ה שוכניםרדי החברמש 2016ש ספטמבר חודהחל מ

שוכרים  ות בשליטתוחברות פרטיבעל השליטה ו "(.יםדהמשר" )להלן: וחלד )א(1.10.1ראו סעיף 

  .םשרדיבמ שטחים

כירות המשרדים בהסכם שרות קשהתחברה רת של הרה ועדת הביקואיש 2016צמבר בד 18ביום 

 תלחוות דעם התאבשוק, בתנאי , ("תרשוכה)להלן: " בחברה הבעל השליטטית של חברה פר עם

ם ירות ראוייסיס דמי שכלצורך קביעת בלוי ת בלתימקרקעין  ותמשרד שמא שנערכה על ידי

ללת כוו 18.9.2021ום וכלה בי 19.9.2016החל מיום ה ינשכירות הה קופתת .לשטח המושכר

לחברה על הודיעה השוכרת  .18.9.2031ת שסיומן ביום ות נוספולהארכה לשתי תקופאופציה 

)להלן:  18.9.2022יך רלתא עדתקופה של שנה קרי, ל יה הראשונהצאופקופת המת חלק מימוש

ים המושכר משרדטח הלשאם ודשיים הינם בהתהח רותהשכי דמי ."(שונהפת האופציה הראתקו"

ידי למ"ר המשולמים על י השכירות ור, דמ. בהתאם לאמשטחים הציבורייםה היחסי של ולחלק

 תרוכישמי הן. דעבור מחס "ח למ"רש 40-ו)תלוי קומה(  "רלמ "חש 85-80בין  םהינ תהשוכר

 .ראשונההפת האופציה תקוב 7%של בסכום עלו  תודמי השכיר לצרכן.ים למדד המחירים צמוד

 ש"ח 15הציבוריים בסך והשטחים משרד בגין שטחי היים דשוחל דמי ניהו כרת תשלםף השובנוס

ניה חומות מקחודשית של ם בגין שכירות שלור וכן ת"מל ש"ח 7.5ן בסך טחי המחסובגין ש רלמ"
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ולל )לא כ ש"ח אלפי 552 -כשל סך ב רתהשוכה ויבח 2021 בשנת .לחניה ש"ח 500-700ין ב של בסך

לית בדבר תשלום סיפה הכלטת האם להחלבהתאכי  ןייויצ .2021לשנת שכירות עבור דמי המע"מ( 

טה משרד לבעל השלי הדיעמה מלעיל, החבר 22לתקנה  1אסעיף בכאמור  טההשלי עלהוצאות לב

 לשוכרתברה החבין  בנותמת התחשיינוסף, קב .תהשוכרטחים של וב הששבחי ללואינו כה ושטח ז

     וכו'. כיבוד רדים,מש ןניקיו ,לחשמארנונה, כגון  שרדאחזקת מוטפות של שהוצאות בדבר 

  רואי:אלשרון מית כרגב' עם  תיוקשרוהת .2

ה. בחבר תוריכדירקט ,טה בחברההשלי ל בעלש בתו ,גב' אלרואיכיהנה ה 2021מאי ב 31עד ליום  (א)

 צויןוע הממים השווים לסכום הקבת בסכופוגמול השתתית לגמול שנתי וזכאהייתה רואי ב' אלג

דרגה כנו מעת לעת בהתאם לעודאלה שי כפ ,הגמולתקנות להשלישית יה ובתוספת ת השניבתוספ

 28ביום  חברהן הטוריוועדת הביקורת ודירק ורשאיל תאםובה םכספית שנכל חברה בה ווגהס בה

 יות והשכרהעסקה הל אישור עהקלות, ה תנולתק( 3ב)1תקנה  נאית התקיימו כי 2012 רמבבבנו

  .להגמות לתקנו 7-ו 5, 4י לפי תקנות ם המרבהסכוולה על אינו ע לרואיגב' אללם ששו

)עד למועד סיום כהונתה ביום  2021עבור שנת  י החברהעל ידואי אלר ב'לג ם הכולל ששולםכוהס

 .ל מע"מ(לא כו"ח )לשאלפי  100 -כו נהי (31.5.2021

ק ם לאישור האסיפה הכללית של דלבהתא רית בדלק ישראלכדירקטומכהנת אלרואי  ב' כרמיתג (ב)

 ביום  ,לק ישראלאחזקות החברה בדכירת השלמת מהחל ממועד  .2011בפברואר  21אל מיום ישר

 .בדלק ישראל על כהונתה גמול אינה מקבלת ,2020ובר טבאוק 26

אינה )חל"צ(, ו תרבותלינוך וחלק למדע דלרית בקרן אלרואי כדירקטו ב' כרמיתג הנתכ, מכןכמו  (ג)

 . כך גמול על מקבלת

  :ן אלדררגב' קם תקשרות עה .3

ך לחינו עדלק למדבקרן  יתירקטורכדכהנת מברה, השליטה בחשל בעל בתו רן אלדר, הגב' ק

  כך גמול.על לת )חל"צ(, ואינה מקבולתרבות 

 : תחועסקאות זני .4

יווח הד וקף במהלך שנתשהיו בתות רויות נוספל, ישנן התקשת לעיוות המפורטלעסקאר במע

 שירותיקאות למתן עס :ןקמכדל טוריון,רקהדידוח ל 9 סעיףבת זניחות כהגדרתן אוסקכע סווגוו

ות ות פרטיותים לחברשיר ניםהנות חברהב משרה ישאונ העסקת ;ישראלשל דלק  ""דלקן

 .חברהבטה ילתו של בעל השבבעלו

 

 בכירה בתאגיד, רהי משיין ונושאלי ענבעי על יד םך אחרים המוחזקירות ערות וניימני :42תקנה 

 .31.12.2021ליום ן נכוגיד לתא קשורותבחברות בת וחברות מו, בתאגיד עצ

ת בעלי זקוולהחיד התאגבאגרות חוב של וירה במניות ה בכשרי משאונו ענייןי עלת בהחזקובת מצל

ל יידי שו דיווח מאר ידשל התאגוחזקות מהותיות ברות מים של חות ערך אחרבניירת או ומניב עניין

-2022-01 א:אסמכת )מס' 6.1.2022ום מירה משיין ונושאי י ענהחזקות בעלבדבר מצבת החברה 

  .ההפניהדרך  על אתבז ובאמ בוכלול ע ההמיד אשר (003961

 

  מונפקם והון רשו :א24ה קנת

"ח ערך ש 1ילות בנות רג ותמני 26,000,000-ש"ח, מחולק ל 28,000,000ינו ה החברל הששום רהת יוהון המנ

 ערך נקוב כל אחת.ש"ח  1נות רה בבכו מניות 2,000,000-ב כל אחת, ונקו



16   -ד 
 

 קן המניות המונפהו .18,287,493 הינו 31.12.2021 נכון ליוםה החבר הון המניות המונפק והנפרע של

  אחת.כל ש"ח ע.נ.  1בנות  מניות רגילות 18,287,793דוח הינו הסום פרד למועך סמוהנפרע ו

ת ומני.נ. ע 586,422 -כב יקהמחז לאה,בעלות מבת בות שותפ מוגבלת,שותפות  -יות פיננס ק השקעותדל

 עה.ות הצבות זכמקנ נןאיות המניות האמור. וחלמועד הד וךמוס 31.12.2021 נכון ליוםרגילות של החברה 

 כדלקמן: רהת רגילות של החבה למניולהמריתנות הנ ותכתבי אופצי לחברה – יםרהמי ערךניירות 

ה יצופאתב של החברה )כל כות מניות רגילוש לניתנים למימ -( 11כתבי אופציה )סדרה  498,758 .1

ן למימושם ביום ד האחרולמועועד  16.12.2020יום מהחל חת( א רגילה מניהש ליתן למימו( נ11 סדרה)

ל ת( בסך שהטבה וזכויובידנד, ילד)מתואם מימוש  מחירומן של ום במזלד תשוזאת כנג ,30.6.2023

  כלשהו.בע מדד או למטים ל( אינם צמוד11ש"ח. כתבי אופציה )סדרה  150

ה כל כתב אופצישל החברה ) רגילותת יום למימוש למניניתנ - (12 דרהס)ה יופצכתבי א 259,492 .2

 יוםאחרון למימושם בלמועד הועד  2.4.2021מיום החל לה אחת( ימימוש למניה רגניתן ל (12 )סדרה

של  זכויות( בסךדיבידנד, הטבה ותואם לימוש )ממחיר מ של ןזומבמ לוםשת כנגד ת, וזא31.5.2023

 .טבע כלשהומל דים למדד אוצמו ( אינם12ש"ח. כתבי אופציה )סדרה  150

ה )סדרה כל כתב אופצירה )ות רגילות של החבם למימוש למניניתני - (13)סדרה ה כתבי אופצי 47,266 .3

, וזאת 5.8.2022שומם למסחר בבורסה ועד ליום רי מיום החל( ניתן למימוש למניה רגילה אחת( 13

י כתב ."חש 300של ה וזכויות( בסך הטבידנד, ותאם לדיב)מכנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש 

 .הו( אינם צמודים למדד או למטבע כלש13רה אופציה )סד

 רהשל החברה )כל כתב אופציה )סד רגילותיות יתנים למימוש למננ -( 14 הדרסיה )ופצאי כתב 82,260 .4

 ת, וזא14.4.2024ום בורסה ועד לילמסחר בשומם החל מיום רי לה אחת(מימוש למניה רגיניתן ל (14

כתבי  .חש" 334בסך של ( ותדנד, הטבה וזכוילדיבי םותאמוש )מימר זומן של מחימבכנגד תשלום 

 .טבע כלשהומדים למדד או ל( אינם צמו14אופציה )סדרה 

 

  די המניות של התאגים בעלמרש :ב24נה תק

רך של יירות הען ומרשמי נמצבת הודבר רה בהחבשל  יידידוח מ ושל החברה רא המניותרשם בעלי למ 

כלול בו מובא בזאת מידע השה( 2022-01-036385 אסמכתא: מס') 28.3.2022 םומי בהים ישינווההתאגיד 

  ך ההפניה.על דר

 

 וםן רשמע :א25קנה ת

 up.comgro-lek@depleoraאלקטרוני: כתובת דואר                                   צליה , הר19א אבן אב  כתובת:      

 09-8854955            פקס:                                                 09-8638444          :טלפון

 mgroup.co-ek.delwww: האתרכתובת  

mailto:leorapl@delek-group.com
http://www.delek-group.com/
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  דהתאגיטורים של הדירק :62תקנה  

                                                           
 .2000 -תש"ס ור חיצוני(, הירקטוהוצאות לד ולגמר ברות )כללים בדנות החבלתק 1מונח בתקנה ות המשמעכ 5

 אהוד ארז ן תשובהצחק שרוי לסטל בריאג 
 רירקטוד ירקטורד וריוןירקטיו"ר הד :בחברה דתפקי

 053615845 04340003 004787933 :זהותמספר תעודת 

 14.8.1955 7.7.1948 9.9.1946 יך לידה:תאר

 ., תל אביב5גן קלמן מ וףלא .הלי, הרצ19אבא אבן  .צליה, הר19בן בא אא דין:-להמצאת כתבי בימען 

 נדיתק, ישראלית אליתישר ישראלית. ת:ונתינ

 - - - ון:רקטורישל הדי עדותת בווחברו

 .לא לא. לא. לוי:תי תבל רקטורדי

 .אל לא. לא. קטור חיצוני:דיר

פיננסית ו יתאשבונבעל מומחיות חכן,  אם
 עית:מקצות או בעל כשירו

 .כן - -

 - - - 5:חהוני מומיצרקטור חדים כן, א

ובד של החברה, של חברה בת האם הוא ע
ל בע לשלה או ש קשורה הל חברשה, של

 בה: עניין

 דירקטוריון אלעד גרופ"ר וכיותן שירותי ייעוץ נ חברה.שליטה בבעל ה .בע"מדלק  של קבוצת עובדכן, 
 לות בעל השליטהבעבפרטית זרה  חברה -

 בחברה.

 1.7.2020 18.9.2014 4.9.2003 תאריך תחילת כהונה:

, ביאב-ליברסיטת תמאונ L.L.B םמשפטיבוגר  השכלה:
מאוניברסיטת ה ומתמטיקי החברה עמד M.Aמוסמך 

 רה(כישאי משרה בו)לימודי ניהול לנ A.M.P יפה,ח
 . הארוורדסיטת רמאוניב

ה יטאוניברסהמ אותונוחשבבכלכלה  B.A בוגר -
 .םת בירושלייהעבר

 תפרטיוו יבוריותצות בחברה ל השליטבע החברה.ריון טורקדייו"ר  בחמש השנים האחרונות: עיסוקים
  הנדל"ן.ו בתחום האנרגיה

 .ת שונותבחברו דירקטור
 

פרט ) ם משמש כדירקטורשבהם דייתאג
 :ה(ברלח

 ,מבע" מד אנרג'י ניהול-ניורות: בחביון דירקטור ו"רי 
ירקטור ד. ("צלבות )חרות חינוך קרן דלק למדע,

יות ק תשתדל נרגיה בע"מ,רכות אמעדלק  ת:ברוחב
 ניהול תחנות כוח, דלק מוגז בע" בנר נפטא"מ, בע

 בע"מ לוגתמק ל, קבוצת דע"מפטרוליום ב דלקבע"מ, 
רטיות של ות בת פוחבר, "מעתן בדלק תמלוג על לויי

 (.SPC's) י'מד אנרג-ניוהשותפות 

 SOUTHERNדירקטור בתאגידים הבאים:  -
PROPERTIES CAPITAL LTD,  MRR 
THIRTEEN LIMITED, EXTELL LIMITED, 

"מ, מות ואנרגיה בע"צת עמוס לוזון יזקבו
דה בע״מ, ספרינקל עסקים בע""מ, י שביכור

 בע״מ, ו קפיטל""מ, בוליגאודי ארז נכסים בע
דל"ן , קרסו נמידאס השקעות בנדל״ן בע״מ

 .בע"מ

אחר עניין  לה של בעמשפח א בןם הוהא
 בחברה:

 .לא  ברהחליטה בשהעל ב לא.

מומחיות ו כבעל ואה בר חברההאם ה
במספר  רך עמידהת לצויחשבונאית ופיננס

סעיף  פי-על ןיוהמזערי שקבע הדירקטור
 לחוק החברות: (12)א()92

 .כן א. ל לא.



 

18   -ד 
 

 רון רוני מילוא רטנוין פורותי דה ןורון דמעוש 

 רקטוריד צוניתרית חיוירקטד יצוניח דירקטור בחברה:תפקיד 

 007538408 024807927 056219181 ת זהות:דמספר תעו

 26.11.1949 1.2.1970 9.3.1960 ידה:ריך לתא

 יבל אב, ת26דוד המלך  ייםגבעת, 41ז'בוטינסקי  מושב גן יאשיה ,אירחוב הג דין:-יאת כתבי במען להמצ

 תישראלי ישראלית שראליתי נתינות:

, לים, ועדת תגמות הכספילבחינת הדוחו עדהווה הדירקטוריון: של עדותבוורות בח
 .ביקורת דתוע

 יו"ר, ספייםהכ תובחינת הדוחעדה לווהיו"ר 
 .תת ביקורועד רו"י  ,תגמולועדת 

ים, ועדת הכספית לבחינת הדוחו דהעווה
 .ביקורת דתוע, תגמול

 כן. .כן כן. דירקטור בלתי תלוי:

 .אל .כן .כן ר חיצוני:ודירקט

ננסית או בעל נאית ופימומחיות חשבול בעאם כן, 
 :יתצועקות מכשיר

 - .פיננסיתונאית בחשמומחיות  תלבע .צועיתרות מקכשי בעל

 - .כן .לא 6:מומחהצוני קטור חידיר אם כן,

ה, שלת ב חברה ה, שלוא עובד של החברה האם
 שורה שלה או של בעל עניין בה:חברה ק של

 .לא .לא לא.

 1.4.2015 25.8.2020 17.10.2018 חילת כהונה:תאריך ת

יברסיטה האונ ,לם בינ"סיעי המדינה יחדמגר בו השכלה:
 .ההפתוח

MBA וחשבונאות(ון )מיממנהל עסקים ב 

 BA-רית בירושלים והעביטה ברסימהאונ
 . םרושליניברסיטה העברית בימהאובכלכלה 

 יברסיטת תלים מאונשפטבוגר תואר במ
 .אביב

ה יה בירושלים ובעלמה בהק"ל מכללכהן כמנכמ ות:השנים האחרונמש ם בחוקייסע
 ."מדינמיק טימס בע, אסטרטגיוץ יעחברה לישל 

רד ( במשבעבר כיהן בתפקיד בכיר )מקביל לתא"ל
 קהיסטיון ולוגכנון ארגכיהן כסמנכ"ל תמ, רוה"

כיהן כמנכ"ל משותף  וכן אילן  טת בריבאוניברס
 ה.נתניבשל מלון איילנד 

 TMF - Tailor Madeחברות לפיננסי  עוץי

Finance שונות תובחברת טוריקודיר. 

 .ת שונותבחברו ורדירקט

 )פרט דירקטורם משמש כשבהתאגידים 
 :ה(לחבר

 ס השייכת להסתדרותן פינקודירקטור בקר
 הציונות

 

דחצ"ית בחברות: מישורים השקעות בנדל"ן 
 .בע"מ, רכבת ישראל

זים רפואיים ותא מרכדירקטורית בחברות: אס
 .ואסותא אשדוד

, רון ע"מב( 2003הול )ותי נירשי לוארון מי
ב ת רדירקטור בחבר, אחזקות בע"מ אמילו

, דירקטור בחברת ( תעשיות בע"מ08בריח )
 .וצה ישראלח

 .לא .לא לא. :העל עניין אחר בחברמשפחה של ב הוא בןאם ה

                                                           
 .0200 -התש"ס  חיצוני(,ירקטור ול והוצאות לדגמ כללים בדבר) נות החברותלתק 1בתקנה ח מונה תוכמשמע  6
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 רון רוני מילוא רטנוין פורותי דה ןורון דמעוש 

מומחיות חשבונאית ה בו כבעל רוא האם החברה
בע זערי שקמבמספר הה דעמי צורךפיננסית לו

( לחוק 12())א92עיף פי ס-ון עליהדירקטור
 ות:החבר

 .אל .כן   לא.

 בחברה. יתרקטוכדיר ואיית אלררמכגב'  נהיהכ 31.5.2021ליום עד **( )
 

 דיגאכירה של התשרה בנושאי מ א:62תקנה 

 לוין-פרט ליאורה ליקרפותמיר  עידן וולס 
 57906919 059749408 033658246 ודת זהות:עספר תמ

 12.10.1962 14.8.1965 8.1.1977 ריך לידה:תא

 1.4.2007 (1.8.2020) 1.9.2020  1.1.2020 ה:ת כהונך תחיליתאר

ה או בת, בחברה קשור-ברהחה, בחברתפקיד ב
 עניין: בבעל

 . החברהל "מנכ
דלק ו מ"בע מד אנרג'י ניהול-ניודירקטור: 

  רגיה בע"מנמערכות א

 בחברהפים ראשי סומנהל כלמנכ"ל  שנהמ
-ניו :כלהלןה רשל החבבנות  בחברותר  קטוודיר

( 2011מעגן )דלק ים , מ"בע אנרג'י ניהול דמ
לק בע"מ, ד ישראלאחזקות "מ, קבוצת דלק  בע

ק מ, דלכוח בע"תחנות  לק ניהויה, דלגאנר
בוצת מ, קיות בע"שתתק ע"מ, דלפטרוליום ב

נכסים בע"מ, ק ייזום לוג בע"מ, דלדלק תמ
 Delek Hungary, בע"מ וויתןג על לותמל

deitimEnergy L aachmited, Itli.  

ועצת משפטית ראשית , יכירהית בסמנכ"ל
 ת החברה.זכירומ

 חברההת של בנוברות ית בחורדירקט
דלק  ,מ"בע מד אנרג'י ניהול-ניו הלן:כל

וצת דלק קב, מערכות אנרגיה בע"מ
 2011ן עגק ים מע"מ, דלשראל באחזקות י

 Delek ,מבע" וויתןג על לולק תמלד ,בע"מ

North Sea limited, DKL Energy 

Limited 
  

 לא. לא. לא. בחברה: ל ענייןהוא בע אםה

חר א רה בכירהושא משפחה של נהאם בן מש
 בחברה: ל ענייןשל בע או

 לא. א.ל א.ל

 M.B.A למנהל, מכללהמה בחשבונאות B.A ביב.את תל סיטאוניברמ במשפטים LLBבוגר  :השכלה
 ,Heriot Wattעסקים מאוניברסיטת  במנהל

 .ח מוסמךו"ר

ינה מאוניברסיטת דעי המדבמ B.A רתוגב
ם פטיבמש L.L.B רתגבו ,אביב-תל

 . Reading, UKיטתברסמאוני
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 לוין-פרט ליאורה ליקרפותמיר  עידן וולס 
 כדירקטורהן כי רצת דלק. בעב"ל קבונכמשנה למ נות:אחרוש השנים הסקי בחמיון עסינ

 בנות שלה.ה רותבקבוצה ובחבוכיועץ 
כדירקטור בחברת החדשות בע"מ כיהן  עברב
ה תשוב תקבוצות בברות הפרטיחבמנכ"ל כו

 .ונכסים(ות השקע"ז וות תשל)באמצע

עץ עסקי ודירקטור יוו ן בארץ ובחו"לנדל" יזם
 ;ות בע"מר אחזקקבפולי
"מ, עב עות נדל"ןפולי השקליגב טורדירקכ ןמכה

-וחברות בנות שלה ו מבע"נדל"ן רפ בריזה לגי
Elysee Downtown Ltd.  

 .מ"רופ בענכ"ל אספן גמיהן ככבעבר 

שפטית מת בחברה, יועצ ירהכבסמנכ"לית 
 .2007 תרה החל משנירת החבכית ומזאשר

 . ברהבח פים ראשינהל כסומכ"ל מנל משנהכ ועז שניצר במר  ןכיה 31.5.2021ום לי)*( עד 
 ןחשבת בחברה.הלת כספים מנרוזנברג כ תמרגב' הנה כי 31.1.2022*( עד ליום *)
 
 

 גלי גנה נשטיין לנה בר 

 059674770 309800381 ודת זהות:עת ספרמ

 2.6.1965 12.02.1975 ידה:תאריך ל

 1.1.2016 1.2.2022 :ת כהונהיך תחילתאר

בת, בחברה קשורה או -ברהה, בחחברתפקיד ב
 עניין: בבעל

 הולנרג'י ניא מד-ובניוי בחברה קר פנים ראשמב בחברה. ראשית שבתח
 .בע"מ

 לא. לא. בחברה: ל ענייןהוא בע אםה

חר ארה בכירה ל נושא משפחה שהאם בן מש
 בחברה: נייןל על בעאו ש

 א.ל א.ל

נאות אר ראשון בכלכלה וחשבובוגרת תו :השכלה
 מאוניברסיטת תל אביב.

מחות עם התם יקסבוגר מנהל ע בון,שרואה ח
רי וינהל ציבבמ (MAומוסמך )בונאות, בחש

וסמך מ ידעכות מת פנימית, מבקר מערקורובי
(CISAמ ,)פנימי מוס רבק( מךCIA מבקר ,)

וסמך ( מCRMAמך )וסול סיכונים מניה
 (.CRISCע )רת מערכות מידיכונים ובקבס
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 גלי גנה נשטיין לנה בר 

 .י חשבון רוזנבלום הולצמןאבמשרד רושותף  בחברה.  שבתח נות:אחרוש השנים הקי בחמססיון עינ

 
 : רךוק ניירות עלח 37עיף גדרתם בסהחברה, לפי ה יטתלבש חברות בתב ירהכרה בנושאי מש א:62נה תק

 .Ithaca Energy Limited בתהת רחב"ל נכמכ (Bill Dunnettביל דונט ) ן מר יהכ 20.4.2021)*( עד ליום 

 Alan Alexander) סנדר ברואלן אלכס אירסוןמגלעד  

Bruce) 
 וסף אבוי

 033840372 ון(דרכ)מספר  530618512 051892938 ת:וזהתעודת מספר 

 7.12.1977 21.1.1982 26.3.1976 תאריך לידה:

 1.4.2011 1.1.2022 4.11.2019 נה:הותחילת כתאריך 

בחברה קשורה  ת,ב-ברהחחברה, בקיד בפת
 :או בבעל עניין

 Ithacaת ת הברחב יוןטוריו"ר דירק
Energy Limited. 

 DKL Investments, בתהחברת מנכ"ל 

Limited. 

 Ithaca בת רת החבמנכ"ל ודירקטור ב
Energy Limited. 

קטור דירו בע"מ ניהול רג'ימד אנ-ניומנכ"ל 
  (.SPC’sות )השותפת בת פרטיות של בחברו

 לא. לא. .לא :בחברהין עני עלב אהאם הו

משרה בכירה  של נושאמשפחה  האם בן
 רה:ניין בחבאחר או של בעל ע

 לא. .לא .לא

 שוביתיח-וגיהביולב שוןואר ראת :ההשכל
  .בר אילןטת יברסיונמא

MSc  -  נפטהנדסת (Petroleum 

Engineering) 
BSc(Hons)  - הנדסה כימית ( Chemical 

Engineering) 
 Chartered Petroleum ) מוסמך פטמהנדס נ

Engineer) 

LL.B תהעברי מאוניברסיטה יםפטבמש 
 .יןו"ד חבר בלשכת עורכי הד, עירושליםב

 Ithacaרת הבת בח וןירקטויו"ר דיר רונות:האחהשנים  עסקי בחמשיון סינ

Energy Limited; 
 DKL Investmentsהבת, מנכ"ל חברת 

Limited;  
 MCKINSEY(2012-2017 ;)   -ב שותף

-THERAMEX (2018 -ב וליל תפעמנכ"ס
2019). 

 

ת תפקידי ניהול שונים בחבר 
ConocoPhillips: 

Bakken Asset Manager 

Bakken Operations Manager 

Manager Corporate Strategy 

 בע"מ )עד ליוםגיה ררכות אננכ"ל דלק מעמ
ו"ר י ;בע"מ וגז טמנכ"ל אבנר נפ(; 14.3.2020

עד ליום ) ע"מם בפטרוליו מרת יוןקטורדיר
 Ithaca Energy Limited-ור בקטדיר; (6.3.2019

 פרטיות ותבחבר רירקטוד ;(1.3.2018ם )עד ליו
 תברווח י'מד אנרג-ניו פותשותה של שונות

 .בעלותושב פרטיות
 



 

22   -ד 
 

 :דיתאגבון של הואה החשר :72קנה ת

 ., תל אביב132חם בגין דרך מנ - למגוראריטמן ב

 

 התאגיד וןבתקנ שינוי : 28תקנה 

 ד.בשנת הדוח לא היה שינוי בתקנון התאגי

 

 ת הדירקטורים.והמלצות והחלט :29ה נתק

 : (1())א29נה קת

 דנדהדירקטוריון בדבר תשלום דיבי החלטות

 .דיםדנבידי לא שולמו חת הדובשנ  

  ללית מיוחדתאסיפה כ חלטותה:  (ג)29ה נתק

גמול המעודכנת לנושאי המשרה ות התדינימ חברההשל ללית הכ סיפההא ישרהא 1.2.2021יום ב .א

דים מיית ראו דוחו םינוספ םטילפרהחברה. ל כ"הדירקטוריון ולמנ המענק ליו"רנון גקון מנותי בחברה

-2021' אסמכתא )מס 25.01.2021ום מי(; 2020-01-139893מס' אסמכתא ) 24.12.2020מיום של החברה 

מובא בזאת אשר המידע האמור בהם  (2021-01-013030: אמכתס' אס)מ 1.2.2020ום מיו (01-010980

 ההפני דרך שלעל 

החברה. לפרטים וריון של  "ר הדירקטיול ענקמ של החברה יתכללה האישרה האסיפ 1.3.2021ביום  .ב

 1.3.2021ם ומיו (2021-01-014245 אמכתס' א)מס 4.2.2021של החברה מיום  חות מיידיםדו ואנוספים ר

 ניהרך של הפא בזאת על דר המידע האמור בהם מובאש (2021-01-024876: מכתאאסס' מ)

של החשבון המבקר תו של רואה כהונם וסיאת ברה של החת יפה הכלליהאס אישרה 12.5.2021יום ב .ג

ברייטמן  ה החשבוןאמשרד רו ומינויורר, גבאי את קסירר, חשבון קוסט, פה החברה, משרד רואה

וכן אישרה הכללית  החברה החל ממועד אישור האסיפההחשבון המבקר של  לרואה זהר ושות'אלמגור 

. יתפה הכללזימון האסי בדוח כמפורטוהכל  חברהב ארז כדירקטור מר אהוד שלחדש ויו מנמית א

 ,(2021-01-063471 כתאאסמ )מס' 13.4.2021יום מרה במיידים של הח ותראו דוחפים טים נוסלפר

  (2021-01-081462 אסמכתא )מס' 10.5.2021מיום , (2021-01-077007 מכתאסא )מס' 3.5.2021יום מ

ל ת על דרך שובא בזאהם מהאמור בשר המידע א .(2021-01-084102: )מס' אסמכתא 12.5.2021 ומיום

 הפניה.

ות למר יצחק הוצאהזר חנגנון המ תהארכאת  לית של החברההכל יפהאסאישרה ה 17.10.2021ביום  .ד

ברה דירקטוריון הח "ראישור מענק ליו ;דירקטור בהיטה בחברה המכהן כל השלעבה, בתשו שרון

 סינוידי על כבדוח המי רטכמפווהכל  נוספותשנים ש לתקופה של שלו דח"צכמר שמעון  של יומינו

-2021-01: כתאמס' א)מס -ו( 2021-01-078370: סמכתאא' )מס 12.9.2021ם מיו האסיפה הכללית

ת בהם מובא בזאמור (. אשר המידע הא2021-01-156735מס' אסמכתא: ) 17.10.2021ום מיו( 078361

 .הפניה רך שלעל ד

 

  ברהת החהחלטו –א 29תקנה 

  בתאריך הדו"ח:לנושא משרה שבתוקף  ושיפוי וחטור ביט( פ4א)29ה נקת

של יותם ברמשרה בחברה מאחהאי שולנ פטורברה, העניקה החברה מות של החדחלטות קום להתאבה .1

 תביכות וכן לק השישי של חוק החברתאם לקבוע בפרק השלישי לחבה חברה,כלפי ה זהירותהחובת 

תיקון כתב השיפוי תואם את חברה(. ה וחדת שלבאסיפה מי רשון שאולתיקם ובכפוף )בהתא שיפוי
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 החברה ןתקנו, הואיל ובייפושהתב פי כת תקנון החברה. על וא 1999 – ת התשנ"טחברוה לחוק 3מספר 

 נושא משרה בה, ובלבד לתת התחייבות מראש לשפות לה אפשרתימה המאראה מתובעה הנק

, לות החברה בפועלאור פעיל לצפותם וריון ניתןטקת הדירשלדעאירועים  תוגבל לסוגי בותישההתחי

בנסיבות,  םירביס םה ע כישהדירקטוריון קבדה ו לאמת מיאולסכום  פוי,שית מתן ההתחייבות לבע

י ו/או על פי כל דין כפתה עת על פי הוראות החוק באוותרת שתהא מ הוצאה ובות אל חבשל כ לוהכ

הוצאות בשל שרה גם המת נושא רה לשפות אבחייבת המתח ,טה כאמורעד קבלת ההחלבמו שיהיו

בידי רשות  ונגד לתנהך שיעקב חקירה או הליא וצייין, שדחת עורך ר טרשכות סבירות, לרבות התדיינוי

ובלי שהוטלה על נושא בלא הגשת כתב אישום נגדו ים הסתי , ואשרךאו הלי חקירההל מכת לנסהמו

נושא המשרה אך  שום נגדאישת כתב יים בלא הגתסאו שה ילי,להליך פל כספית כחלופהות בהמשרה ח

 . תילפלישבה ינה דורשת הוכחת מחשאבעבירה  יך פלילילהל פהת חבות כספית כחלובהטל

 לכתבי זכאים להיות עשויים משרהה יונושא טוריםקהדיר, ההחבר של התגמול בהתאם למדיניות

 נוכהשי דשיםחשאי משרה ונשלגבי לבד , ובהחברה בתקנון קבועוה תהחברו קלחו בהתאם פטור

 וא החלטה על חל אינו שניתן ורטהפ כי ורהפט תבבכ ייקבע, מדיניותה אימוץ מועד לאחר הבחבר

 כתב מוענק שעבורו מזה חרא שרהמ נושא גם( רהבבח הוכלש משרה אלנוש או השליטה בעללש קהעס

  .אישי עניין בה יש( ורהפט

  :חביטו .2

ו/או לחדש את פוליסת האריך יפה הכללית של החברה לה האסאישר 2018 וברטבאוק 17 ביום .א

ות בנות חבר ללתכוה וצתיתת ביטוח קבסרת פוליבמסגה הצורך, במקרה להחליפהביטוח, או 

בטח מל הצת, אר נוסף של האסיפה הכלליכך אישוש ללי שיידרמעת לעת ומבלן או חלקן, וקשורות, כו

או ברוב חברות ברה ו/על כל נושאי המשרה בח תחול פן שבוו"ל, באואו בחאל , בישררחאו מבטח א

קרוביהם, או  ברהבחה שליט שהינם בעלי אי משרהנוש ורים ו/אוירקטד לרבות קשורות שלה,הבת וה

 תאםהוב חאו החלפת פוליסת הביטו , חידושרכתבמועד האיו מקובלים נאים כפי שיהבפרמיה ובת

יפחת מסך ת( לא יטוח )בפוליסה הקבוצתיות הבל אחריוגבש בדלטה ובהחלקבעו בנשלתנאי המסגרת 

ין ת בגנתיהשה הפרמיו ולתקופה הלר למקרן דומיליו 250סך  עליעלה  ון דולר ולאמילי 100של 

 .ר לשנהאלפי דול 1,500על סך של הפוליסה לא תעלה 

 ,2020בשנת  ונושאי משרה שחלו םדירקטורי חריותיטוח אבבשוק  הלרעם טיים הדרמיח השינוינוכ .ב

עמדה לרשותה ש הזכותת א 2020 חודש יוני ךרה במהלהחב , מימשהנהת משבר הקורובעקבו דמיוחב

קופת גילוי תסה לכלול וליפאת הלהרחיב  ,30.6.2020ביום ה שהסתיימת הביטוח פוליסמסגרת ב

יך לחול על תביעות ה תמשסילהפו ה כאמורפי ההרחב-. על1.7.2020חל מיום ים הנשבע ש מוארכת של

הגילוי ת פתחילת תקועד למו מעשים שנעשו קודם בשלגילוי ה ה במשך תקופתלראשונ אשר תוגשנה

ן דולר ומילי 150 של ךרי סשבפוליסה הקודמת, קריות אחזאת במסגרת גבול ה, ו1.7.2020ביום 

ן תקופת הגילוי ה בגימלושש ה. הפרמישנים( 7 ורכת שלופת הגילוי המאת תקו)לרב רעה ובמצטבלתבי

 .רלואלף ד 1,520-הינה כ המוארכת כאמור

 דת התגמולוע ישורלאחר א ,הכללית של החברה האסיפהאושרה על ידי  2020באוגוסט  25ביום  .ג

שאושרה וליסה פהרכישת  .2021ביוני  30ד ליום ע תוקףביתה שהי ביטוחפוליסת  הון החברידירקטורו

ו תבאו ותות הקיימבלרכשה בנסי שניתן היה ביתהמיט יטוחבשיקפה את הצעת ה ,אותו המועדב

רונה, ת נגיף הקורצומהתפ ההמקומי כתוצא הןלובלי והמשבר הכלכלי הן הג יתר לנוכחבין ה ,דועהמ

תביעות  תכסה שראשה דביטוח חפוליסת  ושש לרכקושי של ממ יסההפול חידוש במועדיים קה הי

הפוליסה . "(פוליסה שוטפת חדשה: ")להלן 1.7.2020מיום  שתוגשנה בשל מעשים שנעשו החל
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בר בתוספת טובמצ יעהלתב לרון דומילי 25 ריות שלבגבולות אח הייתה שנרכשהה החדש השוטפת

של  בסכום צמיתות עתתפוהשר מליון דול 2.629  -של כ יה שנתית בסך, בפרמתהוצאות משפט סבירו

. פותושהחברה ל יכולתל נושאי המשרה בהעדר עלא תחול אשר ערך ניירות  תעילתב דולר אלפי 750עד 

 75ל עד ף שיקבהטוחי הבי וידלה של הכיסהג רכושה להחברהלת סמיך את הנט להחללכך, הוף וסבנ

כך שסך פת, יה נוספרמ לוםה לתשיימים(, בתמורהקן דולר וימיל 25 -ר לים )מעבמיליון דולר נוספ

אוגוסט חודש ב .לרן דומיליו 4ה לא יעלה על שוטפת החדפוליסה השלת בגין הית הכולשנתהפרמיה ה

 575 -של כתית שניה בפרמו רדול ןמליו 6 ת שלחריוות אבולבגנוסף ביטוחי ובד רה חברהרכשה  2020

 דולר. אלפי

אישרה  2021ביוני  30ום בי, 22027בפברואר  1ום מול המעודכנת של החברה מימדיניות התגבהתאם ל .ד

ועד ליום  1.7.2021ום החל מייסת הביטוח לנושאי המשרה לפו שורה את חידועדת התגמול של החב

 ,בתוספת הוצאות משפט סבירות טברובמצ יעהתבל ון דולרמילי 31 ריות שלבגבולות אח .30.6.2022

 תעילתב דולר אלפי 750עד  בסכום של צמיתות עתתפהשומליון דולר  3.17  -של כ שנתית בסך יהבפרמ

מת קוד, בהתאם לפוליסה הושפותהחברה ל יכולתושאי המשרה בהעדר נלא תחול על אשר ערך ניירות 

 .30.6.2021שפקעה ביום 

 

 

 מוצת דלק בע"קב  

         

  2022 במרץ 29 :החתימה תאריך

 

 דם:ים ותפקיותמת החשמו

 דירקטוריון"ר היו         - טיאל לסגבר

ל"כמנ               - סולעידן 

                                                           
 )מס' 24.12.2020ם ברה מיול החים שידמינת של החברה ראו דוחות התגמול המעודכפים אודות מדיניות נוס טיםלפר7

-2021 מכתא:)מס' אס 1.2.2021ם ומיו( 2021-01-010980 :אכתמס' אסמ) 25.1.2021ם , מיו (2020-01-139893תא: אסמכ
01-013030.) 

עדכון לעמדה משפטית בעניין מדיניות  (הרשות""ות ערך )להלן: ות נייררסמה רשפ 2020ביולי  1ביום י בהקשר זה יצוין כ
 1ב1ה לפי סעיף מדתו כי לצורך שימוש בהקלהרשות את ע גלס דה שינה(.  במסגרת עדכון העמBest Practiceתגמול )
פוליסה פייני הות התגמול לכלול התייחסות למא, על מדיני2000-עם בעלי ענין(, תש״סהחברות )הקלות בעסקאות  לתקנות

 ךורלצשות כי ת והשתתפות עצמית(. בעדכון העמדה ציינה הר)פרמיה, מסגרת לשינוי במשך שלוש השנים, גבולות אחריו
יקף הכיסוי הביטוחי, כל עוד תגמול יכלול התייחסות להרוט שיינתן במדיניות ההנ"ל, די בכך שהפי 1ב1לה שימוש בהק

אם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית היו בהתרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יעלות הפ
 .רהלחב



פרק

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ה’
על הדיווח הכספי ועל הגילוי



 1 -ה 

 

 בע"מ קבוצת דלק
 לתקנותב)א( 9הגילוי לפי תקנה  ועל הכספיאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  בדבר 2021 לשנתדוח שנתי 

 1970-"להתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות
 

אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה  ,(התאגיד-בע"מ )להלן קבוצת דלקההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של 
 פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 
 לעניין זה  חברי ההנהלה הם:

 .מנכ"ל ,עידן ולס .1

 . משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי, תמיר פוליקר .2

 .ומזכירת החברה יועצת משפטית ראשית סמנכ"ל, ליאורה פרט לוין, .3

 לנה ברנשטיין, חשבת ראשית. .4

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל 
משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, הונושא 

כנת הולבהתייחס למהימנות הדיווח הכספי בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון 
כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות , ולהבטיח הדוחות בהתאם להוראות הדין

 הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.
 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר 
בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את משרה הבכיר ביותר ה ולנושא למנכ"ללרבות ומועבר להנהלת התאגיד, 

 בהתייחס לדרישת הגילוי. ,התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים
 

טחון מוחלט יבשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ב
 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

ילוי בתאגיד בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הג ,ההנהלה
  .והאפקטיביות שלה

 
: כללה הדירקטוריון בפיקוח ההנהלה שביצעה והגילוי הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות הערכת
 היחידות ומהן והגילוי הכספי לדיווח מאוד המהותיים התהליכים מהם וקביעה והגילוי הדיווח סיכוני הערכת

 הערכת ,בתאגיד הקיימות הבקרות ותיעוד מיפוי ,הפנימית הבקרה של האפקטיביות להערכת הרלוונטיות העסקיות
 הערכה ,הבקרות של התפעול אפקטיביות הערכת, הקיימים הבקרה פערי ניתוח ,הבקרות של התכנון אפקטיביות

. מודל הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית על ידי החברה הושתת הפנימית הבקרה אפקטיביות של כוללת
 הדוחות וסגירת עריכה תהליך, (Entity Level Controls) הארגון ברמת בקרות הרכיבים להלן:על ארבעת 

 מהותיים כתהליכים ההנהלה ידי על זוהו אשר תהליכיםו  (ITGC)המידע מערכות על כלליות בקרות ,הכספיים
 בדוחות דומא המהותיים התהליכים תהליך ניהול המזומן ותהליך ניהול החוב בחברה. :והגילוי הכספי לדיווח מאוד

השקעה בחיפושי והפקה ומעגל ההכנסות, : הינם ,המהותיות המאוחדות מהחברות בחלק מנוהלים אשר המאוחדים
 .של נפט וגז

 
 
 

, הדירקטוריון והנהלת הערכת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעילבהתבסס על 
א הי 2021בדצמבר  31התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 

 אפקטיבית.



 2 -ה 

 

 הצהרות מנהלים:
 (1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  (א)

 הצהרת מנהלים
 מנכ"ל הצהרת

 

 , מצהיר כי: עידן ולסאני, 

 
 הדוחות(. -)להלן  2021( לשנת התאגיד -)להלןבע"מ  קבוצת דלקבחנתי את הדוח התקופתי של  .1
 

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

 לתקופת הדוחות.
 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות.
 

של התאגיד,  הדוחות הכספייםו ת הביקורתוועדולו ,, לדירקטוריוןגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד .4
 בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א
באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים 

לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 
 -וכן ;הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין

 

ו מנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין אהן שאינה מהותית, שבה מעורב כל תרמית, בין מהותית ובי .ב
  ;מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  .א
בתקנות ניירות ערך )דוחות  ןמאוחדות שלו כהגדרתשמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות 

. מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט 2010 -כספיים שנתיים(, התש"ע
 -וכן ;במהלך תקופת ההכנה של הדוחות

 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  .ב
פן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות באו

 ;בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

 
הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את   .ג

 כאמור למועד הדוחות.מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

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

 

 

______________          ______________ 

 עידן ולס               2022 ,במרס 29
 מנכ"ל
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 (2ב)ד()9נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה ( הצהרת ב)

 הצהרת מנהלים
 נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת

 

 , מצהיר כי: פוליקר תמיראני, 
 

( לשנת התאגיד -בע"מ )להלן קבוצת דלק ות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות שלבחנתי את הדוח .1
 הדוחות(. -)להלן  2021

 

כל מצג לא נכון של עובדה  אינם כולליםהכספיים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לפי ידיעתי, הדוחות  .2
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן 

 נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות.
 

של התאגיד,  הדוחות הכספייםות הביקורת ועדולווגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון  .4
 הדיווח הכספי ועל הגילוי:בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על 

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  .א
ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

לעבד, לסכם או לדווח העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, בדוחות, 
על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם 

 -וכן ;להוראות הדין
 

מנכ"ל או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים הבה מעורב ית ובין שאינה מהותית, כל תרמית, בין מהות .ב
  ;הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויעובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח  .א
חות בתקנות ניירות ערך )דו ןשמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרת

, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול 2010 -כספיים שנתיים(, התש"ע
מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של  בדוחות,
 -וכן ;הדוחות

 

, המיועדים נופיקוחיקיומם של בקרות ונהלים תחת קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו .ב
להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 ;לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
 

ככל שהיא מתייחסת הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי,   .ג
מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור  ;בדוחות למועד הדוחותלדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול 

 פני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.להובאו 
 

 

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

 

 

______________                  ______________ 

 פוליקרתמיר                   2022במרס  29
 משנה למנכ"ל 

 ומנהל כספים ראשי
 


