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 (דאגיתר עסקי האותי)ק א' ר פוןכדע

 20211 נתלש תיפהתקודוח ל

 ברה"( ח"ה :)להלןע"מ בק דל בוצת קשל

:הרחבה קיעסל ש  יתללהכ חותתפתהה וריאת -ון אשר לקח

  ל הקבוצהשילות מי הפעתחו – תיופתקהח דול .21 לסעיףחס ייבהת .א

  יוםמ  החברה לש יידימח וד ורא ,1202  נתלש ייםפסהכ ותחוהד סוםפר עם   שרבק   עיםילמשק   גתמצ  ןיינעל

. היינפהל ל דרך שעת ים בזאללנכו ים בעיפוהמים פרט ה(, אשר415230-01-2202סמכתא: ' א)מס 2202.3.30

: ילותפע מיחות לפי אגידהת  קיעס וריאת  -שי יל שלקח

   לראשבי יהאנרגה וםתח .א

חיםוורקת חלו -תי ופ התקדוחל( א)7.11. סעיףלחס ייבהת .1

 ל לוכום בסכים חוורקת ולח  על "(, פותהשות"לן: לה) לתוגבמות פותש  - י רג'נאמד - וינ ה עיודה  220.5.223 ום יב

  עתודלה התאםב  .22.205.03 ו ניה קהוללח עובהקעד ומהכאשר  "(,לרדו" לן:לה)"ב רהא לרוד ןוילימ  50 ל ש

 . לרו דןוילמ 27 -ו כניהה וקלבחה חבר הלה שלקח .220.6.261 ום י בעתבוצור אמים כחווהרקת ולחת ופותהש

 נייםצוחימים ורהשפעת גית ולליבה כסב –תי ופ התקלדוח 7.21. סעיףלחס ייבהת .2

 , 1202 נת לש כוםיסוי עטבהגז הבמשק ות יותחפהתהל שה ירסקח ודה ינרגהאד משרפרסם   220.4.242 ום יב

  ,1202  נתבשי עטב גזל ש ואייצהו יתומהמק כהיהצר פקה,ההקף יבה לוידהגדבר ב ים נונתיתר, הן יב לל,והכ

  הוקלחהורשת ה לכוההת ערכמח ויתפלע וגנבה ירסקי, למועוהי ומהמק וקבשי עהטבגז הי רימח לשה ירסק

  וחד יפ- לע"(. ירההסק דוח"ן: ללה) יומהמקוק לשן מיהמ חוםבת יהטגאסטרוש יבבג ורךלצות חסייהתו

  וףומצה, התאמב ,MCB  .628  - וכ  BCM  .6701  -כמר ות ןיתוולי עהטבגז הי מאגרו פקיס  1202  נתבש  ירה,הסק

  נתלת בשלוהכה פקהאסות ן, כמו כ. כמBCM .20 -כפק יה סחדר בוףהחל ווקם מממ היימ הילוזנ היעהטבגז ה

  ל שואיצי היקףהל ב וידהגלט , בכהיל בצרוידג הלצד. 0202 נת משותרי  %12 - , כBCM 74.91 - ל כע דהעמ 2021

  וחמדים נונתן ללה .2020 ת נמשותר י  %86  -כ, BCM  .14  7- בכ  2021 נת בשהסתכם  אשרן ירדלוים למצר יעטבגז 

 2: 1202נת פק בשוהי שעגז טבהל ה שיכת הצרוגלפת הים אתיגהמצה ירהסק

 םיוב םורסשפ  2021  נתשל תיתקופה הדוח םופרס ועדממ  חלה  ברההח קיסבע ירעוא שרא םייותמה םידושיח או םיינושי ללוכ  וןהעדכ  1

 חבדו ארותל ששי יןניע בכל  ,זה דוח מועד נילפ ךמוסב ועד ("יפתקוהת  הדוח" ן:הל)ל  (038020-01-2022  א:מכתאס 'מס)  2022.3.30

 .ם בהמור האעל סיףולה אוב ,יקופת התבדוח (התאגיד קיסור עיאת) 'א קם בפריפיי הסעמספרס לייחת מוןכהעד .תיתקופה
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ng_2021.  :או ר,םוספי נםטילפר    2

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/ng_2021
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ויתןאגר לוח מתולפיית תוכנ – תיופהתק דוחל ()ה4.7.1 סעיףלחס ייבהת .3

 ל עה לטהחות ודא(, 351250-01-1202 אסמכתא: ס' )מ  120.7.231 ום ימ  רהחבה ל ש יידימהח ובדור לאמהמשך ב

  מתקדם ורכאמ וחידהקע ויצבי כ ןיויצום, דרן תיוולI  /14 קת חזח טבש" 8- ןיתוול" קהפהו וחיתפח וידקע וביצ

  ,גרלמא  חויתפה יתנתכי פ- לעים. ובהקר  ותעובשבים יתהסלי ופוצ ,יבלתקצוים נזמהות וחללהתאם וב  ןנוככמת

 חר לא, 3202  לשן והראשן ועהרב לךמהב  ,ןיתוולגר מאל שמת ייהקית ימתת הה קפההערכת למובר חיח וידהק

 (.noitelpcom ה )מלת השולועפו ו בעיבוצש

 פרודיטה אאגרח מלפיתוית תוכנ – תיופהתק לדוח  (יא)5.7.1 סעיףלחס ייבהת .4

 ח ויתפהית נוכתן ועדכלן יסיפרקת לממשל ומה יטודפראגר במאים פותהשים לעופח, והדור ישאעד ולמן ונכ

 ים. וכסמים נכסל שח ויתפות ינוכתו /אוים ימיקים נקמתעם גר אהמח ויתפלב ושיו בן פובא  ,מאגרל ה פקההו

 A-3  טהיודפרא וחדיק ע וציב ורךלצ וחידקת יינואעם ות התקשר בדברה לטהחם יפותהשו ליבק ,וזגרת במס

. ועוציעד בון מועדכלים לעופה ל זלכובה, פק הוחידהמשך כקבישמש , אשר 12 וק לח בבשט

 יס ים תטפרויקט – תיופהתק  לדוח 8.7.1 סעיףלחס ייבהת .5

 יב התקצש כךה, ישנטהוה ימהאט יבלתקצ פתוסתיס טת יםט יקורפבים פותהשי יד- לעה   אושר2022 י מאודש בח

 (.%001 לר )ו דןוילימ 232 -כל ל שלוך כסל עומד עור כאמ

( חדש"ופק אוןשין: "ריללה)חדש" ופק "א/504 ןרישיו –תי ופ התקדוחל (א)6.7.1 ף סעילחס ייבהת .6

  ותוצאבהאת לשוד עים תסכלא י כחדש פק ואן וירישבת ויוהזכי לעביתר לת ופותהש  עהיוד  ה2022 י   במא22 ום יב

  ןיא יוכח, וידהק לשה טישנוה ימלאטבקשר ת ווצאהט עלמ ,2-פקואח וידבקות ודבעהעם  בקשרן הכלשות פוסנ

 ר אשן, ויישהר לשה עיפקה עדומאת לקרע וצשתל ככ ןויישהר פתוקתאת  יךהארל עההצל בכ וךלתמה נתוובכ

כתא: אסמס' )מ  23.5.2022 ום ימ  החברהל ש יידימח וד ורא  פיםוסנים פרטל . 20.6.2022 ום יב לויח

 ,)062491

 -2022-01

 ים יפכסהות וחלד  ו4 ור איבו רא ן וכ, יהינפהל שדרך ל עאת בזים ללנכו בים עיפוהמים פרטהאשר 

 . המשךים בפורהמצ

 הסכם י הפ-לת התמורה עיתרלום תשליאן בנוגע רג'אנקת עם לומח –תי ופ התקחדולג 7.91. לסעיףחס ייבהת .7

 חת תלת עופיא הה יטתלשי כות פותלש"( אנרג'יאן"לן: לה)  clp asG&  liOan geerEn ה עיודה24.3.2022 ום יב

  ,2202 ץ מרודש לחע נקבש, יתנהשום להתשמכך ה וצאתוכות, יוהזכירת מכהסכם בה רתהגדכן, וילעח וכ  יתינת

  אן.ירג'נגד אנים כיפטים משיכל התיטנקל ות פותהש  לתעופח, ודהור ישעד אולמן ונכה. דחיי

ויתןלויקט רוז טבעי מפאספקת גלהתקשרויות  –תי ופ התקוחדלג 12.7.1ף סעילחס ייבהת .8

 ירת למכ פיםוסנ מיםהסכר פסמל עות פותהשה תמחח והדור איש עדומלעד ו2022 ת נלש ןואשהרן וערבה לך מהב

  יים.ותמהנם יים שאפיקהן, ביתוולקט יופרי, מלישרא המשקים בנוות שחולקעם י עגז טב

תןווילאגר נסט ממספקת קונדאלהסכם  –תי ופ התקלדוח ( 3)ד 12.7.1ף סעילחס ייבהת .9

 הזרמתל   ותאפשר  ,"("ןשת"ן: ללה) "מעבה ינרגאת ויתשת חברת  עםחד יבן, תיוולי פותש נתיבחל המשך ב

Chevron  ןיבתם נח26.4.2022ום יב יכ ןיוצי ,ןיתוול  אגרממ  סטננדוק Mediterranean Limited(ן:ללה  

 סט ננדוקמת הזרל י פולח   ןוננגמיב, ימח הסכםל ע  הימתלחוף פבכיר, סדמה  ותנהבמזכר  ן "תש ן יבל  "(וןשבר"

 ור.ב כאמיימחהסכם ת ימחתלים  הצדדליםעופח, והדור ישעד אולמן ונכ . ותימיהקן "תשות ערכמות עבאמצ

למצרים ייצואל בקשרלכה הומי הסכב  נתג"זעם שרות   התק–  תי ופהתק לדוח  ()ה(5) ()ב1.7.13ף סעילחס ייבהת .10

  להה עיודה  "( נתג"ז"לן: הל)"מ עבל ישראלי עהטבגז הי יבנת י, כות פותהשאת  ן ושבר ה נעדכ  2022 י מא ודש בח

6 עד ל שה פובתקוארך ה  ןולאשק-ודאשד  יימה ה לכוההת ערכמע מקטבגז המת רהזו בן הזמן ולשחאף ל עש
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. 3202ל יפראודש חי קר י, ונילא של ותרנה הזרמ התליחעד תולמי פים, הצחודש

ן בונדיתוולל שת חוב רואג –תי ופ התקדוחל ()ג1.7.17סעיףל יחסתיבה .11

 נדובן יתוולי יד- לעו פקנוהר אשוב חהות אגרישת לרכת ינוכת  יללהכותף השן ויורטירקדישר א22.5.2022ום יב

ייםתנל שה שפולתק , לרון דוילימ 001 עדל טבר שסכום מצבות, פותל השה שאלת מולע בת בברהחב"מ, עב

 פותת השותל פעילוח עופיקומגבלות  – תיופתקח הדול1.7.20סעיף .12

  יםיאפשרים מושישנת יחלבור יבהצות חסייהתלורא קל וקה ינרגהאמשרד רסם פ2022ל יפרבא  12 ום יב .א

  ןימבמ לוהמי עטבגז בש וימש ייד- לעאם ן יוב ורטה ןימבמ אםן יבה, ייעשבתה ינרגאור כמקן יממבוש ימלש

 . 3 יםנוים שורעיבש

 ות חסייהתלה לטח הוטתי"( ט המועצה"לן: הלי )עהטבגז  הי משקניינעלה ועצהמה פרסמ  2022ץ במר 14ום יב .ב

  חתפוילת ויבהקיף ערתמן: לקכדחת פויה לכוההיף ערת2022י   במא1 ום ימל הח יכע הוצה גרתבמס אשרור, יבהצ

לעוד עמיו17.6%ל שור עיבש חתפויה הזרמהיף ערת, MMBTU- לח "ש0.6244ל עוד מעיו17.2%ל שור עיבש

  ורעיבשחת פויה וקלהחלרשת ים וברחהמים נלצרכ  כהלוההערכת במה הזרמהיף ערות, MMBTU-לח "ש0.1073

 ה, לטהחהטת ויטי פל"(. החלטההטיוטת "זה: יף עבסן ללה)  TUBMM  -לח "ש  0.7646ל עוד עמיו17.2%ל ש

 עת יידיטב מלוא. יציובי ומקהמבמשק  ושיםיקבבה יילעהנם יהיף ערהת חתתפלהו איהבשים ייקרעהים פרמטרה

 . 4 ושאנבת ביימחה לטח המהסורפת, טרם ופותהש

 ה עהצה ורסמפה גרתבמסי, ערכתמיף ערתעת יא קבושנה בלטח הוטתיה טעצוהמה פרסמ2022ץ במר 41ום יבג. 

 ל וחיוי עהטבגז המשק ח ויתפלוור פילשים ירחהכים טיקופרן וימלמעד וימה ייהר אשי ערכתמיף ערתעת ילקב

  פיםיערתעת יבקבי ולתי לתובי עצמאה ייה י ערכתהמיף ערהתוסף, נבה. לכוהי דמם ילמהמשה לכוההי נצרכל ע

 . 5 נהלשחת ו אתואן עדכתוו  בןותדה ועצהמו"ז תגנ ייד- לעל והניים, חרא

  יערכתהמיף ערהתאשר , 2022נת לשי ערכתמיף ערת עתילקבה לטהחהטת ויטה ועצהמה פרסמעד ומו ותבא

 ל עלבים יויצפום לתש( 1) קמן:לכד ותלמטרלשמש י ופצוא וה, MMBTU-לח "ש  0.0554ו ניהה תמסגרבע המוצ

 ל עח פתהמתן ימהממשק ות עפהשת ניחב( 2); 2002-ב"התשסי, עהטבגז המשק ק וחלא 28יף עסי פל ןיעמקרק

 ו קמת קלהי ורוטטסטן ונ( תכ4)  -ו"; הרוז"ראש גר במאן וחסלאי ורוטטטסן ונתכ( 3 )עי; הטבגז המשק ות יתשת

  ר ערד.יעלת וירית

 ל ע15.9.2023ום יל עדו1.6.2022ום ימל הח יכן ושברלפט נה יניינעל עה נוהממע יודה  2022 ל יפראודש בח  .ד

 י פותשו יביחהתה ותאית מויהות מהכל עה לועהות בכמי ומהמקלמשק י עטבגז קת פאסח יהבטלן תיוולי פותש

 ה יופצה ניאו זה עודהות, פת והש ערכתהלו. התקשרהם ב הגז פקתאס יסכמה יפ-לעי ומקהמ למשק פקלס ןיתוול

2022 נת לשות פתול השה שותליעפות וצאל תעע יפלהש

 וחות מכתקנוהטבעי והגז ק המשחוק  – תיופתקח הדול1.7.24יף סע .13

-"בפהתש(, 11 ס' מ ןויק)תי עהטב הגזמשק וק חעת הצ נהוראשה יאלקרסת נכהן לחושל עה נחוה  28.2.2022ום יב

 פשר אלוי עהטבגז הבמשק " רוםיחעת "של עה הכרזן יינעלות וראההת אן לתקיתר, ה ן יבע, מוצה רתסגבמ, 0222

 6 מל.ק חשפלסגז  בינחר משס

יםים משפטיליכה – תיופתקה לדוח 1.7.34יף סע .14

 ל שו נידסק פל ען וילעהפט המשית לבגש ושהור עערות ודאי, פתוהתקח ולד )א( 1.7.34יףעבסר ולאמהמשך ב א. 

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/ng_120422. : או רםוספי נםטילפר  3
https://www.gov.il/he/departments/news/ng_150322 : או רםוספי נםטילפר  4
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shimua_50322_1: או רםוספי נםטילפר  5

  :אור םוספינ םטילפר 6

https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=219040

2.

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/ng_120422
https://www.gov.il/he/departments/news/ng_150322
https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/shimua_50322_1
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190402
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2190402
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  חברתל שן צרכי יד-לעה שוגשהית וגיציה נעובתור אישלה הבקשאת ה דחאשר  יב באל בת י וזחהמפט המשית ב

 גז תמר י פותשים וכרמו שביר מחהעם בקשר תמר, י פתושגד נ "(לשמהחחברת "ן: ללה)"מ עבל ישראלל חשמה

 ור עערלה ובתתשאת ה שיהגה ללממש יתפטהמשת ועציה  2202.5.4ום  יבי, כן יויצל, חשמהברת חלי עטב

  עההכרל נתגוההו להיעיה הדרךה ניאית וגיציה נעובתשן ווימכ ורעערה אתות חלד יש  י כ ה נעט   תהמסגרבו

  ענקב  ורעערב ן ויד . " הגז ה וו"מתבגז היר מח יתיוגסל ש הפימקהה הסדרהח כונ נהושוברא בראשת זאו  וקת,למחב

 . 32.201.9ום יל

  החברה  לומערך ת וירינת ורש  הרכעשי להנמור ירב  ותודא י פתותקהח ולד  )ט(347.1.  יףעבסור לאמ  בהמשך ב.

  םויי בן כיויצים,  למצרואצייההסכם ית בנתהש ayTake or P -ה ות ת כמחתפלהות אפשר העםת בקשר ופותהשו

  ורירהביק תירת סגבדבר  ערךות ירינות רשעת ודה ד(פרנ)ב ות פותהש ל ואצה חברה ל אצ  הלהתקב  220.4.221

  הפיאכיך לבהות פותשה גד נכ  / ה חברה גד נכח ופתללא שערך ות ירינות רש"ר ויטת להחי פ-לעור, כאמי לנההמ

 ושא.ני בלנהמ

 ני המבשינוית העסק –תי ופקהת לדוח( )ד35.7.1 פיםסעי .15
  ילעבי ידל עה וגששה ע וביצה  וב יכעלה הבקשה, יפלן וילעה פטהמשת יבטת להחה להתקב  2202  ליפרבא  4  יוםב

 .יםן הצדדיב ותהסכמלהתאם ב, קהמחנת, ופותות בשפהשתתות ידיח

:78ויתןיקט לורובפ 2202נת  שלש וןאשון הרברבע נדנסט וקועי  גז טבל שפקהי ה נתונלתלכוה הלן טבללה .16

רבעון 1

גז  טבעי

MMCF     סה"כ גזל-)בפהקותב(הברהחשלתההוניותהזכויוקימחזילתמשויכ)הקהפות          
23,795 ט(סקונדנת ל חביופיבאל ועיטב

  MCF-ל   )דולרברההח  של תוההוני תהזכויו קימחזיל משויךה קהפות תליחיד צעמומ מחיר
5.67  ת(ולחבי

תרבול קפימה סהנכ תקפותמ זרגשנ לוםתש )כל גיםלומת
תליחיד מוולשש צעיםמומ ט(נפה סמנכ  תהנובע  טוברו סהמההכנ

- ל רול)ד (ברההח  של תההוניו תכויוהז קימחזיל משויכים)ה קהפות
MCF ת(ולחבי  

0.61 מדינהה

0.15 לישיים שדדיםצ

0.07 עניין ליבע

סמנכטוברוסההכנתרבולקפימהסהנכתקפותמזרגשנולמגת)כלגיםלומתגיןב               וליםקבת
-MCF  ט(נפה 0.13ר לולבדה()בר החקחלסים ל )המיוחקהפותתחידליקבליםתמ שצעיםמומ   

(ברהחהת שלההוניותזכויוקי המחזית למשויכוקה )הפותתת ליחידעוממוצ      קהפת הלויוע
10 ,9 0.76 ת(חביולMCF    -ר לול)ד

לשותינוההות יוהזכי יקחזלמים יכוהמש)ה וקפתדת יחילים עממוצ    ונטים לותקב
4.21ית(בלחו MCF  -ללר ו( )דרהחבה

  םמלוגיבת ,קהתפו ידתליח וצעממ מחירב  רההחב  של ותניהוה ותיהזכו לבעלי יךהמשו לשיעור סביח  ,הבטבל םיובאהמ םניתוהנ  7

 . יתנעשרוה הקוד הנרי אחות ספרתיש עד וגל עו,ונט םליותקב ובההפקה ותויעל ב,מושולש
  ילואה ו,נובגי תקבלושה ותס ההכנ סךעל להע 2022 נתשן לאשו הרוןהרבע הלך במטנסונד הקקתהפב ותככרות היוהעלו וסך ואילה  8

  ותויעלה כלו ,טנסדונקה קתהפ םע שרבק םרדינפ םניונת להבטב וצגוה לא ,הטבעי גזה קתהפ של איוול צרתו ואה סטנדנקווה

 . טבעיגז ה הקתהפ לסויוח סטננדקוה קתהפ םשר עק בתאוצוההו
  מוולשי שרא סמ יומשלות גראהמ של וחיתהפו שהחיפו ותויעל את  יםללוכ  םינאו  דבלב ותטפשו הפקה תיועלו  םכוללי םניתוהנ  9

 . חברה י הדי-על תידבע

  אל "זגתנ של לכהוהה רכתמע ותמצעבא יטבע גז תהולכ יןגב ותויעל תכוללו וקהתפ דתיחיל תצעומוהמ קההפה תיועלו ,יכ יןצוי  10

 . (100%) 2022 תלשנ וןשא הרן ברבעודולר וןמילי 1.25 - כשל סך בםריצ למגזה קתאספ ורךצן לאשקלוב GME של להקבת הקודנ
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לו"חב יהאנרגה וםתח .ב

 תיופ התקוחלד( ז )1.8.1 לסעיףחס ייבהת .1

Summitרת חבבן וומהים רתזי נונתו  ניםותמ  ביםמשא  ות,ודעת ח וד  בדבר ים פרטל Exploration and 

Production Limited ,( אשר2022-01-051169 אסמכתא: מס') 26.4.2022ום יה מחבר הל שיידיח מודו רא  

. היינפ הלל דרך שעאת ם בזיללכנו בים עיפוהמים פרטה

 תיופהתק לדוח ( )ב8.181.  לסעיףחס ייבהת .2

 ות ינתההוות ינסניפהה ידהמות באמה  יתקא  תומדע ח, והד  וראיש עד ולמו  2202 ס במר  31  וםילן  ונכ

  וחלד (5) )ב(81.8.1 יף עבס ורטפכמ, (RBL) ותודתע יוססמב   יהאשרא גרתמס יהסכמב וענקבש ות ילועפהת

  י. פתוהתק
 תיופהתק  לדוח 2.201.-ו  25.8.1  פיםלסעיחס ייבהת .3

Ithaca  רההתקש, 202  2ליפרבא  7 ום יב Energy (UK) Limited ,  ותפותש  עםהסכם ב , קהיתאל שבת חברת 

Siccar Point Energy Luxembourg S.C.A(קת עס"ו א  "העסקה"ן: ללה tPoin ariccS" ,)ישתלרכ  

001ותינהמ ןו הואלמ   העדונה עסק הלמת. הש Siccar Point Energy (Holdings) Limitedחברת ל ( ש )%

  קהיתאל ש קהלחאת ו ה, חברה לש ל"ובחה ינרגאה חוםבת ים יהק סיםנכהס יבסאת  ליהגדל השאר, ן יב

  תוינמל שחר למסם ורישוה פקנהע ולביצות שרפהאום ידק את ווך, ארח וולט גז ו פט ני נכסב  ותודעתב

  טיםפרל. 2022נת של ש  ינהש ן ועהרב  וףבס פשר אהתלה יועשה עסקה  למתשה ה, תקיאערכת הל ה. יתקא

  טיםפרהאשר   ,2022-01-037854(אסמכתא: ס' )מ2022ליפרבא  7 ום ימה חברה לשי ידימח וד ו ראים פוסנ

 יה.ינפה לל דרך שעת ים בזאללנכ ו ים בעיפוהמ

 : יתקהבאקים  המפיט הנפ נכסי בקשר עםי הפקהתונת נללוכוה אותלטב להלן .4

 נת ל שש ןוהראש  ןועברב inaptaCור  אזינכסבה חבר  הלקחל  סיםוחיהמה פקה ינונת תל לוהכ  להטב  ןללה .א

2022:

ןוש ראןובער

 נסטנדוק יבע טזג נפט

1,659,600פהקות בקהפות סה"כ
bbl - -

 קימחזיך למשויקה )הפות תליחיד צעמומ מחיר
- - 89.7 ( ebo-ר לול )ד(ברהת של החההוניו תהזכויו

- ר לול )דקהפות תחידלי תעוממוצ קההפ תלויוע
boe ) 22.5 - -

 לר וה )דוקפת תדיחילים עממוצו נטים לותקב
--boe ) 67.2-ל
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  :2202נת ל ששן ואשהר  ןועברב GSAקט יופרבה חבר  הלקחל  סיםוחיהמה פקה ינונת לתלוהכ  להטב  ןללה .ב

ןושרא  ןובער

  נסטנדוק יבעט גז נפט

 פהקותב קהפות סה"כ
 393,131

 bbl
4,444   
 mcf

129,708
 bbl

 קימחזיך למשויקה )הפות תצע ליחידמומ מחיר
 ( ebo-ר לולד) (ברהת של החההוניו תהזכויו

96.3 181.071.8

8.98.9 8.9  ( boe-ר לול )דקהפות תחידלי תעוממוצ קההפ תלויוע

 תקפותמ זרג שנ תשלוםל)כ לישייםש דדיםלצ גיםלומת
  ט(נפס המנכ טוברו סהמההכנ תרבוק לפימס ההנכ

 משויכיםקה )הפות תחידלי מוול ששצעיםמומ
 ( boe-ל  דולר) החברה( ת שלההוניו ת הזכויוקימחזיל

 2.02.02.0

85.4 170.161.0  ( boe-ר לולד) קהפות תצעים ליחידמומ טו נוליםקבת

   ןועברב קהיתאל ועפתים בנכס הוצתבקבה חבר  הלקחל  סיםוחיהמה פקה ינונת לתלוהכ  להטב  ןללה .ג

:2202נת ל ששן והראש

ןושרא  ןובער

  נסטנדוק  יבעט גז נפט

631,075  פהקותב קהפות סה"כ
 bbl

 2,890
 mcf

 70,866
 bbl

 ת הזכויוקימחזיך למשויקה )הפות תצע ליחידמומ מחיר
92.4192.5 73.8  ( oeb- ר לולד) (ברהת של החההוניו

32.232.2 32.2 ( boe-ר לול )דקהפות תחידלי תעוממוצ קההפ תלויוע

60.2 160.3 41.6  ( boe-ר לולד) קהפות תצעים ליחידמומ טו נוליםקבת

  ןועברב קהיתא ל שם ייקפמהט פנהי נכס   יתרב ה חברהלק חל   סיםוחיהמ ה פקה  ינונת  תללוהכ  הלטב   ןללה .ד

 : 2202נת ל ששן והראש

 ןושרא  ןובער

  נסטנדוק יבעט גז  נפט

 פהקותב קהפות סה"כ
 952,558

 bbl
 6,250
   mcf

242,038
 bbl

 ת הזכויוקימחזיך למשויקה )הפות תצע ליחידמומ מחיר
116.2 171.1 55.3 ( oeb- ר לולד) (ברהת של החההוניו
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14.4 14.4 14.4 ( boe-ר לול )דקהפות תחידלי תעוממוצ קההפ תלויוע

101.8 156.7 40.9 ( boe-ר לולד) קהפות תצעים ליחידמומ טו נוליםקבת

 לותהלבכ חברהה ילותלפע םהנוגעי יםינניע - יעירב לקח

  כונכס בע -תיופ התקוחלד ()ב.101 לסעיףחס ייבהת .א

  התאםביק פסהמי נאהת   ותימיהתק  לעה יתרווכשת רוהיק פסהמי נאהתפת ותקה ימיהסת י כנת עדכמה חברה

  וכשת.לר רהנמס (,75%ו )מכרנש ןיעמקרקה בזקחוה ,המכרהסכם ל ת פוסלת

  שיאנו הון -תיופהתקח דול  1.11 לסעיףחס ייבהת .ב

  2202  ליפרבא  1 ום ימל חהוה חברה   ןויורירקטד "רויכ ו נתוכה את  טלס  אלירגבר מ ים יס  2022 ץ במר  31 ום יב

   וםימ ה רחבהל ש  ים ידימי  ותחודו רא  יםפוסנים פרטל  ,רהחבהל שי נזמן ויורירקטד"ר ויכ ארז וד אה  מר ן כהמ

 ים עיפוהמים פרטהאשר   (602830-01-2202 סמכתא: א מס')  -ו ( 161830-01-2022  אסמכתא: מס')  2202.3.30

   ה. יינפ הלל דרך שעאת ים בזללנכהם ב

  וןיממ –תי ופהתקח דול  .141 לסעיףחס ייבהת .ג
  יאשראוג ירד –י תפוהתקח ולד1.14.12יף עסלחס ייהתב .1

rcaSic   עסקתי כיתר, ה ןיבן, יוצ ה ביק פנמערת ה מ, "עב וגידרמוג ירהד חברתה עיודה  2022 ליפרבא  14 ום יב

Point ,יומיהה פקההובקצב ות דותעהיקף בהל וידגהעם ות קחזוהמיק תל יפופרלום לתרה יופצושלם, שתל ככ  

  יידימח ודו ראים פוסנים פרטל. נרכשתהה חברבים יתועמשמים פיקהבמס י לצרכ יםורצבים פסדוה קהיתאל ש

  בדרך בזאת ובאמ וב עיפוהמ עידהמאשר (, 634840-01-2202 תא: מכאסס' )מ  2022  ליפראב  14 ום ימה חברהל ש

 .היינפ הלש

 ים ייקרעה דיםועבהשל שי יתתמצ ילאטבור יאת בא ומן ללה–  י פתותקהח ולד ז()141..13  יףעלס חסייהתב  .2

  תוננאמהי לשטרים נויקתלהתאם ב לד'(  -ו לא'ות ר)סד  רהבהחל שוב חהות גרא ייקחזמובת לט ועמדושה

 :  '(לד -וא' לות )סדר

   מידע  תיתמציתיאור 

 'יגאנר מד-ניו ת שלפותתת השיחידו 8932,209,39 
 מד- בניו ה"שמיח 34%  כתומהוע.נ., ה "חש 1 תבנו

 'יגאנר

מוספורש פיכ  1022  תלשנ  יםפיסכה  ותדוחל  18  אורבי ורא

 לןלה)  (208003-01-2220  :אתמכסא 'סמ)  30..20223  ביום

תנשל  ןוירוקטהדיר חוד  /  יםיהכספ תוחוהד" :זו  להטבב

1220") . 

 לדוח 'ג פחסכנ  המצורפים  פייםסכ תוניםנ  תתמצי  ורא  ראל ישק דלת שלמניומהון ה 25% 
 טוריוןקדירה

 לדוח 'ג פחסכנ המצורפים  פייםסכ תוניםנ  תתמצי  ורא סים נכק דלת שלמניומהון ה 25% 
 טוריוןקדירה

 תאולוומכוח הה ברהת הח זכויוכל על בודיםשע

 - ברה לחדה המיהע שהון( טרי שתרבו)ל

SGNILDOM HOG EKELD 

DTEILIM TSTMENESVNIL KD . 

edtiLim YGERENL KD 

detimLigy rEne cahatI 

  סעיףו קות"מוחז תברולח ןהו טריוש תאולוו"ה סעיף אור
  תוניםנה  תוךמ קות"מוחז תפויותושו תברובח תעוק"הש

  ברהלח סיםהמיוח אוחדיםמה  אזניםמה תוךמ פייםסכה
   .2021 תלשנ פייםסת הלדוחו 10 אורבב

  אינו ההון טרי ושתאולווהה כן של ערברהת החיעיד טבמיל
  ספרים. ברכם מעתתימהו מוךנ
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   מידע  תיתמציתיאור 

 

 

 

  

 

  ;מע"ב 1120 גן מע יםקדל

;תגבלמו תפות שו כוחת תחנוקדל

 קדל ידי על תקומוחזה ברהחה של תמניו    2426,58

   ;תסיופיננ תעוקהש

  תקורומ"  ,טוריוןקדירה  דוחל  5  קבפר  אוצר" תמניו"  ורא

  . ונזילות"מוןמי

  - ייםדים שלישדו לצדמועת שהאולווכח המ תזכויו
 - ברה למידה החהע שאהלוולה ס ביחבודשע םנרש

.lrS.a.ux s LenuelB . 

 בדוח קס"פניה  תמניו תכירמל  תקסע  –  כרמו תאלוו"ה    ורא

  פייםסהכ תלדוחו 'א3  אורב   וכן  2120  תלשנ  טוריוןקדיר

   .0222 סמרב 31 ליום אוחדיםמ ביניים

קדל תברח של נפרעוה קנפמוה תמניוה הון  100%

  מע" בתןילוו על גלומת

 לדוח 'ב פחסכנ המצורפים  פייםסכ תוניםנ  תתמציו  רא

  תתודוהע תרכהע ברבד טיםפר  אור כן מוכ .ןוירטוקדירה

  זריםתו תןלווי טנפה סלנכ םסיהמיוח תניםמוה  אביםמשוה

 ט,נפה סבנכ ברההח של קהחלמ הנובע המהוון מניםמזוה

 מיום ברההח של מיידי דוח אור ,2120.12.31  ליום  נכון

  מידעה אשר (,390202-01-2220  :אתמכסא 'סמ)  220.2.220

   .פנייההך הדר על תאבז אמוב  בוולהכל

 יםים משפטיליכה -תי פהתקוח דול  .191 לסעיףחס ייבהת .ד

   בקשה  ותודאי, פתוהתק  וחבדג'  פרקב חברה,ה ל שם ייתנהש ייםפהכס ותחולד( 9)2א23  וריאבבור לאמהמשך ב

  םעובקשר  "(, לקדקרן ": ןלהל)"מ עבות לתרבווך נילחע, למדלק דן קרל שה בשמת נגזרה עיתבכה עיתבור אישל

- "טנהתשות, חברה וקלחו'   543 יף עלס התאםביב, בא  לבתי וזחהמפט המשית בללק דן קר  ישההגש ה הבקש

 , 220.5.251 ום יבי. ערבהמל ותהכורשת למן לקרעבר בה ידל עו ננתשות ומתרור שרלא"(  שההבק"לן: לה)  9991

 ע נקב  ו,תהלוקבה לבקשס יחבית וביחה עמדה עובהה תגרובמסה, הבקשעם בקשר  תוותעמהרשם ובת תגה וגשה

    ן בבקשה.וילדעד ומ

  בע"מ דלק וצתקב
 2202 יבמא 24: אריךת

 ם:החותמים ותפקידשמות 
 ןויורירקטהד"ר וי, וד ארזאה

  ל"נכ, מסלוו  ןידע



פרק

ב’
ידתאגני הנייצב עריון על מהדירקטודוח 



20 ,מאיב24 22
 
 
 

 

 מ  "  ע  ב    ק  ל  ד    ת  צ  ו  ב  ק
 

 
 

  ברה החניענייב ל מצון עורירקט הדיוחד
 2022 ס מרב  31ביום מה תיישהסדשים ו חשהושלשל פה ותקל

 
 
 
 של ן ווריטקרהדי  חוד את ה זבש הגילכבד מת( הצוקבה ו א/ו הרחבה  - ן להל)"מ בעק לדצת וקבן ווריטקרדי
 . 2022, סרמב   31יוםב ה מייסתהשים שדוחה שולששל ה ופקלת הרחבה
 
 

  התאגיד   קיעס   צבלמ  ן יורהדירקטו   הסברי    .א 
 

  תסקיעה   ביבתהוסברה  החוראת . 1
 
 ז וגנפט קת הפו שיוחיפום חבת  קיםזחומ  אגידיםות ות רחבות עאמצב  רקעיב  לתועפ הרחבה
   סיםכנ אל רשי ק לדובאל רשיק לדב  25% של ור יעשב ות קזחהה רחבל, ףסובנ "ל. וחובאל רשבי
  .ל"ןדני סכנוות חוהנות ויחנק, לדהות חנום תחבתות לועפה
 
ים ספיכה   וניםנתה  מן , רהית  בין ים, שפעו  מ הבוצקה של ות לעיהפות אתוצוים כספיה  וניםנתה
  לעות קזחהשל ה שרכיו אש וממימ ן כוה דיעל   יםקזחומה  אגידיםהת של   ילותהפע  וצאותמתו
 בליםקמתה  נדיםדיבידמתר, הין ביע, שפומה רחבה לשים מנוזמהים רזתה. רחבהי די

של ה לתוכמין, הבה ותיקזחהש וממיות לומפעים ובעהנים לוקבמתה, לש  יםקזחו  מאגידיםמת
  קיםוושהצב מבה, ותיקזחהי וושב , רהית יןב, הוילהת ל "וחוב  רץאב ן וממיייס לגה רחבה

  ה. צוקבהעת מבצשות קעשהמן כו  עיטבה  זוהג טנפה חיריממ, "לוחובארץ יים בסננהפי
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  ת והפעיל   קריעי. 2
 
  היבתוסב לראשיב   הנפטו   גזה   חוםת
 
מד - וניות צעמאב רקעיב עת מתבצאל רשבינפט הו זהגם וחבתה וצקבהשל   העילותפ -

  דמ-וני  - ן להל לת, גבומות פשותים חודקיק לד  – שעבר ל)בלת מוגות תפוש  - י ’רגאנ
 עי,טבז גשל ק וושיוה קהפיתוח, פ ש,ובחיפ רקעיבקת סועה (, ותפותשה  או  י’ רגאנ

ה רטמב עי,טבז גי ססומבים נושים טקיורפום דיקובן, ריסיקפובאל רשבינפט ו  טסדנקונ
  ת.ותפושה הקשמפיי טבעהגז הות רמכיקף היאת גדיל הל
 

  ,חוהפית ש,והחיפום חבת ת וקיסעות וימנדזה ותפותשהחנת וב, לעילור מאל קביל מב -
 ות וירשאפ חנת ובן כו, וספותנות דינמבנפט וסט דנקוני, טבעז גשל ק וושיהוה קהפה
 רשאוי טבעז  מגקופמה  לוחכהן מהמיום חלתוות שדחמתהות גיראנהום חלתה סכניל
 יה.גראני כנרן לצמחדל פחליף ות תוהלול כי

  ועצבבי  יתןווליקט ורבפים תפושהים כשיממ  ,ייםספכהות חודהור שאיועד מלן וכנ -
  כניתת  פי-על ם. יבהקרועות בובש  ייםסתהל  יוצפ   אוהו ", 8- יתןוול" ה קהפווח פיתוח דקי

  הלךמב  יתןוול  רמאג  של  מתיקיה  מיתי  התת  הקהפה  כתרלמע  רובחי  חודקיה , חוהפית
  (.ontieomplc) המלשה  ולותעפ בו  וצעושיב רחאל, 3202 תנש של  וןשארה  וןהרבע

 
  לומ הטודיראפ ראגמב תפיםושה  ועליםפ ם,ייספכהות חודהור שועד אימלן וכף, נסובנ -

  חופית  לבושי  בו  ופןאב  ראגמל  הקהפהו  חוהפית  כניתות  וןכדלע  יןסקפרי  לתשממ
  ולקיב , זו  תרבמסג .   סמוכיםסיםכ  נשל  חופית  יותכנות  או/ו   מיםייק  תקנים  מעם  ראגמה
  הטודיראפ  חודקי  ביצוע  ורךלצ  חודיק  ייתאונ  עם  שרותקהת  רדבב  הטלחה  ותפיםשה
3-A  וןכדלע  עליםופ  זה  ללכוב , הקהפ  חודקיכ  ךשמהב  שמשי  רשא , 12  קולב  חטשב  
 . וועיצב דועמ

 50 של ך סב  דדניביד י ' רגאנ מד - וני  הזכריה , 2202 י אמש דוחב, זןאמה  יךראת  רחאל -
  ר.לוד ונימלי - 27כו ינהה זום כסה בצוקבהק לחלר. וד ונימלי
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 י ונצפה   יםה   ורז בא   גזהו   הנפט   חוםת 
 
  -  ן להל)  dtLgy erEna hactI .רתחב  עותאמצב עת וצמב   הז ום חבת הבוצקה  עילותפ -

 הרמכיוה קהפש, וחיפב קת סועשר אה וצקבהשל ה אלמות לבבעבת ה רחב(, הקאית
 וניהצפים בים ויהמצנפט י סכבנות ויכזבה קזיחמי, פונהצים הור זאבז וגנפט של 

   רביתמב ( torraOpe)עיל מפכשת משמו יה,טנברישל ים אליוריטטריהים מהטח שב
 ה. בבעלות סיםכמהנ

ברת ח לש יותמנה וןהוא למשת רכיל   הקסע הקאיתה משליה  ,2202 אר ורפבש דוחב -
tedLimi) .KU.( asGand  liO ibenurMa  וני,צפהים הור זאבה רגיאנהום חבת  לתועהפ 

  MonArb ור זאבט נפי סכבנ  314.%  -כשל ור יעשבות ויכזתר, הין ביה, בבעלות  רשאו
  רו עבכםסה בהקבע שנתניתומי לתהב הרומ התקים(.מפינפט ות דש 9 ו חטשב ללוכה)

   ונימלי  70  כםומת , כם(סהבו קבעשנות מאלהתוף כפ)  רלודן ומילי  041 ה הינה שרכיה
שר א תניתומה רומתה קבענסף ובנ . 5202  נתשב  לםושת  רש  אחיתד  נהרומת  נםהי  רלוד
 NSAI וח ד   פי  על  .רלוד י ונמלי  552-לעד ים מויסמים אתנות מייקבהת יעלהגה לוכי

  בסך( 2P)ות ויצפ+ ות חכומות דועתי בנורמל  1202 מבר   בדצ  31יוםל ה, רחבהה מסרשפ
 רויעשב, ולאות דועתן בגי  ןווהמ  תזרים  רשאכ נפט ות חביך רעה וושן ומילי  432.-כ

וח דבות שרגיי חוניתה אר)לר ודי יונלמ  6404.-כשל ך סלתכם סמ, %01 של ן ווהי
 ור(. מאה
ה רגיאנהום חבתים קיהים סכהנבסיס את גדיל הלאר, שהן ביה דנועה קסהעמת לשה
  י. צפונהים ז ב וגטנפי סכ נודותה בעתקאיתשל ה קלחאת וה וצקבהשל "ל וחב
 
 וחותדבי בנורמשל ות לעיהפות אוצתאת וות ויייבחההת, סיםכהנאת חדת אמה וצקבה
  דועמלות יוייבחההתוים סכהני ווששר אכה, קסהעמת לשהועד ממחל הים כספיה
 ך מערישל י וושרכת העטת וטיעל סס תבהב מנית(ז)ית ארעה דמדיי פעל ע קבנה שרכיה
ח ודהופת קבתה צוקבהה רכיהה רומאהי וושהרכת העטת ולטיאם בהתי. צונחיי ווש
"ח(, שי דראליימ  91.  -כ)לר וד ונימלי  106  -כשל ך סבי מנותדזהמחיר בה שרכימוח ורב
  1.2  -כ)לר ודי יונלמ  658  -כשל קף היב ה חדנמס  כס בנ ה רכהמה אוצכתקר עיבאת זו

  זהגי רמחיבה מעליה אוצכת וכןי בנורמשל מס י כרולצים דסהפן בגי ( חש"י דראמילי
 מתה.לשהועד מן  לביהקסהע נאייעת תקבועד מן  ביטנפהו

  ם.חדיואמהם ייים בינכספיהות חודל( 1')ב3ור אה בארים ספוטים נרלפ
 

  ישתכרל  onitaorporC oomtimSu עם סכם הבה קאיתה רשקהת, 2202 אר ורפבש דוחב -
 ה רומ  בתedtimLi onitProduc and onitaroplEx tiSumm ברת חשל ות מניהן והמ  100%

  הקסהעמת לשה קים. מפינפט ו זגי סכנשת כרהנה רחבה בבעלותלר. וד ונימלי  841-ל
 . השרכיהסכם הו בקבע שנתליםמהים אתנהות מייק בהתר,היתן  בית,ותנימ
 

  ןורצ וךמתון, ודבלונר חסמל הותימניום שלריה לשית גטרטסאהית כנומהתק לחכ -
 2202אפריל, ב  7ום בי ן, זאמהך אריתחר אל ה, לשה קהפהופיל רפאת  יךראהלוגדיל הל

  לש  (%001)  יותמנה וןהוא למ שת רכיל הרז  ותפותשם עסכם הב   הקאית הרשקהת
itedimL )sginldHo( ygernEt inPo Siccar  נפט י סכבנ ים ונש ריםויעשב  יותוכזת לעבהיא ש

 אם בהת(. רכשת הנהרחבה -   הלןל)י ונהצפים הור זאות בחריסמות גליתבו קיםז מפיוג
 כמותו ( 2P)  ותויהצפוות חכומהות דוהעתות מכה, קאיתלכרת ומהה הציגשע דלמי

 שת כרהנה רחבהשל ה קלחלים סחוהמי (2C) יותר בוב טהן דמואבים תנומהים אבשמה
  ערךה וושן ומילי  255-כבכת רועמ  1202 מבר, בדצ  31  יוםלן וכנ, הלשנפט ה  כסינלל כב

  כחותומות דועתשל  טנפת וחבי ערך הוושן ומילי  - 54כן כומת  (OEBMM)   טנפות חבי
   ר.לודרד אמילי 3-כשל קף היב ייםעותמשמ ריםו צבסמי דסהפו  (2P)ות ויוצפ

 ות חריסמות גליבתות ויכזב  רכשתהנה רחבה ה קזיחמ ם, יקמפיות דשלסף ובנ  כין וייצ
, obamC  ראגמב  - 70%כ של ור יעשבות יוכז ללותוכהי פונהצים הור זאבו חפותטרם ש
 .kanebsoR  ראגמב  20%-כ ל שור יעשבות ויכזו  ,לעימפכשת משמשת כרהנה רחבהו ב
טרם שיותר בות לודהג  טנפהות גלימתהם ו, לאים ראגמי שנה, קאיתעת ידימיטב ל

 לשאמץ מהמק לחכה הוגבת ושיבחבעל וא הום כיחם ויתופי, ונהצפים הור זאבו חפות
ית טרגאנות אמעצבטיח הלמנת על  יותמוקמה רגיאנות תישתתח לפה טניבריממשלת 

 . הופרה באימחלמהור אל
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 של נפט הי סכבני חכוהנה קותפה ףקהיבשב חבהתוה קסהעושלם שתל ככ ף,סובנ
  יןשבוח וטלע הגילה קאיתשל לל וכהית מוהיה קותפה ףקהיי ושעשת, כרהנ  הרחבה

 .יוםלנפט ות י חבילפא 85-75
  הקלחאת וה רחבהשל ים קיהים סכהנבסיס את גדיל הלאר, שהן ביה, דוענה קסהע

  ובילותמהות רחבהחת אכה אותצב מלו  וניהצפ בים זוגט נפי סכנות דובעת הקאיתשל 
 ני.ופהצים פט בהנוז  הגתחוםב
 

, רכשתהנה רחבהשל ות מניהן והכל ור עבסכם הבה קבעשנית תנומי לתהבה רומהת
 לםושתשר אות, לובקמות מאלהתוף פכבארה"ב, לר ודרד אמילי  1.1  -כשל ך סבהיא 

  יימותקבהת  יעלהג הלוכישר אית תנומ הרומת  הקבענסף ובנ קה.סהעמת לשהועד מב
 ר.לוד וני  מלי360 -ל עד מיםויסמ איםתנ
 
 -ססומבי ארשאהרת סגמב שומשיות צעמאבה רומהתאת ן ממלה קאיתונת וכב

 מניםוזמהות צעמאובה, דיל עה כשימלתנת הניו  הקאיתלום יהמת ייקה LBR ודותעת
 2202 אר, ובינ  1 ום מי חל ה ת שכרהנה רחבה פתוקובה קתאיופת קבטבר הצלים ויהצפ
 רשקבות ייבחהתכל חת קולא לק לדצת וקבי כהר ובמ  .הקסהעמת לשה  דועמל ועד 

 . הקסהע ועיצעם ב
 
סכם הב ועקבשנים למתהם נאיהת יימותקבהתתר, הין ביותנית, מה קסהעמת לשה
 .טיתהברי זוהגנפט הות שרמים לובקמים רוטלורגים רושאיבלת ק  לליםוכהה שרכיה
  2202 שנת של י שנהן והרבעוף סבשר אפלהתה יושעה קסהעמת לשהה, קאיתרכת העל
 שיםדוחה שעמתחר ואילא ה יהיים למתהים אתנה יימותקלהתעד ומה כיע קבנסכם הב
 .המחתיהועד ממ
 

ר אגמלוח פית  רושאי ית מוקמהנפט הוז הגות שרמ  הקאית ה לקיבוח דה  פתוקבת -
iligabA  רוזאבקם וממה  ASG.  ומ  כ.2202  נתש  הלךמב  לתחיה  להויצפ  ראגמ  מהקהפה   
 .htuo SedJa הדשמה קהפהה לחהוח דהופת קבתן כ

 
ל ש דרךבות רבלה, קאיתבי ונהך להמ ביצועקדם לות כשיממ הקאיתהנהלת וה רחבה -

, ףסו  בנ.2202 שנת ך להמבן ודלונשל ית שארהה סרובבה קאיתות מנישל חר סמלום שרי
ר שוכאת  ולגדישי וניהצפים ב זוהגנפט הום חבתות וימנדזהן וחלבה כשיממ  הקאית

  הרחבהות קזחה  ווישב ך רעהצפת לו אייבשר אוה לשים ראגמהות מכוה קהפה
 קה.איתב
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  רותאח   ילויותפע

 
  סקהפני יותמנ רתמכיל הקסע - רכומ אתוולה -

 
את זו"ח, ש וני  מלי802  -כשל ך סב  2202 רס מ  ב31 ום לימד אנה אוולההשל  ן וגהה י וושה
 הרהכי  ,רומאה  רואל י. צונחי   ויו ש  יךרמע י דיעל ה צעושב ווישהרכת העעל סס תבהב
ח וור" עיף סגרת סמבוצג משר א"ח ש   וני  מלי19-כ לשך סב וח ורב וח דה  פתוקבת ה רחבה

 ."וטו, נקסופהשות וילעימפ
   .חדיםואמים ביני ייםספכהות חודל א'3ור אה בארים ספוטים נרלפ
 
 

  היפצאו יכתבמניות ו  קתהנפ
 

 וב קך נר עחש" 1 ות בנותמני 300 - ל( 12ה רדס )הציופאי תבכ 003 ומשו מ חודהופת קבת -
 . חניזום כסלה רומבתה רחבהשל 

 ות בנ ות   מני397,78,281  והינה רחבהשל ע רנפהו קנפומהות ימנהן וה, 2202 רס מ  ב31 ום לי -
ה רדס )היופצאי תבכ  85,7894 ר:וזחמבות ציופאהי תבכתרת יחת. אכל וב קנך רע"ח ש  1

   ביכת  062,28  -ו ( 13 ה רדס)  הציופא  כתבי  662,74 (, 12 ה רדס)ה ציופאי תבכ  29,4952 (, 11
  (.14ה רדס) הציופא

 ות   מני005  -ל( 11 ה רדס)ה ציופאי תבכ  005 ו שמומ, 2202 י אמש דוחבן, זאמהך אריתחר אל -
  ח.זניום כסלה רומבתה, רחבהשל וב קך נרע"ח ש 1ות בנ
תכם סמים רומאה הציופאה כתבי שוממי רחאליים, ספכהת וחודה רושאיועד מל וךמסב
 כל וב ק נ ערךח"ש 1ות בנת ומני 39,288,281ה רחבהשל ע רנפהו קנפומהות מניה  וןה
 י תבכ 29,4952 (, 11ה רדס )היופצאי תבכ 85,2894 ור:זחמבות ציופאהי בכתתרת  ית.חא
 (.14ה רדס) הציופא כתבי 06,228 - ו( 13ה רדס)  הציופא תביכ 662,74 (, 12ה רדס )הציופא

 

 

 
 

 
     חוב רותאג

 
"ח, )י וב חהות ראגות רדסשל ות מנאהנטר של י יערב  וןקתי רשוא , 2202 רס מש דוחב -

 שירהפוית הריבן, רקה וא למ את  וקדם מ וןפרעב ה רחבה  תפרע ו לפי  "ד(ל-ו  אל""ט, י
 הרתסגמבן יפילח שכרעת צה הצעתב וכןט'(, יוח' יות רדס) ובחהות ר אגלשה דמהצה
 . '(דלה רדס)וב חהות ראגן בחליפהל '(אלה רדס )ובחות ראגי קזיחמלע צית
  הרדס)וב חהות ראגאת דם קומ ןובפרעה רחבה הפרע 2202רס מש דוחור, במאה רואל
 ח. ש"ונימלי 583-כל שך סלה רומבת  '(טויח' י

 ש כרעת הצ  הרחבהה משליה עיל, לור מאכות נמאהנטר שלן וקלתיאם בהתסף, ובנ
ו לפחוה ( 'אלה רדס) וב חהות ראגוב קנך רע"ח ש  וני  מלי832-כשל ך סה תרסגמב ן יפילח
  תר. ו יוךראע צוממים ך חישמות ל בענןיהר שא( 'דלה רדס )ובחות ראגב
 
 

 
 

 
  



 קבוצת דלק בע"מ                                                               דוח הדירקטוריון                            
 

 
 6 - ב

 

 

 

 

 

     

      

    

      

  
    

      

     

    

  תועילהפ   תוצאות . 3

  ח"ש  וני  מלי93,52-בכ תכם סהוח דה  פתוקבת ה רחבהות מניי ללבעחס והמי י קהנוח ורה (א
  שתקד. אה לביקמה הופקבת"ח ש ונימלי 972-כשל ך סב קיח נוורמת ולע

 מחיריבה מעליע ובנקד אשתה לקבימהה ופקהתמת ולע חודהופת קבתוח ורבול דהגי 
 פיםטושהים חוורבול דלגיה איהבו  2202 שנת של ן ושארהן וברבעה לחשנפט הוז הג

 91.  -כשל ך סבי מנותדזהר מחיבה שרכימוח ורמן כוי נוהצפים בה רגיאנהום חמת
, ובנירמקת סעמת לשהמה אוצכתוח דהופת קבתה קאית הרהכיו ב"ח ש  ירדאליימ
 . חדים(ואמ ייםים בינכספיהות חודלב' 3ור אגם בה אר) לעילאר ומתכ

  ונימלי)   יותרקעי  ותוילעימפ   הרחבה  יותמנ  לבעלי  סחומיה    יקהנ  חוורל  המורת  הלןל
 (:חש"

 

1-3/2022  1-3/2021
נתש

2021

166613 130 ( 1ה בת וסבילארש ביזוגנפט  הפקתו י שוחיפות לעיפ

615141836( 2 וניהצפים ז בוגנפט  הפקתו י שוות חיפלעיפ

, וקסופהש   יותולעיפ   ניפל   שכותמנ   יותולעיפ   מתורת
3071,449 745  חריםאו  ן וה   וחיור

1,901-193טנפהוז  הגתחוםו, בטם, נחריאים חוור

)210( )28( )107(  ( 3 חריםאו סיםמ, ןוממי( וצאותה) נסותכה

 2,5392791,432  הרחבהות מניי לס לבעחוהמי   קינ   חוור
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  הרכהע יסנכ תתופחה  ,ן ינתו שירכ תקומחז  םיגתמלו  תקבלל  תיוזכו  ךערויש  לכול  לא (1

   תנסו  הכףיסע  תגר  במסולכלנ  שרא  ,ן הו יסדפהו יורווח טפנו גז יכסנ ךער תדוירי  ,תוחיפו
 . םיחרוא  םימס  ,ן מוימ  ת(הוצאו)

  םירווח  ללכו לא  2021  תנשבו ,יתנודמהז ריבמח השירכמ חרוו ללכו לא הדוח תפקותב (2
  יפעמ חד  הסדפההו  י נפוהצ םיה באזור גזהו פטנה יכסנ ךער תדיריל השהפר טוליב  ןיגב

  תנסוכה ףיסע תגרבמס ללוכנ האל םיטיפר .שחדמ ןומיממ התוצאכ  הקתילא שנבע
 .םיחרוא םימס ,ןמוימ   ת(הוצאו)

  נטו ,ינבמרו תקעס ןיגב יתנודמהז ריבמח השירכמ חרוו קריבע לכול  הדוח תפקותב (3
  םשרנ  2021  תנשב  ."ח(ש ירדאימל  .1- 9)כ רדול ינוימל  601  של ךבס  ,השירכ תויעלומ

  קריבע "ח(ש  י נוימל  536- )כ לרדו  י נוימל  166- כ  של  ך  בסךער  תדיריל השהפר טוליבמ  רווח

  רגמא תרימכב התמורה תתאמהמ "חש  י נוימל  208- כ של  ךבס  סדפה  ןוכ  ,  SAG  ןיגב
  כמו  . סיתט  םיב  קלוילס  תבוייתחה  ן דכוע  ןיגב "חש  י ניומל  37  - כ של ךבס סדפהו  מרת
  שחדמ ןמויהמ בגא הקתילא שנבעו תויפעמ חד תהוצאו ןיגב סדפה ללנכ  2021  תנשב  ןכ
 . "ח(ש ינוימל  108- )כ ממס נטו ,לרדו ינוימל  36- כ ף שלקיהב

  תאהלוו של ןגהוה ישווב ינוישמ "חש   י נוילמ  19- כ  של  ךבס  רווח  ללכו  הדוח  תפקותב    (4
  הפקותב  ,"חש ינוימל  86  -כ של רווח  : 2021  תנשב) סקינפה ישרוכל הדשהועמ כרמו
 היצלבהר ןיינב ישוו תייעלמ רווח  2021  תנשב  (,"חש  י נוימל  70- כ  של  רווח  :הליבקהמ
  י נוימל - 42 כשל ךבס עכוב ןיקרקע מתרימכ להק מעסח ורוו"חש י נוימל 57 -  כשל ךבס
   ."חש
  קודל  לראשי קדל תתוצאוב הקבוצה של  הקחל  הז ףיסע תרגבמס  ללונכ  ,ךלכ  סףנוב

  הדוח  תפקותב  םיכסנ אלישר קדלו  לראשי קדל  תלוימפע  הרווח ך)ס  םיכסנ  אלישר
   םכתהס  2021  תנשבו  ח"ש ינוימל  6  - כב  -   הליבקמ הפוקתב ,"חש  ינוימל  - 3בכ םתכהס

  שמויממ רווח  2021  תנבש  ללנכ הז ףיסעב  ,סףנוב .ח("ש  י נוימל  53- כ  של ךבס  ברווח
  ,"חש ינוימל  10- כ  של   ךבס  אלישר  קדל  י שכלרו  נותינש  תויואופצ  תידחנ  התמור

 . "חש ינוימל    7-כ הליבקמ הפקותבו
 

  (:חש" ונימלי) רגילות ולותמפע נסותכה (ב
 

 של    סךמתולע "ח, ש  וני  מלי66,03  -  כשל ך סבו מכסתה  חודה  פתוקבת ה וצקבה  נסותכה
  (:חש"  ונימלי)  הלןלש  הלטבב  טרומפכ שתקד, אה לקבימה הופקבת"ח ש   וני  מלי,0191-כ
 

 2021נתש  1-3/2021 1-3/2022 

  פטנ  תקפהו  י שפויח תלויפע

  התביבוס אלבישר גזו
 684778  3,231 

  י כסנ  תקפהו  תוחי  פתלויפע

 י נפו  הצםי  בגזו  פטנ
2,381 1,126  4,736 

  לכול  םיראח  םיגזרמ

  תתאמוה
1 6   6

 7,973  3,0661,910   נסותכה כ " הס

 
 

 
 .עילותפ זרימג רדבב מידע - ייםספכה  וחותדל 11ור אגם ב האר
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 (:ח"ש   ונימלי) ליותפע סד(הפ) חוור (ג
 
 
 
 

 2021נתש  1-3/2021 1-3/2022 

  פטנ  תקפהו  י שפויח תלויפע

  התביבוס אלבישר גזו
412  492  1,544

י כסנ  תקפהו  תוחי  פתלויפע

  י נפו  הצםי  בגזו  פטנ

  

 
 2,995382   2,939

 147  )3( )4(    תתאמו  הלכול  םיראח  םיגזרמ

4,630   871 3,403  וליתפע   חוור כ " הס

 
 

 
 .עילותפ זרימג רדבב מידע - ייםספכה  וחותדל 11ור אגם ב האר
 
 (:ח"ש ונימלי) וטנ, ולותלכ חברות( סדיהפ)י חוורה בוצקבה קלח (ד
 

 : יותרקעי ולותלכ חברות וצאותתב  הוצקבה קלח טורפי הלןל
 
 

 2021תנש  1-3/2021 1-3/2022 

25  6 2    אלישר  קדל

28   - 1  םיכסנ  אלישר  קדל

EDEM   )2( )4(   )15( 

6   2 -  תוחרא

 44 4 1   "כ הס
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 (:חש"  ונימלי )הרחבהשל ים דחואמסד הפווח ורות חודי גבלים קריעיים נתונן להל ( ה

2021 תנש1-3/20221-3/2021

3,0661,9107,973 תנסוהכ

3,664 1,473981  תסונההכ תעלו

4,309 929 1,593 י למגו רווח

36144 54 תוילכלו ההנהל תהוצאו

  תלולוכ  תחברו  יברווח  הקבוצה קחל
444 1   טונ ,תויעולפת

421)26( 1,863  נטו  ,תאחרו  (תהוצאו)  תנסוהכ

3,4038714,630י עולפת   וח רו

76138 68  ן מוימ ת נסוכה

)1,933()452(  )405( ן מוימ תהוצאו

2,835 495 3,066  הנסההכ על םי מסינפ לרווח

4311221,247 הנס  ההכ  עלםימס

2,6353731,588 תשכונמ תיוילומפע   רווח

84 74 17  נטו  , קופסהוש   תיוילומפע   רווח

2,6524471,672  י קנ  רווח

 -   ל    יוחסמ
2,5392791,432ה  החברתוינמ  י עלב

240 113168 הטישל  תנוקמ  ן נישא  תויזכו  י עלב

2,652 4471,672 
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 : ח(ש" ונימלי) ללוכ חוורב הועתנ הלןל ( ו
 
 

 2021  תנש 1-3/2021  1-3/2022 

1,672   447 2,652   יקנ   רווח

 תכושנמ תוילוימפע ראח ללכו  רווח
   : המס( תעפשה חרלא)

     

     
עדוויש  םיינ  הוםירישמכ  בהשקעהמ  רווח

  חרא  ללכו  רווח  ךדר  ן ג  הוי שוו  בהדימדל
  
 - 72   86

 י מיתזר  דוריג  תקאועס  ן יגב  סדפה
)1,426(    )225(  )1,241(   םינמזומ

  תקאועס  ן יג  בסדפ  האו  לרווח  ההעבר
472  7 365   םינמזומ  י מירתז  דוריג

  תודוח  םגותרמ  תעובנו  התתאמוה
 )349(   348 158  )*(  ץחו  תוילויפע  של  םייפכס

     
תיוילופע מחר אלל כו(סדפה)   רווח  "כהס

  תכושנמ
   )718 ( 202   )1,217 ( 

 455 649 1,934     ללכו   רווח  "כ הס

     
     : ל    יוחסמ

 351 330  1,766 ה  החברתוינמ  י עלב

 104  319 168  הטישל  תנוקמ  ן נישא  תויזכו

 1,934 649  455 

 
 
 
 

 
  ("בהארלר ודקר עי)ב  קלהש ו נאיהן שלת והפעיל  עשמטב  תקזוחמ ת ופתוובשת וברבחת ותיוהמ  תועקהש  הצולקב (*)

  וחסהמיון ההוה צוהקבשל   חרהא  ללוהכ סד ההפו אוח והר  על ת תיוהמ  העהשפ  יש ן חליפירי עבשת ותיודנתל, לפיכךו
 העלי ת ומעל  2%-כ    שלעורבשי  קלהש    מול  אללרוהד    שלהחליפין  בשער  ה  עליהחל  חוהד  תפוקתב . ההחברת ונימלי עלב
  .קדתאש הקבילהמ הופקתב %3-כ של
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  פיכסב הצהמ . 4

 
   של  הרית  מתולע  ח"ש  רדיאמילי  5.53  -כב  כםסתה  2022 , סרמב  31  וםלי   הבוצקה י סכנ  סך
  דוחמאי  רקעיב ובעתנים סכהנך סב   היילעה  . 1202 מבר, בדצ  31  יוםל"ח ש  רדיאמילי  413.-כ
  , ח(ש"י יונל  מ83.  -כ)ר לודי דראמלי  21.  -כשל לל וכקף היב  ובניר  משל  סיםכהנ  של  השונארל

סבר להלן.ומשי כפשוטפים, לא הים סכהני עיפסיקר בבע

 בר, מבדצ  31   מתולע  2022 ,  סרמב  31 ום ליות יוייבחההתו   סיםכבנ ים קריעיהים וישינה    הלןל
1202: 

רצק   זמןל   עותקשהו   מניםוזמ  י וושו   מניםוזמ

 רדיאלימ  11.  - כ  של  בסך   רקצ  זמןל   עותקשהו  מניםוזמ  רתית  הוצקבל  2202 , סרמב  31  יוםל
  20.-כ, הטמה  רותחבוב  הרחבב "ח ש  רדיאמלי  10.  -כשל ך סבות רמית קר עיבים כברומה  חש"

 . י’גראנמד -וניב"ח ש רדיאמלי 7.0 -וכ הקאית"ח בשי דראמלי

טפיםוש   אלה   סיםכוהנ   טפיםושה   סיםכהנ   סך

  מכירה,לים קזחומים סכנלא ל, (רקצ  זמןל  ותקעשהו  מניםוזמ למעט )  טפיםושה  סיםכהנ  סך
 ום ליח ש"  רדיא  מילי.12-כשל ך סמת ולע"ח ש  רדיאמילי  3  3.-בכ  202  2סרמב  31  יום  לומכסתה

  אתזו"ח, שי דראמלי  80.- כשל ך סבות חוקלבול דמגיע ובנול דהגיקר יע . 1202 מבר, בדצ  31
 . נסותכהול בדלגיקביל מב

   סךו "ח שי דרא  מלי03  8.-בכ  ,הוצקבהשל  ים טפושלא הים סכהנו מכסתה  2202 , סרמ  ב31  יוםל
  - כשל ול ד, גיחש" רדיאמילי 372. -בכ מיםכסתמ, 1202מבר בדצ 31 יוםלים טפושלא הים סכנ

 כסינ לש השונארלוד חמאיקר עיבע ובנים טפושלא הים סכבנ לודהגי . חש"י דראמלי  53.
 ים סמבול דלגיו"ח שי דראמלי  11.  - כשל ך סבנפט הוז הגי סכנבול דלגיהביא שר אי בנורמ

ות חודלב' 3 ור אב הארו דחואשים סכהנדבר בים טרלפ)  חש"י דרא  מלי2  1.- כ לשך סבים חדהנ
 .חדים(ואמים ביני ייםספכה
 

   וךראו   רקצ   זמןל   ותויייבחהת   תרית

וב חות ראגווב חות ראגי קזיחמלו חריםאוים יאקבנים דאגילת)ות נסיהפינות ויייבחההת  סך
 סך  מתולע "ח ש  ידראמילי  1.41  -בכ  2202 , סרמב  31 ום ליו מכתסה חד ואמהן זאמב ( הרמהל

  ססומבי ארשא  וןמפרע  ובעתנ  הדיריה . 1202 מבר, בדצ  31  יוםל "ח ש  רדיאמילי  9.41-כ  של
  לשוב חהות ר  אגון  מפרע וכן   , הקתאי  ידי  על "ח ש  רדיא  מילי60.  -   כשל  הוב  בג(RBL) ות דועת
  .חש" רדיאלימ 3.0-כ של  ףקהיב  הרחבה
 

 יותולת   עותתבי

הלב ת מושתאת   ייםספכה  וחותדה על  שלהם  דעתהות וחב ים פנמה רחבהשל ן ושבחה  ואיר
 ים ביני  ייםספכה  וחותדל  7 ור אבה אר ים טרלפה, וצקבהות רבחגד כנות משפטיות יעתבל
  . חדיםואמ
 
  ףסונ   דעמי
 

   חספ  נ,הא  רהטמה  חברותו  הרחבה   לש  ותוב  חין  בגוריבית  קרן  ונותפירע  גביל  ספיםו  נטיםרלפ
 . וןוריטקרהדי חודל' א
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 תוזילונ   וןימהמ  תוורמק . 5

 : ( 1)   2202 ,  סרמב  31 ום ה ליטמהות רחבוה רחבהשל ו טנסי, נהפינוב חה   הלןל

 ח " ש    ונילימ

 יותוייבחהת

3,920 ובח גרותא

266 ל עוגילמח תואיגם עשר קבה בת רחבמה אוולה

265  חריםאמוים קבנמ ואותולה

233חרותא ותויייבחהת

4,684 ותויייבחהת כ " הס

 סיםכנ

105 ונותדקופ מניםוזמ

94בליםמוג ונותדקפ

30 ובחות ראגן מאן נושבחן בודקפ

335(*)  ואותולה

74 חריםא ייביםח

273 *(*) רוצא יותמנ

5 נסיכס פינבנה קעשה

916 סיםכנ כ " הס

) 3,768(    וטנ ,  נסיפינ   ובח

 : 2202, סרמב 31ום ליו תנשניות אוולהרכב ה הלןל * *)

 ואותולהה   כוםס הוולה
  ח(ש"   ונילימ)   

103    הקאיתל ואותולה

208סקהפני  עסקת -כר ומ אתוולה

24 חריםא

335 כ" הס

  יותסננפיות קעשהק לד   הקיזחמ ים כספיהות חודהור שאי  דועמלו  2202 , סרמב  31  יוםל ( **)
  1  יותמנ 22,4685 ק, לדצת ובק לשה אלמ  בבעלותבתות תפושלת, גבומות תפוש ,2102

  ק. לדצת וקבשל וב קך נר עחש"

  ,לתבגומ  ותפותש- וחכ  ותנתח  לקד  ,לתבגומ ותפותש  -  2102  ותינסניפת ועשקהק לד ,יוםלורטפ  לקד, לקדת צובק: ןניהה המט ותרבח  (1)

stnemstevnI LKD ,ygrenEL KD ,יהגרנאק לדו  דיטמלי ותקאחז יהרגנוה קלד , ותישתתק לד. 
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  ובעהנ"ח ש  רדיאמלי  5.0  -כ  של  בסך  רזוחה   בהון  רעוןג ( ולוס)  הרחבל , 2202 , סרמב  31  יוםל
  חד(ואמ)בה וצקבל ה. רחבהי דיעל  וקנפוהשוב חהות ראגשל ות טפושהות וילחהמקר עיב

 .ח ש"רדיאמלי 5.1 - כ של ך סזר בוחהן והן בוגרע

 

 ים וישעשר אים זויחהות רוקמהל לכאת   הרחבהן ווריטקרדי בפניה הציג  הרחבה הנהלת 
 לל כוב ובותרקה יםנתישב הותיויייבחהתבוד מלעמנת על ה טמהות רחבו   הרחבהאת ש משל

 ות, קזחומות רחבו  ותפותשמ  נדיםדיבידו  חיםוור  קותולחמ  ייםוזחה  הרחבה  וליקבת  את , זה
  לרבות   , הותיויייבחהת  וןלפרעו  תטפושה  ותלעילפ ים דמיועה  הרחבה  של  מניםוזמה תרת י
 ר,חסמלום שרישל ך רדבות רבל)   הדי  על  ותקזחומהות רחבב   וניה  הלךמ   ועיצב  עותאמצב

 .(מיםויסמ סיםכנש וממיו הקאיתב POI-Preע קישמסת כנהו אוג, זמי

 
הנהלת ו לה יגהצש  םיזויחה ים שומשיהוות רוקמהוח דאת ן חבשחר אל, הרחבה ן ווריטקרדי
  וןניסיעל סס תבהבי, כ   קבע  ,שותירג  וחינית  נתבחי  רחאלו ים, ונשים שרחיתחת ת, הרחבה

 כסינ  י ווש ועל ות חרונאהים בשנים ספכי סובגי  הרחבהשל ת וחכומהה ותילוכיעל העבר, 
  .הרחבות בלזינ תיבע על יעהצבלי דכ לעיל רומאכ רזוחה  וןהב וןגרעב אין, הרחבה
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תופעיל   מיותח   פיל  תועילפה    תווצאת  וחתני . 6

 היבתוסב אלישרב   גז  נפט ותקהפו ( א 

  רקיבע עת מתבצה בתוסביאל רשביגז ונפט קת הפו שיופחי  תחוםב  עילותהפ  ,רומאכ
 . י’רגאנמד -וני עותאמצב
   וללכנ   הןש   כפי   התסביבו   לארשבי   זוג   טנפ   הפקתו   שיוחיפ   עילותפ   וצאותת   הלןל

:ח("ש   ונימלי)    הוצקבה   וצאותבת

2021  תנש  1-3/2021 1-3/2022

 םיגומלת  י כוינב   גז   תממכיר   תנסוהכ
684 7783,231

  סדפהו   ךרע   תדירי  רולטנב)  י עולפת   רווח

 (   (100%)   גזו   פטנ  י כסנ   שימוממ
448499 2,063

  גזו  פטנ  י כסנ  שמוימ  סדפהב ההחבר קחל

)40(- -  המס תשפעה רלאח ,תוהשקעו

)410( (7)(36) (100%)  גזו  פטנ  י כסנ  תתופחהו  ךער  תדירי

DATIBE558605 2,659

)598(62131נטו  ,ן מוימ  ( תהוצאו)  תנסוהכ

362 141166  הוצבקה  תיונ מיל לבעיוחסמ  י קנ   רווח

7.8  1.7- ( *  *) *()   רמת   טקוירמפ  CMB-ב    זג   רתכימ

2.710.7 2.7  )*(  ן תילוו   קטימפרו  CMB-ב    גז   תירמכ

CMB  )*( 2.74.418.5- ב    גז   תריכמ  "כ הס

 ת שיריעם לגליוע, מתןיווול  מרת םקטיויפרהמ( %001) עיבטז גת וכירלמם תייחסים מניותנה (*)
 . BCM -ה

 . 1202, ברבמונב 30 םוד ליעה ופקתנם להיר תמקט יובפר 1202 ת נלשם ניותנה (**)

   חודה   פתוקבת   יתןוול   רגאממ   ורכמנ   רשא  (%001)    זהג   יותומכ   את   טתרמפה   הלטב   הלןל
 : חותוקלה   לש   פירגאוג   וםקמי   פיל

 )BCM (   -   1-3 . 2022 
 כסה" ריםמצ רדןי לארשי

 2.7 1.1 0.7 0.9  1 וןבער

  )BCM (   -   1-3 . 2021
 כסה" ריםמצ רדןי לארשי

 2.7 0.8 0.7 1.2  1 וןבער

 )BCM (   -  2021
 כסה" ריםמצ רדןי לארשי

4.5 2.7 3.4 10.7 
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  הבת וסבילארשבי   זג ונפט קת הפוי שוחיפ   לש ות לעיות פאוצח תונית   הלןל
 

 י קנ וח ורבה בתוסביאל רשבי זוגנפט י שוחיפות לעיפות אוצתו מכסתה  חודה  פתוקבת
 הלקבימהה ופקבת"ח ש  ונימלי  661-כ  של  קינוח ור מת ולע"ח ש  ונימלי  141-כ  של
  רקעיב   הנבע , דקאשת  הלקבימה  הופק  לתסחבי  חודה  פתוק  בת חוורב   הדהירי   שתקד. א
יקט ורמפ חוור ללת כהי אמו ח ש"ונימלי 31-כשל ך סב ש"דח קופא" טקוירת פחתהפמ
 הקסהעמת לשה ות קבבעד קאשתקביל מהן והרבעמת ולען והרבעות אוצבת מר ת
  לודגי  ידי  על  הקלחב  הזזוק ור מאכה דיריה י, כן יצוי. 1202 מבר דצש דוחב מר תמכירת ל
  ו.ט, נוןמהמי  וצאותהב  הדמירי וכן יתןוול ראגממ עיטב גז רתמכימ וטנ נסותכהב
 
  וגיםלמת   ויכבני נפט ו   זג   רתכיממ   סותכנה
 

  ייונלמ  486-כשל ך סבים מלוגתי וכבני  טנפו  גז מכירת מות סכנהו ללכנ  חודה  פתוקבת
 הופקבת  כי,ן יויצ  .דקאשתה לקבימה   הופקבת "ח ש  ונימלי  877-כ לשך סמת ולע"ח ש
  יוכבניז גמכירת מות סכנה  ףעיסב  וללכנ מר תיקט ורמפות סכנהקד אשתה לקבימה
  לחוח דהופת קבתן, כו מכ  .1202 מבר דצ  שדוחב ה קסהעמת לשהועד מלעד   וגיםלמת
  אוצלי  קופסמה  זהג  רמחיב   היילהעמ  רקעיב   ובענהן ויתוליקט ורמפות סכנהב  לודגי
   זהג  ותוימכ  בהיילהעמ    גםומכ ( TENRB)  טרנב    מסוג  חביתרמחי  לוקלחב  דמוצ  מרשא
 סחבי  ריות  הוגב   צעוממה  ןרמחי  רשא  ,יתןוול  ראגממ   מצריםל  ורכמנ  רשא  עיטבה
 . ומיקמה קושב מחירןל
 
 (  ז וגטנפי סכנ ש ומממיסד הפו   ז וגטנפ י סכך נר עתדירי לא ל)   וליתפע   חוור
 

-כשל ך סמת ולע"ח ש  ונימלי  448-כשל ך סל  וליהתפע  חוורה  כםסתה  חודה  פתוקבת
  שתקד. אה לקבימה  הופקבת"ח ש  ונימלי 994
 דע מר תיקט ורמפי לותפעח וורגם לל כי לוהתפעוח ורהקד אשתה לקבימהה ופקבת

 את ות תפושהה חיתהפוח דה פתוקבתן, כו מכ עיל. לאר ומתכות ויכזהמכירת ועד מל
  תוחודל' ו4 ור אבה ארים ספונ ים טרלפ, חש"י ונ  מלי36-כשל ך סב    חדש" קופא"יקט ורפ
 ם.חדיואמים  ביניייםספכה

 
 

  וטנ ,  וןממי ות(אצוה )סותכנה
 

אתזו"ח, ש  ונימלי  62-כשל ך סב, וטנ , וןממי  וצאותהב עיף ס  כםסתה  חודה  פתוקבת
ד.קאשתה לקבימהה ופקבתח ש"  וני  מלי131-כשל     בסךוטנ ן, וממי  וצאותהל ה אוושהב

דבונ  רמת  וב  חגרות  אוןפירעמ קר עיב   ה  נבעדקאשת  הלביקמה   הופקהת  מתולע  הדהירי
שכריות קזחן בגיוב חוים לוגמתך ורשעמ ,   1202  רמב  דצשדוחב '   אהרד  סובחה  גרותאו

 הלקבימה   הופקבת  חש"   וןמילי    35-  כשל  וךרשע  מתו  לעח"ש     מיליון  58-כ של ך סבן ותני
  .דקאשת
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  י יונלמ) ה בתוסביל ארשביז וגנפט  הפקתוי שוחיפות ליבפעה צוקבהק לחלות תפושה וצאותתת מאהת   הלןל

 :ח(ש"
 
 

 2021תנש  1-3/2021 1-3/2022 

     

   תמהדוחו  י קנ   רווח
401 272  י ’  גנר אמד-  יונ   של   םייפכסה

 
1,317 

 54.7% 54.7%  54.7%   שורשרמ הקאחז  אחוז

 720 219  150  הקבוצה   קחל

 ןיגב הקבוצה קלח תתאמה
  מושרנש םידחנ םימס

  תפותשוב
 -  - 

 
266 

 )50(  )33(2   הנסההכ על  םימס

 43 9  10  על  גלותממ  תנסוהכ

  הרישי  הקאחז  תתוצאו
 (.%444)  סיתט  םיב

)1(  -  )9( 

 )35(  )9()9(     *(תעלו  י פעוד  תתפחה

  תרימכ ןיגב תתאמוה
 )524(  -  -   תמר**(

 )30(  )7( )9(  תוילכלו  ההנהל  תהוצאו

 )19(  )6( )2( נטו  ,ן מוימ  תהוצאו

 -  )7(  -   תאחרו תהוצאו

  י קנה   לרווח   התרומ
   תקפהו  י שפויח   תילומפע

    גזו   פטנ
141 166 

 
362 

 
 
 .ן תיולוו  מרת  קטילפרו  וחסיהמ תעלוה  ףעוד  לש תפשוט  התפחה *(
 
  םתאהב מרת קטילפרו םיוחסיהמ  םיכסנה ישוו תא ההחבר הנדכע  2021  תנש ךבמהל  *(*

 וחסיהמ סדפהב  הריוהכ מרת גרמא תרימכל םסכה על המיתמח גזרנ שרא ןגהוה ישוול
  ינוילימ  224- )כ  "חש  י נוימל  170  - כ של ךבס סהמ תשפעה רלאח ההחבר תוינמ יעלבל
  הריכהמ תקעס הלמשהו  2021  תנשל יעיבהר ןהרבעו ךבמהל   .המס( תשפעה ינפל  "חש
  חרלא  "חש ינוימל 40- כ ך שלבס ההחבר תוינ מיעלב לוחסיהמ סדפהב הריהכ ההחברו
 . מס  תשפעה

 
 האר ה, בתוסביאל רשבי  זוג  טנפ  הפקתו   שיוחיפ  עילותפ  עם  רשקב  ספיםונ  טיםרלפ

  ם.חדיואמים ביני ייםספכה  וחותדל  4-ו' ג3 באורים
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 י ונצפה   יםה   וראזב   גזפט ו נקתהפי ושחיפו   לותיפע ( ב 
 

 הים רוזאבעלת והפ זוהגנפט ה תחוםבית אמעצ (ortaperO) ול תפעברת ח ההינ  הקאית
  יתוח. כסים בפ ונקיםמפי זוגנפט י סכה נובבעלותי צפונה
 
  ודפיעוס חיילל וכ)ים ספיכהות חודבו ללכשני כפ   הקאית של ים פיסכים תוננ   הלןל

 ( : הטשלילה יילהעועד מ בורוצ שנהעלות
 

  זןאמ
 

 2021  , דצמברב  31 2022  , רסבמ  31  "ב( האר   לרוד   י  ניוילבמ) 

45 72   מניםוזמ  ויושו מניםוזמ

 411 757  חריםא טפיםוש סיםכנ

 3,0642,785   זוג טנפ של   הקהפו יםשובחיפ ותקעשה

 580 1,219 ( חיםדנ סיםמקר עי)ב ריםחא סיםכנ

767  767 יןטונימ

 4,588 5,879  סיםכנ   סך
   

 419 888 ריםזנגן קצר בגין מזלות ייבחהת

ים אכז, קיםספ )וטפותשות ויייבחהת
   חרים(או

607 579 

955  756 ובח רותאגו (RBL) קיםבנמ ואותולה

 32 34  קלד וצתקבמ האוולה

רקיבע) וךרא זמןל חרותא ותויייבחהת
  כסים(נ קוללסי יבותתחיה

  
2,093 1,612 

991  1,501  הקתאי   יותנמ   לבעלי   סחוהמי   וןה

 4,588 5,879  ן והו   יותוייבחהת   סך
 
 

לודלגיה מרתשר אי, בנורמברת חשת רכיל הקסע   הקאית  המילשה  חודה  פתוקבת   כי  ןוייצ 
 יבותתחיה  יןבג קר עי)ב  וךרא  זמןל  יותוייבחוהת  חיםדנ ים סמפט, הנוז הגי סכבני עותמשמ

יםסכהנ ודותאים ספונים טרלפ .(הקסבע   ורכוהש  המותנות  ורותמהתו  סיםכנ  קוללסי
 ם.דיחואמים  ביניםייספכהות חודל (1')ב3ור א בהארו, שכר שניותוייבחההתו
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  דסהפ או חוור חוד

 
 

202  1 נתש  1-3/2021 1-3/2022  ארה"ב(לרדו  י  ניוילמב )    

 1,470  745345    גזו פטנ תרימכמ  תנסוהכ

תוהוצא לכול לא)  תסונ  ההכתעלו

 ( ילאבמ הענותו תפח

  
)140(    )103(   )429( 

 )404(   )105(  )124(    ת  פחתהוצאו

 6  )15(  )130(   גזו  פטנ  י לא  במי נויש

 643  122   351 י למגו   רווח

 י תנודמהז ריבמח השירכמ רווח
601  -  - 

   פטנו  גז  י כסנ  ךער  תדירי  טוליב
 -  -  277 

 )4(   )5( )16(   נטו  ,תאחרו  תהוצאו

 )240(   )46(  )47( נטו  ,ן מוימ  תהוצאו

 676  88971     םימס  י נפל   רווח

 )276(   )28(  )104(  מס תהוצאו

   תיונמ  י עלבל   יוחסמה   י קנ   רווח

   הקתיא
785 43  400 

   השוו  של   דוחה   תפקותב   הקפות

 ( oemb  )ם(יפלבא)   פטנ   תיובח   ךער
6,345 5,850  21,395 

 ךרע   השוו   של   תצעממו   הקפות

  ם(יפאלב)   םיול   פטנ   תיובח

  

 (KBoed ) 

71 65  56 
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DAXTIBE  קיהנ חוורל המאוהת 

 

2021  תנש   1-3/2021 1-3/2022 ארה"ב( רדול  י ניומל)  

 1,418  321 601   *(נטו , תנסוהכ

 )120( )94(  )371( ( OPEX)  תוילתפעו  תויעלו

י שהפר  ,תויללכ  ,ההנהל  תהוצאו

  תרוואח  שער

 
)7( )6(  )11( 

XATDIEB 474 221  1,036 

 -   -  )6( ן במזומ תויפעמ חד תויעלו

 )404(  )105(   )124(  תתופחהו  תפח

 -   -  601 י תנודמהז ריבמח  השירכמ רווח

 277  -  -    פטנו  זג יכסנ  ךער  תדירי  טוליב

  לאש תאחרו (תהוצאו)  תנסוהכ

 ן במזומ
)9( 8  10 

  תאותוצ לאל ,נטו  ,ן מוימ  תויעלו

  רדויג תקאועס
 )47()53(  )243( 

 )276(  )28( )104(  מס תוצאוה

 תיונמ  י עלבל   יוחסמה   י קנ   רווח

  הקתיא

  
785 43  400 

 
 

  םגיומלת  תוצאוה , לאיבמת ועונת, גידורת וקאעסגין ב  וומששמ (םסדי)הפ  םיוחור (ויניכ)ב  תוספתב  ,ונט  תונסהכ ( *
 . ט נפ תוכלימ  תוויועל
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  הקאית ות אוצעם תשר קפים בסוונים ננת   הלןל
 

  נסותכה
 
 סךבות סכנהמת ולעלר וד  וני  מלי745-בכ ו מכסתה  חודה  תופק  בתהקאית של   נסותכהה

 : דלקמןכ והינ רכבןהו דקאשת  הלקבימה הפוקבתלר וד ונימלי 543 -כשל 
 

  כירותממ   סותכנה
2021  תנש  1-3/2021 1-3/2022  ארה"ב(   רלוד י יונלמ)  

 856  222 498  טנפ

725   86 406 עיטב גז

Natural Gas Liquids
(NGL)   

15 14  52 

 33  119   חרותא נסותכה

  קאותסע יןבג סד(הפ) חוור
 הגנה

 )185( 14   )196( 

 1,470 345  745  כ" הס

 
 
( וםליות חבילף   א71-  כצעוממב) יותחבי ונ  מלי36.-כלה מכסתה חודהופת קבת הקותפה

  הלקבימהה ופקבת( יוםלת וחביי לפא  56  -כע וצממ)ב יותחבי ונמלי  95.-כמת ולע
  קצבב ול דיגה  תשפעהאת    , רהיתן בי, ראותל ן נית  1202  לשן ושארהן וברבע  .דקאשת

 ודותעבהמה אוצכתאת זו, ם(וליות חביי לפ  א4-  כלשספת ו)ת  ptainaC  הדשב  הקהפה
  המלשוהשתם רכישר אי, בנורמי סכנ סף, ובנ שדה.המה קהפהברת הג ורךלצ  וצעושב

 כןו מכ  ם.ולי יותחבי לפא  5- כשל  בסךה קותפבול דלגי  ומרת  , 2202 אר ורפבש דוחב
 ה קותפבול דלגיתרם ש  outhS deJa גר אממה קהפה לחה  2202 שנת של ן ושארהן ובעבר

 . וםות ליי חבילפא 3-כשל 
 

  הלע  צעוממה  טנפהמכירת מחיר . טנפהו  זהגי רמחיב ה דח  העלי  הלח   חודה  פתוקבת
 הלקבימהה ופקבת  חביתל  רלוד  60-ל  האוושהב , חביתל  רלוד  100-לכ וח דה  פתוקבת
 דת  ליחי  פני50  מתולע    חוםתד  ליחי  פני822-  להלע  צעוממה  זהג  רת  מכירמחיו שתקד, א

   הקאית של  הותיסכנהך ס  על ים רמחיה  ייתלע של  השפעההאת, זעם חד י. דק  אשתחום
  הקאית עת מבצן אות, טנפהו  זהג    מחיריעל  רודגי  קאותסמע ה אוצכתית קלחה חתופה
 הקאית ות סכנהעל ה לאת ואקסע  שפעתה ה. לשים כונסיה ול הניות דיניממק לחכ

ספת ות   מתולעלר וד  ונימלי  81- 5כשל    בסך וח דה  פתוקבת ות סכנהבה דלירי  ואהבי
  ד.קשתאה לקבימהה ופקבתלר וד ניומלי 14-כ לשך סב ותסכנהל
 

  נסותכהה עלות
 

- בכ  חודה  פתוקבת  המכסתה  י(אלמב העותנוחת פות אצוהלל וכלא )  נסותכהה  עלות
 לודהגי   שתקד. אה לקבימהה ופקבתלר וד  וני  מלי301-כשל ך סמת ולעלר וד  וני  מלי140
  האוצכתן כועיל, לור מאכ ובנירמי סכנשת רכימו קלחבע ובנ ות סכנההות לבע

 ,ביתחלעת וצממות לבעגם קפת משתה רומאהות רקיהתיהק. לדהי רמחיות רקיימהת
 הלקבימהה ופקבת ית חבלר לוד  16-כ  מתולעית חבללר וד  19-כשל ך סלה לדגשר א
 שתקד. א
 
 רלו  ד וני  מלי501-  כמתולע לר ו  ד וני  מלי421-בכ  ומכסתה  חודה   פתוק  בתחתותהפו  חתפ

  רלוד  23  -כלוח דהופת קבתדל גית חבלחת הפ  רשאכ  ,דקאשת  הלקבימה  הופקבת
 חביתל  חתבפ  הי העלי . דקשתא  הלקבימה  הופקבת  חביתל  רלוד  16-כ  מתולע  חביתל
   .2021 נתשב רמבבדצ סיםכנ ערך תודירי לוטמבי תובענ
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  זוהג טפהנ מחירי על רודגי קאותסע
 
 י רמחיעל    רודגי  קאותסבע  רתשק  מת הקאית  שלה,ים סיכונהול הניית גיטרטסאמ  קלחכ
  31  יוםל  .raollc-ו  pswa ות אקסע ,put   יותופצא  מסוג ת ואקסע  עותאמצב   זהגו  טנפה
  31.- 5כשל  ףקהיבנפט הי רמחי לעות חופתור דגיות אקסע   הקאיתל  והי  2022 , סרמב
 רדומגמחיר ב ות   חבי וני  מלי6- כ של קף הי  בput  - ו  pswa  תואקסע מתוכם , יותחבי יונלמ
 67 של ן וחתתדר ומגמחיר ב  raollc  קאותסבע   הרהיתו ת, לחבילר וד  - 59כשל ע וצממ
 והי  2202 , סרמב  31 ם וליסף ובנלחבית. לר וד  88 של  וןליעדר ומגמחיר וית חבללר וד
  וכןמת, חוםות דיחיי יונלמ  903  -כשל קף יהב ז הגי רמחיל עות חופתות אקסע  הקאיתל
 לשע וצממדר ומגמחיר בום ח יחידות ונימלי 712  -כשל ף קהיב pswa - ו  putות אקסע
 פני  98  לשן וחתתדר ומגמחיר ב  raollc ות אקסבעה רתהיו  חוםחידת לי פני  901-כ

ור דהגיות אקסע  יווש ום. חחדת ליי פנ  061 של ן ועלידר ומגמחיר וום חחידת לי
  וני  מלי55,82-כ)לר ו  דוני  מלי998  -כשל   יבותתחיה  ףקש  מ2202 , סרמ  ב31 ום ליות רומאה
  ףו  סעד   ההצפוי   הקותפהמ  %60  למע ה רדגי   הקאית  2202 ,  סרמ  ב31 ום ליי כ  ןוייצ "ח(. ש
 . 3202 נתשב  ההצפוי הקותפהמ %30  -וכ  2202 נתש
 
 תיומנדזה רמחיב השרכימ חוור
 
 ובני.רמשל ות מניהן והוא למ  לשה שרכיה את ה קאיתה משליהוח דהופת קבתור, מאכ
מחיר בה שרכימוח ורבוח דהופת קבת הוצקבהה רהכי  הרומאהה שרכיהרת סגמב
  האוצכתקר יבעאת זו"ח(, שי דראמלי  9.1  -כ)לר ודי יונלמ  106  -כשל ך סבי מנותדזה
י רמחיבה מעליה אוצכתן כוי בנורמשל ס מי כרולצים דסהפן בגיה חדנ סמ  ס כבנה רכהמ

  מתה.לשהועד מ יןלבה קסהעי אתנעת קביועד מן  ביטנפהוז הג
ים סכהנ וויששל ( מניתז)ית ארעה דמדיעל סת סומבר ומאכוח ורב הרכהה כין וייצ
  יךרמע לש ווישהרכת העטת וטיעל סס תבהבאת זושת, כרהנ הרחבה לש יותוייבחההתו

ים תנני  שיםכרהנ  יותובייחתההו  סיםכהנ   ויושו  השרכיה  רתומת   ויוש י. וניצחי ווש
  (1')ב3  רואב   האר  ספיםונ  טיםרלפ   שה.רכיהועד ממים שדוח  12  לש הופקבתה מאלהת

 . וןוריטקרהדי חודל' דספח ונ חדיםואמה ייםבינ ייםספכה וחותדל
 
 וטנ, וןממי וצאותה
 
 - 46כך סמת ולעלר וד  ונימלי  47-כ  של  בסך  ומכסתה  חודה  פתוקבת ן ומהמי  וצאותה

 . דקאשת הלקבימה  הופקבתלר וד ונימלי
 
 
 

 האר , וניהצפ  הים   רוזאב  זוג  טנפ  קתהפו   שיוחיפ  עילותפ  עם  רשקב  ספיםונ  טיםרלפ
 .חדיםואמים ביני ייםספכה וחותדלב' 3 רואב

  

 
 
 

  ותוספנ   ילויותפע ( ג 
 

  סיםכק נלדו   לארש יקלד
 

 קיהנוח ורל ים סכנק לדו אל רשיק לד  חברותהשל ן מתורתה מכסתהוח דהופת קבת
 הזכריהן זאמהך אריתחר אלסף, ובנ "ח. שי יונלמ  3  -כב ה רחבהות מניי ללבעחס והמי

 סכוםב הוצקבהק לחשר אכ, חש"י יונלמ  50 של ך סבנד דיבידקת ולחעל אל רשיק לד
  ח.ש"י יונלמ 5.21  והינה ז
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 לםיהונ   כידרו   קשו   נילסיכו   יפהשח  . ב 

  רתשקמת מםעיש  ייםרקיהע עותטבמה של  יןחליפה  שעריו רכןלצ חיריםמה מדד ונינת הלןל 
 : הוצקבה

  יוםל

 שער 
 ן יפילחה
 של ציג הי
 של לר ודה 

  "בהרא
  חבש"

   רשע
 ן יפילחה
 של ציג הי

  ט" שהלי
   ועדי דד מ
 *(ות דוקנב

31.3.2022 3.1764.1683103.69

31.3.20213.3344.5869100.19

31.12.20213.114.203102.49

% % %  הופקבתי ושינהור יעש

1.2)0.8( 22022.1, 1 וןרבע

12023.74.460.11, 1 וןרבע

2.40)4.30( )3.27( 1202 נתש

 . 4102 צעוממ - סבסי מדד ( *
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  ובח   רותאג   קיזילמח   עודייי   ויגיל  . ה 
 : 2202רס מב 31 ום ן ליוכנ הרחבה  ידי על  וקנפוהש ובחה גרותא לגבי וניםנת הלןל .1

 
 
 
 
 

  הדרס

 ועד מ
   הקנפה
 ת ולרב)

 ( תוהרחב
 . נ.ע
  וריקמ

   נ.עת תרי
 ם ולי

  המדצהאי נת  הובקנת ביר ריועשי 220/23/13

 ה תרי
  םספריב

  םולי
2202/3/13 

 ם שלל ת ריבי
 ם יה בספרברצנש

 /2202/331ם ולי
 ון עפרדי עומ
 ( ת/ריביקרן)

 

 וי וש
 ה רסוב

  םולי
   רסבמ 31

  נאמןי רטפ 2022

   ' אל
 2/2015
 6/2015
 10/2015
 2/2017

3,276 1,375 

ת רדהועד מועד 
  -( 3/2022/)ג הדירו

 3%4.
3/2023/ם יומחל ה
ת הריביעור שי 

 3%5.
1021/6/2ם יומחל ה 

  %555.
 ם יומחל ה

 102/12/230
 3%5.

  

  
 8 1,375  המדצהא לל

- ו 820/ם עדימוב תם ריביתשלו
  220/עד מובן קרם תשלוו 0/22

 2025-2020ם נישהמת חאבכל 
ן קוהיר ,מע"ב( 1975)ת מנואנ קטימהר 1,423

 ןאבנון , ד5274867-03: וןפטל. את", 113

 1,294 1,374 2/2018   ' דל

ת רדהועד מועד 
 – ( 3/2022/)ג הדירו

 %484.
  3/2023/ם יומחל ה

.%485ת הריביעור שי 
  1021/6/2ם יומחל ה 

 %735.
 ם יומחל ה

 102/12/230
 %485.

 1,29418   המדצהא לל
- ו 630/ם עדימוב תם ריביתשלו
1231/עד מובן קרם תשלוו 1/123

 בכל ( 202/12/231ם יובט עמ)ל
 2028-2020 םנישהמת חא

 
1,320 

ן קוהיר ,מע"ב( 1975)ת מנוא נקטימהר
 ןאבנון , ד5274867-03: וןפטל. את", 113

 ' הל
6/2021
7/2021
11/2021

 
 
 

 15 837  המדצהא לל 7.2% 837 837
- ו 630/ם עדימוב תם ריביתשלו
1231/עד מובן קר מיתשלוו 1/123
 2027-2023ם נישהמת חאבכל 

  917 
,מע"בת מנוא נתישירוה לברח - תמרשמ
03- ן:לפוט, את", 48ן גיב םחמנחוב ר

 .קצבי מעו"ד ר וח, רו"43543376/

  

 ' לו
1/20210
1/20212

 
 11 429  המדצהא לל 6.2% 429 429 

- ו /430ם עדימוב תם ריביתשלו
 ם יובן שואם רתשלו) 01/13

 עד מובן קר מיתשלוו( 22/04/30
2024-ם נישהמת חאבכל  0430/
0282 

444 
םחרוצייד , מע"בת יומנואנו ב נק פזנירז
 מיכל , 6389200-03: וןפטל. את" 14
 עו"ד ,נישואר-וןטליבא
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 (  ובח   גרותא)    יותסננפי   הדמי   מותא

  תור  אג קיזיחמ יןלב  הרחבה  יןשב מנותאהנ  טרישל ןוקתי על הרחבה המחת 0202  וני ישדוחב .1
 :דלקמן  כיידימ  וןפירע  עילות  וקבענ ולפי, ותשונה דרותסהמ ובחה
  את ודיעמי לא ובחה גרותא יקזיחמו אמןהנ 1202 מאיב 31 וםלי דשע הופקהת שךמב -

  הרחבה  קיסע מצב על, קרו אך, ססותומבה טענות סמך על ידימי וןלפירע ובחה גרותא
  לש  וךמנ דירוג  העניינש הליהע חוכמ או/ו  רטשל  וןקתיה  רסוםפ דועמב אוהש כפי

  .הרחבה של ובחה גרותא
  לתעי  לוחת  לא  1202  נתשב  ןושאר  וןרבע  יןבג ים כספיה  וחותדה  רסוםפ  דועמ  עד -

 לחהש   וחותדל  סחבי . וךמנ  מיעצ   הון   יןלעני  מנותאהנ  טרישב   הלולכה ידיהמי   וןהפירע
   לתיע  קיםזיחמל  וםקת  3202  נתשב  ייםנתשה  וחותדל  דעו  1202  נתשב  שניה  וןמהרבע

  ןוהה  וכן  שערוכיםב  ורןקמש  וןה  וספותת  תתחהפב  מיצהע  ההון  אם  יידימ  וןפירע
  .רטשל  יקוןבת  זה  יןלעני  וקבעשנ  גותרדממ  נמוכים  והיי  ותחודב  יעופמש  כפי  עצמיה
 לתעי  ובחה  גרותא  קיזיחמל  וםקת  ואילך  4202  נתשל  ןושארה  וןהרבע  חודהמ  לחה

ום לי  .ח"ש  רדיא  מילי62.-  מתחיפ  הרחבה  וחותדב  עופישי   עצמיה  וןהה  אם  יידי  מוןפירע
 ח.ש"  ונימלי 963,4  על סךהרחבהשל י מעצהן וההמד וע 2202רס מב 31

 לתעי  לוחת  לא  1202  נתשב   וןשאר  וןרבע  יןבג ים כספיה  וחותדה  רסוםפ  דועמל  עד -
 וחותדל  סחיב . זןאמל   עצמי  ןוה  יחס   יןלעני  מנותאהנ  טרישב   הלולכה  ידיהמי   וןהפירע

 רגותדמ  וקבענ  3202  נתשב   ייםנתשה  וחותדל  דעו  1202  נתשב  שניה  וןמהרבע  לחהש
   קביםוע  ונים  רבעשני  שךמב  הןב  דומתע  לא  הרחבה  שככל , זןאמ  לעצמי  ןוה  יחס  יןלעני

  וםקת  4202  נתשל  וןשארה   וןהרבע  חודמ  לחה . יידימ  רעוןפי  לתעי  קיםזיחמל  קוםת
  וחותד  פי  על  זןאמל  עצמי  ןוה  סחשי  ככל  יידימ  וןפירע  לתעי  ובחה  גרותא  קיזיחמל
מד וע  2202 רס מב  31  יוםל  . קביםוע   וניםרבע   שני   שךמב  - 20%מ  חתיפ  (ולוס)  הרחבה

 . %46-כ על רומאהחס הי
 

  :זה  ללכוב , הרחבה   לש  וספותנ  ותשונ   יותוייבחוהת  הרותצה  וללכנ  רטשל   וןקהתי  רתסגמב
  או/ו  הרמכי  או/ו  נדיםדיביד  או/ו  ןוה  ותקנפהמ  קבוליםבת  ושיעיש  שיםומשיל  וגעבנ ( א)

  קיםבנב  ערך  יירותנ  או/ו  ספיםכ  דקיהפל  אלש  יבותתחיה ( ב); מיםויסמ  סיםכנ  של  דושעב
 שוכרל  אלש  תוייבחהת ( ג); וקבעשנ  ריגיםח  טלמע , הטתשליב  חברותב    וא הרחבב שיםוהנ
  שיםונ  כלפי  יותספכ  ותויייבחהת  לוטלי   וא/ו  ראישא  לוטלי  או/ו   ותקעשה  צעלב  או/ו  סיםכנ

   הופקתב ( ד); וקבעשנ  ריגים  חטלמע , מיםויס  מראיש  אכמיסה  של  אים  תנשנותל  או/ו  ייםסננפי
  אל  הרחבה , וקבעשנ  מיםוכס  על  וליע  לא  הרחבה  של  יותללכהו  הלההנה  וצאותה  :ובעתקה

  ןהב  יש   הטשליה  לשלבע  קאותסבע ורשקית לא  הטתשליב  אגידיםות הרחבה  ,קותולח  צעתב
  הרחבה (, וחותדב  טרומפכ  יימותק  יותורשקהתו  הרשמ  שאיונ  חוטבי  טלמע)  שיאי  יןעני
   ותויייבחהת  (ה) ;הרחבה   לש  ובח  תוראג  ושכרי  אלו  ורכמי  לא   הטתשליב  ייםטרפ  אגידיםות
  מניםאהנ  חתרט  רכשו  וצאותהב  אתשל  יבותתחיה ( ו); ניםמאלנ  ונותש  עותדוה  מתןל
  קים  תרטש  לןוקהתי    פיעל  הרחבה   יותוייבחמהת  וזאי  של  הרהפ  כי , קבענ    כןומכ . יהםחולשו

   ותנשני  ונותחטהב  כל  שומלמי  זכותו  מידי   וןלפירע  הלעי  ובחה  גרותא  קיזיחמלו  ניםמאלנ
 . ניםמאלנ
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 של ות מנאהני רטשל עירבין וקתי ובחהות ראג בעלי  יפותסאב רשו  א2202 רס מש דוחב -
  ןו פרעהרחבה העיצב 2202ס, רמב 9 ום  ביעי,הרבין וקהתי  פיל עת.וישנהוב חהות ראג
 לל וכהום כסהט'. י-וח' יוב חהות ראגשל ה דמהצי שרהפוית ריבן, רק וא למ של וקדם מ
 ף,סובנ"ח. שי נומלי  583-כנו היור מאכוקדם מהן והפרע יןבגה רחבהי דיעל שולם ש
 שכ  ר הצעתה רחבה  הצעבי  202  2 רס, מ  ב7  יוםבות נמאהנטר של עיהרבי וןקלתיך שמהב
-כות והמה)' אלה רדסוב חות ראגע.נ. "ח ש  401,12,9238 ו לפחוהה תרסגמב ן יפילח
, 'דלה רדסוב חות רגאע.נ "ח ש  01,211,9258  -ל( דועמו תואלה רדסההלל כל  %2.773
  ר.יותך וראע וצממים חיך שמות לבע ןהינשר א

 
  ףקהיב  ה(ל"ה רדס) השדחוב חות ראגדרת סה רחבה הקהנפי  1202 מבר ובנ עד   ונייים שדוחב .2

  הרחבה  הייבחהת ' לה  הרדס   ובחה   גרותאל  מנותאהנ  רטש  רתסגמב  ח.ש" י יונלמ  738-כשל 
 :הלןלכ

 ודיםשעבור יצתלא ה רחבהן, אולמב  הרענתיפ לא לה'   הרדס וב חהות ראגוד עכל  . א
י ששלי דצובת טליים, דעתיהו א מיםייקה יה,ותויכזל לכוה כסינלל כ לעים טפוש
  ןמבית חאאת שם ייתאם לא אי השלכות ייבחהתו אוב חכל חת טהבלו, השלכ
( 2 לה', ה רדסוב חהות ראג  קיזיחמ של ש ארמה מכסהת לקב   (1   :הבאות ות ופלחה
   ףטוש   דויעבש  תרייצ  שישליהצד הובת טלטף ושהוד שעבהירת ציעם חת א הונועעת ב
 ובותחחס יי פעל ו ספי רפה רגדה באות  והינש , 'לה  הרדס  ובח  גרותא  קיזיחמ  בתוטל
  טיתמוטואית אקבנות רבעמדת הע   (3 וב, חהות ראג  קיזיחמלוי ששליהלצד ה רחבה
   רטשב  וקבעשנ  איםתנל  םאבהת  לכהו לה',   הרדס ב וחהות ראגי קזיחמובת טל

 ת.אזה תוייבח בהתהרחבהמדת וע 2202, סרמב 31ום . לימנותאהנ
 

 : ןלהלכ יותסננהפי הדהמי מותאב דומלע הייבחהת הרחבה .ב
  וני  מלי,0061  -מקבים, ועים עונרבי שנך שמבחת, יפלא ה רחבהשל י מעצהן והה -

  ין.העניי לפורים, קסהו אים רקומבהים דחואמהם ייספכהה ותיחודי פ-לע'ח 'ש
- כ  של  בסך  הרחבה  יותמנ  לבעלי  סחוהמי  ןוהה  כםסתה  2202 , סרמב  31  יוםל
  ח.ש" ונימלי 963,4

  31 ום ליות חודה  רסוםפועד מבחל הה קהבדיועד מלועד ה קנפההועד ממחל ה -
  ם,קביוע וניםרבעי שנ שךמבחת, יפלא ה רחבהשל  עצמיה וןהה  ,2021 מבר, בדצ

 ( ולוס)ים דרנפהים פיסכהה ותיחודי פ  -לען זאמהך סמ  %5.21 של ור יעשמ
  רסוםפועד מבחל הה קהבדיועד ממחל ה  ן.ייהענ לפיורים, קסהו אים רקומבה
לא   רומאהחס היים אהב   הקהבדיי דועמכל וב  2202 רס, מב  31 ום ליות חודה
  2022  ,סרמב  31 ום לי    .%15 של ור עשימ  ם,קביועים עונרבי שנך שמבחת, יפ
 . %46 -בכה זחס  יםכסתמ

  לשחס הי וא"ח, ש  ונימלי  05,61 של ך סמחת יפה רחבהשל י מעצהן וההשכל כ -
  דעה קהבדיי דועמב  531.%-מחת יפעיל לרט ומפכ ו,לוסן זאמהך סלי מעצה וןה
  הקהבדי ועדימב  - 16%מו א, 1202 מבר בדצ  31 ם וליות חודהום סרפועד מל

 .%5.20-ב יגדלוב חהות ראג על הריביתור יעש  ם,הבאי

 ה זלל כובי, ה שלכ( חברותהק וחבנח ומהדרת )כהגה קולח  צעלב לא   הייבחהת ה רחבה .ג
 מיםייקתמאם לא אות(, רחבהק וחברתם ד)כהגנד דיבידכל ק לחתו אתשלם ז, כריתלא 

  אל עצמיה ההון( 1  ן:להלים טרומפהים אתנהכל ה(, קולחהום כסחתת הפחר אלוי פנל)
חת אשל ה רהפבה אינה רחבה( 2  ה;קולחהות קבבע"ח ש   ונימלי  00,02 של ך סמחת יפ
לא  (3 ; ובחהות ראגי אתנ ולפיה זטר ש לפיות ותיהמה הותיייבויחמהתיותר ו א

 .ידין מיוה לפירעלעי המייקהת

תר, הין ביות, ללוכהלה', ה רדסוב חהות ר אגלש  יידימן ולפרעת ולעי ו קבענ ות נמאהנטר שב
ה דמעהשל ה רקמ)בלבת וצה רהפי ועראעיל, לור מאכ  ,הייותוייבחבהתה רחבהשל ה דעמיי א

ה רחבה קיסבע ויינשלים רושקהים ועריא  ר(,טשב וקבעשנים קפיהבים רחא  ובותח לשן ולפרע
   ם.יספונם עיראכן וות מנא הנרטשו בעקב שנכפי ,הטשלי וישינו בא

 דמ-וני של   השתתפותה ות דיחי  71,243,3351 ה בוצקה ה דיעבשוב חהות ראגן ורעפחת טהבל
 .י’ רגאנ
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  ףקהיב ( 'ולה רדס)ה שדחוב חות ראגדרת סה רחבה הקהנפי ,1202  רמב  דצ- רובטקו  איםשדוחב .3
  הרחבה   הייבחהת ' ול   הרדס  ובחה  גרותאל  מנותאהנ  רטש  רתסגמב . חש"י ונמלי  924  -כשל 

 :הלןלכ

 עבודיםשור יצתלא ה רחבהן, אולמבה רענתיפלא ו' ל הרדסוב חהות ראגוד עכל  . א
י ששלי דצובת טליים, דעתיהו א מיםייקה יה,ותויכזל לכוה כסינלל כ לעים טפוש
  ןמבית חאאת שם ייתאם לא אי השלכות ייבחהתו אוב חכל חת טהבלו, השלכ
 בעת( 2 לו', ה רדסוב חהות ר  אגקיזיחמשל ש ארמה מכסהבלת ק  (1 : הבאותות ופלחה
ף טושוד יעבשצירת יי, ששליההצד ובת טלטף ושהוד בשעהצירת יעם חת א העונו
  ובותחחס י פיעל  וספי רפ הרגדה באותו ינהשלו', ה רדס ובחות ראגי קזיחמובת טל
  טיתמוטואית אקבנ ערבותמדת הע  (3 וב, חהות ראגי קזיחמלוי ששליהלצד ה רחבה
   ת.ומנאהנטר שב וקבעשנים אתנלאם התבכל הולו', ה רדסוב חהות ראגי קזיחמובת טל
 ת.אזה יבותתחיהה ברחבהמדת וע 2202, סרמב 31ום לי

  ן:להלכות נסיהפינה ד המימותאוד במה לעייבח התהרחבה .ב
  ונילי  מ006,1  -מקבים, ועים עונרבי שנך שמבחת, יפלא ה רחבהשל י מעצהן והה -

  ין.העניי לפורים, קסהו אים רקומבהים דחואמהם ייספכהה ותיחודי פ-לע'ח 'ש
- כ  של  בסך  הרחבה  יותמנ  לבעלי  סחוהמי  ןוהה  כםסתה  2202 , סרמב  31  יוםל
 ח. ש"ונימלי 96,34

  31 ום ליות חודהום סרפועד מבחל הה קהבדיועד מלועד ה קנפההועד ממחל ה -
  ם,קביוע  וניםרבעי שנ שךמבחת, יפלא  הרחבהשל  עצמיה ההון, 1202 מבר, בדצ

 ( ולוס)ים דרנפהים פיסכהה ותיחודי פ  -לען זאמהך סמ  %5.21 של ור יעשמ
  רסוםפועד מבחל הה קהבדיועד ממחל הן. ייהענ לפיורים, קסהו אים רקומבה
לא ור מאהחס היים אהב הקהבדיי דועמכל וב  2202 רס, מב  31 ום ליות חודה
  2202  ,סרמב  31 ום לי  .%51  לשור יעשמ ם,קביוע וניםרבע שניך שמבחת, יפ
 . %64 -בכה זחס  יםכסתמ

 ה זלל כובי, השלכ( חברותהק וחבנח ומהדרת )כהגה קולחע לבצלא  הייבחהתה רחבה .ג
 מיםייקתמאם לא אות(, רחבהק וחברתם ד)כהגנד דיבידכל ק לחתו אתשלם ז, כריתלא 

  אל עצמיה ההון( 1  ן:להלים טרומפהים אתנהכל ה(, קולחהום כסחתת הפחר אלוי פנל)
ת חאשל ה רהפבה אינה רחבה( 2 ; הקולחהות קבבע"ח שן ומילי  00,02 של ך סמחת יפ
לא  (3 ; ובחהות ראגי אתנ ולפיה זטר ש לפיות ותיהמה הותיייבויחמהתיותר ו א

  י. דין מיוה לפירעלעי המייקהת
 ןביות, ללוכהלו', ה רדסוב חהות ראגשל  יידימ וןלפרעת ולעי וקבענות מנאהנטר שב

ת לבוצ הרהפ עיורא, לעילור מאכה, ותייוייבחבהתה רחבהשל  הדעמיי אתר, הי
  עיםוראטר(, שבשנקבעו ם קפייהבים רחאות ובח לש וןלפרע הדמהע לשה רקמ)ב
 וכןות מנאהנטר שבו קבעשני כפה, טשליי ושינבו אה רחבהי קסבעי ושינלים רושקה

 884,32,307  הרחבה   הדיעבש  'ולה רדסוב חהות ראג  וןרעפ חת טהבל נוספים. ים ארע
   .יג’ראנמד - ונישל ות תפהשתות דיחי

 

 

 

 
 ת.ונסיהפינה ד המיאמותדת במו עהרבחהוח דהום סרועד פמלן וכנ
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    סףנו   מידע   . ה 
 
 

  הברהח   בדיוע .1
 

   וצוות   קותזחומה  חברותה  הלותנהל , הרחבה  לתהלהנ  ורתקוה  את   יעמב   וןוריטקרהדי
  חברה.ה קיסע קידוםל תםמורות הרוסמה תםדועב על  ולוכ בדיםוהע
 

  כללי .2
 
 חברה.השל  וןוריטקרהדי"ר וו כידקיתפאת סט לי גבמר ים סי 2202רס מב 31ום בי
  ה. רחבהשל י מנז וןוריטקרהדי"ר וז ליראוד האמר ה נומ 2202אפריל ב 1ום חל מיה
 
 
 
 
 

   רב,וד כבב 
   
   

    לסו ו   ן ידע   רזהוד אא
   

  לכ"מנ   הדירקטוריון"ר וי
   
   
   
   

  2202, מאיב 24: המחתי יךראת
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  וןורירקט הדיוחלד  -   ' א    פחסנ 

  31 ום  לי   הטמ   ברותחו   הרחבה  לשים רחאוים קנמבות אוולהו   ובחות ראגית וריבן רק רת ית י מולשת   סתריפ
   :ח(ש"   ונימלי )ב  2202 , סרמב

1/4/2022-
31/12/2022

2023 202420252026
2027 

 אילךו
 "כהס

   ובח   תוגרא
8348343791,1033,920- קרן

1942181721258986884 תריבי

  םקינבמ   תוואוהל
 ( *)ם חריאמ ו

105---105- - קרן

17 - - -881  תריבי

1,1129594681,1894,926 202996 כ" הס

 .  המירה תותחייבה ללוכ לא ( *)
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   וןורירקט הדיוחלד  -  ' ב    פחנס

   קלד ברת חה לקיבר שא  ויסמיטת לחה  ותקבובע  202  1נתשל ים כספיהות חודל  12יא'  רואבב ור מא  לשךמהב
  ובחהות ראגי קזיחמלו רועבישר אים כספיים נתונן להלוב חהות ראגקת נפהערב "מ בע  יתןויול על   מלוגת

 "מ:עב ןיתויול עלוג למק תלדשל 

Condensed Statement of Financial Position (Dollars in thousand)

March 31 

2022 

March 31 

2021 

December 
31 

2021 
Unaudited Audited 

Current assets 

Cash and cash equivalents 374 2 205 
Short-term investments 5,969 3,099 3,907 
Royalties and other receivables 1,935 1,433 1,527 

Total current assets 8,278 4,534 5,639 

Non-current assets 

Long-term investments 14,130 19,621 14,110 
Loan to controlling shareholder 83,361 77,797 81,752 
Assets in respect of ORRI 190,770 196,257 192,147 
Deferred Taxes 1,463 1,086 1,333 
Total non-current assets  289,724 294,761 289,342 

298,002 299,295 294,981 

Current liabilities 

Other payables 4,631 4,443 1,615 
Total current liabilities 4,631 4,443 1,615 

Non-current liabilities 

Debentures 173,266 169,810 172,392 
Total non-current assets 173,266 169,810 172,392 

Equity 
Share capital  295 295 295 
Share premium 127,275 127,275 127,275 
Retained earnings (7,465) (2,528)  )6,596(
Total equity 120,105 125,042 120,974 

298,002 299,295 294,981 
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 Condensed Statements of Comprehensive Income (Dollars in thousand) 

 
 

  

 

 
d riopeh ton-mreeTh
 ,1 3rchaMd ende

Year 
ended 

December 
31, 

2022 2021 2021 
Unaudited Audited

Revenue from overriding royalties 3,180 2,838 11,361 

General and administrative expenses 204 200 910 
Depletion 1,378 1,448 5,557

 tfirop gntiraepO 1,598 1,190 4,894 

Financing expenses   (51,24) )4,207 (  )16,855( 
emocn ignicnanFi  6261, 1,512 6,144 

 xa temocni reofeb ssoL (1,027) (1,505)  )5,817( 
Income tax 158 229 473 
Loss and total comprehensive loss  )96(8 (1,276)  )5,344( 
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Condensed Statements of Changes in Equity (Dollars in thousand) 

 
 

 

 
Share 
capital 

Share 
premium

Retained 
earnings Total

Unaudited 
Balance as at January 1, 
2022 (Audited) 295 127,275 (6,596) 120,974 
Total comprehensive
income (loss)  - - (869) (869) 

Balance as at March 31, 
2022 295 127,275 (7,465) 120,105 

  
     
 

 

     

     
 

 
 

 
Share 
capital

Share 
premium 

Retained 
earnings Total 

Unaudited 
Balance as at January 1, 
2021 (Audited) 295 127,275 (1,252) 126,318
Total comprehensive 
income (loss)  - - (1,276) (1,276) 

Balance as at March 31, 
2021 295 127,275 (2,528) 125,042 

 
     
 

 

     

     
 

 
 

 
Share 
capital 

Share 
premium 

Retained
earnings Total 

Audited 
Balance as at January 
1, 2021 295 127,275 (1,252) 126,318 
Total comprehensive 
income (loss) - - (5,344) (5,344) 

Balance as at 
December 31, 2021 295 127,275 (6,596) 120,974

 
 

     

 
 

  

  
     

   
     

 
 
 

  



 קבוצת דלק בע"מ                                                           דוח הדירקטוריון                                
 

 
 33 - ב

 
 

 

 

 
   

   
    
   

Condensed Statements of Cash Flows (Dollars in thousand) 

Three-month period ended 
 March 31,

For the year 
 ended 

2022  2021 2021
Unaudited Audited

Cash Flows - Current Operations:
Loss for the year  )869(  )1,276(  )5,344(
Adjustments for:
Depletion and depreciation 2,252 2,256 8,861
Deferred Taxes (128) (198)  )445(
Increase in Long-term investments (20) (8) (37)

Changes in assets and liabilities items:
Increase in trade and other receivables (478) (105) 199(
Increase in loan to controlling shareholder (1,609) (1,504) (6,089)
Increase in trade and other payables 3,083 3,566 738
Net cash used for current operations 2,231 2,731 (2,515)

Cash Flows - Investment Activity:
Repayment of loans to controlling shareholders - 41 671
Long-term deposit in bank deposits - - 5,540
Short-term deposit in bank deposits (2,062) (2,773) (3,581)
Net cash deriving from (used for) investment activity (2,062) (2,732) 2,630

Cash Flows - Financing Activity:
Bond offering (net of issue costs) - - 87
Net cash deriving financing activity - - 87

Increase in cash and cash equivalents 169 (1) 202
Cash and cash equivalents balance at the beginning of the year 205 3 3
Cash and cash equivalents balance at the end of the year 374 2 205

Annex A - Additional information on cash flows:
Interest paid - - 13,489
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לקוחות

 

 מלאי

    

    
    

      
     

    

     

    
    

    
      

      
      

     
       

      

     

     

   וןורירקטהדי ח ו' לדג   פחנס

 ( .פ.ד )סיםכל נארש יקלדו"מ  בעאליתרשהיק לדהברת חק" לדות "רחבהשל ים כספיות חודית תמצמצ"ב 
 של וב חהות ראגי קזיחמובת טלה זוח דום סרפום ליות דועבשמ  (%52 )הןבה רחבהות קזחהשר א"מ, בע
  '(.דל-וא' לות רדס )הרחבה

   בע"מ   יתאלישרה   קהדל   חברת  ק""דל

י ספכהצב מהעל  יםדחואמ ותחוד

יוםל
סרמב 31

יוםל
רמבבדצ 31

202220212021

רקומברקומבי לתב

ח ש"ונימלי

טפיםושים סכנ

7157 63  מניםוזמ ויושוים מנוזמ

1,189 859 1,029 
54  80100  הובחות רויתים ייבח

- - 14  רושק צד
5 1212 לקבלים סמ

 119112147
1,4771,1541,292

 טפיםושלא ים סכנ
 3934  35 וךראן מזלים רחאה ובחות ריתוות ונדקות, פאוולה
1,274   1,325914 שומשיות כזי סכנ
4 486ולותלכות רחבלות אוולהוות קעשה
3322 22 הקעשהלן ל"דנ
 425649417וטע, נוקבש וכר
 1615 15יןטונימ
676וטם, נחריאים שיחומי לתכסים בנ

 354133 חיםדסים נמ

1,867 1,785 1,805

3,3442,9393,097  
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יוםל

סרמב 31

יוםל

רמבבדצ 31

20222021 2021

רקומברקומבי לתב

ח ש"ונימלי

וטפותשות ויייבחהת

226 511 225ייםאקבנים דגיאמתי ארשא
423 352 555 ותיםרשי ותנילנוים קספלות ויייבחהת

6 3  2 לםשלים סמ
151 120 163 הרחכין ות בגיטפושות וילח
383 394 455 זכותות רויתים אכז

1,400 1,380 1,189

 וטפותשלא ות ויייבחהת
7501,150 1,202 הרחכין ות בגיייבחהת

70178 161ייםאקבנים דאגימתות אוולה
87 7וטם, נבדיוות לעטבהשל ות בויייבחהת
1815 15חרותאות יוייבחהתוות שרהפ

42 2 חיםדסים נמ

1,3878501,352

הרחבהות מניי לס לבעחו המיוןה

216 216216 ות מני וןה
216 216366יותמנ על הרמיפ
83 8985חוורתרת י
40 3541חרותאן והות רנק

556708 555

1 11 הטשליות מקנן אינש יותוכז

557709556 וןה"כ הס

 3,3442,9393,097
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  בע"מ   יתאלישרה   קהדל   חברת  ק""דל
 
 דסהפו א חוורהעל  יםדחואמ ותחוד
 
     

   
 

  ומייסתהשים שדוח 3-ל
יוםב
סרמב 31

 

 
 

  המייסתהשה לשנ
יוםב

רמבבדצ 31
  

  
 

2022 2021 2021  
 רקומב רקומבי לתב

 
 ח ש"ונימלי

  3,821  722  1,186  מכירותמות סכנה

 3,084  563   1,006 מכירותהות לע

 737  159  180  למיוח גוור

 488  106  129   ות חנלת תהפעוה רמכיות אוצה

 70   20 17  יותללכוה לההנות אוצה
 1  1  -   ו טת, נולולכות רחבי חוורה ברחבהק לח
 1  -   -   וט( , נחרותאות סכנה )חרותאות אוצה

  179 34  34   וליווח תפער

 6  1  -   וןמות מיסכנה

 60  14  25   וןמות מיאוצה

 125   21 9  הסכנהה על סיםמי פנלוח ור

 31  5  3  הסכנהה על סיםמ

 94  16  6   י קח נוור

 חס ל:ומי
   

 94  16  6   הרחבהות מניי לבע

  -   -   -    הטשלי  קנותמ שאינן  יותוכז
 6  16  94 
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   ע"מ בם )ד.פ.(יכס נאלישר   קדל
 
  כספיהצב מהעל  יםדחואמ ותחוד
 

 

 

 
 
 סרמב    31 יוםל

2022
 

  31 יוםל
 רמבדצב

2021

  
 

     
  ח"ש    לפיא  ח"ש    לפיא  
  רקובמ  רקומב   לתיב  
 סיםכנ
:טפיםוש  סיםכנ

    
    

 17,983 12,851  ים מנוזמ
 253 -  דועבשמ וןדקפ
 74 74  רקצ זמןל סיםננפי סיםכנ
 771 747  וחותקל
 9,891 1,943   הובח ויתרות ייביםח
 9,603 6,524    יםרושק דדיםצ
 38,575 22,139   ים טפושים סככ נ" הס
    
    :  טפיםוש   אל ים סכנ

 948,645 1,031,989   הקעשהל"ן נדל
 565 1,034   עוקב שוכר
 80,933 140,509  יןקערקמ לאימ
130,030י וושה  טתשי  לפי  ופלותטמה  ותקעשה   
  זניאמה

 
129,454 

 1,266 1,452  וךרא זמןל חריםא ייביםח
 1,160,863 1,305,014   ים טפושלא ים סככ נ" הס
    
 1,199,438 1,327,153   סיםכנ כ " הס
    

ן והו   יותוייבחהת
: וטפותש   יותוייבחהת

    
      

 438,466 438,157   יםים בנקאידגיאמת ראישא
 278 173   ותיםרשי תנוונ קיםספ

 18,422 6,451   זכות  ויתרות איםכז
 7,100 7,100  גרותאו טליםיהן בגי יבותחהת

 7,241 15,233   שוריםק דדיםצ
 471,507 467,114   וטפותש   ותויייבחהת כ " הס
    

    : וטפותש   אל   יותוייבחהת
 59,536 193,243    ךוראן מזלים ים בנקאידגיאמת ראישא

41,98444,165הרחב עם הקסמע חיתדנ זכות רתית  
 הטשלי האות חתת

   

 573 382  וךרא זמןל חריםא איםכז
 26,481 24,506   חיםדנ סיםמ

 130,755 260,115   פותטוש   אל ות ויייבחהת   לכה   סך
    
 602,262 727,229   יותוייבחהת   לכה  ך ס 
 : וןה
יותמנ  וןה

   
  11,349 11,349 

 470,920 470,920  הטשלי לבע עם קאותסע  יןבג הון קרן
 114,907 117,655  רנצב חוור
 597,176 599,924   ן והכ " הס
 1,199,438 1,327,153   והון   ותויייבחהת כ " הס
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 מ "  עב  )ד.פ.(   יםכסנ   אלישר   קדל
 
 דסהפו א חוורהעל  יםדחואמ ותחוד
 

   השולשל 
   שיםדוח

 וםבי   ומייסתהש
  סרמב  31

2022

 

  1 ום  מיהופקתל
  1202 אפריל ב

  31 ום ועד לי
  רמבדצב

2021   
  ח"ש    לפיא 
  רקומב   לתיב 
   
 32,841 12,240 שכירותמ נסותכה
 )624(  )188(  סיםכנ לותפע וצאותה
 32,217 12,052   ימלוג   חוור
   
   
 126,945 )5,996(   הקעשהל"ן נדל ערך( דת)ירי ייתלע
   
 )7,100(  )2,726(  יותללכו  הלההנ  וצאותה
 )1,168(  )27(  חרותא וצאותה
 17,147 1,017 זניאמה  ווישה  טתשי לפי ופלותטמה  חברות  וחיורב הוצקבה קלח
 168,041 4,320  וליתפע    חוור
   
   )11,397( )2,538(   וןממי וצאותה
 1,335 555 וןממי נסותכה
 )10,062(  )1,983(  וטנ, וןממי וצאותה
   
 157,979 2,337  ה סכנה על סיםי מינלפ   חוור
   
 )30,982(  411  ה(סכנהעל  סיםמ) מס בתטה
 126,997 2,748  ללוכו   קינ   חוור
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 וןורירקט הדיוחד' לד    פחנס

ווי שהערכת  : ב'8נה תק

  (יתארעווי שהערכת ) ניובמרל שחייבויות והתים לנכסשה הרכיעלות את הקצבדבר ווי השהערכת טיוטת 

 י וושערכת )הי נובמרל שות יויביחהתו ים נכסלה ישהרכות לעאת הקצ א ההערכה:י נושזיהו
  ית(עאר

 2202 ואר פברב 4ודה:י העבעיתו
מועדני לפסמוך  ההערכהא נושווי ש

נאותבוחשהלי לכילו אההערכה 
לאות, חתוהפ חתות פלרבהמקובלים, 

אםבהתו ערכנוי שיאת יבים חימהיו 
 וי:להערכת השו

 ינטווללא ר

  התאםבע נקבש ההערכהא נושווי ש
 להערכה:

ב'3  ורבאה ראי, נובמר לשות יויביתחוהם ינכסל וקצההשי ווהשבדבר 
  חדים.וים מאיניים ביפהכסת ווחלד

 תר וי נהוהמ, תילובלג ץועי חברת נהישה llroK   יידל עה עבוצ דהועבה:  המעריך ואפיוניוזיהוי
  1932 נת בש הוסדנה חברהולם. עהות נימד  28- בים ובדע  0,503-מ
  ותחברמה  %05- כל לוכות, וחלקל שרב ר פלמסץ ועייי ותירשקת פמסו

 ן יבים, ללוהכץ, ועיי ותשר ןוומגקת פמס רהחבה.  050S&P מת יברש
  ותוצות. כישרו  יםוגיזמום חבתץ ועיומס י ותשרי, וושות ערכהיתר ה
  ייםעומקצם יובדע  002,1 ל עמ ה נומ רהחבהל ש יווהש ותערכה

  ערךת ידירת וניבח, PPAע ו ביצללוי, כנסניפהץ ועיהום חים בתמחוומ
  י. ווות שערכ העווביצים יחשוי מלתים בנכסון ייטנומ
  ותגנהתהל ש ריםקלמרט פי, ווהשיך ערמעם  ותהתקשרה כתבי פל ע
  שכרה ובלגלת וגבמו ותיחראי, ווהשיך ערממצד ה נאוהו אמת לוהי לתב

  קנזל כן יבגי ווהשיך רעמאת  ות פלש בהייתחהה חברהן, כו כמו. חתטר
  יתבע קבהם בים מקרב עט למי, ליששצד  עתימתבה וצאכתו ליגרם יש

  ותהגנהתה, רוחמת ונלמרשות ירישה עבנה עיבהתי כסמך ומפט מש
  י. וו השיךערה מצד מאנו הות אנוות מכלמו הילתב

 לפעווי שהיך שמערההערכה ל ודמ
 ו:לפי

 יםנומי מזימן תזרוויה

 תא יוושה מעריך צעיב ןהילפש תונחהה
 :תורכהעה ודלמתאם לה ב,הרכהעה

  ותנסהכית חזת ות ללוכי ווהשערכת ה יסבבסות ייקרעהות נחהה
  פטנ יירמחת יחזתה, פקהוקצב  ותיובכמ, יתרהן יבתחשב, בהות וצאוה
  יךערמשתמש הי ווהשעת יבקבוק. ליסת ויולעו יהלצפניאור עיש , וגז
  ורעישל שן ובחשב אההב וךתים נוממז יימתזר ןוויהת יטבש יווהש

 ט פנ יירמחב  ןוכ ותיויביתחהל   52.%- וים סנכל   .%59 ל ש מס יחרא ןוייכנ
 לר וד  69-כ, 2202  נתבש יתחבללר וד  76- כ לשים יידעתנט ברוג מס

  74 ל שיר מחלעד ו   4202 נת בשית חבללר וד  71-כ, 3202 ת נבשית חבל
  חוםידת יחל ינפ  461  לשים יידעתגז  יירחובמ  6202  נתבש יתחבללר וד

  נתבשום חדת ייחלי נפ  68 , 2023 נת בשום חידת חיל ינפ  99 , 2202 נת בש
 . 6202נת ום בשחידת חיל ינפ  56-ל עד ו  2024

 

 
 
 



פרק

ג’
דוחות כספיים



 

 

 
 
 

 
 

  מק בע"לדצת וקב
 

 2202 ,סרמב 31ום ליים דחואמים ביני ייםספכות חוד
 
 

 וקריםמבי לתב
 
 
 

 יניםהעני וכןת
 
 
 

 דומע  
   
   
  2  חדיםואמ ייםים בינכספיות חודקירת ס
   
   
  4-3  יםדחואמ ניםזאמ
   
   
   5סד הפ ואוח ורעל  יםדחואמ ותחוד
   
   
6 ללוכהוח ורה על חדיםואמות חוד   
   
   
7-9 וןהם ביוישינהעל ים דחואמ ותחוד  
   
   
10-14מניםוזמהי מזריעל תים דחואמ ותחוד    
   
   
15-30חדיםואמים ניבי ייםספכהות חודלים רואב   
   

 
 
 
 

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



 

-  2   - 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 לש   יותמנה   לבעלי   רקמבה   וןשבחה   האור   לש   הרקיס ח " וד
  מ" בע   קלד   וצתקב

  אובמ

  זןאמהאת לל וכהה"(, רחבה"  -  ן להל)  בנות ות רחבוה רחבה  מבע"ק לדצת וקב של רף ומצהי ספכהע דהמיאת ו רנקס
  ייםושינהלל, וכהוח ורהסד, הפו אח וורעל ים דחואמהים יתיתמצהות חודהאת ו  2022  סרמב  31  יוםלחד ואמהי ציתמהת

 ה כערילים ארחא הלהההנו וןוריטקרהדי ך. אריתו באות  המייסתהשים שדוחה שולש של ה ופקלתים מנוזמהי מזרי ותוןהב
 ן כום", ייינבות ופקלתי ספכ חוו"די  3IAS 4 י מואלבינות אשבונח קןלתאם התבזו  ייםבינפת וקלתי ספכע דמי לש ההצגלו

-להתש" יים(,דיימוים ופתיקתות חוד) ערך יירותנ קנותת לשד' ק רפ לפיזו  ייםינבופת קלתי ספכע דמילעריכת ים ארחאהם 
 ו.תנרקיס על ססתבהו בזים  ביניפתוקלתי ספכע ד על מיהסקנמ יעהבלהיא ו תנוריחא. 0791

  %33-כ ויםוהמוד חבאיים לולכהן היסכנשר או דחואשות רחבשל י ציתמהתים הביניופת קלתי ספכהע דהמיאת ו רנקסלא 
ות דחואמהות סכנההל מכל  %22-כות והמוד חבאיות לולכהן הותיסכנהו, 2202  סרמב  31 ום ליים דחואמהים סכהנלל כמ

 יתיתמצהים ביניופת קלתי ספכהע דהמיאת ו רנקסלא ן, כו מכ יך.ראתו באותה מייסתהש יםשדוחה שולששל ה ופקלת
  הקלחו ,2220  סרמ  ב31  יוםל"ח ש  וני  מלי902-  כה ינה הןבה קעשהה רשאי מאזנה ווישהטת שיי לפות לופטמהות קעשהשל 
י ספכהע דהמיך. ארית ובאותה מייסתהש שיםדוח השולששל  הופקלת"ח ש   ניומלי  3  - כנו הין הותיאוצבת הרחבהשל 
 ולנו אהומצהם לשה רקיסהות חודשים רחאן ושבחי אורי דיעל קר סנות רחבן אותשל י ציתמהתים הביניופת קלת

  ם.חריאהן ושבחה ואירשל ה רקיסהות חוד על סתסומבות, רחבן ן אותי בגיספכהע דלמיסת חיימתהיא שכל כו, תנסקנמו
 

היקף הסקיר ה 

 ות ופקתלי ספכע דשל מיה רקיסל "ארש ביחשבוןי אורשל לשכת   0142 ( לארש)י הרקיסן קלתאם  בהתותנרקיסאת ו כנרע
ורים, רמביכבת רומים ביניות ופקלתי ספכע דמישל ה רקיסת". ושיהשל קר מבהן ושבחהה אורי דיעל רכת הנעים ביני

 ה הינה רקיסחרים. אוים נליטיאה רקיס הלינ שוםיימויים, אבונשחהוים כספיהים לעניינ ים ארחאהים שאנ עםקר עיב
 רתשאפמה אינך כולפיאל רשביים לובקמקורת ביי לתקנאם בהתרכת הנעקורת בישר אמכרת ניה דבמיה קפהיבמת צומצמ
 ים ווחמו אנן איך, כלאם בהתת. רוקיבבים הוזמות יהלים לוכיו הישים ותיהמשמעים העניינכל לע דוושנין וחטבישיג הלו לנ
 .רתוק בילשעת דות וח

 הסקנמ
 

עדהמישור סבלו לנהגורם דבר ו בנמת ליושלתלא בא חרים, אן ושבחי אורשל ה רקיסהות חודועל ו תנרקיסעל סס תבהב
 . 34ASI י מואלות בינאשבונחן קלתאם  בהתת,וותיהמהות חינהבכל מך, ור עואינ"ל  הנכספיה

ו בנלימת ושלתבא לא חרים, אן ובשחי אור לשה ריקסהות חוד לו ועתנרקיסעל סס תבהבמת, דוקהה קסבפור מאלסף ובנ
של ד' ק רפי לפי ולהגיות ארוהחר אות, ותיהמהות חינהבכל מ ,אלממו אינ"ל הני ספכהע דשהמיור סבלו לנהגורם דבר 
 . 0791- להתש"ים(, יידימוים ופתיקות תחוד ) ערךיירותות נתקנ

  לב(מת ושיית תפנה )ןייענ ש דגהקת ספ
 

 ות יעתבדבר ב  דחואמה ייםהביני ספכהע דלמי  7 ור אבבור מאלב להמת ושתאת ים פנמו אנ"ל, הנו תנסקנמאת ייג סלי למב
    ה.וצקבהות רחבגד כנוגשו הש

' שותוהר זור אלמגן מטריב
  וןשבחי אור
korwt Nelobal Gtteloi Deeh tnrm iFiA 

 2202 ,    מאיב   24 ה, חיפ
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 ים מאוחד   נים מאז 
 
 

  סרמב 31ום לי  
יוםל

רמבבדצ 31
2021

 
 

  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 ח"שי יונלמ  
       טפיםושים סכנ
       
 1,147  561  595   מניםוזמ ויושוים מנוזמ
 596  845  546   רקצן מזלות קעשה
 1,170  878  1,974  וחותקל
 327  171  762   הובחות רויתים ייבח
 25  31  15  לקבלים טפושים סמ

 15  29  87  ייםסננ פינגזרים
 552  423  453   לאימ

       
  4,432  2,938  3,832 
       
 224  4,081  224  הרמכילים קזחומים סכנ

       
  4,656  7,019  4,056 

        טפיםושלא ים סכנ
       
 3,110  3,384  2,930   וךראן מזלים יבוחיות ונדקות, פאוולה
 -  9  -   חריםא ייםסננ פיסיםכנ
 472  581  474  ולותלכות רחבות בקעשה
 327  196  327   הקעשהלן ל"דנ
 12  18  34   שומשיות ויכזי סכנ

 -  10  2  ייםסננ פינגזרים
 19,660  20,054  20,845  וט, נז וגטנפי סכנשל  הקהפוים שובחיפות קעשה
 130  80  129   ו טע, נוקבש וכר
 2,707  2,903  2,764  יןטונימ
 927  1,383  3,290   חיםדסים נמ

       
  30,795  28,618  27,345 

       
  35,451  35,637  31,401 

       
       
       

  
  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפו המצהבאורים
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 מאזנים מאוחדים 

  סרמב 31ום לי  
 יוםל

רמבבדצ 31
2021

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש"י יונלמ  

       וטפותשות ויייבחהת
 -  26  -   חריםאמוים ים בנקאידאגימתות טפושות וילחוי ארשא

 350  8,411  436   ובחהות ראגשל ות טפושות וילחות רבלוב חות ראג
 702  481  1,094   ותיםרשי ותנילנוים קספלות ויייבחהת

 1,824  1,409 1,540    זכותות רויתים אכז
 10  15  37   הרחכין ות בגייוייבח התלשות טפושות וילח
 652  110  195  לםשלים טפושים סמ
 1,305  409  2,821  ייםסננפיים רזנג

       
  6,123  10,861  4,843 

 74  141  74  הרמכילים קזחומה סיםכלנ חסותוהמי ותויייבחהת

       
  6,197  11,002  4,917 

        וטפותשלא ות ויייבחהת
 1,151  1,938  540   חריםאמוים ים בנקאידאגימתות אוולה

 13,199  9,600  12,997  וב חות ראג
 154  165  158   ה רמהלות תנניהות ייבחהת

 124  123  143  ייםסננ פינגזרים
 5,343  5,443  6,893  חרותאות יוייבחהתוות שרהפ
 1,325  1,450  1,401   חיםדסים נמ

       
  22,132  18,719  21,296 

        וןה
 19  18  19  יותמנ וןה
 2,534  2,361  2,534  יותמנ על הרמיפ
 18  35  18   הרמהית ציופאוות יופצאן ים בגילוקבת
 3,049  1,868  5,588  חוורתרת י

 )1,125(   )723(   )1,021(      וץחות יולעישל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת
 )684(   )678(   )685(    הטשליות מקנן אינש יותוכזי לע עם בקאותסמען והן רק
 )893(   )135(   )1,770(   חרותאות רנק

 )314(   )314(   )314(   רוצאות מני
       

 2,604  2,432  4,369   הרחבה יותמנ לבעלי סחוהמי  וןה"כ סה
       
 2,584  3,484  2,753   הטשליות מקנן אינש יותוכז

       
 5,188  5,916  7,122   וןה"כ הס
       
  35,451  35,637  31,401 
       

  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפו המצהבאורים
 

       2022,מאיב 24
 זראוד הא  ייםספכהות חודהור שך איארית

 הדירקטוריון"ר וי
סלוון דעי 

 ל כ"מנ
 רקוליתמיר פ  

 ל כ"מנלה משנ
שיארים ספכהל מנו
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 הפסד  או  רווח  ה ל  ע מאוחדים  דוחות  
 
 

  
 ומייסתהש יםשדוחה 3-ל

 סרמב 31ום בי
 

 

 הלשנ
 המייסתהש

יוםב
רמבבדצ 31

2021

 
 

 
  2022  2021   
 רקומב  רקומב בלתי  

  
 חש" ונימלי

 ( המניל קינ חוור ונינתלמעט )
       
 7,973  1,910  3,066  נסותכה
 3,664  981  1,473   נסותכההות לע
       
 4,309  929  1,593  למיוח גוור
       
 144  36  54  יותללכוה לההנות אוצה
 44  4  1   וטנ, יותלותפע ולותלכ  חברות  וחיורב הוצקבה קלח
 421  ( 26)  1,863  וטת, נורחא (ותאוצה )נסותכה 

       
 4,630  871  3,403   וליתפע וח ור
 138  76  68  וןמות מיסכנה
 )1,933(   )452(   )405(    וןמות מיאוצה
       
 2,835  495  3,066  הסכנהה על סיםמי פנלוח ור
 1,247  122  431  ה סכנהה על סיםמ
       
 1,588  373  2,635  שכותמ ניותולעימפוח ור
 84  74  17  וטו, נקסופהש יותולעימפוח ור
       
 1,672  447  2,652   י קח נוור

       
       חס ל:ומי
 1,432  279  2,539   הרחבהות מניי לבע

 240  168  113   הטשליות מקנן אינש יותוכז
       
  2,652  447  1,672 

        ח( )בש"הרחבהות מניי לס לבעחו המיהמניל  י קח נוור
       
142.5 שכותמ ניותולעימפ בסיסי חוור    12.2  78.5 
 4.9  4.4  1.0  וקסופהש יותולעימפי סווח בסיר
       
 83.4  16.6  143.5    בסיסי חוור

       
 75.1  11.5  136.4  כותשמות נוילעימפלל ודמ חוור
 4.7  4.2  0.9  וקספוהשות וילעימפלל ודמוח ור
       
 79.8  15.7  137.3  ללודמ חוור

       
 

  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפוהמצ הבאורים
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 דוחות מאוחדים על הרווח הכולל 

 
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש"י יונלמ  
       
 1,672  447  2,652   י קח נוור
       
        (:סמהעת שפהר חאל )רחאלל וכ( דסהפ )חוור
       
       : דסהפו אוח ורלש דחמו ווגס יאלשים מוכס
 ך רדן הוגי וושה בדמדילו דשיועים ניוהים רשיכמה בעקשהמ חוור

  רחאלל וכוח ור
 
-  72  86 

       
 86  72  -   כסה"

       
       
 ים קי בהתדסהפו אוח ורלש דחמם וגיוסמהאו ו ווגסשיים מוכס

 :ייםציפספים אתנ
 

     
 )1,426(   )225(   )1,241(   מניםוזמי מריזות גידור תאקס עיןבגסד הפ

 472  7  365  מניםוזמ זרימית רודגי קאותסע  יןבג דסהפ  וא חוורל הרהעב
 )349(   348  158  וץחות יולעישל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת
       

 )1,303(   130  )718(    כסה"
       
 )1,217(   202  )718(    רחאלל וכ( דסהפ )חוור"כ הס
       
 455  649  1,934   ללוכוח ור"כ הס
       
       חס ל:ומי
 351  330  1,766   הרחבהות מניי לבע

 104  319  168   הטשליות מקנן אינש יותוכז
       
  1,934  649  455 
       
       
 

  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפו המצהבאורים
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

   הרבחהשל ות מניהי ללבע סחומי 

 
  וןה
 יותמנ

ה רמיפ
על 

 יותמנ

 ים לוקבת
  יןבג

 ית ציופא
 הרמה

תרתי 
 חוור

ות מאהת
 ות ובעהנ

 ום רגמת
ות חוד

של ים כספי
 ות וילעיפ

 וץח

 ן רק
ותאקסמע

 י ל בעעם
  יותוכז

 ן אינש
ות מקנ
 הטשלי

 

ות רנק
 *(ות רחא

ותמני 
  כסה" רוצא

  יותוכז
 ן אינש

ות מקנ
 הטשלי

"כהס 
  וןה

 רקומבי לתב 
 חש" ונימלי 
            

 5,188 2,584 2,604 )314(  )893(  )684(  )1,125(  3,049 18 2,534 19  וקר(מב) 2202אר, ובינ 1 ום ה לירית
 2,652 113 2,539 - - - - 2,539 - - -   קיח נוור
 )718(  55 )773(  - )877(  - 104 - - - -  רחאלל וכ סד(הפ) חוור
 1,934 168 * *( 1,766 - )877(  - 104 2,539 - - - ללוכ( דסהפ )חוור"כ הס

עסקאות עם בעלי  זכו יות שאינן מקנות 
  שליט ה 

 
- - - - - (1 ) - - (1 ) 1 - 

 7,122 2,753 4,369 )314(  )1,770(  )685(  )1,021(  5,588 18 2,534 19 2202, סרמב 31 ום ה לירית
 
 . מניםוזמ רימיזת רודגי יןבגן וה קרןקר עיב  *(
  ן:מקלדכנו היה טשליות מקנן אינשות ויכזהשל לל וכה חוורהרכב ה  *(*
 

 113  הטשליות מקנן אינשות ויכזלחס והמיי קח נוור
 55 וץחות יולעישל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת

 168  הטשליות מקנן אינשות ויכזלחס ו המיללוכוח ור"כ הס
 
 

  ם.חדיואמ ייםבינ ייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפוהמצ הבאורים
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 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 

 הרבחהשל ות מניהי ללבע סחומי 

  וןה
יותמנ

ה רמיפ
על 

יותמנ   

 ים לוקבת
  יןבג

 ית ציופא
 הרמה

תרת י
 חוור

ות מאהת
 ות ובעהנ

 ום רגמת
ות חוד

של ים כספי
 ות וילעיפ

 וץח

 ן רק
ות אקסמע

 י ל בעעם
  יותוכז

 ן אינש
ות מקנ
 הטשלי

ות רנק
 *(ות רחא

ות מני
  כסה" רוצא

  יותוכז
 ן אינש

ות מקנ
 הטשלי

"כ הס
  וןה

 רקומבי לתב
 חש" ונימלי

  

 
 
 
            

            
              

            
            

            
  

           

       
 

     
 

  

 

  
  

 
  

 
 

2,0863,1645,250)314( 24)677( )933( 182,341381,589 וקר(מב) 1202אר, ובינ 1 ום ה לירית
279168447----279---קיח נוור
51151202-)159( -210---- רחאלל וכ סד(הפ) חוור
319649 * *(330-)159( -279210---ללוכ( דסהפ )חוור"כ הס

17-17-----)3( 20-יותמנל הציופאי תבכש וממי
קנותמ אינןש  יותוכז   בעליות עםאקסע
-1)1( --)1( -----  הטשלי  

2,4323,4845,916)314( )135( )678( )723( 1202182,361351,868, סרמב 31 ום ה לירית

.מניםוזמ רימיזת רודגי יןבגן וה קרןקר עיב  *(
  ן:מקלדכנו היה טשליות מקנן אינשות ויכזהשל לל וכה חוורהרכב ה  *(*

168 הטשליות מקנן אינשות ויכזלחס והמיי קח נוור
14וט, נרחא ללוכ חוור דרך  וגןה  ויושב דדיםמהנים נסיים פינסכין נבג דסהפ
137 וץחות יולעישל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת

319 הטשליות מקנן אינשות ויכזלחס ו המיללוכוח ור"כ הס

  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפוהמצ הבאורים



 

  

 
  

  
 
 

 

ההחבר ת שלוינהמ יעלבל  וחסימ 

 ןהו
 תוינמ

 הירמפ
  על

  תוינמ

  ן יג  בםיקבולת
  תויאופצ

   המר  התייואופצ
  תתרי

  רווח

  תתאמוה
  תהנובעו

  םגותרמ
  תדוחו

ם שלייפכס
  תוילויפע

  ץחו

 ןקר
  תקאומעס

  יעלב םע
  תויזכו
  ןנישא

  תנוקמ
   הטישל

  תנוקר
  *( תאחרו

  תוינמ
 "כהס  צראו

  תויזכו
  ןנישא

  תנוקמ
ן הו "כהס    הטישל

 בוקרמ
  "חש  ינוימל

   

  

  

  

 
 
            

            
              

            
           )**  104 

              
            

 
 

       )28(    
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 שינויים בהון דוחות מאוחדים על ה 
 
 

    

           
 

           
 

2,0863,1645,250)314(24)677()933(182,341381,589 2021  ,ארנוי  ב  1םויל  התרי
1,4322401,672- - - - 1,432י קנ  רווח

)1,217()136()1,081(- )889(- )192(- - - -  חרא ללכו  סדפה
351455)889()192(1,432 ללכו ד(פסה) רווח "כהס
136- 136- - - - - 1306- טונ ,היאופצ  י בתוכ  תוינמ  תקפנה
38- 38- - - - - )8(145 תוינלמ  הי  אופצי בתכ  שמוימ
  של  ן עופר  בקע  המר  התיי  אופצתעיקפ

- - - - - - - - )18(18-  המרהל  בחו  תגרוא
עסקאות  עם בעלי זכות שאינן מקנות  

- 7)7()7(- - - -    שליטה 
- - - - 28-  כסנ  שמוימ   לאור  שחדמ  הרכ  הען   קרשמוימ
הטילש תנוקמ ןנישא תויזכו יעלבל נדדיביד

  למושוש המס "חע םישלומת תבולר)
(691)(691)- - - - - -  - - - ת(פותשוה ידי על שופרווה   

2,6042,5845,188)314()893()684()1,125(2021192,534183,049  ,דצמברב  31  םויל התרי

. םינמזומ  י מירתז  דוריג  תקאועס  ן יגב קרי  בע2021  ,דצמבר  ב31  םויל *(
 : ןקמלכד נויה הטית שלנוקמ ןנישא תויהזכו ל שלכול  הסדפהה  ברכה **(

240 הטית שלנוקמ ןנישא תוילזכו וחסיהמ יקנ רווח
20  נטו ,חרא  ללכו  ווחר  ךדר  ן ג  הוי שוו  בםידדנמה  םיינסניפ םיכסנ ןיגב  סדפה
(156) ץחו תוילויפע ם שלייפכס תודוח םגותרמ תעובנוה תתאמוה

104 הטית שלנוקמ ןנישא תוילזכו וחסיהמ ללכו  רווח  "כהס

. חדיםואמ ייםבינים כספיהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפוהמצ הבאורים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 

  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש"י יונלמ  
       
       פתטושות לעימפים מנוזמי מזרית
       
 1,672  447  2,652    קינ חוור

 1,932  779  )1,422(   א( )פתטושות לעימפים מנוזמי מזריגת תצהלות שורדהות מאהת
       
 3,604  1,226  1,230   טפת וש תולעימפו  שנבעוטמנים נוזמ
       
        הקעשהות לעימפים מנוזמי מזרית
       
 ( 3)  -  ( 2)    הקעשהל"ן נדלו ועקבש וכרות בקעשה
 160  -  -   הקעשהלן ל"דונע וקבש וכרש ומממיה רומת

 157  -  )262(   זוג טנפ כסינ תרמכי עם רשקב לםושש מס
 123  23  -  וטם, נייסננפיים סכש נומממיה רומת
)162(  ( 2)   וטר, נקצן מזלות קעשה    67 

 69  ( 5)  1   וטוך, נראן מזלים קבנב ונותדקבפ (הקעשה )שוממי
 )1,104(   )286(   )374(   ז וגטפני סכבנוים שובחיפה קעשה
 3,014  -  34  (ב )רעבו בדחואשות רחבות בקעשהש ומממי ולקבשהתים מנוזמ
 -  -  188   )ג( דתחואמה רחבבה טילששת רכימו שנבעים מנוזמ
 113  75  -   קותזחומות רחב בהקעשהש ומממיה רומת

 121  79  -  וטם, נחריאלו תנישנות אוולה וןפרע
       
 2,717 )276(    )417(    ה קעשה  (עילותלפשימשו ש )תולעימפו שנבעו טמנים נוזמ
       
       
       
       
 

  ם.חדיואמים  ביניייםספכהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפו המצהבאורים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר

 ש"חמליוני 

 

  
  
  
         וןמות מילעימפים מנוזמי מזרית
       
 2,099  104  -   וךראן מזלות אוולהבלת ק

 )3,394(   )603(   )639(    וךרא זמןלות אוולהן ופרע
 )416(   )57(   )356(     הטשלית ומקנן אינשות ויכזי ללם לבעוששמס ות מדקמונד דיביד
 136  17  -  ( הקנפה  יותולעי וכ )בניהציופא כתביו ות מני הקנפה

 38  -  -  יותמנל  הציופא כתבי שוממי
 -  7  -  יותמנקת נפהן ושבח על דמותקמ

 )13(   -  -   ה רחכין  בגייותוייבח התוןפרע
 -  -  )37(   תניתומה רומתום לשת
 3,286  -  -  ה(קנפהות אצוה ויכ)בניה רמהלוב חות ראגו ובחות ראגקת נפה

)351(   וב חות ראגן ופרע     )273(   )7,264( 

       
 )5,528(   )805(   )1,383(    ן ומות מילעילפשימשו שו טמנים נוזמ

       
 )48(   14  18   וץחות וילעישל פים מנוזמות ריתן ום בגירגי תשרהפ

       
 745  159  )552(   מניםוזמי וושוים מנוזמה( בדירי )היילע
       
 402  402  74,11   הופקהתחילת לתם מניוזמ ווישוים מנוזמתרת י

       
 1,147  561  595   הופקהתוף סלם מניוזמ ווישוים מנוזמתרת י

       
 
 

  ם.חדיואמים ביניים כספיהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפו המצהבאורים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 

   
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

2022  2021  2021 
 מבוקר  מבוקר בלתי

 חש" מליוני

 

   
   
   
       פת טושות לעימפים מנוזמי מזריגת תצהלות שורדהות מאהת א()

        
       סד:הפווח ורי עיפסלות מאהת 
        
 797  454  566  סיםכך נר עתדויריות חתהפה, לזיאחת, פ 
 896  95  431  וטם, נדחיסים נמ 
 )86(  )70(   )19(   וטנו, תנשניות אוולהך ר עייתלע 
 )10(  ( 7)  -  וטת, נוקעשהו  יןקערקמע, וקבש וכרש ומממי (חוור )דסהפ 
 (6)  ( 4)  ( 2)  ( 1 )וטנות, לולכות רחבשל   וצאותבתה וצקבהק לח 
 517  -  -  טנפו גז כסינ רתמכימ דסהפ 

 -   -  )1,921(   תיומנדזהמחיר ה בשרכימוח ור 

 )374(  )146(   )126(   וטם, נזרינגוים נסיים פינסכל נש וגןהי וושי בושינ 
 )18(  22  4   וטוך, נראן מזלות ויייבחהתך רע דת()ירי תיילע 
 )108(  3  2  וטנ , הקעשהל"ן נדל ווישב וישינ 
        
       :יותלו תפעיותוייבחוהתים ליוכסים תפעיפי נבסע ייםושינ 
        
 )419(  21  )769(    וחותקלב ה(ייל)ע הדירי 
 )63(  72  )70(    הובחות רויתים ייבחה בדירי 
 )232(  )66(   112  לאימב (ה)עלי הדירי 
 )22(  )6(   )13(    וטם, נחריאים סכבנ היילע 
 393  112  69   ותיםרשי תנולנוים קספלות ייבויח בהתה(דירי) היילע 
 667  299  431   זכותת ורויתים אכזה( בדירי) היילע 

        

    )1,422(  779  1,932 

        

 38  -  -  לקבשהת דדניבידי וכחר ניאל (1) 
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 
 

  
 שהסתיימו  החודשים 3-ל

  במרס 31ביום 

 לשנה
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר

חש" מליוני  

   
   
   

ו דחואשות רחב בעותקשהש ומממי ו(גרע )שנוספושנ מניםוזמ )ב(
 רבעב  

 
      

        
 13  -  34   וטמנים(, נוזמי וושוים מנוזמלא ל )רזוח וןה 
 3,597  -  -  זוג טנפ כסינ של   הקהפו יםשובחיפ ותקעשה 
 )184(   -  -   וךרא זמןל ותויייבחהת 
 105  -  -  וךרא זמןל סיםכנ 
 )517(   -  -  ות קעשה שומממי דסהפ 
        
   34  -  3,014 
        דתחואמה רחבב הטילש ישתכרמו שנבע מניםוזמ )ג(
 -  -  )96(    וטמנים(, נוזמי וושוים מנוזמלא ל )רזוח וןה 
 -  -  ()1,065    טנפוז ל גש הקהפוים שובחיפות קעשה 
 -  -  )2,104(    חיםדסים נמ 
 -  -  809  סיםכק נוללסיות ייבחהת 
 -  -  723  תניתומוית חדות נרומת 
 -  -  1,921  תיומנדזהמחיר ה בשרכימוח ור 
        
   188  -  - 
        

       מןוזמלא בשות ותיהמות לופע )ד(
 264  53  217   יבותתחיהגד כנז  וגטנפי סכבנה קעשה 
 142  -  -    הטשליות מקנן אינש יותוכזי ללבע לםשלנד דיביד 
 33  -  -  הרכימהמה לקב התרםטשה רומת 
 
 

 . חדיםואמ ייםבינים כספיהות חודהמרד נפי לתק בלחים ווהמים רפוהמצ הבאורים
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 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 
 
 

  
 החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31 ביום

לשנה 
 שהסתיימה 

 ביום
 בדצמבר 31

2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר

ח"מליוני ש  
     

   
   
   
   
       מניםוזמהי מזריסף על תומידע נ ( ה)

        
        ור:עב ה ופקהתך שמ בומלוששים מנוזמ 
        
 1,442  186  438  ריבית 
 145  3  45  ים סמ 
        
        ור:עב הופקתהך שמ בולקבשהתים מנוזמ 
        
 13  -  4  ריבית 
 38  -  -   דדניביד 
 6  6  -   סיםמ 
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  לליכ - : 1ור אב
 

קיבעות לועפה  ותויתפושוות רחב  לוהבניו  ותקעשהב   עוסקת ( הרחבה  -   הלןל)"מ בע קלדצת וקב . א
 .י(פונהצים  )בל ובחו"לארש ביזוגנפט קת הפוי שוחיפ מיוחתב

ר  

  םשידוח השולש לש  ה ופקלתו  2022 , סרמב  31 ום לימצתת ומתונת כמתבו כרנע הלאים כספיות חוד
  רשקהבה לאות חודבן יילעש יים(. דחואמים ביניים כספיות חוד  - ן להל)ך אריתו באות  המייסתהש
  ךאריתו באות המייסתהשה שנלו  1202 מבר, בדצ  31 ום ליה רחבהשל ים השנתיים כספיהות חודל
 ים(. נתישהים כספיהות חודה -ן להל )יהםלאו ולר נשאים רואלבו

 
 

  הרחבהי קס עלעית הותמ השפעההם, לות הילה עשויאו הם, לש שיים ותיהמים ובלילג עיםוראי .ב

  גםו מכ)י טבעה   זוהג נפט הי רמחישל  הרי, הרגיאנהום חבת וינה הוצקבהשל ה ותלעיפקר עיו  רחאמ
  לע( שליליתו אית וב)חיית הותמה שפעה  יש ( הריביתי רשעלוקל שלחס בילר ודהשל ן יפילחהשער ל
  םעיובהנים מנוזמהי מזריתו , ההונ ים(, רסחילא הוים רסחיה) הכסיני וושעל  צה,וקבה ותלעיפות אוצת

  חברותוה רחבהשל  יכולתן על  השפעהפט והנז הגי רמחיבות לתנודתי כןו מכטפת. ושהה עילותמפ
 ם.ורימאים דדניבידשל מם וכסעל ו אות קזחומות ויתפושוות רחבמים דדניבידה לקבל טמה
 
שר אכ, האינרקואל  הוסיר  בין ה מחלמללת וחמת  2022 אר ורפבש דוחוף סמחל הי כ ן יויצה זשר קהב
  מיםויצע יתר ה יןב וללכו לטוהשות ציקסנה ה.וסירעל ות כלילכות ציקסנ ולהטי לםוהעות דינממק לח

 הכפיל ל דוע שנ"2ים רטסדרו"ניקט ורמת פלשהשל ה הישהוסים, רים רכי בלוע הוסירעם חר סמהעל 
 לרבותות, ומיאלבינות רחבשל ה לוהפעי ופתשימק לח  פסקתה ה, מנירלגה וסירמוצא ימהגז הקף היאת 
 אתו לגדיהה לאכל   ד.וועיים, סורים ופגעם נפט וי טבעז גשל ה קהפהי מוחבתות ותימשמעות רחב
   ךכ, 2202 שנת לש וןשארה ון הרבעהלךמפט בהנו ז הגמחיריה בו לעלימרוגה רגיאנהק וששים בוקהבי
ום חחידת ליז הגמחיר ו  חביתל  רלוד  501-כב   tenrB וג סמנפט מחיר תכם סה  2202  ס,רבמ  31  יוםשב

  .(2021 מבר,   בדצ31 ום ליה, מאבהתום, חדת ליחיי פנ  551-וית חבללר ו  ד78 מת ו)לע י   פנ304-כלתכם סה
  ו  הינ  זהג מחיר וית חב  לרלו  ד311- כו הינ  tenrB וג סמט נפמחיר יים, ספכהות חודהור שאיועד מלך ומסב
  . דת חוםליחי פני 831-כ
 
- הוסירמת חלמת שפעהלחס בי דאותווי אמת יקיים כספיהות חודהור שאיועד מל י כ יןויצאת זעם חד י

  מתייקן יידע, ףסובנ . ללככית מלועה ה לכלכה על גם ו מכ ים ידיהעת  זהגו נפט הי רמחיעל ה אינרקוא
 למית. והעה לכלכה על השפעתהוה ורונקהנגיף של שת דוחמות תפרצהות רשאפלחס  בידאותווי א
 
 
 ובעהנ"ח שרד אמילי  5.0-  כשל    בסךרזוחה  ןוהב  וןגרע ( ולוס)  הרחבל , 2022 , סרמב  31  יוםל י כוד ע  ןוייצ
  וןהבן וגרע( דחואמ)בה וצקבלה. רחבהי דיל עו קנפוהשוב חהות ר אגלשות טפושהות וילחהמקר עיב
   וטפותש  יותוייבחההת  רתסגמשב  הדובהע ור אלקר עיבאת זו חש"  דראמילי  51.-כ של ך סבזר וחה
ה, רוסבה רחבההנהלת  . ייםסננפי  נגזרים  יןבג  יבותתחיה  לתלכנ (, הקאית)  הרחבה  של  בת  הרחבב
  יכ, השותרל דותמוהע  ופותלחהו  ורותקמה על ססתבהבוה לשים מנוזמהי מזריזית תחסס על תתבהב
  תונסיהפינה דהמי  אמותוב ה ייותוייבחבהתד ומלע הלו רשאפשיקים, ספמות רוקמ  מיםייק  הרחבל
 . יןלע הארהנ דעתיב
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 איתונשבחהות מדיניהי רקעי - : 2ור אב

 
 חדיםואמ ייםבינ ייםספכה  וחותדה של הכהערי נתוכמת . א
 

ות חודלעריכת ים לובקמים נאיושבחים ללכלאם בהתים כורעים דחואמים ביניים כספיה  וחותדה
 ם", יי בינופותקלתי ספכוח ו"די -  34י מואלניות באשבונח קןבתשנקבעו  ים כפי ביניופותקלתים כספי

- "לשהתים(, ידיומי ייםפתוקות תחוד ) ערךתוריינ ותשל תקנד' ק רי פלפ וילהגיות ארוהלאם  בהתוכן
0791.   
   המשושי  לזו  תקביע  חדיםואמ   ייםבינ  ייםספכה   וחותדה  כתבערי   המשוי  רשא  איתשבונחה  יותדינמה

 :הלןל רומאה טלמע, ייםנתשה ייםספכה וחותדה כתבערי
 

 מדןואות באדוור סוחלתח מפי מרוג .ב
 

  פתוקתך להמבי כן יויציים, טקריים דנמואבר דב, ייםנתשה ים כספיהות חודל  ב'2 ור אבבור מאלך שמהב
  השרכימוח ורכר והו רתסגמבשר אה, רבחהשל בת ה רחבי דיעל ים קסעוף רצישלם וה  חודה
   ושכרשנו טנים סכלנה שרכיהתמורת את קצהשל   וניתשארהה חינהב  (.1ב)3 ור אבבור מאכית מנותדזה
עית. רא ההינ ויושהרכת העה, לאים כספית וחוד רושאיועד מלי. צונחי ויוש יךרמעי דיעל   הצעוב

  רתסגמב"ח. ש   ונימלי  2,91- 1 כ  לשך סבותית, מנדזה השרכימוח ורבה צוקבהה רהכיור, מאלאם בהת
  301,2  כשל ך סבשת כרהנ הרחבהשל ים רועבמים דסהפן בגיים חדנים סמי סכנ ורכוה ם,קיסהעוף רצי

 אמוריםהים סמהי סכנים(. קסהעוף רציועד מי פנלשת כרהנה רחבהי רספב  ורכוהלא שר א)"ח ש  ונימלי
 מיםויסמים סכבנמס י כרלצות ויהצפות סכנההי גבלהבת  הרחבהשל ים דנמואוות זיחתעל ים ססתבמ

 את ועל לפציא והלי דכבועברים. מים דסהפותם או לוצינן כלהמבים שנ  שבע עד של ה ופקבת, השל
  בתהה רחבהת לההנ לעשת, כרהנה רחבבים רועבמים דסהפותם אול יצנל רשקבהבת  הרחבהות כניות
  דעתלשר אים רושאישים, רדנים רושאיבלת קות רבלה, רומאהי וסהמיה נמבית כנתאת ועל לפציא והל

עיל, לים דנמואבסיס שבות חוהנים דנמואב ותיהמי ושינרם. קעיבים כניטהינם הבת ה רחבההנהלת 
 ם.ייספכה וחותדשבות ויייבחוהתם כסיל נשרכם  עאתות  לשנוישע

 
 מיםיקיות אשבונחי לתקנ וניםק תילשה שונארל  שוםיי  .ג
 

  ייםולכסים תונות יולות תויייבחתהות, שרהפ 7AS 3I -ל  וןקתי .1
 

 הכרהעעת בול לכלה רחבהעל ש ות וילעדבר ב  73AS I-ל וןקתי  ASBI-ה  סםרפ , 2020    מאישדוחב
  ן(.וקהתי  -ן להל)מכביד ה זוחוא הה זוחאם ה
 

 ה דועבת ושעוגלם י רמוחן וכג)ות תיספותות יולען הו זה חינבבול לכל  יש , וןקלתי  אםבהת
  ועקבש וכרחתת הפן וכג )הזוחהי וללמיות רשי יורותשקהות רחאות ויל עאתקצהן הו( שירותי
  ה(.זוחה ויללמיים שמשמהוד ציו
 

זיםוחעל   חל  יקוןהת . 2202  ראולינ  1 ום ביות לתחימהות שנתיח וודיות ופקלת  ושםי  ןוקהתי
 . 2202אר ובינ 1ום ו ליאלומטרם בגינם ות ויייבחההתשר א

 . ייםספכה וחותדה על הפעשה ה היתלא  רומאה  ןוקלתי

  

 
 0202-8102 לשנים מיתואלבינה הינקבת יפוריםשה טקוירפ .2

 
-   8102 ור זחמים רושיפהיקט ורפגרת סמבים מויסמים קונתי  BSAI  -הסם רפ  0202 י אמ  שדוחב
 :S 9FRI -לחס יימתהי רקיהע וןקהתי הלןל. 0202
 

 10"ן חמב אתעת מבצהיא שר אכול לכל  הרחבה  על ות למעו לאיהיר מב  SRFI 9  -לן וקהתי
לף חוהו א קןושתוב חשיר כמשל   איםתנ אם הה חינבעת ב, SFRI 9- ב  6.33.ב.עיף סבזים" וחאה

  ורי.קמהוב חה רשיכממי ותהמן ופאנים בשו
 

   ונקושת  ובחה  ירשיכ  מלגבי , 2202  ראוינב  1  יוםב  תחילותמה  יותנתש   חוודי  ופותק  לתשםוי  ןוקהתי
 . חודהופת קבת
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
  ך(שמה) מיםיקיות אשבונחי לתקנ וניםק תילשה שונארל  שוםיי  .ג

 
 שגית(ומהגרת סמלה ייפנהדבר  )בם"קיס עופירצי" 3SRFI  וןקתי .3

 
  ן וקהתי . 9891 ית ושגמהגרת סמהלף ח  8102 ית ושגמהת רסגמלה פניההה כנדוען, וקהתי  רתסגמב
 יבותוחממת יקיה שרכיהועד מבאם הע וקבלנת מעל   37S AI ות ארוהאת שם יי  לשכורה  משרוד
 ראותוהת אשם ייל, CIFRI 21 תחולת שבים לטהילחס ייבהתן, כועבר, י וערמאיעת ובהנה ווהב

21 CIFRI   ומכה. שיכרהועד מלעד ש חרהתטל היום לשתיב מחיהע ורהאיאם הע וקבלמנת על  
 ם.קיס עףורציו בשכר שנייםולכסים תבנמכיר ו אינש כורהה פילשת רומפה רההצה ספוכן, נ
   . 2202אר ובינ 1ום חל מיהו הינם הלשה שרכיהועד משים קסעי ופרציי גבלשם וימן וקהתי
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  וקסופהשות יולעיופ  קותזחומ  ותויתפושו חברותב ותקעשה - : 3ור אב
 

 (סקהפני  -ן להל )מ"בע קותזחא סקהפניות מנימכירת ל הקסע . א
 

 רדבב וכןיקס פנהות מנימכירת דבר ב ים, שנתיהים כספיה וחותדל  (1) ה'10  רואבב  רומאלך שמהב
  רשא, ות(עתידיות רומת  - חד בין להל)  יותדעתיות תנומות רומתי רכיבוים שכורלה תנשני האוולהה
  יךרמעות צעמאבה, רחבהה דדמ  2022 רס, מב  31 ום לין, וגההים וושי פל עים כספיהות חודבות דדמנ

 יוםלתכם סהת ועתידיהות רומהתשל  וגןההי וושה . ותעתידיה ות רומתה של  ים וושאת   ,ונייצחי ווש
  שנבע חוורה ח(. ש"י יונל  מ81- 9  כ-  1202 מבר,   בדצ31 ום )לי"ח ש ונימלי 802  -כ לשך סל  202  2,סרמ  ב31

  ןושארהן וברבעתכם סהעיל, לור מאכות דיעתיה ורותמהת   וךרעשימה אוצכת הרחבהות מניי ללבע
וח ור"יף רת סעגסמסד בהפהו אוח ורה על חודב לל כא נוהו"ח שי יונלמ 19 -כשל ך סב 2202 שנת לש
 תוצעמאבי ולתי לתבי צונחיי וושך מערי ידיעל מד אנן וגההי וושה ". וקסופהשות וילעימפ סד(הפ)

  ןקהתית סטי, כןו מכן. וכלסיות רליטניחת בהנ שומישך ות   ztarSchw-fafgstLon דל ומבש ומשי
ור אל  .7%-בכ ד מאני נתשהנד דיבידהאת ושתור יעשו  %30-כבה דמאניקס פנהות מנישל ית נתשה
  ורךאלן וכסיסר חות יביר קוםענו הי ווישהרכת העבש מיששר א ווןהיהור יעשן, וכלסיות רליטינה
  ואה.ולההופת קת
 
   מיםייקה ים מכסההי   פעל  .דדניביד  סקהפני   הקלחי  2202 אפריל,   ב13 ום בין, זאמהך אריתחר אל כי  ןוייצ
ים מוכסע ורלפים שכורה  שיםרדנ יקס פנה ידיעל נד דיביד  וקתלח  בעת שים, כורהן לביה רחבהן בי
 המחתה לגבישר אוים נסיהפינות דסומהמידם על ה לקבשהת  הרבכיה  האוולהה ך ומת  מיםויסמ
 . שיםכורל הרחבה  הדהעמיש הנחותה  האוולהה  וךמתן כו( trpoupS tiedrC )יו הגיבתבכמ על הרחבה
  58-כשל ך סו ערפ   ן כו  "חש  וני  מלי2-כשל ך סה רחבלים שכורה  ומלשי  2022   אפריל שדוחב את ז  רואל

  437-בכ  ת מכסת  מהרהבכי ה אוולהה  רתית ור מאה  וןהפירע חר א  ל.הרהבכי האוולההך ומת"ח ש  ונימלי
  ח.ש" ונימלי

 
 הקאית ב.

 
  קיםסע ףורצי .1

 
  הקאית   המשליה  2202 , ראורבפב  4  יוםב יים, נתשהים כספיהת וחודל ( 5')ו10 ור אבבור מאכ
ה רחבה  -  ן להל)  tedLimi.) KU.(s Gand aOil ni rubeMa של ות מניה  וןה וא למשת רכיל ה קסע

ה כסינשר אכי, ונהצפים הור זאבה רגיאנהום חבתועלת פשת כרהנה רחבה(. ובנירמו א רכשתהנ
 ור זאבנפט י סכבנ  314.%-כשל ור עישבות יוכזתר, הין ביללים, וכים קרייהעה ותייוייבחוהת

MonArb  (מפינפט ות דש  9  וחטשב רשא)פתוקבו רצביישים מנוזמנוספים, פט ני סכנ וכן קים  
ות ראבת מאטיל יותוייבחהת וכן( בעוקה דועמה)  1202 , ראובינ  1  יוםמחל השת כרהנה רחבה
  דראמילי  .51-כ לש ףקהיבים רוצבס מי דסהפשת כרהנה רחבל ה שרכיהועד מל ן, כ  ומכ . פטנ
 לר. וד

 
הופכפא היו לר וד וןמילי  041  ההינ  השרכיה ור עבסכם הבה קבעשנית תנומי לתהבה רומהת

מניםוזמלית אכז ה הית ה קאיתשך כזר, וחהן וההן בגיות מאהת ות רבלו, קבעשנות מאלהת
הרומהת סךעיל. לור מאכה, מלשההועד מל דע ובעקה דועמהמ שת כרהנה רחבה ופת קב ו רשנצב

ךומתר שאכ, רלוד ונימלי  871 - כשל ך סלה מכסתהות רומאה ות מאההתחר אלית תנומי לתהב
ונימלי  70  לש   ך סב הרהיתו קה,סהעמת לשהועד מב ומלושלר וד ונימלי  801   לש סך הזום כס
הקבענ תניתומי לתהבה רומלתסף ובנ  .5202 שנת ב  שולם תהיא וית חדנה רומת הווהמלר וד
כסיבנת עתידיהות לעיבפית תנומשר אארה"ב, לר וד וןמילי  522 ד ע לשספת ונה רומתסכם הב
יפעל ע, תתבצשכל כואם ות, לעיהפע תתבצ הןבים דועמבשולם תושת כרהנה רחבהשל נפט ה

רמחיבת ותנימהארה"ב לר וד  ניומלי  30 עד של ך סבספת ונה רומתן כוסכם הבע קבשנן וגנמנ
 כם. סהבו רדוגהשים מויסמים חווטבו ראשיינפט הי רמחישי אתנלם בוש שתפט, כך הנוצרימ
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 )המשך(  ופעילויות שהופסקו  מוחזקות ושותפויות  בחברות השקעות - : 3באור 

 
  ך(שמה) הקאית ב.

 
  ך(שמה) קיםסע ףורצי .1
 

 דועממ לחה הקאיתשל ים כספיה הותיחודבים דחואמי בנורמ לשות ייבויחההתו  סיםכהנ
  יותוייבחההתוו שכרשנים סכהנשל  וגןההי וושב  הרהכי  הקאית עיל. לור מאכה קסהעמת לשה

   ויוש  כתרהע  טתו  טיעל  ססתבהב עית, ראה דמדיי פעל   רומאכ ים קסהעוף רציגרת סמבו לטשני
ים שכרהנים סכהנשל ות רבזרהקף היל עתר, יהן בי, כתמסהנ  ונייצ  חוויש  יךר  מעידי  על  הצעושב
 נפט הי רמחי עם  רשקב ות קריעיה  חותהנה  י. ולתי לתבי צונחיות רבזר יךרמעי דיעל ו דמאשני כפ
  רלוד  76-כשל ים עתידינט רבוג סמנפט י רמחיב : הלןלכן ינה י וושהרכת העב  ושמשיש ז והג

  דעים יעמגו  2024 בשנת ית חבללר וד  71-כ, 2023 בשנת ית חבללר וד  69- כ, 2022 בשנת ית חבל
בשנת ם וחחידת ליי פנ  461 של ים דיעתיז גי רמחיוב  6202 בשנת ית חבללר וד  74 של מחיר ל
  פני  56-לעד  עיםמגיו  4202 בשנת ום חחידת לי פני  68  ,3202 שנת ב חוםחידת ליי פנ  99 , 2202

   לש ן ווהיהור יעשבש ומשיך ותשב וחז והגנפט הי סכנשל ן וגההי וושה.2026 בשנת ום חחידת לי
סף ובנ. 52.%  לשן ווהיהור עשיש בומיש וךשב תוחק וללסי יותוייבחהתשל   גןוההי וושהו .%59

ים סכהנשל י וושהרכת העק. ולהסיות וילוע הקהפהצב קעם ר שקבות מויסמות חהנו חהונ
   הינהה לאים כספי וחותדבו ללכשנ כפי השרכיה רתומתשל ן כוי בנורמ לש יותוייבחההתו
 . הקסהעמת לשהועד ממה שנ עד לשה פוקך תלהמלם בשותו תעירא
 
  קיםסהעוף רציגרת סמבו לטשניות ויבייחההתוו שכרשנ ים הוזמהם כסיהנשל ן וגההי וושהן להל
 : עיתראהי וושהרכת העלאם  בהת,רומאכה שרכיהועד מל

    

  
לרודי יונלמ 

  "בהרא
              

 ח ש"ונימלי
 547 171   מניםוזמ ויושוים מנוזמ
 99 31  ים טפושים סכנ
 1,065 333   טנפוז ל גש הקהפוים שובחיפות קעשה
 2,103 658   חיםדנים סמ
  1,193 3,814 
    

 )16(  ( 5)  וטפותשות ויייבחהת
 )809(  )253(   (סיםכנ קוללסי יותוייבחהת רקיע)ב וטפותשלא  ותויייבחהת
   )258(  )825( 
    
 2,989 935   וטנ היםוזמ סיםכנ

 1,921 601    *(ית מנותדזהה שרכימוח ור -י וכבני

 1,068 334   השרכיה רתומת סך
  

מס כס נום שמריקר עיב  ובענ ( חש"י יונל  מ1- 9.כ)לר ודי יונל  מ06- 1כשל ך סב ית מנותדזה השרכימוח ורה  *(
  דעתל שר אוה שרכיהי פנל  הדיעל ול יצלנים תנניו הילא  שר אי בנורמשל ס מלים דסהפן בגיה חדנ

 ות זיחהת  לעסס תבהבן כון, הכסינרכב הובשת כרהנה רחבהשל ו  הקאיתשל ה בנמבשב חבהת, הקאית
 ו בועד ממז והגנפט הי רחימית עליסף, ובנ. דעתיבצלם לנ ה קאיתשל   התל וכבי  קה,איתשל  ות כנידהע
 סיםכנה י וושבה ייללעו מרת (2202 אר ור)פבה קסהעמת לשהועד מלועד  (2021 י אמ)ה קסהעי אתנו מכוס
 ת.ותימנדזהה שרכימוח ורב  לודלגיך כובי בנורמשל ו טנ

 
 :  השרכיה עלות כברה

לר ודי יונלמ  
  "בהרא

              
   ח ש"ונימלי

 346 108   ומןזמה במלוששה רומת
 217 68  חיתד הנהרומ התלשי חכוך נרע
 505 158   *(*ית נהמותה רומ התלשן וגהי ווש
    
  334 1,068 

 
 2.5%של  וןוהיהור יעשש בומשיך ו תשבוחן וגההי וושה ( **
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 )המשך(  ופעילויות שהופסקו  מוחזקות ושותפויות  בחברות השקעות - : 3באור 

 
  ך(שמה) הקאית ב.

  ך(שמה) קיםסע ףורצי .1

וח דלו פקזנן הולר ודי יונלמ  4-כבו מכסתהור מאכה קעשההשת רכיעם שר קבה קסעות וילע 
 ו.טת, נורחאות אוצהף עיסגרת סמסד בהפו אוח ור

  5.72-כל שך ס   ובנירמ  המרת  2202 ת שנ לש וןשארהן והרבע ום תלועד ה שרכיהועד ממחל ה 
 ות. סכנהללר ודי יונלמ 6301.-כשל ך סומס י פנלוח ורללר ודי יונלמ

  ןוהמ  %001 שת רכי  לnatioroproC omitomSu עם סכם הב  הקאית ה רשקהת, 2022 אר ורפב  שדוחב.2
 הרומבת (רכשתהנ  הרחבה  - ן להל)  itedimL nctioudPro dan natiorlopxEit mmSu ברת חשל ות מניה
מותנית,  הקסהעמת לשהקים. מפיט נפו זגי סכנשת כרהנ  הרחבה ות לבבעלר. וד   ונימלי  841-ל

בלת קיתר הן יב ם,לליוכהה שרכיהסכם הבו קבעשנים למתהים אתנהות מיקיבהתתר, הין בי
 ה, קאיתרכת העל. תהבריטיז והגט נפהות שרור שאיות רבלם, ובליקמים רוטלורגים רושאי
  קה,סהעושלם שתכל כ. 2220 שנת של י השנן והרבעך להמבשר אפלהתה עשויה קסהעמת לשה
  ,1202 ר, אובינ  1 ום מיחל השת כרהנה רחבהופת קבו רצביישים מנוזמל  הקאית ית אכזה הית
  ר.לוד ונימלי 50-כשל ך סל כםסתהל םייושע הקאית כתרהעל רשא

 

 

 

 
 

 ישתכרלה רז  ותפותשעם סכם הב  הקאית הרשקהת  2022 אפריל,   ב7 ום בי ן, זאמהך ריאת רחאל .3
  יותוכזת לבעהיא ש  itedimL )sginldHo( ygernEt inPo Siccar  של ( %001)  ות מניהן והוא למ
  הרחבה  -   הלןל)  וניצפהים הור זאבות חריסמות גליתבו קיםמפיז גונפט י סכבנ ים ונשים ריעשב

  (P2) יותוהצפוות חכומהות דוהעתות מכה, קאיתלכרת ומהה הציגשע דלמיאם בהת. (רכשתהנ
  רכשתהנ הרחבה לשה קלחלים סחומיה () 2C יותר בוב טהן דמואבים תנומהים אבשמהות מכו
ות חביך רעה וושן ומילי  255-כברכת ועמ  1202 מבר, בדצ  31  יוםלן וכנ, הלש טנפהי סכנלל כב

   (. P2) ותויוצפות חכומות דושל עת טנפות  חבי ערךהוושן ומילי  54-כן כומת (OEBMM)  טנפ
 ך סבהיא שת, כרהנה רחבהשל ות מניהן והכל ור עבסכם הבה בעק שנתניתומי לתהבה רומהת
מת לשהועד מבשולם תשר אות, לובקמות מאלהתוף כפברה"ב, אלר ודרד אמילי  11.  -כשל 
  לככחת, ופמ יותהלי ושעארה"ב לר וד וןמילי  002-כ דעשל ך סה, רומהתום כסך ומת  .הקסהע

  םדקומ וןלפירע זכותהאת ו שממילא   רכשתנהה רחבה ידי לעונפקו הש וב חהות ראגי לשבע
  הקבענ  , תניתומי לתהבה רומלתסף ונב ת. שכרהנ הרחבבה טשליי ושינ לש הרקמבהם למדת והע

  טתלחהבלת קבית תנומשר אארה"ב לר ודן ומילי  300  -כעד של ית תנומית דעתיה רומתסכם הב
  קבעשנן וגנמנלוף כפב שולם תשר או  kanebsoR  -ו obamC יותלתגב )FID(  בתייחמה קעשה
 תניתומשר אארה"ב, לר וד מיליון  60  -כ דעשל ך סבספת ונית תנומית דעתיה רומתן כו  ,כםסהב
נפט הי רמחיאם ספת והנה רומלתת כאיז היהתכרת ומהשך כפט,  הנוצרימ לשי דעתיהמחיר ב
יא הה, קסהעושלם שתכל כ  .כםסהבע קבשנן וגנמני פעל ים מויסמים הוגבים חווטבו ראשיי
  פתוקבו ריצבישר אים מנוזמלית אכזה יהתה קאיתשך כ, 2202 אר, ובינ  1 ום מיקף ובתה הית
  קה.סהעמת לשהועד מלעד ה זועד ממשת כר הנהרחבה
 
  ףקהיי כן וייצארה"ב. לר ודרד אמילי  3  -כשל לל וכך סבים רוצבס מי דסהפשת כרהנה רחבל
 ה,קסהע יןבג הקאיתשל ים כספיה  הותיחודבבו הכיר לה היין וניתן כיתשר אה, חדהנמס הכס נ

 .הקסהעמת לשהחר אלושלם נאית אשר תושבחה חינלבוף כפ
 
 LBR ודותעתסס ומבי ארשאהת רסגמב שומשיות צעמאבה רומתהאת ן ממלה קאיתונת וכב
פתוקבטבר הצלים יוהצפים מנוזמהות צעמאובה, דיעל ה כשימלתנת הניו  הקאיתלמת ייקה

רהובמ  . הקסהעמת לשה  דועמל ועד   2202 אר, ובינ  1 ום מי חל ה שת כרהנה רחבהופת קובה קאית
 . הקסהע ועצ בישר עםקות בייבח התלכחת קוללא  קלדצת וקבי כ

  
  

 
  השרכיהסכם הבו קבעשנים למתהם נאיהתות מיקיבהתתר, הין בימותנית, ה קסהעמת לשה
  קה,איתרכת העל .טיתהבריז והגנפט הות שרמים לובקמים רוטלורגים רושאיבלת ק  לליםוכה
 ועד מהי כ קבענסכם הב  2202 שנת ל ש שניה ןוהרבעוף סבשר אפלהת היושעה קסהעמת לשה

 .המחתיהועד ממים שדוחה שעמתחר וא יאלה הי יתליםמהים אתנהות מייקלהת
 
דדיםהצן ביי ושיפי רדסהוות ויייבחהתמצגים, ות, ספונת וארוהלל וכה שרכיהסכם ה
כםסהב ותנשני יותוייבחההתו אים מצגהשל ה רהפן בגי  (חוטביסת וליפשת רכיות צעמאב)

 . הוןרנותקשל ה רמכיות אקס בעלובקמכה, שרכיה
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 )המשך(  ופעילויות שהופסקו  מוחזקות ושותפויות  בחברות השקעות - : 3באור 

 
  'יאנרגמד -וני  .ג

 
לר.ודי יונלמ  50 של ום כסבנד דיבידים חודיקק לדה זכריה  2022 י, אמב  22 ום בין, זאמהך ארית רחאל
  ר.לודי יונלמ 27 - כו הינור מאהום כסה בוצקבהק לח

 

 

 לארשי קלד ד.

ק לח"ח. שי יונלמ 50 של ך סנד בדיביד על לארשיק לד הזכריה, 2202י אמ שדוחן, בזאמהך אריחר תאל 
  ח. ש"ונימלי 521. ו ינהור מאהום כסה בוצקבה

 
 

  ז וגטנפשל  הקהפוים שובחיפות קעשה - : 4ור אב
 

  ,(ותפותשהו א  י' רגאנ מד -וני  - ן להל) בלת מוגות תפוש  -  ג'יראנמד -וני ות צעמאבקר עיבלת, ועפ  הוצקבה
של ים ליכלכהים מב  טסדנקונו י טבעז גפט, נשל ה קהפווח פית, שוחיפ ום חבתות תפושמות אקסעספר מב
  הקאית עותאמצבגם  הצוקבהועלת פן כ ומכ. וחותקלן וומגל  טסדנקונו  עיטבז גכרת ומו יןסקפרי לשואל רשי

   וני.צפהים הור זאז ב וגטנפשל  הקהפוים שובחיפ
 
 :ולא ת ויולעיבפ חודה פתוקבת ולחש  ייםרקעיה  ייםונישה הלןל
 

  יתןווליקט ורפ . א  
 

 וח פיתוח דקיע ויצבעל ה טלחהות דואים השנתיים כספיה  תוחודל  (1')ד12 ור אבבור מאלך שמהב
   כנןומתכ  דםקמת  רומאכ  חודקיה  ועיצב  כי  ןוייצ ום, רדן ויתול  I/14 קת זחטח שב" 8- יתןוול"ה קהפו

   חודקיה , חוהפית  כנית  ת פי-על  .וביםרקה  עותושבב   ייםסתהל  יווצפ , ציבקתהוים מנזהות חוללאם ובהת
  ,3202  נתש  של   וןשארה  וןהרבע  הלךמב  יתןוול  ראגמ   לש  מתייקה  מיתי  התת  הקהפה  כתרלמע  רובחי
  (.ontieomplc) המלשה ותלופע  וב וצעושיב רחאל
 

 סתטיים יקט ורפ .ב
 
  ימיהתת  דוציהוות ראהבשת נטיות דואם יינתשהים כספיהות חודל   ( 3)ז'12 ור אבבור מאלך שמהב

   ציבקלת  פתסות  סתטי  ים  טקיורבפ  ותפיםשה   ידי   לע   הרשוא  2202  מאי  שדוחב טיס, ת יםיקט ורבפ
  -  כה וצקבה  קלח , %001)  רלוד  ןומילי  232  -  כשל    סךעל  דומיע  רומא  כציבקשהת   כך , השנטיהו  המאטיה

  וןמילי  271  -כשל ך סתטיס ים י תפושקיעו שהים כספיהות חודה ור שאי  דועמלן וכנ (. רלו  דוןמילי  123
 ר(.לוד וןמילי   90-כשל ך ס  הבוצקהק לח ,100% )רלוד
 
 

  יןסבקפרי 12 קולב .ג
 
   ועליםפ , ייםספכה  וחותדה  רושאי  דועמ  לוןכ  נייםנתשה  ייםספכה  וחותד  לה'12  רואבבי  רומא  לשךמהב
   וב  ופןאב  ראגמל  הקהפהו  חויתהפ  כניתות   וןכדלע  יןסקפרי  לתשממ  לומ  הטודיראפ  ראגמב   ותפיםשה
   ולקיב , זו  רתבמסג .   סמוכיםסיםכ  נשל  חויתפ  יותכנות  או/ו  מיםיקי  קנים  מתעם  ראגמה  חופית  לבושי
  קולב  חטשב  A-3  הטודיר  אפחודקי  ביצוע  ךרולצ  חודיק  יתוני  אעם  שרותקהת  רדבב  הטלחה  ותפיםשה

 . וביצוע דועמ וןכדלע  ועליםפ  הז ללכוב, הקהפ חודקיכ ךשמהב שמשי רשא, 12
 
 

 ז הגי נתיבברת חעם ות רשקהתות דוא ם, יינתשהים כספיהות חודל ' וט12 ור אבב ור מאלך שמהב .ד
  יאמש דוחבן, ולקשא-דודשא הכלוההרכת מעע טקממת קהל( "זג"נת" ן:להל)"מ בעאל רשליי טבעה
 במקטעז הגמת רזהו בן מזהן ולחשאף שעל ה לה יעדוהז ג"נתי כות תפושהאת ן ורשבה כנדע  2202

  דועמלי הצפם, שידוח  6 עד  לשה ופקבתך ראוהול חלה לוכין ולקשא-דודשאי מיהה כלוההרכת מע
 . 3202פריל אש דוח  קריי, ושינלא ל נותר המרזההחילת ת
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  ז )המשך(השקעות בחיפושים והפקה של נפט וג - : 4באור 

 
 

 I/17 ות קזחבות ויכזמכירת לסכם הדבר בים השנתיים כספיהות חודל  ו'12 ור אבבור מאלך שמהב .ה
 plcs Ga&  ilOn argeEne ה חוודי  2202  מאיש דוחב  ,ת"(וקזחה": דחבין להל)ן תני  I/16  - וש כרי

  נתש לש שישליהן וברבע והינש כריגר אממ עיטבה זהג הפקתחילת תעד ומ צפיי כ( אן"ג'יראנ": הלןל)
2202 . 

 וגיםלמהתשל  וגןההי וושהאת וד מאלמנת  לעי ולתי לתב ונייצח ויושך ירמעעם ה רשקהתות תפושה  
 ות כרהעך ומת ייםרקעיים רטמרפן להל. 'יאןרגאנלה תנשניה אוולההמ  יםרהנותים שנתיהים מולשוהת

 ור יעש; %5.6  -במד אנלקבל ים מוכסלן וויהור עשי :האוולההו ים מלוגהתמדידת לו שמישש ווישה
  םזליוונשל וי טבע זגשל ים תנומהים אבשמהשל לל וכהך סה; 13%-בד מאנים מלוגהתיב כרלן ווהי
  .2100  -כבמד אנים מלוגהתמדידת לי וושהרכת העאת שימשו ש  י(טבעז גזל וונסט דנקונ)  ניםממחפ

BCM  3.101  -כוב  LBBMM ,95.3  - כ ש:כריקת זחמע וצממי נתשה קהפ קצב; המאבהת  BCM  ז ג 
 ה קהפצב ק; טסדנקונ יותחבן ומילי  4.74  -כל ש שכריקת זחמע וצממי נתשסט דנקונקת הפצב ק; עיטב
 ן תניקת זחמע וצממי נתש  טסדנקונקת הפב קצ; עיטבגז   BCM  5.62  -כ: יןתנקת זחמע וצממי נתש

 . טסדנקונות ן חביומילי 2.40-כשל 
  ובעהנ, ח(ש"י נומלי  57-)כ  רלוד מיליון  18-כשל ך סות ללוכוח דהופת קבתו משרשנן ומהמיות סכנה

 ים מוכסהן וכדומע ח( ש"ונימלי 56 -)כ רלודן ומילי 671. -כשל ך סות בקזחהמים מלוג התווישן וכדמע
 . ח(ש"י יונלמ 1  -)כ רלוד וןמילי 40. -כשל ך סן באג'יראנברת חל האוולההעם שר קלקבל ב

 ה רתדכהגן ועליוח כית תניחת תועלת פיא הה טתשילי כות תפושלן אג'יראנה יעדוה  220.23.42 ום בי
 ה. חדיי ,2202מרץ ש דוחלע קבשני, נתשהום לש התמכךה אצוכתוות ויכזהמכירת סכם הב
 . אןי'אנרג כנגד ייםטשפמ הליכים טתקינל ותפותשה לתועפ ייםספכה וחותדה  רושאי דועמל וןכנ
 

   שיוןברי   הקהפ  חנימב  עויצב  ודותא , יםהשנתי ייםספכהות חודל  ח'12  רואבבור מאלך שמהב .ו
  בעלי  ר  ליתיעדו  תה  לפיהטלחה  ותפותשה  הלקיב  522..2202  יוםב ( "ןושיהרי": הלןל)" שד  חקופא/"405

   חודקיב  ודותבהע   עם  רשקב  הןשלכ  ספותונ   וצאותהב  אתשל  דוע  סכיםת  לא   כי , ןוישברי  ותויכזה
   הצעה  בכל  וךמלת  הנתווכב  אין  וכי , חודקיה  של  השנטיו  המאטיל  רשקב  וצאותה  טלמע , 2-קופא
   םובי  לוחי  רשא , וןישהרי  של  היעקהפ  דועמ  אתרקל  צעושת  ככל  ןושיהרי  פתוקת  את  יךראהל
- )כ  רלוד  וןמילי 2.11- כ  של בסך   שיוןברי  התעקשה  יןבג  החתהפ ותפותשה הצעבי , אםבהת . 602..2202
  ייונל  מ13  -כלם כסתה  סמחר אלה רחבהות מניי ללבעחס והמיוח ורהעל  השפעההך ס  .ח(ש"י יונל  מ63

 .חש"
 

 ל.עילב' 3 ור אה בארי, צפונהים הור זיאה בקאיתות צעמא בהוצקבהות לעי עם פרשקרטים בלפ .ז
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  הקעשהל"ן נדל - : 5ור אב
   

 רחאלו, כבעקם וממהן עיקרקמכס בנות ויכזעם ר שקבים השנתיים כספיהות חודל  11 ור אבבור מאלך שמהב
ימותם. קיהתעל ה רתיו וכשתרהוים קמפסיהים אנהת פתוקת המייסתה, 2202 אפריל  שדוחבן, זאמהך ארית

ה רחבלו ררחוששי"ח שי יונלמ  13  -כשל ך סבות נודקפים מייקה. רסמנה קזחהוה מלשוהה קסהעך, כלפי
  ר.כמהסכם הלאם בהת

 
 
  ובחות ראג   - : 6ור אב
  

  ובחה  גרותא  בעלי  יפותסאב  רשוא  2022  סרמ  שדוחב יים, נתשהים כספיהות חודלד' 18 ור אבבור מאכ . א
 ה צעבי  2022 , סרמ  ב7 ום בי, ייערבה  יקוןהת    פי לע . שנותהי  ובחה  גרות  אשל  מנותאהנ  טריש  לייע  רבוןקתי
  םלוששלל וכהם וכסהט'. י- וח' י ובחהות ראגשל ה דמהצי שרהפו ריביתן, רקשל  דםקומ וןפרעה רחבה
 "ח. שי יונל  מ583- כו הינור מאכוקדם מהן ו הפרעיןבגה רחבהי ד ילע

 
 ורתסגמב יןחליפ  שכר  הרחבה הצעבי  2202 , סרמב  9 יוםבות אנ הנרטשלי עהרבי יקוןלתך שמהבסף, ובנ
  - ל  (דוע  מו  לאותהרדסהה  כלל  מ27.73- %כ ות והמה)' לא  הרד  סוב  חגרותא . .נע "ח ש  40,112,9238  ולפחוה
  ר.יותך וראע וצממים ך חישמות לבע ןהינשר אד', לה רדסוב חות ראג ע.נ ח"ש 01,2119,258
 

  י יונלמ  44-כשל  וספותנ וןממיות אוצהבוח דהופת קבתה רחבהה רהכיות רומאהות לוהפעמה אוצכת
 ח.ש"
 

טרישבשנקבעו י כפוב חהות ראגשל ות נסיינהפה דהמיות מאבמדת ועה רחבה  2202 רס, מב  31 ום לי .ב
 .ים(השנתיים כספיהות חודל 19ור אה בארע, ד המיאמותות דואים טרלפ) מנותאהנ

 

 
 
    יותולות תויייבחהת - : 7ור אב
 

  שותקבות רבליים, עותמשמים מוכסבות וילתת ויעתבוגשו הות מויסמות קזחומות רחבו  הרחבה גד נ
 בגינןה ללכנלא ך כפילו הןותיאצותאת ה זשלב בך עריהלן ניתלא ן המק לחי גבלשר אות, וגייציות יעתבל

  ד)ע  החריאלו וח דה  תופקבת  (.ייםנתשהים כספיהות חודל ' א23 ור אבגם ה אר)ים כספיה וחותדבה שרהפ
  . יותולהת  ותיעתבה של  צבןמב יותותהמ יותוחפתהת ולח לא (ייםספכה  וחותדה רושאי דועמל
 

 
  וןה - : 8ור אב

 
  חש"  1 ות בנת ומני  003  - ל (12 ה רדס)ה ציפואי תבכ  003  ושמומ  2202 ת לשנן ושארה וןהרבעך להמב . א

  נפרעהוק נפומהות מניהן והורים, מאה ים שומהמיחר אל. חזני ום כסלה רומבתה רחבהשל  ובקנך רע
 ור:זחמבות ציפואהי תבכתרת יחת. אכל ב וקנך רע"ח ש  1 ות בנות מני  397,78,281  והינה רחבהשל 

  (13 ה רדס)  הציופא  כתבי  66,274 (, 12 ה רדס)ה יופצאי תבכ  29,4952 (, 11 ה רדס)ה ציופאי תבכ  857,894
  (.14ה רדס) הציופא כתבי 6,228  0-ו

 
   חש"  1  בנותות   מני05  0- ל( 11 ה רדס)ה ציופאי תבכ  005  ושמומ ,2202 י אמ שדוחבן, זאמהך יראתחר אל .ב

 ח.זניום כסלה רומבתה, רחבהשל וב קך נרע
  יותמנה   וןה תכם סמים רומאה   היופצאה  כתבי   שוממי  רחאל יים, ספכהת וחודה  רושאי ועד מל  וךמסב
  יותופצאהי תבכתרת יחת. אכל וב קך נר עח"ש 1 ות בנות מני ,392,88218 ה רחבהשל ע רנפהו קנפומה
   הציופא  כתבי  66,274 (, 12 ה רדס)ה ציופאי תבכ  29,4952 (, 11 ה רדס) הציופאי תבכ  852,894 ור:זחמב
  (.14ה רדס) הציפוא כתבי 062,28  -ו ( 13ה רדס)
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 ייםסננ פישיריםכמ - : 9ור אב
 

  וח:דהופת קבתק ושי לסיכונה פתשיחובה וצבקהשל ים נסיהפינים רשיכמבו לחשים נוישיהקר עין להל
 
   וגןהי ווש . א
 

  לע וקנפוהשוב חהות ראג לש של ן וגההי וושהו ייםספכה וחותדבה רהיתאת טת רמפ הלןלשה לטבה
 :  הבוצקהי די

 
  וגןהי ווש  הרית  
רמבבדצ31  סרמב 31   רמבבדצ31  סרמב 31      
  2022  2021  2022  2021 
 רקומב  רקומבי לתב  רקומב  רקומבי לתב  
 ח ש"ונימלי  

         
 14,489  14,211  13,717  13,770   ובחות ראג
         
  וגן.ההי וושהרג דמב 1ה מרלוג וסמוב חהות ראגית רבמשל ן וגההי וושה

 חדיםואמהים ספיכהות חודברג דמהמת ועל  2202 רס מב  31 ום לין הוגהי וושהרג דמבי ושינה הילא 
  ם.יינתשה
 

  וגןהי וושרג דמ ים לפינסיים פינרשיכמוג וסי ב.
 
 : 2202רס, מב 31ום לי .1
 
  וגןהי וושדים בדמ הנייםסננ פיסיםכנ

 
 

 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       
       
        דסהפו אוח ורך רדן הוגי וושיים בסננ פיסיםכנ
       

 -  -  5  יותמנ
 208  -  -  סקהפני  שיכורל רכומ אתוולה
 889  -  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב לקבל וגיםלמת
 -  206  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב האוולה
       
        רחא ללוכ חוור   דרךוגןה  ויושב ייםסננפי סיםכנ
       
 -  89  -  מניםוזמים רזות גידור תאקסע 

 
 

  וגןהי וושות בדדמ הניותסננ פיותויייבחהת
 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       

       דסהפו אוח ורך רדן הוג ווישב יותסננפי ותויייבחהת
 502  -  -   תניתומ הרומת

 -  10  -  ייםסננ פינגזרים
 

ללוכ חוור דרך וגןה   ווישבות נסיפינ ותויייבחהת
 רחא

  
       

       
 -  2,954  -  םמניוזמ תזרים רודגי קאותסע
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 9באור 

 
  ך(שמה)  וגןהי וושרג דמ ים לפינסיים פינרשיכמוג וסי ב.
 

 : 1202רס, מב 31ום לי .2
 
  וגןהי וושדים בדמ הנייםסננפיים סכנ

 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       
       
        דסהפו אוח ורך רדן הוגי וושיים בסננ פיסיםכנ
       

 -  -  9  יותמנ
 213  -  -  סקהפני  שיכורל רכומ אתוולה
 826  -  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב לקבל וגיםלמת
 -  210  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב האוולה

 -  23  -  ייםסננ פינגזרים
       
        רחא ללוכ חוור   דרךוגןה  ויושב ייםסננפי סיםכנ
       

 -  -  87  יותמנ
 -  15  -  ייםסננ פינגזרים 

 
  וגןהי וושות בדדמ הניותסננ פיותויייבחהת

 
 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       

       דסהפו אוח ורך רדן הוג ווישב יותסננפי ותויייבחהת
 20  -  -   תניתומ הרומת
 

  ללוכ חוור דרך וגןה   ווישבות נסיפינ ותויייבחהת
        רחא
       
 -  522  -  םמניוזמ תזרים רודגי קאותסע

 -  10  -  ייםסננפי נגזרים
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)המשך(  מכשירים פיננסיים - : 9באור 

 )המשך(   סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן .ב

 
 

 
 1202מבר, בדצ 31
 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       
       
        דסהפו אוח ורך רדן הוגי וושיים בסננ פיסיםכנ
       

 -  -  5  יותמנ
 -  -  65  סל רנותק
 189  -  -  סקהפני  שיכורל רכומ אתוולה
 816  -  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב לקבל וגיםלמת
 -  200  -   יןתנו  שכרי קותזח רתמכי עם רשקב האוולה
       
        רחא ללוכ חוור   דרךוגןה  ויושב ייםסננפי סיםכנ
       
 -  15  -  ייםסננ פינגזרים 

 
 
 3ה מר  2ה מר  1ה מר  
 רקומב  
 ח ש"ונימלי  
       

דסהפו אוח ורך רדן הוג ווישב יותסננפי ותויייבחהת
תניתומהרומת

       
    -  -  61 

 
  ללוכ חוור דרך וגןה   ווישבות נסיפינ ותויייבחהת

        רחא
       
 -  1,297  -  םמניוזמ תזרים רודגי קאותסע

 -  6  -  ייםסננפי נגזרים
 
 .ותשונה  וגןהה  ווישה מדרג רמות בין רותהעב  והי לא 1202 נתשב ו 2202 לשנת וןשאר וןרבע הלךמב
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 9באור 

 
 

  רמחין וכסי .ג
 

 רותוחסהי רמחיעם שר קן בוכסי ( 1)
 

אתדר לגמנת על ה. לשות עתידיהת ורמכיה יןבג זהגונפט הי רחימבים ושינל הופשח  הקאית
 הקותפהמ  קלחל חס יב  זוהג נפט ה  רימחי על  ור דגי ות אקסע ה קאית עת מבצ ה רומאהה שיפחה

   :2202רס, מב 31ום ילות חופתהות אקסהעדבר בוט ר פיהלןל שלה. העתידית

  
  

 
 

 טנפה רמחי על קאותסע   -
 

 

  הופקת 

  קףהי

 ( נפט תוחבי)אלפי 

 עצוממ   ושמימ   ירמח

 ( תלחבי$ )

 

Swap 58 4,804 3202  צמברד עד 2202 רילאפ 

Put 64 1,567 2202  צמברד עד 2202 רילאפ 

Collar 
 7,104 3202  צמברד עד 2202 רילאפ

ולגב 88,  וןתתח ולגב 67

  וןעלי

  

 
  זהג רמחי על קאותסע -

 

 

  הופקת

  קףהי

-םוח  תוחידי)אלפי 

)smerthk )   

 עצוממ   ושמימ   ירמח  

 ( םוח תחידליני )פ

 

Swap 97 171,350 3202  צמברד עד 2202 רילאפ 

Put 351 45,800 2202  צמברד עד 2202 רילאפ 

Collar 91,650 2202  צמברד עד 2202 רילאפ 
  גבול 160,  וןתתח ולגב 98

  וןעלי
 

 
   וני  מלי48  -כשל ך   סרשאכ לר ודי יונלמ  60-כבמת כסתמות רומאהר ודהגיות אקסעשת רכיות לע
 . 3202 בשנת הרהיתו  2202שנת וף ס עד וייפרעלר וד

וטנן, הוגהן יוושתכם סה  2022 רס, מ  ב31 ום ליי. אשבונחור דכגיות לופטמות רומאה  קאותסהע
  ח(.ש"  ונימלי ,5582-כ )רלוד ונימלי 98- 9כ שלך סות בייבחת להתורומאהור דהגיות אקס עלש
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 ףסונ מידע -  : 10ור אב
 

  ,לאפריב  1 ום מיחל הה. רחבה לש וןוריטקרהדי"ר וכי ודקיתפאת סט לי גבר מים סי  2202 רס, מ  ב31 ום בי . א
  וןוריטקרדישר אי  2202 י, אמב  24 ום בי  .הרבחהשל י מנז  וןוריטקרדי"ר וכיז ראוד האמר ה מונ  2202
  ןווריטקרדי"ר וכי  הןכיז ראמר ז. ראמר עם ות רשקההתי אתנאת ול, מתגהועדת ור שאיחר אל, הרחבה
ות וילעספת ובת ח,ש" י לפא  60-כשל ך סעל   דומתע ית שדוחהשכורת מה  .הרשמ  50%  של  ףקהיב  מניז
   ההיי  זר  אמר ן. כרצלים רמחיהדד מלה דומצשכורת מה. הרחבבוג הלנאם התב ות אצוהזר חהוות אליציוס
  יותדינמל  אםבהתו  ,הרחבה  ןווריטקרודי  לומתגה  דתווע  רושלאי  ףוכפוב  אםבהת  שנתי  קמענל  כאיז
 . ןדי פי על שרדהנ רושאי וכל הרחבה של לומתגה
 

  שלוםת , לומתגה  דתוע  רושאי  רחאל , הרחבה  ןווריטקרידשר אי  2022 י, אמב  24 ום בין, זאמהך ארית  רחאל .ב
 "ח. ש  ונימלי 6.2-כ של  בסך 1202 נתש יןבג הרחבהל "כמנל דחומי סובונ

 
 הרגינאק לדברת חן ביות קולחמעם שר קב ם יינתשהים כספיהות חודל ( 2')ג30 ור אבבור מאלך שמהב .ג

  הגיראנק לד ן ביסכם החתם נ, 2022  רץמ ש דוחך להמב  ,8102-2015 ים לשנ מס ה ות מושן בגי  סיםמהות שרו
  לעית הותמה שפעהה היתא לור מאהסכם הל ס.מהות לשנחס ביות קולחמהאת סדיר מהים סמה ות שרו
  ם.ייספכהות חודה

 
 עילותי פרזמג -  : 11ור אב
 

  לליכ . א
 

 יקרם בעים ססובמהה לההנהי חוולדיאם בהתים עקבנה צוקבהשל ות לעיהפי רזמג  8S  FRI-לאם בהת
 קת. זחומה רחבכל  בעותקשההעל 

 
  הינם:ות לעיהפי רזמג

 
עת מתבצ וח דהופת קבת  עילותהפר קעי  - הבתוסבי  לארשבי ז גונפט  הפקתו שיוחיפזר מג -

אל רשיי ופחול מים בקר עיבות, ספוננפט ות כויזו  ןויתול  טקוירבפ ותפת שמ  הקסע רת סגמב
  1202 ולשנת   1202 שנת של ן ושארהן ולרבעסד הפווח ורי תוננ . י'רגאנ מד -וני  עותאמצב
  ובות ויכזהוא למשר אמר ת  טקוירלפ ות סחוהמיות לעיהפות אוצתאת ים ללוכה ללותכב
 טקיורבפ   יותוכזה  אומל  רתמכי ות דואים ספונים טרפ)ל  2021  רמבדצ ש דוחב  שותכורלו רועבה
  .יםהשנתיים כספיהות חודל ג'12ור אה בארמר, ת

 
   הבבעלות  רש  אהק  איתידי  על    מתבצעתילותהפע  -  וניהצפ  בים  טנפו    גזכסי  נהפקתו  חופית  רזמג -

  ט  נפקווישו   הקהפ  רקעיב  לתלוכ  ילותהפע . וניהצפ  הים  רוזאב  מיםוקממה  זוג  ט  נפכסי  בנ יותוכז
 . ספיםונ גריםאמ חותיופ קיםהמפי גריםאמהמ זוג

 
  קלד  של   הילותפע  רקעיב  לליםוכ  חרים  אמגזרים , 0202  נתש  של  עיהרבי  וןמהרבע  לחה  - ים רחא -

   הטשליה  רתכי  מדועמ  מלחה  זניאמה  יוושה  טתשי  לאםבהת  לתופט  מ  בההקעשהה  רשא , לארשי
 .בה

   
 וח. ודי  יבר  יםרזמגכת ווצג  מן אינ ו ט  נ, ו קספוהש יותולעימפוח ורת רסגמבות וצגמה  ותוילעיפ  כין וייצ
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 )המשך(  פעילותמגזרי  - :  11באור 
 

 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.
 

 נסותכה ( 1
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
 מייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 ה

 
  2022  2021   
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש"י יונלמ  
       
        ים ונייצחמות סכנה

 לארשבי ז וגטנפקת הפוי שומגזר חיפ
 *(*  הבתוסבי 

 
  684  778  3,231 

ביםנפט וז כסי גהפקת נווח פית רזמג
  וניהצפ

 
 2,381  1,126  4,736 

 6  6  1   חריםאים רזמג
       
 7,973  1,910  3,066   דסהפ ו אוח ורעל וח דכל בהך ס
 
 

 
  זר מגהות אוצת ( 2
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 ח ש"ונימלי  
       

 לארשבי ז וגטנפקת הפוי שומגזר חיפ
 1,544  492  412   ה בתוסבי

ביםנפט וז כסי גהפקת נווח פית רזמג
  וניהצפ

 
 2,995  382  2,939 

 116  12  2   חריםאים רזמג
 31  ( 15)  ( 6)   *(ות מאהת
       
 4,630  871  3,403   וליווח תפער
 
 
       
 
 מטה.הות רחבלות סחו המיותלליכוה לה הנוצאותהקר עיב ( *
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)המשך(  מגזרי פעילות - :  11באור 

 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 
 

 
  הרחבה יותמנ לבעלי סחוהמי שכותמנ תווילעימפ  קיהנ חוורל המורת ( 3
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

סרמב 31 יוםב
 

  

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 

 
  2021  2020   
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש"י יונלמ  
       

 לארשבי ז וגטנפקת הפוי שומגזר חיפ
 362  166  141   ה בתוסבי

ביםנפט וז כסי גהפקת נווח פית רזמג
  וניהצפ

 
 2,509  141  1,282 

 115  11  2   ים רחאים רזמג
 )411(   )113(   )130(    *(ות מאהת
       
י לס לבעחו המישכותמות נלומפעוח ור

 1,348  205  2,522  הרחבהות מני
 

  מטה.הות רחבלות סחוהמי סיםמו  וןממי, ותלליכוה לה הנוצאותהקר עיב  *(
 

 
 

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



 

 
 
 

 
 
 
 
 

  בע"מ   דלקצת בוק
 

 ם המאוחדי   ייםינב   םייספוך הדוחות הכם מתי  פיסונים כנת
    רהוחסים לחבהמי

 

 
 

 2022 ,  רסבמ  31 יום ל
 
 

   מבוקריםתיבל
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  דוכבל 
 מ" בע   קלד   וצתקב   לש   יותמנה   בעלי

 נ., ג..א

  דרנפה   יםהביני   פיסכה   המידע   רתקיסל   רקמבה   חשבוןה   האור   לש   דחומי  חוד   : וןדהנ
 791- 0 ל" שהת (,  ייםדיומי   ייםפתוקת ות חוד)   ערך   תוריינ   קנותלת ד' 38   התקנ   פיל

 אובמ
-להתש" יים(,דיימוים ופתיקתות חוד) ערך יירותנ קנותלתד' 38 ה תקני לפ אובמהרד נפהים ניהביי ספכה המידעאת ו רנקס
  יך.ראתו באות המייסתהשים שדוחה שולששל  הופקלתו , 2202 רס מ  ב31 ום לי( הרחבה  - ן להל)"מ בעק לדצת וקבשל   0791

ך ר עיירותות נלתקנד' 38ה לתקנאם  בהתהזד רנפים  ביניכספי עדשל מיה הצגלוה כים לעריארחאה לההנהון ווריטקרהדי
  ייםבינופת קלתרד נפהים הביניי ספכהע דהמיעל ה סקנמע הבילהיא ו תנוחריא. 0791-להתש"ים(, יידימוים ופתיקתות חוד)
 ו.תנרקיס על ססתבהו בז

 כםסתה הןבות עקשהה סךשר אות קזחומות רחב לשים כספיהת וחודהך ומתרד נפהים הביניי ספכהע דהמיאת ו רנקסלא 
  150-כשל ך סלתכם סהה לאות קזחומות רחבמ( דסהפ)וח ורהר שאו  2220  סרמב  31 ום לי"ח ש  ונימילי  689,1-כשל ך סל

 י דיעל ו רקסנות רחב ותןאשל ים כספיהות חודהך. אריתו אותבה מייסתהשים שדוחה שולששל  הופקלת"ח ש  ונימילי
סת סובמות רחבן אותן בגיים כספיהות חודלסת חיימתהיא שכל כו, תנסקנמוו לנו אהומצהם ותיחודשים רחאן ושבחי אור

 ם.חריאהן ושבחהי אורשל  הרקיסהות חודעל 
 

 הרקיסהקף הי
  ופותקלתי ספכ  של מידעהרקיסל "ארש ביחשבוןי אורשל לשכת   0142( לארש)י הרקיסן קלתאם  בהתותנרקיסאת ו כנרע

 ורים, רמביכבת רומים ביניות ופקלתרד נפי ספכע דמישל ה רקיסת". ושהישל קר מבהן ושבחהה אורי דיעל רכת הנעים ביני
  ההינה רקיסחרים. אוים נליטיאה רקיס הלינ וםשיימויים, אבונשחהוים כספיהים לעניינים ארחאה שיםאנ עםקר עיב
אפשרת מה אינך כולפיאל רשביים לובקמקורת ביי לתקנאם בהתרכת הנעקורת בישר אמכרת ניה דבמיה קפהיבמת צומצמ
  ויםוחמו אנן איך כלאם בהתרת. וקיבבים הוזמות הילים לוכיו הישים ותיהמשמעים העניינכל לע דוושנין וחטבישיג הלו לנ
 ת.רוק בילשת ות דעוח

 

 הסקנמ
  המידעשור סבלו לנהגורם דבר ו בנלימת ושלתלא בא חרים, אן ושבחי אורשל ה רקיסהות חודועל ו תנרקיסעל סס תבהב
 וחותד) ערךות ריינות לתקנד' 38 ה תקנות ארוהלאם בהתות, ותיהמהות חינהבכל מך, ורעו אינ"ל, הנרד נפהים הביניי ספכה
 . 0791-להתש"ים(, יידימוים ופתיקת

 

  לב(מת ושיית תפנה )ןייש ענדגהקת ספ
 

  עותתבידבר ברד נפהים הביניי ספכהע דלמי  2 ור אבבור מאללב המת ושתאת ים פנמו  אנל,נ"הו תנסקנמאת ייג סלי למב
    ה. וצקבהות רחבגד כנוגשו הש

 ' שותוהר זור אלמגן מטריב
  וןשבחי אור

A Firm in the Deloitte Global Network

2022 ,  מאיב   24 ה, חיפ
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  ד'38  הקנ תידוח מיוחד לפ
 

  יםדוחמאה  יםיינב   יםי הכספחותדוה   י מתוךספע כ ומידיםיים כספוננת
 

  הרלחב  יםחסהמיו
 
 
 

  יוםל הוצקבהשל ים דחואמה ים ניבי ים כספיהות חודהך ומת  הרחבל ים סחוהמי רד נפי ספכע דומיים כספיים נתונן להל
  ' ד38  הלתקנ אם בהתים וצגמהים(, דחואמות חוד  -   הלןל)ים ופתיקהתות חודהגרת סמבים מסרומפה  2022 רס, מב  31

 . 0791-להתש"  ,יים(דיימוים ופתיקתות חוד ) ערךיירותות נלתקנ
 
 
 



  מבע"   קלדצת וקב    
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  הרחב לים סחוהמי   ים דחואמה   זניםאמה ך ומתים כספיים תוננ
 
 

 
 

  סרמב 31ום לי
 יוםל

רמבבדצ 31
2021

 
  2022  2021   
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש" ונימלי  
       טפיםושים סכנ
       
 285  57  50   מניםוזמ ויושוים מנוזמ
 8  19  9   רקצן מזלות קעשה

 20  29  9   לקבלה סכנהמס 
 42  25  27   ה ובחות רויתים ייבח
       
  95  130  355 
 -  18  -  הרמכילים קזחומים סכנ
  95  148  355 
       
        טפיםושלא ים סכנ
       
 3,158  2,799  4,768    ותקזחומ ותויתפושוות רחבות בקעשה
 3,832  5,011  3,914   קותזחומות רחבל  הוןטרישו ות אוולה
 -  9  -   ייםסננ פיסיםכנ
 330  386  348  וךראן מזל הובחות רויתות אוולה
 253  196  253   הקעשהלן ל"דנ
 45  46  44  וטע, נוקבש וכר
       
 7,618  8,447  9,327  טפיםושא לים סכנ"כ הס
       
  9,422  8,595  7,973 

       
 
 

  ד.רנפהי ספכהע דומהמיים כספיהים מהנתונרד נפי לתק בלחה ווהמרף ו המצףסו הנהמידע
 
 



 בע"מ   קבוצת דלק     
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 המיוחסים לחברה   ים המאוחד   המאזנים נתונים כספיים מתוך  

 
 

 
 

  סרמב 31ום לי
 יוםל

רמבבדצ 31
2021

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 ח ש"ונימלי  

       וטפותשות ויייבחהת
       
 350  4,998  436  וטפותשות וילחות רבלוב ח גרותא
 63  37  36   בתה רחבמה אוולה
 110  140  131   זכותות רויתים אכז
       

 523  5,175  360   וטפותשות ויייבח התכסה"
       

        וטפותשלא ות ויייבחהת
       
 895  874  910  בתות רחבמות אוולה
 103  103  104  חריםאמה אוולה

 3,839  -  3,428   ובחות ראג
 9  11  8  ( וךראן מזלים סכ נקולן סיות בגיויבחמ קר עי)ב חרותאות ויייבחהת
       

 4,846  988  4,450  תוטפושלא ות ויייבח התכסה"
       
       הרחבהות מניי לס לבעחו המיוןה
       
 19  18  19   ות מני וןה
 2,534  2,361  2,534  יותמנ על הרמיפ
 18  35  18   היופצאי תבכוה רמהית יופצאן ים בגילוקבת
 3,049  1,868  5,588  חוורתרת י

 )1,125(   )723(   )1,021(   וץ חות יולעישל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת
)678(  )685(    הטשליות מקנן אינשות ויכזי ל בעות עםאקסן מערק     )684( 
 )893(   )135(   )1,770(   חרותאות רנק

 )314(   )314(   )314(   רוצאות מני
       
 2,604  2,432  4,369    וןה"כ הס
       
  9,422  8,595  7,973 

       
 

  ד.רנפהי ספכהע דומהמיים כספיהים מהנתונרד נפי לתק בלחה ווהמרף ו המצףסו הנהמידע
 

 
       2022 ,מאיב24

 זראוד הא  ייםספכהות חודהור שך איארית
 הדירקטוריון"ר וי

סלוון דעי 
 ל כ"מנ

רקוליתמיר פ  
ים ספכהל מנול כ"מנלה משנ 

 שיאר
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 המיוחסים לחברה   רווח והפסד על  המאוחדים    דוחות נתונים כספיים מתוך  

 
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2020

 

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 "ח ש ונימלי  
       
       
 3  1  -  ( וגיםלמתי וכ)בני גז תרמכימו על וגילממת נסותכה
 6  5  1  שכירותי מד
 1,727  315  2,654   וטת, נוקזחומות ויתפושוות רחב וחיורה ברחבהק לח
       

 1,736  321  2,655  נסותכה סך
       

 3  -    2   רכמשנ  זהג  הפקת עלות
 22  8  4  יותללכוה לההנות אוצה
 63  10  2  וטת, נורחא וצאותה
       
 1,774  303  2,647   וליתפע חוור
       
 )21(   -  )13(   חריםאו קותזחומות רחבלות אוולהן ו בגיטנ , וןממי וצאותה
 )15(   )11(   -  וטיות(, נסננ פיעותקשהן קר בגיעי )בוןממי וצאותה
 )386(   )83(   )114(   וב(חות רגאן קר בגיעי )בוןמות מיאוצה
       
 1,352  209  2,520  שכותמ ניותולעימפוח ור
 80  70  19  וט, נוקסופהש תיוולעימפ חוור
       
 1,432  279  2,539  הרחבהת ומניי לס לבעחוהמי  קיח נוור
       
       
 
 
 

  ד.רנפהי ספכהע דומהמיים כספיהים מהנתונרד נפי לתק בלחה ווהמרף ו המצףסו הנהמידע
 
 
 



 בע"מ   קבוצת דלק     
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 המיוחסים לחברה מאוחדים על הרווח הכולל  ה דוחות  ה נתונים כספיים מתוך  

 
 
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

 סרמב 31 יוםב
 

 

ה לשנ
  המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021   2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
  "חש ונימלי  
       
 1,432  ¤ 279  2,539  הרחבהת ומניי לס לבעחוהמי  קיח נוור
       
       חר:אלל וכ (דסהפ )חוור
       
       : דסהפו חוורל שדחמ וווגסי אלש מיםוכס
       
 65  59  -   קותזחומות רחבוות ויתפושלחס ו המירחאלל וכוח ור
       
 65  59  -  "כ הס
       
ייםקבהת דסהפו א חוורל שדחמם וגיוסמהאו  וווגסשי מיםוכס

 :ייםציפספ  איםתנ
  

      
       

ץוח עילותשל פים כספיות חודום רגמתות ובע הנאמותהת
 

  69  154   )108(
חראל)ות קזחומות רחבוות תפושלחס ו המירחאלל וכ (דסהפ )חוור

 ס(מעת שפה

 

  )842(   )162(   )1,038( 
       

 )1,146(   ( 8)  )773(    כסה"
       

 )1,081(   51  )773(   רחאלל וכ( דסהפ )חוור"כ הס 
       
 351  330  1,766   הרחבהות מניי לס לבעחו המיללוכ חוור"כ הס
 
 

  ד.רנפהי ספכהע דומהמיים כספיהים מהנתונרד נפי לתק בלחה ווהמרף ו המצףסו הנהמידע
 



 בע"מ   קבוצת דלק     
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 המיוחסים לחברה על תזרימי המזומנים  מאוחדים  ה דוחות  ה נתונים כספיים מתוך  
 

  
 ומייסתהשים שדוחה 3-ל

סרמב 31 יוםב
 

  

ה לשנ
 המייסתהש

 יוםב
רמבבדצ 31

2021

 

 
  2022  2021  
 רקומב  רקומבי לתב  
 חש" ונימלי  
       
       הרחבהשל טפת ושות לעימפים מנוזמי מזרית
       
 1,432  279  2,539  הרחבהשל ת ומניי לבעלחס והמיי קח נוור

שלפת טושות לעימפים מנוזמי מזריגת תצהלות שורדהות מאהת 
 א( )הרחבה

 
 )2,380(   )374(   )1,743( 

       
 )311(   )95(   159  הרחבהשל ת טפוש  ות(לעילפשימשו ש) תולעימפו  שנבעוטמנים נוזמ
       
        הרחבהשל  הקעשהות לעימפים מנוזמי מזרית
       
 -  -  ( 2)   הקעשהלן ל"ד ונועקבש וכרות בקעשה
 23  23  -  ייםסננ פיסיםכש נומממיה רומת

 78  62  ( 1)   וטר, נקצן מזות פקדונ
 19  -  -   העקשהלן ל"דרת נמכימה רומת

 ( 4)  ( 5)  -   וךראן מזלות  בפקדונהדקהפ
 76  -  1   וךראן מזלות יקדוניית פגב

 73  33  -  ים רחאלות אוולה( מתן) וןפרע
 988  74  ( 5)   וטת, נוקזחומות רחב לש ןוהות בקעשהו ות אוולהן מת
       
 1,253  187  ( 7)  הרחבהשל ה קעשה  (עילותלפשימשו ש )תולעימפו שנבעו טמנים נוזמ
       
        הרחבהשל ן ומות מילעימפים מנוזמי מזרית
       
 136  -  -   ה(קנפהות א הוציוכ )בניהציופאי תבכו ות מנין והקת נפה
 38  17  -   הרחבהות מנילה ציופאי תבכש ומממיה רומת
 -  7  -  יותמנקת נפהן ושבח על דמותקמ
 1,256  -  -  ובחות ראגקת נפה
 314  98  5  בתות רחבמות אוולהבלת ק

 )152(   ( 3)  )41(  בתות רחבמות אוולהן ופרע
 104  104  -  חריםאמה אוולהבלת ק

 )113(   )113(   -  חריםאו ייםאקבנים דאגימת ואותולהן ופרע
 )2,370(   )275(   )351(   ובחות ראגן ופרע

       
 )787(   )165(   )387(    הרחבהשל ן וממיות לעילפשימשו שו טמנים נוזמ
       
 155  )73(   )235(   מניםוזמי וושוים מנוזמב (הדירי  )היילע
       
 130  130  285  ה ופקהתחילת לתם מניוזמ ווישוים מנוזמתרת י

       
 285  57  50   הופקהתוף סלם מניוזמ ווישוים מנוזמתרת י

       
       

  ד.רנפהי ספכה ע דומהמיים כספיהים מהנתונרד נפי לתק בלחה ווהמרף ו המצףסו הנהמידע
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 המיוחסים לחברה על תזרימי המזומנים  מאוחדים  ה דוחות  ה נתונים כספיים מתוך  

 

 
 

 

 

  
מוייתהסש  םישהחוד  - 3ל

 רסבמ  31  םויב
 

 

  הנשל
 המייתהסש

 םויב
דצמבר  ב31

2021 

 

 
   2022  2021  
 בוקרמ  בוקרמ  י תבל   
  "חש  י נוימל   

  לש תפשוט תלוימפע  םינמזומ ימיתזר תגלהצ תשורוהד תתאמוה )א(
 ההחבר

  
     

        
       : ההחבר ד שלפסהו רווח יפילסע תתאמוה 
 1  -   1   תתופחהו הליאז תפח 
 )23(   (9)  (2)  ונט ,נותינש תאולווה  ךער תייעל 
 16  12  -    נטו ,םיינסניפ םיכסנב תהשקעו  ךער  תדירי 
 )1,588(   )308(  )2,439(   *( תקומוחז  תויפותשוו  תוחבר של  תתוצאוב ההחבר קחל 
 92  17  18  נטו ,תויבוייתחה ךער  תדירי 
 )86(   )70(  )19(   ךארו ןלזמ םיחרא םיסנכ ךערוש 
 10  -   -    השקעהל ן"דלנ שמויממ רווח 
 )57(   10  2  השקעהל ן"דלנ ךרע  ת(ייעל)  תדירי 
        
       : ההחבר ת שלויבוייתחהו  םיכסנ יפיבסע םיינויש 
 )22(   5  25  הבחו תתרויו םיבייבח הדירי 
 )86(   )31(  34    תזכו תתרויו םיכאבז  הייעל 
        
   )2,380(  )374(   )1,743( 
        
 150  8  215  לובקתהש םינדדיביד  יכוינ חרלא  *( 
        
        
        םינהמזומ  ימיתזר לע סףנו דעימ (ב)

        
:עבור ה  בחברהפקותה ךשבמ למושוש םינמזומ 

 תיביר
       

  41  108  416 
        
:ן יגב  ה  בחברהפוקתה ךשבמ קבלותהש םינמזומ 

  נדדיביד
       

  215  8  151

. דרנפה כספיה  ומהמידע ייםספכה וניםנתהמ דרנפ בלתי קלח הווהמ ףרוהמצ ףסוהנ המידע
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  לליכ - : 1ור אב
 

  וחותד ערךות ריינות לתקנד' 38  התקנות ארוהלאם בהתמצתת ומתונת כמתב וךרעה זרד נפי ספכ  מידע . א
על רד נפהי ספכהע דלמישר קהבה זרד נפי ספכע דבמין יעילש י. 0791-להתש"ים(, דיומיים ופתיקת
שר א  לבאוריםו ך אריתתו ואבה מייסתהשה ולשנ  1202 מבר, בדצ  31 ום לי ייםנתשה ייםספכהות חודה
  וחותדה  -  ן להל)  2202 רס, מב  31 ום ליים דחואמים יניבים כספיהות חודלשר קהבוגם הם, אליו ולנ
  .חדים(ואמים  ביניייםספכה

 
  הרחבהי קס עלעית הותמ השפעההם, לות הילה עשויאו הם, לש שיים ותיהמים ובלילג עיםוראי .ב

  גםו מכ)י טבעה   זוהג נפט הי רמחישל  הרי, הרגיאנהום חבת וינה הוצקבהשל ה ותלעיפקר עיו  רחאמ
  לע( שליליתו אית וב)חיית הותמה שפעה  יש ( הריביתי רשעלוקל שלחס בילר ודהשל ן יפילחהשער ל
  םעיובהנים מנוזמהי מזריתו , ההונ ים(, רסחילא הוים רסחיה) הכסיני וושעל  צה,וקבה ותלעיפות אוצת

  חברותוה רחבהשל  יכולתן על  השפעהפט והנז הגי רמחיבות לתנודתי כןו מכטפת. ושהה עילותמפ
 ם.ורימאים דדניבידשל מם וכסעל ו אות קזחומות ויתפושוות רחבמים דדניבידה לקבל טמה
 
שר אכ, האינרקואל  הוסיר  בין ה מחלמללת וחמת  2022 אר ורפבש דוחוף סמחל הי כ ן יויצה זשר קהב
  מיםויצע יתר ה יןב וללכו לטוהשות ציקסנה ה.וסירעל ות כלילכות ציקסנ ולהטי לםוהעות דינממק לח

 הכפיל ל דוע שנ"2 טריםסדרו"ניקט ורמת פלשהשל ה הישהוסים, רים רכי בלוע הוסירעם חר סמהעל 
 לרבותות, ומיאלבינות רחבשל ה לוהפעי ופתשימק לח  פסקתה ה, מנירלגה וסירמוצא המיגז הקף היאת 
 אתו לגדיהה לאכל   ד.וועיים, סורים ופגעם נפט וי טבעז גשל ה קהפהי מוחבתות ותימשמעות רחב
   ךכ, 2202 שנת לש וןשארה ון הרבעהלךמפט בהנו ז הגמחיריה בו לעלימרוגה רגיאנהק וששים בוקהבי
 חוםחידת ליז הגמחיר ו  חביתל  רלוד  501-כב   entrB וג סמט נפמחיר תכם סה  2202  ס,רמב  31  יוםשב

  .(2021 מבר,   בדצ31 ום ליה, מאבהתום, חדת ליחיי פנ  551-וית חבללר ו  ד78 מת ו)לע י   פנ304-כלתכם סה
  ו  הינ  זהג מחיר וית חב  לרלו  ד311-כנו הי  entrB וג סמנפט מחיר יים, ספכה וחותדהור שאיועד מלך ומסב
  . דת חוםליחי פני 831-כ
 
- הוסירמת חלמת שפעהלחס בי דאותווי אמת יקיים כספיהות חודהור שאיועד מל י כ יןויצאת זעם חד י

  מתייקן יידעף, סובנ. ללככית מלועה ה לכלכה על גם ו מכ ים ידיהעת  זהגו נפט הי רמחיעל ה אינרקוא
 למית. והעה לכלכה על השפעתהוה ורונקהנגיף של שת דוחמות צרתפהות רשאפלחס  בידאותווי א
 
 
 ובעהנ"ח שרד אמילי  5.0-  כשל    בסךרזוחה  ןוהב  וןגרע ( ולוס)  הרחבל , 2022 , סרמב  31  יוםל י כוד ע  ןוייצ
  וןהבן וגרע( דחואמ)בה וצקבלה. רחבהי דיל עו קנפוהשוב חהות ר אגלשות טפושהות וילחהמקר עיב
   וטפותש  יותוייבחההת  רתסגמשב  הדובהע ור אלקר עיבאת זו חש"  דראמילי  51.- כ של ך סבזר וחה
ה, רוסבה רחבההנהלת  . ייםסננפי  נגזרים  יןבג  יבותתחיה  לתלכנ (, הקאית)  הרחבה  של  בת  הרחבב
  יכ, השותרל דותמוהע  ופותלחהו  ורותקמה על ססתבהבוה לשים מנוזמהי מזריזית תחסס על תתבהב
  תונסיהפינה דהמי  אמותוב ה ייותוייבחבהתד ומלע הלו רשאפשיקים, ספמות רוקמ  מיםייק  הרחבל
 . יןלע הארהנ דעתיב
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  יותולות תויייבחהת - : 2ור אב
 

  שותקבות רבל, ייםעותמשמ  מיםוכסב  יותולת  תויעתב  ושהוג  וימותסמ  קותזחומ ות רחבוה רחבה גד נ
  בגינןה ללכנלא   ,ולפיכך הןותיאצותאת  הזשלב בך העריל יתןנלא ן המק לחי גבלשר א ות, וגיצייות יעתבל

 .חדיםואמים  ביניייםספכהות חודל 7ור אגם בה אר. ייםספכהות חודה בשרהפ
 

  וןה - : 3ור אב
 

  .חדיםואמ ייםבינ ייםספכה ותחודל   8רואב האר ,חודהופת קבת  הציופאי תבכ שומלמי רשאב
 

 
  ובח גרותא - : 4 רואב

 
   שנותהי  ובחה  גרות  אשל  מנותאהנ  טריש  ל עירבי  ןוקתי  ובחה  גרות  א בעלי  יפותסאב  רשו  א2202  סר  משדוחב 

  ם.חדיואמים ני ביייםספכהות חודל 6ור אה באר ון,קהתיות דואים טרלפ
 

- -  - -  -  - -  -  -   
 
 
 



 
 

 
 2022 ,איבמ 24  ך:יתאר

 
  ודכבל

 "מבע קלת דוצקבל שן וירוקטריהד
 
  נ.,.ג.א
 

  ("חברהה" – ן להל)מ "בעק דלת צוקב של   1920י אמב 13ום ימ ףדמ  ףיקשתכוח מף דמעת צדוח ה  :ןודהנ
  
 
 ו נלש תוחוהדל שן ונדשבמדף   יףקשתוח כממדף ת צעהוח בד ( יהנפהל שך רבדת ובלר)ה ללכלה םיימכסמו נאי כיעכם ודלה וננה

  :ןללהים רטופהמ
 
  1220 ס למר  31 ום ילרה חבהל ש דחואמ יתימצת יפסכ ידעמ על  1022  יאבמ  30 ום ימ  מבקרהן ושבחהואה רל ש  הירקסוח ד .1

  ך.יתארו תואבה ימי תסהשים שדוחשה ולש לש הפוקתלו

  1220 ס למר  31  םויל  החברהל שד פרני תימצתי פסכידע מ לע    1220  יאבמ  30  םוימ  מבקרה  ןושבחה  אהור ל שרה יקס  חוד .2
  (,םייידיומים יתפוקתת וחו)דך רעת וריינת ונקתלד' 38 ה נקתלאם תבה  ךיראתו תואב  הימיתסהשים שודחשה ולשל ש  ותפוקתלו

 7019-ל"שתה

 1220  ינויב  30 ום יל החברהל ש דחואמ יתימצת יפסכ דעימ על  1202  סטוגואב  25 ום ימ  מבקרהן ושבחהה אורל ש  רהיקסוח ד .3
  ך.יתארו תואב ו ימיתסשהים שדוחשה ולשושה ישל ש ותפוקתלו

  1220 י נויב  30  םויל  רהחבהל שד פרני תימצתי פסכ ידעמל ע    1220  סטווגאב  25  םוימ  מבקרה  ןושבחה  אהור ל שרה יקס  חוד .4
 ים יתפוקתת וחו)דך רעת וריינת ונקתלד' 38 נה קתלאם תבה   ךיראתו תואב  וימיתסשהים שודחשה ולשושה יש ל ש  ותפוקתלו

 7019-ל"שתם(, הייידיומ

 ר בספטמב  30 ום ילרה חבהל ש וחדאמי תימצת יפסכ ידעמל ע  1220 ר ובמבנב  28  םוימר קמבה ןושבחה ואה ר לש ירהקסוח ד .5
  .יךארתו תואו בימיתסשהים שודחשה ולשושעה תל שת ופוקתלו 2021

  רבספטמב  30 ום ילרה חבהל שד פרני תימצתי פסכידע מל ע   1022 ר ובמבנב  28 ום ימר קמבהן ושבחהואה רל שרה יקסוח ד .6
  תוחו)דך רעת וירינת ונקתלד' 38 ה נקתלאם תבהך יתארו תואבו ימיתסשהים שודחשה ולשושעה תל שת ופוקתלו  2021

 7091-ל"שתם(, הייידיומים יתפוקת

 1022 רצמבבד 31ום ילרה חבהל ש םיוחדאם המייפסכת הוחודה ל ע 2022 ץבמר 29ום יבקר מן המושבחה האורל ש תת דעווח .7
 .יךתאר ותואבה  ימיתסשה הנשלו

  נהשלו  2120 רצמבבד 31ום ילרה חבל השרד פנ יפסכ חוד ל ע 2022 ץבמר 29ום יבקר מן המושבחה האורל ש תת דעווח .8
 . 0120-ע "שתה(, םייתנש םייפסכת וחוך )דת ערוירינ תונקתלאם תבה, ךיראתו תואבה ימיתסשה

  2220 ס למר  31 ום ילרה חבהל ש דחואמ יתימצת יפסכ ידעמ על  2022  יאבמ  24 ום ימ  מבקרהן ושבחהואה רל ש  הירקסוח ד .9
  ך.יתארו תואבה ימיתסהשים שדוחשה ולש לש הפוקתלו

  2220 ס למר  31  םויל  החברהל שד פרני תימצתי פסכידע מ לע    2220  יאבמ  24  םוימ  מבקרה  ןושבחה  אהור ל שרה יקס  חוד .10
  (,םייידיומים יתפוקתת וחו)דך רעת וריינת ונקתלד' 38 ה נקתלאם תבה  ךיראתו תואב  הימיתסהשים שודחשה ולשל ש  ותפוקתלו

 7019-ל"שתה
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  ע"מ בת דלקבוצק

:א(ג)38 ה נקי תלפי ולהגיועל י ספכהח ווהדי על מיתהפניה רקהבות יביטקאפדבר י בעונברוח ד  

 של ה יימותקוהתה ביעתקלית ארחא  ,(דאגיהת-הלןל)"מ בע  קלדצת וקב של ן וירוטקרהדיוח קבפיה, להההנ

 ד.אגיבתי ולהגיועל י ספכהוח וידה על הנאותית מה פנירקב

 :הםה להההנ  חברי  הזן יילענ

 . לכ"מנ, סלוון דעי .1
 . שיארים ספכהל מנו לכ"מנלה משנ, רקוליפ רתמי .2
 ת.שיארית טפשמצת  יועין,ולרט ה פרואלי .3
 .שיתארשבת ח, יןשטירנה בלנ .4

 
  להמנהי דביו ננכותשר אאגיד בתים מייקהים להונת ורקבללת וכי ולהגיועל י ספכהוח והדיעל ית מפניה רקב
  אתועל בפע מבצשי מי דיבו אחם וקפיחת תו אים ספכה  תחוםביותר ב  ריכהבה רשמה  אשווני ללכה
  חווהדיות מנהימלחס ייתהסביר בן וחט ביקספלו דוער נשאואגיד התן ווריטקרח דיוק בפים,ורימאהים דקיתפה
 וא הש וחותדבות ללגש רדנאגיד שהתע דמיי כטיח הבלון, הדיות ארוהלאם תהבות חודהכנת הלוי ספכה

 ין.דם בעיוקבהונת כמתובועד מווח בדמומסוכם ובד, , מעףסאנן הדיות ארוהי  על פסםרמפ
 

  ר,ומאכו גלותלש רדניד אגשהתע דמיי כבטיח הלו ננכושתים להונות רקבאר, שהן בילת, לוכית מהפניה רקהב
 י מלו אים ספכהום חבתותר ביהבכיר  הרשמהשא ונלוי ללכההל מנלות רבלאגיד, התלהנהלת ועבר מונצבר 

חס ייבהתתאים, מהועד מבות טלחהבלת קשר אפלי דכאת זוורים, מאהים דקיתפהאת ועל בפ ע מבצש
  וי.להגיות שדריל
 
 לט חומן וחטביק ספלדת ועמי האיני ולהגי לועי ספכה חווהדיעל ית מפני הרקבה, לש יותבנמהות לגבמהשל ב
 גלה.תתו אע מנ תיוחותדע בדטת מימשהו אית ה מוטעהצגש
 
  ופתיקהתוח דלרף וצשר אי ולהגיועל י ספכהוח ודיהעל ית מהפני הרקהבות יקטיבאפדבר בי נתשהוח דב

 וכהערין(, ורחאהית מהפניה רקהבדבר בי נתשהוח דה  - ן להל)  2021 מבר בדצ  31 ום ביה מייסתשנה ופקלת
  דאגיהת  לתהוהנן ווריטקרהדיו, זה כרהעעל סס תבהב; דאגיבתית מהפניה רקהבאת ה לההנהון ווריטקרהדי
 ת.יביטקאפהיא   1202בר מבדצ 31ום ור, לימאכית מניהפ הרקהב י כה סקנמלו יעהג
 

כתרהעאת ות לשני דכם הבש שי יןעניאו ע וראיכל  הלהההנו וןוריטקרהדיעת ידילובא הלא הדוח, ועד מלעד  
  ן;ורחאהית מהפניה רקהבדבר י בנתשהוח דה רתסגמ בהאובהשי כפנימית, הפה רקהבשל ות יביטקאפה
יתמהפני    הרקהבדבר בי נתשהוח דבית מהפניה רקבהשל  יותאפקטיבהרכת העעל סס תבהבוח, דהועד מל
היאית מהפני הרקהבל עילור מאכ וןוריטקרהדיו  הלההנה לידיעתובא השע דמיעל סס תבהובן, ורחאה

 ת.יביטקאפ
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 (:1 ג)ד()38 ה י תקנ לפי ללכהל מנצהרת ה

  מנהליםצהרת ה

  לליכהל מנצהרת ה

 

  י:כהיר , מצסלוון דעי, יאנ
 
 של ים הביניופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכהע דהמיאת וים ביניים פיסכהות חודהאת י נתחב (1)

  וחותדהו אות חודה  - ן להל)  2202 שנת של   וןשארה ן ולרבע( דאגיהת  - ן להל)  מבע" ק לדצת וקב
  (;ייםהבינופת קלת

 אינם ים ביניהופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכהע דהמיוים ביניים כספיהות חודהי, ידיעתי לפ (2)
  כדיוץ חהנית הותמה דובעשל מצג הם בסר חלא וותית, המה דובעשל ן וכנא ל  מצגכל ים ללוכ
ופת קלתחס ייבהתים מטעו היילא מצגים, ותם או ללכנן השבות נסיבהור אלהם, בו ללכשנים מצגהש
 ות;חוד

  ינותחהבכל מת, ואנ ופןאב יםקפשמות חודב  לולכהחר א כספיע דומים ייספכה וחותדה יעתי,דיי לפ (3)
  ופותקלתוים כארילתאגיד התשל ים מנוזמה זרימיותות לוהפעות אוצתי, ספכהצב מהאת , יותהותמה
  ות;חודהים סחיימתהם אליש

של ים כספיהת וחודהו קורת הבית ודעוולון ווריטקרלדיאגיד, התשל קר מבהן ושבחהה אורלי גילית ( 4)
  י:ולהגיועל י ספכהוח והדישל ית מהפניה רקהבי גבל ריותת בכנידהעי תכרעה על ססתבהאגיד, בהת

  הרקהבשל   הלתהפעב ואה קביעתבות ותיהמהות שלוחהוים יעותמשמה ייםוקהליכל את  א()
  לשו לתוכיעל ה לרעע שפיהלסביר ן ופאבים לולהע וילהגיועל י ספכהוח והדיעל ית מהפני
 מנותהימבק ספלהטיל ו בש שין ופאב  ספיכע דמיעל  וח ודלו אם כסל ד,לעבוף, סאלאגיד הת
 - ן כו; יןדהת וארוהלאם  בהתייםספכהת וחודהכנת הוי ספכהוח והדי

ו לוף כפשי מו אי ללכההל מנהורב מעה שבותית, המה אינשן  וביית הותמן בימית, ר תכל  )ב(
  חווהדי  לעית מהפניה רקבבי עותמשמקיד תפהם לש שיים רחאם ובדיעים רבומעו אן שריבמי

 ; יולהגיועל י ספכה
  אגיד:בתים רחאעם חד  יואלבד י, אנ ( 5)

  ,וחיקיפחת ת   ונהלים קרותב לש מםוקיו תםיעקבי אתדיו ואהלים, ונות רקבי קבעתא()
ן רתדכהגו לשות דחואמות רחבות רבלאגיד, לתחס יימתהי הותמע דשמיבטיח הלים דועהמי

 חריםא ידיעל  עתילידיובא מ, 0102- ש"עהת ים(, שנתיים כספי וחותד) ערךות ריינות בתקנ
-ן כו; וחותדהשל ה כנההופת קך תלהמרט ב, בפחדותואמהות רחבובאגיד בת

  ,וחיקפיחת ת   ונהלים קרותב לש מםוקיו תםיעקב  אתידיו ואהלים, ונות רקבי קבעת )ב(
אם בהתים כספיהות חודהכנת הוי ספכהוח והדיות מנהימאת סביר ן ופאבבטיח הלים דועהמי

 ם.ובליקמות אשבונחי ללכלאם התות ברבלן, הדיות ארוהל

  ופתיקתה וח דהועד מן ישבה ופקהתך להמבחל שן ייענו אע וראיכל י לידיעתובא הלא  )ג(
 וגעבנה להההנון ווריטקרהדימסקנת את ות לשני דכו בש ישר אה, זוח דועד מן לבי  וןרחאה
 .דאגיהת של י ולהגיועל י ספכהוח והדי על תהפנימיה רקהבות יביטקאפל
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 (:2 ג)ד()38 ה תקני לפים פסכהום חבתיותר הבכיר בה רשמהשא ורת נההצ

  מנהליםצהרת ה

  פיםסכהום חבתיותר הבכיר בה רשמהשא ורת נההצ

 :היר כי, מצרקוליפ רתמיי, אנ
 
 של ים הביניופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכהע דהמיאת וים ביניים פיסכהות חודהאת י נתחב (1)

  וחותדהו אות חודה  - ן להל)  2202 שנת של   וןשארה ן ולרבע( דאגיהת  - ן להל)  מבע" ק לדצת וקב
  (;ייםהבינופת קלת

 אינם ים הביניופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכהע דהמיוים ביניים כספיהות חודהי, ידיעתי לפ (2)
  כדיוץ חהנית הותמה דובעשל מצג הם בסר חלא וותית, המה דובעשל ן וכנא למצג כל ים ללוכ

ופת קלתחס ייבהתים מטעו היילא מצגים, ותם או ללכנן השבות נסיבהור אלהם, בו ללכשנם שהמצגי
 ות;חוד

  יםהביניופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכהע דהמיו ייםבינים כספיה וחותדה יעתי,דיי לפ (3)
  זרימיותות לופעהות אוצתי, ספכהצב מה תאות, ותיהמהות חינהבכל מות, אנן ופאבים קפשמה
  ות;חודהים סחיימתהם אלישות ופקלתוים כארילתאגיד  התלשים מנוזמה

של   ייםספכה ת וחודהו  רתוקהבית ודעוולון ווריטקרלדיאגיד, התשל קר מבהן ושבחהה אורלי גילית ( 4)
  י:ולהגיועל י ספכהוח והדי על מיתהפניה רקהבי גבלותר  בייותכנדהעי תכרהע על ססתבהאגיד, בהת

  הרקהבשל ה לתהפעב ואה קביעתבות ותיהמהות שלוחהו  ייםעותמשמה ייםוקהליכל את  א()
  למידעו ייםבינים כספיהות חודלסת חיימתיא השכל כ וי,להגיעל וי ספכה חווהדיעל ית מהפני

  לעה לרע יעשפהלסביר ן ופאבים לולהעיים, הבינופת קלתות חודבול לכהחר אהי ספכה
 קספטיל הלו בש שין ופאבי ספכע דימעל וח ודלו אכם סללעבד, וף, סאלאגיד התשל   ולתוכי
 - וכן; יןדהות ארוהלאם  בהתייםספכהות חודהכנת הוי ספכהוח והדיות מנהימב

ו לוף כפשי מו אי ללכההל מנהורב מעה שבותית, המה נשאין וביית הותמן בימית, רתכל  )ב(
  חווהדיל עית מהפניה רקבבי עותמשמקיד תפהם לש שי ים רחאם ובדיעים רבומעו אן שריבמי

  י.ולהגיועל י ספכה
 –אגיד בתים רחאעם חד  יואלבד י, אנ ( 5) 

  ,חיוק פיחתת ונהליםות רקשל במם ויקויעתם קבי אתדו ויאהלים, ונ ות רקי בקבעת א()
ן רתדגהכו לש חדותואמ תורחבות ברלאגיד, לתחס יימתהי הותמע דשמיבטיח הלים דועהמי

ים רחא  ידיל עעתיובא לידימ, 0102-ע התש"יים(,נתשים כספיות חוד)ך ר עיירותות נתקנב
 -ן כו; וחותדהשל ה כנההופת קך תלהמרט ב, בפחדותואמהות רחבובאגיד בת

 , וחיק פיחתת ונהלים קרותשל במם ויקויעתם קבי אתדו ויאהלים, ונ ות רקי בקבעת )ב(
אם בהתים כספיהות חודהכנת הוי ספכהוח והדית ומנהימאת יר סבן ופאטיח בהבלים דועהמי

 ים;לובקמ  נאותושבחי ללכלאם התות ברבלן, הדיות ארוהל
 ופתיקהתוח דהועד מן שביה ופק התהלךמחל בש ין עניואע ורכל איי הובא לידיעתלא  )ג(

ול לכהחר אי ספכע דכל מילוים  ביניייםספכהות חודלחס יימתהה, זוח דועד מן ן לביורחאה
 ן ווריטקרהדימסקנת את י כתרעהלות, י לשנדכש בו  ירשאים, הביניופת קלתות חודב
 ד.אגי התלשי ולהגיועל י ספכה חווהדי על מיתהפניה רקהב יותאפקטיבלע ה בנוגלהההנו
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