
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1993גבעות עולם חפושי נפט שותפות מוגבלת )

 

 
 

 

 דו"ח רבעוני 

 

 

 2015 ספטמברב 30לתקופה שנסתיימה ביום 

 

 

)להלן:"התיקון"(,  2014–בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )תיקון(, התשע"ד

ינה ה שותפות, כי ה6.1.2015ה הוועדה על תקן וועדת הדו"חות בהחלטה מיום אישר

בתיקון. כמו כן, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ  "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה

שהן רלבנטיות )או תהיינה רלבנטיות(  וולנטרי של כל ההקלות הנכללות בתיקון, ככל

בתאגיד ודוח רואה החשבון  לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית

; 20%הערכות שווי ל  את סף המהותיות בקשר עם צירוףהמבקר על הבקרה הפנימית; העל

פטור  -40%העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות הביניים ל 

 מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )פרטים בדבר חשיפה

 6 ן זה ראו דיווח מיוםלסיכוני שוק ודרכי ניהולם(. לדיווח מיידי שפרסמה החברה בעניי

 .()מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה 2015בינואר 
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 של 2014לשנת  התקופתי שנכלל בדוח שותפותה עסקי תיאור עדכון

 (1993שותפות מוגבלת ) –גבעות עולם חיפושי נפט 

 5201/9/30שהסתיים ביום  5201של שנת  לישישלרבעון הנכון 

 
 בדבר פרטים להלן יובאו  -1970 ל"התש( ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ירותני לתקנות א 39 לתקנה בהתאם

 ,השותפות של התקופתי בדוח לתארו שיש עניין בכל השותפות בעסקי אירעו אשר מהותיים חידושים או שינויים

 ,ככלל כי ,מובהר .זה רבעוני דוח פרסום ליום ועד 2014 לשנת השותפות של התקופתי הדוח פרסום מיום שחלו

 בחלק ,זאת עם חדי .מהותי מידע, השותפות לדעת ,הינו אשר מידע רק כולל זה רבעוני בדוח הנכלל התיאור

 מידע אינו שלדעתה מידע גם הכולל ,מהנדרש מפורט תיאור השותפות כללה ,התמונה שלמות לשם ,מהמקרים

 .בהכרח מהותי

 במערכת שפורסם כפי 2014 שנתל שותפותה של התקופתי הדוח מצוי קוראו שבפני בהנחה נערך העדכון

 שנתי"(.ה הדוח" או  "התקופתי דוח"ה: להלן (31.3.2015 ביום "מגנ"א" המידע

  .ההפניה דרך על בזה מובא התקופתי בדוח הנכלל המידע

 .אחרת צוין כן אם אלא ,התקופתי בדוח להם שניתנה המשמעות כאן המובאים למונחים תיוחס זה רבעוני בדוח

 התקופתי בדוח השותפות עסקי תיאור בפרק האמור לבין זה רבעוני בדוח האמור בין סתירה של רהמק בכל

 .זה רבעוני בדוח האמור יגבר

 

 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות  - לפרק עדכונים .1

 

  יםחדשומבקר פנים  מינויו מפקח  1.4לסעיף  .א

ת למנות את עו"ד דוד איידלברג לתפקיד החליטה האסיפה הכללית של בעלי היחידו 23.8.2015ביום 

 .24.8.2015המפקח במקומו של עו"ד יהונתן קורן לפרטים ראו דוחות מיידיים מיום 

 מונה מר דוד בן דוד לתפקיד מבקר הפנים של השותפות. 26.10.2015כמו כן ביום 

 

 אחת השתתפות ביחידת למחזיק שיוחסו מס לצרכי מוכרות הוצאות טבלת 4.7לסעיף  .ב

תעודה לצורך חישוב הרווח )הניכוי( למחזיק זכאי בשל החזקת יחידה התקבלה  16.8.2015ום בי

 הנכלל כאן על דרך ההפניה. 17.8.2015לפרטים ראו דו"ח מיידי מיום  2012לשנת המס 

 

ולסעיף  מגדהמשך הפעולות לפיתוח שדה ל מפעיל גייסל הצורך -לדו"ח התקופתי 8.6 ףלסעי .ג

 6קידוח מגד  9.3

על מתן שירותי ייעוץ לתקופה של שישה  RISING OIL PTE LTDטים על הסיכום עם חברת  לפר

 אשר הפרטים המובאים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה 10.5.2015ראו דו"ח מיידי מיום חודשים, 

)נכון למועד דו"ח זה ולקראת סיום תקופת הסכם הייעוץ השותפות מנהלת מגעים עם החברה 

חדש במהלכו תוכל החברה לבצע גם פעולות אופרציה בנכסי הנפט של  לחתימה על הסכם

דירקטוריון לביצוע התוכנית לפתרון בעיית אובדן הלחץ וכן מבחני  לפרטים על אישור .השותפות(

. יצויין כי בהתאם הנכלל כאן על דרך ההפניה 12.8.2015ראו דו"ח מיידי מיום  6הפקה במגד 

צפוי להתבצע  6תיקון בעיית אובדן הלחץ בבאר מגד ניסיון לה לתוכנית המעודכנת של השותפות

 2016ומבחני ההפקה צפויים להתבצע במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015דצמבר במהלך חודש 
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( 11-12/2015שים ד)בדו"ח האמור נכללה הערכה כי מבחני ההפקה צפויים להתבצע במהלך החו

 2.7מיליון דולר חלף העלות בסך  1.2 -ה לסך של ככמו כן הופחתה העלות של ביצוע מבחני ההפק

 מיליון דולר שנכללה בדו"ח האמור. 

בו  2.11.2015לפרטים על מכתב שהתקבל מהממונה על ענייני הנפט, לאחר תאריך המאזן, ביום 

 .3.11.2015הביע את חוסר שביעות רצונו מקצב הפיתוח של שדה מגד ראו דו"ח מיידי מיום 

המועדים לביצוע הפעולות הערכות הנקובות לעיל ובין היתר על  –צופה פני עתיד  אזהרה בגין מידע

ממקורות חיצוניים ומבלי  6על הכוונה לגייס את ההון הנדרש לביצוע המבחנים במגד  ,ועלותם 6במגד 

המבוסס על הערכות מנכ"ל  הינם מידע צופה פני עתידלפנות לבעלי היחידות בבקשה לגיוס הון, 

ל עמידת יועצי השותפות בלוחות הזמנים להכנת התכניות, על פניות ומגעים שהשותפות השותפות ע

 של ממכלול כתוצאה/או ו תוצאה מהביצועים בפועלכ להתעדכן עשויות"ל הנ ההערכות. מנהלת

 וכדומה תפעוליים מתנאים וכתוצאה וגז נפט של והפקה חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים

 .הפניות והמגעים שמנהלת השותפותובשל אי התקדמות 

 

 

במהלך מבחני ההפקה  5הפקה ומכירה של נפט מאתר מגד  -( לדו"ח התקופתיד) 9לסעיף  .ד

 לטווח ארוך

 ( בדו"ח הדירקטוריון להלן.ב)1מעודכנים ראו בסעיף ומכירה לנתוני הפקה 

 

  שיקול דעתו הבלעדי של מר טוביה לוסקין בענינים מקצועיים 10.4לסעיף  .ה

בדבר החלטות  18.10.2015ומיום  17.7.2015, מיום 12.7.2015שך לדוחות המיידיים מיום בהמ

הדירקטוריון והאסיפה הכללית של השותף הכללי על אימוץ חוות דעת משפטית המבטלת סמכויות 

ווטו וסמכויות החלטה בלעדית בתקנון השותף הכללי ועל החלטת בית המשפט )בהסכמת הצדדים( כי 

הדעת יובא שוב לדיון והחלטה בפני הדירקטוריון החדש של השותפות )לאחר שמונו לו  אימוץ חוות

התקבלה החלטה בדירקטוריון  8.11.2015שני דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי(, ביום 

השותף הכללי לאמץ את המסקנות של חוות דעת משפטית הקובעת כי ההסדרים הקבועים בסעיף 

זכות הכרעה בלעדית בעניינים מקצועיים למי מהדירקטורים, וזכות וטו  לתקנון המקנים 100

 5לדירקטורים הממונים מטעם בעלי המניות, אינם מתיישבים עם הוראות החוק לרבות תיקון מס' 

והמצב המשפטי האידנא, ולפיכך אינם תקפים עוד.  1975-לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

נון )זכויות החתימה( יש לפרש כך שאינו כולל בחובו זכות מהותית של מי לתק 113כמו כן, את סעיף 

מהדירקטורים לאשר כל תשלום וכל הסכם, ואף לא זכות הכרעה בדבר חוקיותם של כל פעולות 

  והחלטות החברה. 

כמו כן התקבלה החלטה נוספת בעניין זה לפיה יודגש כי ההחלטה על אימוץ מסקנות חוות הדעת 

תפגע בזכויות השותף המוגבל בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ובסמכויות וועדות כאמור, לא 

 הדירקטוריון בהתאם לחוק.

טען שההחלטה איננה חוקית ושהחלטה זו צריכה להתקבל באסיפה ויצוין כי טוביה לוסקין התנגד 

 בלבד. 75%הכללית של השותף הכללי ברוב של 

 

 הסכם הקידוח – ירותים מקצועייםתלות בקבלנים, ציוד וש)ג(  11.1 לסעיף .ו

ח מיידי "ראו דוהודעת קבלן הקידוח על סיום הסכם הקידוח ותגובת השותפות להודעה זו לפרטים על 

מאז קבלת ההודעה . אשר הפרטים המובאים בו נכללים בזאת על דרך ההפניה .31.3.2015 מיום
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בנסיון לפתור  קבלן הקידוח מגעים עםניהלה  RISING OIL בסיוע אנשי המקצוע מחברתהשותפות 

"דמי רצינות" בסך  28.5.2015ביום במהלך תקופה זו שילמה השותפות  את חילוקי הדעות האמורים

אלף דולר לדאפורה כאשר סוכם כי סכום זה יופחת מכל תשלום עתידי לדאפורה בין אם יוחלט  120

 8.11.2015ך המאזן, ביום לאחר תארי. על החזרת המגדל או על המשך פעילות הקידוח עם דאפורה

ת לפיו הופחתו משמעותי אישר דירקטוריון השותף הכללי תיקון להסכם הקידוח עם דאפורה

 2016ועד מרץ  2015ממרץ רטרואקאטיבית החל התשלומים בגין תקופת ההשבתה של המגדל )

ה עד אלף דולר, בשלב זה, בגין תקופת ההמתנ 320בהתאם לתיקון להסכם השותפות תשלם סך של 

(, בגין החזרת המגדל )ככל והשותפות תקבל החלטה לבצע זאת(, התעריף 2015חודש אוקטובר 

היומי לתקופות הקידוחים ושאר התעריפים המוזכרים בהסכם הקידוח )תעריפים מופחתים אלו יהיו 

רה יצויין כי בתקופה זו נודע לשותפות כי אחת החברות בקבוצת דאפו בתוקף לשני הקידוחים הבאים(.

ברומניה )לא החברה מולה נחתם הסכם הקידוח עם השותפות( החלה בהליכי חדלות פרעון. במועד 

חתימת הדוחות אין לשותפות ידיעה האם להליכים אלו תהיה השלכה על יכולתה של חברת דאפורה 

 שמולה נחתם הסכם הקידוח, לקיים ולבצע את התחייבותיה בהתאם להסכם הקידוח.  

 

 אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת-"ח התקופתילדו 13.4לסעיף  .ז

 אלפי 3,118 -הבנק כ נותבחשבוהיו אמצעיה הכספיים של השותפות המוגבלת  16.11.2015ביום 

אלפי דולר היו  2,666 -קעים ברובם בפקדונות בנקאיים. כדולר )נתון זה אינו מבוקר ואינו סקור( המוש

אלפי דולר היו  152 -.כ0.25% -ל 0%שנתית של בין  מושקעים בפקדונות דולריים נושאי ריבית

בחשבון . 0.32% -ל 0.29%בין נושאי ריבית שנתית של   יים לתקופה קצרהמושקעים בפקדונות שקל

 אלפי דולר.  300 -העו"ש סכום של כ

 

 

 האמצעים הכספיים של הנאמן -לדו"ח התקופתי 13.5לסעיף  .ח

 בעו"ש.  ש"חלפי א 6 -כשל  עמדו על סךו בידי הנאמן האמצעים הכספיים שנותר 17.11.2015  ביום

ש''ח אשר צוברת  1,430,000נתנה השותפות הלוואה לנאמן בסך  השני של השנה במהלך הרבעון

ההלוואה שימשה לפרעון הלוואות בנקאיות  .פקודת מס הכנסהל )י'( 3סעיף רעיונית בהתאם לריבית 

ביום  )ז( בדוחות הכספיים להלן. 4ראו באור  , לפרטיםולמימון פעילותו השוטפת של הנאמן

באותם  ₪אלפי  150אישר דירקטוריון השותף הכללי מתן הלוואה נוספת לנאמן בסך  25.10.2015

 התנאים.

  

 

 הליכים משפטיים– 17.9לסעיף  .ט

נגד הדירקטורים וחברה לפרטים על המרצת הפתיחה שהגישו מר טוביה לוסקין וחברות בבעלותו 

ראו , המרצת הפתיחה שהוגשה מטעם השותפות והחלטת בית המשפט בשותף הכלליבעלת מניות 

, 22.7.2015, 11.6.2015, 13.5.2015, 6.5.2015 ,29.4.2015 ,21.4.2015 דו"חות מיידיים מיום

על הערעור שהגיש מר לוסקין לבית המשפט העליון ו 18.10.2015 ומיום 30.8.2015, 23.8.2015

אשר הפרטים המובאים  6.11.2015 -ו 22.10.2015מיום דוחות מיידיים והחלטת בית המשפט ראו 

 ( בדוחות הכספיים להלן.4) 5וכן בבאור  בהם נכללים בזאת על דרך ההפניה
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 דו"ח דירקטוריון השותף הכללי גבעות עולם נפט בע"מ על מצב ענייני      

 (1993שותפות מוגבלת ) –גבעות עולם חיפושי נפט 

 5201/9/30ביום  םשהסתיי 2015של שנת  שלישיהן רבעולנכון 

 

 חודשים שלשה של השותפות לתקופה של הדירקטוריון דוח את בזאת להגיש מתכבד דירקטוריון השותף הכללי

  .2015 ספטמברב 30ביום  שנסתיימה

מדווחת ה בתקופה התאגיד ענייני במצב שחלו ולשינויים לאירועים ומתייחסת בהיקפה מצומצמת הינה הסקירה

 קוראו.  בפני מצוי 2014לשנת  השותפות של הדירקטוריון שדוח בהנחה נערך הדוח מהותית. שהשפעתם

: להלן) 2014 – ד"התשע –( תיקון( )ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות ג5 תקנה להוראות בהתאם

 הינה השותפות", קטן תאגיד" רבגד שהינם מדווחים לתאגידים גילוי הקלות מתווה המסדירות"(, התקנות"

 ". קטן תאגיד"

 בדיווחים הקלות שעניין)ב( ד5 תקנה הוראות כל את לאמץ הדוחות בוועדת החלטה התקבלה 8.1.2015 ביום

 .לתאגיד רלוונטיות( שתהיינה)או  שהן ככל, קטן לתאגיד

 (: רלוונטיות שהן)ככל  הבאות ההקלות יישום, היינו

, הפנימית הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה לע דוח לפרסם החובה ביטול .א

 ;בלבד מצומצמות מנהלים בהצהרות תחויב שהשותפות כך

-ל(, תש"ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום פטור .ב

 (;גלאי)דוח  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים 1970

 ;40% -ל שווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת .ג

 . 20% -ל ביניים לדוחות מהותיות כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת .ד

 .לעילב' -ו' א בסעיף המפורטות ההקלות ייושמו זה בשלב כי מובהר

 מבוא

ת שנוסדה על פי הינה שותפות מוגבל ,( )להלן: "השותפות"(1993גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת )

בין גבעות עולם נפט בע"מ כשותף כללי )ועל תיקוניו(  1993ביוני  8שנחתם ביום  הסכם שותפות מוגבלת

( בע"מ כשותף מוגבל )להלן: 1993גבעות עולם נאמנויות ) ,לבין הנאמן ,הכללי"( מצד אחד )להלן: "השותף

 ."הנאמן"(ו "השותף המוגבל" א

. עיקר הוצאות השותפות והפקתם או גזו/נפט  ופיתוח נכסי פעולות חיפושימטרת השותפות הינה השתתפות ב

היו "הוצאות חיפוש ופיתוח" כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה )כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה 

 .1988של יחידות השתתפות בשותפות לחיפוש נפט(, התשמ"ט 

 הדיווח. לא חלו שינויים בתחומי עיסוקה של השותפות בשנת 
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  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .1

 נתונים מתוך תיאור עסקי התאגיד   

.  השותפות I/11עיקר פעולותיה של השותפות הינם פיתוח שדה הנפט "מגד" שבחזקת ראש העין   .א

קמ"ר. תקופה  243את שטר החזקה בגין חזקה זו. שטח החזקה  2004קבלה בחודש אפריל 

( והיא ניתנת להארכה בהתאם להוראות חוק הנפט 2002שנה )החל מאפריל  30-החזקה היא ל

 .1952-תשי"ב

 .של הדו"ח התקופתי בחלק הראשון 8לפרטים על רשיון מכבי ראו בסעיף 

 תוכנית ולגיבוש לביצוע המבחנים 6להשלמת באר מגד  פועלת השותפותנכון למועד הדו"ח 

)להלן:  RISING OIL PTE LTDברת עם חברת  לפרטים על ההתקשרות עם ח. לבאר המבחנים

ראו דו"ח מיידי מיום  ,"החברה"( על מתן שירותי ייעוץ בתקופה של ששת החודשים הקרובים

)נכון למועד דו"ח זה ולקראת סיום תקופת הסכם הייעוץ השותפות מנהלת מגעים עם  10.5.2015

לות אופרציה בנכסי הנפט של החברה לחתימה על הסכם חדש במהלכו תוכל החברה לבצע גם פעו

, הכללי השותף דירקטוריון אישור לקבלת כפוף ,החברה ידי על יוכנוש תוהתוכני ביצוע השותפות(.

 .ןלביצוע הכספיים האמצעים ולגיוס הממונה משרד

 6לפרטים על אישור דירקטוריון לביצוע התוכנית לפתרון בעיית אובדן הלחץ וכן מבחני הפקה במגד 

הנכלל כאן על דרך ההפניה. יצויין כי בהתאם לתוכנית המעודכנת  12.8.2015ידי מיום ראו דו"ח מי

דצמבר צפוי להתבצע במהלך חודש  6של השותפות הניסיון לתיקון בעיית אובדן הלחץ בבאר מגד 

)בדו"ח האמור  2016ומבחני ההפקה צפויים להתבצע במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015

( כמו כן הופחתה 11-12/2015י ההפקה צפויים להתבצע במהלך החודשים נכללה הערכה כי מבחנ

מיליון דולר  2.7מיליון דולר חלף העלות בסך  1.2 -העלות של ביצוע מבחני ההפקה לסך של כ

  שנכללה בדו"ח האמור.

-ו 7כמו כן פועלת השותפות לפיתוח שדה הנפט ובשלב הראשון לביצוע שני קידוחים נוספים )מגד   

8.)  

בו  2.11.2015לפרטים על מכתב שהתקבל מהממונה על ענייני הנפט, לאחר תאריך המאזן, ביום 

 .3.11.2015הביע את חוסר שביעות רצונו מקצב הפיתוח של שדה מגד ראו דו"ח מיידי מיום 

 

הערכות הנקובות לעיל ובין היתר על המועדים לביצוע  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

המבוסס על עמידת יועצי השותפות בלוחות  הינם מידע צופה פני עתיד ,ועלותם 6ד הפעולות במג

 להתעדכן עשויות"ל הנ ההערכות. הזמנים להכנת התכניות, על פניות ומגעים שהשותפות מנהלת

 חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאה/או ו תוצאה מהביצועים בפועלכ

ובשל אי התקדמות הפניות והמגעים  וכדומה תפעוליים מתנאים וצאהוכת וגז נפט של והפקה

 .שמנהלת השותפות
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 ארוך לטווח ההפקה מבחני במהלך 5 מגד מאתר נפט של ומכירה הפקה .ב

הפקה באלפי חביות  שנת ההפקה

 נפט

מכירה באלפי חביות 

 נפט

הכנסה במיליוני 

 דולרים

6-12/2011 137 132 14 

2012 195.5 154 17 

2013 172.7 206.5   21.6 

2014 158.1 145.8 13.5 

1-9/2015 112.4 118.4 6.3 

 72.4 756.7 775.7 סה"כ

  

 

 השותפות הנוחות למען. הטווח ארוכי ההפקה מבחני בשלב עדין 5 מגד באר זה ח"דו למועד נכון

                      מפיק נפט לנכס הדיווח תקנות למתכונת בהתאם רבעון בכל מהבאר הנפט הפקת על תדווח

(On Production) .2015 בספטמבר 16ביום . המשך סעיף זהשב בטבלה ראו ההפקה על לפרטים 

על מנת לנסות  5( בראש הבאר בקידוח מגד CHOKEביצעה השותפות פעולה של הגדלת המשנק )

 הפעולה בוצעה בהצלחה. לאחר המתנה של כחודש בה נבחנו ולשפר את קצב ההפקה מהבאר.

ביום בקצב הפקת הנפט מהבאר. 25%-מדדים ויציבותם עולה כי הפעולה הובילה לשיפור של כה

דולר,  73ביצעה השותפות עסקת גידור למחיר הנפט. מחיר הנפט שגודר בעסקה הינו  26/11/14

בתוקף עד ליום הייתה חביות. עסקת הגידור  10,750כמות הנפט החודשית שגודרה הינה 

אישר  24.3.2015ביום  אלפי דולר. 192 -שותפות הסתכמה בסך של כועלותה ל 29/05/14

דולר לחבית  45דירקטוריון השותף הכללי ביצוע עסקת גידור נוספת בהיקף דומה ובמחיר נפט של 

ועלותה לשותפות באפריל  8 העסקה בוצעה ביום. 2015ועד לחודש דצמבר  2015החל מחודש יוני 

   דולר.אלפי  139 -הסתכמה בסך של כ
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 2015שנת                                                                                 

 רבעון שלישי רבעון שני רבעון ראשון 

 סה"כ תפוקה בתקופה 

 )באלפי חביות(

37 37 38 

 מחיר ממוצע לחבית )המיוחס 

 למחזיקי הזכויות ההוניות של 

 התאגיד המדווח( 

210 ₪  

 דולר(  53)

228 ₪  

 דולר( 59)

182 ₪  

 דולר( 47)

 תמלוגים ממוצעים ששולמו 

 למדינה לחבית

 )המיוחסים למחזיקי 

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

26 ₪  

 דולר( 7)

28 ₪  

 דולר( 7)

23 ₪  

 דולר( 6)

 תמלוגים ממוצעים לשותף הכללי 

 לחבית )המיוחסים 

 למחזיקי הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

 לפרטים ראו בסעיף )ד( להלן.

43 ₪ 

 דולר( 11)

47 ₪ 

 דולר( 12)

37 ₪ 

 דולר( 10)

 עלויות הפקה ממוצעות 

 לחבית )המיוחסות למחזיקי 

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

57 ₪  

 דולר( 15)

54 ₪  

 דולר( 13)

50 ₪  

 דולר( 13)

 תקבולים נטו לחבית

 יקי )המיוחסים למחז

 הזכויות ההוניות

 של התאגיד המדווח(  

84 ₪  

 דולר( 20)

99 ₪  

 דולר( 72)

72 ₪  

 דולר( 18)

  

  

 הכללי ולשותף ישראל למדינת תמלוגים .ג

התמלוגים משולמים למדינת ישראל. בנוסף מבוצעת הפרשה בספרים בגין תמלוגים שישולמו 

 מההפקה.  לשותף הכללי. התמלוגים משולמים ומופרשים לפי אחוז

 מתפוקת הנפט. 20.455%על פי הסכם השותפות המוגבלת זכאי השותף הכללי לתמלוג על בשיעור 

התחייב השותף הכללי להימנע מלמשוך את הכספים המגיעים לו  5.6.06באסיפה הכללית מיום 

  .כתמלוגים עד שסכום הרווחים שיחולקו לבעלי היחידות יגיע לסכום החזר ההשקעה
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 בדצמבר 31 בספטמבר 30 פימצב כס .ד

 2015 2014 2014 

 אלפי דולר אלפי דולר 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 
 נ  כ  ס  י  ם                

 נכסים שוטפים:
   

 1,076  1,900  760 מזומנים ושווי מזומנים
 1,780  2,512  1,697 פקדונות לזמן קצר

 1,211  822  383 מוגבלים בשימושפקדון משועבד ומזומנים 
 786  - 14 מכשיר פיננסי נגזר

    חייבים ויתרות חובה:
 675  1,202  668 לקוחות
 706  1,014  845 אחרים

 5,494  5,821  5,368 מלאי

 9,735  13,271  11,728 

    נכסים שאינם שוטפים:
 1,046  1,104 1,058 פקדונות לזמן ארוך

 - - 383 הלוואה לזמן ארוך לצד קשור
 4,092  4,123  3,473 רכוש קבוע

 5,695  5,788  5,345 נכסי נפט וגז 

 10,259 11,015  10,833 

 22,561  24,286 19,994 סך נכסים

 והון )בניכוי גירעון בהון(התחייבויות               
 התחייבויות שוטפות:

   

    זכאים ויתרות זכות:
 2,681  2,794  - של תעודות התחייבותחלויות שוטפות 
 - - 2,070 של הלוואה לזמן ארוך מצד קשורחלויות שוטפות 

 1,435  2,511  1,117 ספקים ונותני שירותים
 1,698  1,725  1,380 אחרים

 839  783  861 דמי מפעיל לשותף הכללי

 5,428  7,813  6,653 

    :התחייבויות שאינן שוטפות
 14,255  13,666  15,477 תף הכלליהתחייבויות בגין תמלוגים לשו

 2,092  2,920  - תעודות התחייבות
 - - 2,834 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 219  280  183 מעביד,נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 321  318  331 הפרשות   

 18,825  17,184  16,887 

 23,540  24,997  24,253 סך התחייבויות

    :)גירעון בהון( השותפותהון 
 84,314  84,299  84,314 השקעה בהון השותפות
 (93) (93) (93) קרן הון מהפרשי תרגום

 (85,200) (84,917) (88,480) הפסד נצבר

 (4,259) (711) (979) 

 22,561  24,286  19,994 סך התחייבויות והון

 

 

 



9 

 

 711דולר, אלפי  4,259 -הסתכם ב 31.12.14-ו 30.09.14, 30.09.15השותפות ליום  גרעון בהוןה .1

 בתקופת הדוח.בהפסד בעיקר שמקורה  ירידה. בהתאמה, דולראלפי  979-ו דולראלפי 

 

 השותפות במאזן המופיעות לז''ק וז''א והמזומנים המוגבלים בשימוש הפקדונות ,יתרות המזומנים .2

וגיוס מימון באמצעות הנפקת תעודות  נפט מכירות:  מקזזים גורמים מספרמבעיקר מושפעות 

מצד קשור ת ואחר ותקבלת הלווא, תעודות ההתחייבותהתחייבות מחד )כולל פרעון מוקדם של 

 .ת נפטעלות הפקו נפט חיפושי בגין הוצאות (, ומאידךופרעון של חלק מאותן הלוואות לשותפות

לז''ק וז''א  הפקדונות, המזומנים יתרות סכום סךקטן  2015לשנת תשעת החודשים הראשונים ב

  .מאותם גורמים כתוצאה דולר אלפי 1,215 של בסך והמזומנים המוגבלים בשימוש

 

מכספי השותפות  15%-נכון לתאריך המאזן, על פי מדיניות ההשקעות הנוכחית של השותפות, כ .3

 הושקעו בפיקדונות שקלים בבנק, והשאר בפיקדונות דולריים בבנק.

 

 5,494 -בסך 31.12.14)ביום  דולראלפי  5,368של  עלותיה בידי השותפות מלאי בה 30.9.15ביום  .4

אלפי דולר בתקופה במקבילה אשתקד. הקיטון ביתרות המלאי נובע  5,821לעומת  (דולראלפי 

 .מלאי ציוד שימוש ומכירה שלמ

 

 ,30/09/2015 לתאריכים השותפות של הכספי ממצבה שעולה כפי העיקריים הפיננסים היחסים . 5

 , 1.70 ,1.79 שוטף יחס,  ; 0.94, 0.95, 0.80 מהיר יחס: הינם בהתאמה 31/12/2014-ו 30/09/14

; 24.08, 35.16, 5.69 להון התחייבות יחס; 5,075, 5,458 ,4,307 - דולר באלפי חוזר הון; 1.76

 .1.04 ,1.03 ,1.21 - לנכסים התחייבויות ויחס
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 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל - פעולותה תוצאות  .ה

 

  
 שנה

 שהסתיימה
 31ביום  שהסתיימו החודשים 3 שהסתיימו החודשים 9 

 בדצמבר ספטמברב 30ביום  ספטמברב 30ביום  

 2015 2014 2015 2014 2014 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

 באלפי דולר 

 
 13,500  4,075  1,805 11,124  6,260 נפט ממכירת הכנסות

 (1,842) (459) (222) (1,526) (717) למדינה ששולמו תמלוגים בניכוי

 (3,034) (728) (367) (2,445) (1,222) הכללי לשותף שהופרשו תמלוגים בניכוי

 8,624  2,888  1,216 7,153  4,321 נטו הכנסות

      
      :והוצאות עלויות

 *1,930  *558 331 *1,466 1,170 (והפחתות פחת ללא) הנפט הפקת עלות
 *691  *203 190 *504 587 עלות אחסון

 742  195  185 583  546 נפט נכסי והפחתות פחת
 14,214  2,710  1,215 13,096  3,063 נפט חיפושי הוצאות
 2,088  480  465 1,532  1,179 וכלליות הנהלה הוצאות

 (471) 217  58 217  157 אחרות (הכנסותהוצאות )

 6,702  17,398 2,444  4,363  19,194 

      

 (10,570) (1,475) (1,228) (10,245) (2,381) מפעולות הפסד

 653  440  191 453  281 מימון הכנסות

 (738) (223) (68) (529) (1,180) מימון הוצאות

 (85) 217  123 (76) (899) נטו - מימון (הוצאות) הכנסות

 (10,655) (1,258) (1,105) (10,321) (3,280) לתקופה הפסד

      

      - אחר כולל הפסד
 או לרווח מחדש יסווג לא אשר סעיף

      -להפסד
 סיום בשל בויותיהתחי של מחדש מדידות

 22  - - - - נטו, מעביד עובד יחסי

 (10,633) (1,258) (1,105) (10,321) (3,280) תקופהל הכולל ההפסד סך

 (0.0010) (0.00019) (0.0001) (0.00098) (0.00031) (דולריםב) השתתפות חידתלי בסיס הפסד

 צורךל משוקלל השתתפות יחידות מספר
 10,569,032  10,569,032 10,569,032 10,569,032 10,569,032 (באלפים) השתתפות ליחידת הפסד חישוב

 
 
 סווג מחדש *
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השלישי  לעומת הרבעוןתשעת החודשים והשלישי  עוןבמהלך הרב הכנסותה סעיףהירידה ב. 1

ירידה במחיר המכירה לחבית נפט וכן אשתקד הינה בעיקרה כתוצאה מ יםהמקביל תשעת החודשיםו

 עלויות ההפקה ברבעוןדה ביהיר ( לעיל(.ב)1מירידה טבעית בהפקת הנפט )לפרטים ראו סעיף 

בעיקר עקב צמצום  הינה אשתקד םתשעת החודשים המקביליו הרבעוןלעומת  תשעת החודשיםו

הרבעון השלישי ותשעת הוצאות החיפוש במהלך  בכמות צוות ההפקה מחו"ל והחלפתו בצוות ישראלי.

עקב אשתקד ירדו בצורה משמעותית  יםהמקבילהרבעון השלישי ותשעת החודשים לעומת  החודשים

 שהתקיימה בשנה הקודמת ולא התקיימה השנה. 6הפעילות בבאר מגד 

 

עיקר הוצאותיה של השותפות מאז יסודה הוצאו בתחום רשיון ראש העין וחזקת ראש העין.  .2

  ( לעיל. ב)1לפרטים על כמויות הנפט שהופקו ונמכרו בתקופת הדו"ח ראו סעיף 

 

אלפי $ )מתוך זה דמי  465בסך  2015של שנת  לישישההוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון . 3

אלפי $ דמי  65אלפי $, )מתוכם  480 2014של שנת  לישיהש, וברבעון אלפי $( 74מפעיל בסך 

אלפי  1,179 שללסך הסתכמו  2015של שנת תשעת החודשים הוצאות הנהלה וכלליות ב מפעיל(.

)מתוכם אשתקד  ההמקבילתקופה באלפי דולר  1,532לעומת  אלפי $ דמי מפעיל( 198)מתוכם דולר 

 .אלפי $ דמי מפעיל( 146

וכן סגירת  בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו מצמצום כח אדם ויועצים של השותפותהקיטון 

 .משרדי השותפות בירושלים

 

 1,180-ו 68היו לשותפות הוצאות מימון בסך  2015של שנת בתשעת החודשים והשלישי ברבעון  .4

. , בהתאמהתקדתקופה המקבילה אשב דולראלפי  223-ו 529לעומת הוצאות מימון בסך  דולראלפי 

לעומת התקופה המקבילה נובע צהותאות  2015הגידול בהוצאות המימון בתשעת החודשים של שנת 

לעומת התקופה המקבילה  2015השלישי של שנת  בהוצאות מימון ברבעוןריבית על הלוואות. הקיטון 

  .השפעות של הפרשי שער בשל שינוי בשערי מטבענובע בעיקרו אשתקד 

 

 דולראלפי  1,105נקי בסך  הסתכם בהפסד 2015של שנת  לישישהרבעון "ל, הכתוצאה מהנ .5

של שנת תשעת החודשים ו, בתקופה המקבילה אשתקד דולראלפי  1,258לעומת הפסד נקי של 

בתקופה  דולראלפי  10,321 לעומת הפסד נקי של דולראלפי  3,280נקי בסך  בהפסד מוהסתכ 2015

 .המקבילה אשתקד
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה לעניין הדירקטוריון ריהסב      (ו) 

 היות בדולרים מנוהלים הנפט ומכירות קידוחים בתקופות המוגבלת השותפות של והעלויות ההוצאות עיקר

 להשקיע דואג המוגבלת השותפות את מנהל אשר הכללי השותף. בדולרים מנוהלות הנפט חיפושי ופעולות

 נאותה תשואה השגת או/ו הכספים של הערך על, האפשר ככל, מירהש למטרת השותפות כספי את

 ניסיון על בהתבסס וזאת בקידוחים חוץ במטבע הצפויות ההוצאות על הכללי השותף הערכת על בהתבסס

 עם ומתקשרת מלאי רוכשת השותפות. הנפט בענף שירותים עבור לתשלום המקובלים התנאים ועל העבר

 עמד בו 2014 באוגוסט 7 מיום החל. בקידוחים ולהתפתחויות לצרכים םבהתא שירותים ונותני ספקים

 חבית של מחירה. הנפט במחירי חדה ירידה חלה דולר 106 -כ על BRENT מסוג נפט חבית של מחירה

 הכנסות על ישירה השלכה זו לירידה(. 55%-כ של ירידה) דולר 48-כ על עמד 30.9.2015 ביום נפט

 .5 ממגד ופקהמ הנפט ממכירות השותפות

 )ב( לעיל. 1לפרטים על עסקאות גידור למחיר הנפט שביצעה השותפות ראו בסעיף 

 

 נזילות      (  ז) 

ו בעיקר נבעוברבעון המקביל אשתקד רבעון הנוכחי ב מפעילות שוטפת המזומנים תזרימי על ותההשפע

 והוצאות והפקה נפט חיפושי הוצאות, הנפט באר אחזקת הוצאות, תמלוגים בניכוי נפט ממכירות מהכנסות

 לעומת דולר אלפי 298 על עמדוברבעון הנוכחי  שוטפת פעילותל שימשוש נטו המזומנים .וכלליות הנהלה

ההשפעות על תזרימי המזומנים  .רבעון המקביל אשתקדב שוטפת פעילותל ששימשו דולר אלפי 774

פרעון או רכוש קבוע,  מרכישת רבעון הנוכחי וברבעון המקביל אשתקד הן בעיקרבמפעילות השקעה 

  .ומתן הלוואה לצד קשור שחרור פקדון לטובת פרעון הלוואה, הפקדה של פקדונות

מצד  לזמן קצר ההלוואפרעון ממפעילות מימון כתוצאה  שלילילשותפות תזרים מזומנים רבעון הנוכחי ב

 ופרעון חלק מקרן של הלוואה לזמן ארוך מצד קשור. קשור

 .ב"המצ הכספיים בדוחות המזומנים זרימית על חות"דו ראה

 

 מקורות המימון (ח) 

ת השותף המוגבל בהון השותפות והשקע והימקורות המימון העיקריים של השותפות  2011עד לינואר 

 2011שנת החל מ. אופציה כתבי מימוש וכן השנים משךמהנפקה לציבור ומהנפקות זכויות שבוצעו ב שנבעו

 הכנסות ממכירת נפט.עים מהמימון נובמקורות עיקר 

 חיפושי בגין הינה שלה העיקרית שההוצאה השותפות פעילות מימון לצורך נעשה ההנפקות בכספי השימוש

 .נפט

 הלוואות לקבלת השונות האפשרויות בחינת לרבות שונים באפיקים נוסף הון לגיוס פועלת השותפות

ל וגיוס "ובחו בארץ פוטנציאליים משקיעים צדמ לשותפות שנעשו פניות מספר של ובחינה מממנים מגורמים

בתשקיף המדף האמור כלולים, יחידות . 28.2.2013ביום הון באמצעות תשקיף המדף שפרסמה השותפות 

 (.22-13וכתבי אופציה )סדרות 

 פיכ כי מפורט בו בדוחות 1 לבאור המפנה חי עסק הערת נכללה להלן הכספיים שבדוחות הדעת בחוות כן כמו

 ידי על שגובשה המזומנים תזרימי לתחזית בהתאם , 2015 ספטמברב 30 ליום הכספיים בדוחות שמשתקף

 מהירידה כתוצאה מהותית בצורה הושפע אשר ,העתידיות ההכנסות אומדן על המבוססת ,השותפות הנהלת

 ,הצפוי וההתחייבויות ההוצאות לקצב באשר השותפות אומדן את בחשבון ומביאה ,הנפט במחירי החדה

 הסילוקין בלוח ובהתחשב , 2015 בספטמבר 30 ביום השותפות בידי המצויים המזומנים ביתרת בהתחשב

 גורמים .העתידיים ההלוואה תשלומי כל את לפרוע השותפות ביכולת אין ,דקלים מנאות ההלוואה של העתידי

 כל נכללו לא םהכספיי בדוחות . חי כעסק ולפעול להמשיך השותפות ליכולת באשר ספק מעוררים אלו
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 להמשיך תוכל לא השותפות אם דרושות ותהיינה שייתכן ,וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות

 .חי כעסק ולפעול

 שישה של גרייס לשותפות להעניק דקלים נאות חברת נאותה חי עסק הערת מקבלת להימנע מנת על

 ,לשותפות חי העסק הערת רישום את יימנע הדברו במידה ההלוואה של הקרן פרעונות תשלום בגין חודשים

 מבקש הכללי השותף . הצעתה את משכה דקלים נאות חברת זאת תמנע לא הגרייס שהענקת משהתברר

יצוין כי הצעת יחידות  .השותפות פעילות למימון הנדרש ההון לגיוס דרכים ולבחון להמשיך בכוונתו כי להבהיר

אישור האסיפה הכללית של בעלי היחידות )ראו על כך בעטיפת וכתבי אופציה, ככל שתיעשה, טעונה 

כן הגישה השותפות לרשות ניירות ערך בקשה לתיקון לתשקיף המדף  כמובתשקיף(.  5.8התשקיף ובסעיף 

סרבו בעלי היחידות לאשר  2013בשתי אסיפות כלליות בשנת בדרך של הוספת אפשרות להנפקת אג"ח. 

ציין  18.6.2015בכנס המשקיעים שקיימה השותפות ביום  פקת זכויות.גיוס הון לשותפות בדרך של הנ

 6כי בכוונתו לעשות את מירב המאמצים לגייס את ההון הנדרש לביצוע המבחנים במגד  נכ"ל השותפותמ

ממקורות חיצוניים ומבלי לפנות לבעלי היחידות בבקשה לגיוס הון וכי הדבר תלוי בתוכנית המבחנים 

 שתאושר.  

פרטית לעשרים ושניים משקיעים סדרה  השותף הכללי להנפיק בהנפקה דירקטוריון אישר 13.4.14 ביום

ערך נקוב  ₪ 1ערך נקוב תעודות התחייבות של השותפות )סדרה א( רשומות על שם, בנות  ₪מליון  25של 

ות עומדת , ובניכוי עמל₪מליון  25כל אחת  )להלן: "תעודות ההתחייבות"(. תמורת ההנפקה הינה בסך של 

החליט הדירקטוריון על ביצוע  11.3.2015 ביום. 16.4.2014, ראו דו"ח מיידי מיום ₪ 24,312,500על 

מחברה בבעלות  30.3.2015פרעון מוקדם של תעודות התחייבות אלו )באמצעות הלוואה שהתקבלה ביום 

 3( א)4, ובבאור ההפניה הנכלל כאן על דרך 12.3.2015בעלי שליטה בשותף הכללי( ראו דו"ח מיידי מיום 

למסלקת הבורסה לצורך  30.3.2015הכספיים להלן. הסכום הנדרש לפרעון המלא הועבר ביום  בדוחות

מחברת "נאות דקלים" ראו  והתראה שהתקבל ילפרטים על מכתב ביצוע התשלום הסופי לבעלי האג"ח.

 .ך ההפניהכאן על דר יםהנכלל 18.5.2014ומיום  27.4.2015מיום  יםמיידיות דוח

על ,בין היתר, על ביצוע התשלומים בגין הלוואה זו וכן  21.7.2015החלטת על בית המשפט מיום לפרטים 

הליכים משפטיים בתקופת הדו"ח ועל ההליכים המשפטיים בין הדירקטורים ובעלי המניות בשותף הכללי 

 ( בחלק הראשון לעיל.חוכן בסעיף ) בדוחות הכספיים להלן 5ראו באור 

 יחידות כל את קיבל דירקטוריון השותף הכללי החלטה למכור 25.10.2015חר תאריך המאזן, ביום לא

 כהלוואה המכירה תמורת את ולהעמיד( יחידות 356,929,067) הכללי השותף שבבעלות ההשתתפות

 אמון לשדר מנת על. היחידות לרכישת הצעות להציע מוזמנים מניות ובעל דירקטור כל. לשותפות מזכה

)בחודש נובמבר  דוד בן ע"י משפחת ולא ובמידה הקיימים היחידות מבעלי יהיה הרוכש ההון לשוק במניה

, והדירקטוריון החלטה נוספת וועדת הביקורת קיבלוולאחר שלא התקבלו הצעות לרכישת היחידות  2015

 את להסמיך הוחלט כן כמו. (את מכירת היחידות למשפחת בן דוד או מי מטעמהלאשר למען הזהירות, 

 ובתנאי ים/הרוכש עם שיסכם המיטבי ובסכום האפשרי בהקדם היחידות מכירת על אחראי להיות ל"המנכ

ם נמכרו נכון למועד חתימת הדו"ח טר .השתתפות יחידת לכל אגורה 1 של מסכום יפחת לא המכירה שסכום

 אית לביצוע המכירה.בשל סירוב של מר לוסקין לחתום על ההוראה הבנקהיחידות בהתאם להחלטה זו 

"מידע צופה פני בגדר  הלעיל בסעיף זה הינ תהמובא הערכת השותף הכללי בעניין גיוס המימון הנדרשה

הכללי מהצעות הלוואה שקיבל וכן על הערכת השותף  הערכה זו מבוססת על התרשמות השותף ".עתיד

אפשרות להנפקת אג"ח  הכללי כי ניתן יהיה לתקן את תשקיף המדף של השותפות בדרך של הוספת

להתממש הם אם לא יתממשו הערכות השותף הערכה זו שלא  ההגורמים העיקריים שבשלהם עשוילציבור. 

כתוצאה מאירועים בלתי צפויים במגעים המתנהלים לקבלת הלוואה או מעיכובים בלתי צפויים בהליך הכללי 

 על אפשרות גיוס הההון הנדרש.בלתי צפויים שיקשו או אם יתרחשו אירועים  תיקון תשקיף המדף
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 היבטי ממשל תאגידי .2

 
 מדיניות השותפות בנושא מתן תרומות   )א(

 השותפות לא קבעה מדיניות למתן תרומות ולא תרמה כספים בתקופת הדיווח.

 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  )ב(

כמו כן ראו  .2014השנתי לשנת )ב( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו"ח 2לפרטים ראו סעיף  

על מינוי שני דירקטורים נוספים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  24.8.2015דוחות מיידיים מיום 

 )מר נחמיה זיסמן ומר מנחם גרנית( לדירקטוריון השותף הכללי.

 

 דירקטורים בלתי תלויים      )ג(

כמו כן ראו  .2014ל הדו"ח השנתי לשנת ( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' שג)2לפרטים ראו סעיף  

על מינוי שני דירקטורים חיצוניים )גב' שלומית ברוט ומר נחמיה  24.8.2015דוחות מיידיים מיום 

 זיסמן( ודירקטור בלתי תלוי )מר מנחם גרנית( לדירקטוריון השותף הכללי.

 

 אישור הדוחות הכספיים  הליך (ד)

שלומית ברוט, נחמיה זיסמן  ,דוד בן נגה ,לוסקין ה'טובי, בקר שמואל ה"ה) הכללי השותף דירקטוריון

 ביום מינה הכללי השותף דירקטוריון .בשותפות העל בקרת על המופקד האורגן הוא( ומנחם גרניט

 הועדה "(.הועדה:"להלן) השותפות של הכספיים הדוחות אישור הליך לבחינת ועדה 25.10.2015

 להצגתם קודם בהם שדנה לאחר וזאת הדירקטוריון בפני פייםהכס לדוחות ביחס המלצתה את מביאה

 .בדירקטוריון ולאישורם

 (ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל)ים שלומית ברוט, נחמיה זיסמן הדירקטור את כוללת הועדה

 (.ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל) ומנחם גרניט

 מוזמנים ,הכספיים הדוחות ומאושרים נדונים בהן הדירקטוריון לישיבות גם כמו ,הועדה לישיבות

 ,המפקח ומבקר הפנים של השותפות.השותפות של המבקר  החשבון רואה

 ,הרגיל העסקים במהלך שאינן עסקאות לרבות, הכספי בדיווח המהותיות הסוגיות את בחנה הועדה

 רותסבי את, הכספיים בדוחות שיושמו הקריטיים והאומדנים המהותיות ההערכות את  שישנן ככל

 הנאות הגילוי עקרון יישום ואת בה שחלו ושינויים שיושמה החשבונאית המדיניות את ,הנתונים

ים הדירקטור השתתפו 2015 בנובמבר 23 מיום הועדה בישיבת .הנלווה ובמידע הכספיים בדוחות

 ל"מנכ) אבי מעוז)אביעד אודיש(,  הכספים מנהל, שלומית ברוט, נחמיה זיסמן ומנחם גרניט

 רואה ממשרד נציגים שני וכן, השותפות של המשפטי היועץהמפקח, מבקר הפנים,(, ותהשותפ

 . המבקר החשבון

 עליהם תיקונים מספר לביצוע בכפוף הכספיים הדוחות את לאשר לדירקטוריון המליצה הועדה

 .הועדה החליטה

 מועברת, הכללי השותף דירקטוריון ידי על השותפות של הכספיים הדוחות אישור הליך במסגרת

 הקבועה הישיבה מועד לפני ימים מספר, הדירקטוריון חברי של לעיונם הכספיים הדוחות טיוטת
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 המשרה נושאי הכספיים הדוחות ומאושרים נדונים בה הדירקטוריון ישיבת במהלך. הדוחות לאישור

 ותהתוצא את, הכספי בדיווח המהותיות הסוגיות את, הכספיים הדוחות עיקרי את הציגו בחברה

 השותפות של המזומנים ותזרים הכספי המצב, הלב תשומת את הפנה להם הנושאים את, הכספיות

 של החשבון רואה מסייע כן כמו. קודמות לתקופות והשוואה השותפות פעילות על נתונים ומוצגים

 .הסברים ובמתן הנתונים בהצגת השותפות

 טרם לדוחות באשר והבהרה אלהש בכל הדירקטוריון חברי לרשות עומד המבקר החשבון רואה

 .הכספיים הדוחות לאישור הצבעה מתקיימת, כאמור הדיון לאחר. אישורם

 הדוחות בהרחבה נדונו בה 2015 בנובמבר 29 מיום הכללי השותף של הדירקטוריון בישיבת

 שמואל הדירקטוריון חברי  :הבאים משרה נושאי השתתפו 30.9.2015 ליום השותפות  של הכספיים

, אבי מעוז ל"המנכ נחמיה זיסמן, מנחם גרנית ושלומית ברוט ,דוד בן נגה,לוסקין טוביה(, ר"יו) בקר

עוזר המנכ"ל , השותפות של המשפטי היועץהמפקח, מבקר הפנים, , אביעד אודיש הכספים מנהל

 הדוחות את לאשר הכללי השותף דירקטוריון החליט הדירקטוריון ישיבת בהמשך. המבקר ח"ורוה

 .רבעוניה ח"הדו חלקי שאר ואת  30.9.2015 ליום םהכספיי

 בחלק ראו הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדברהצהרות המנהלים ל

 .זה ח"דו של ישלישה

  פנימית אכיפה תוכנית    (ה) 

 . לשותפות הערך ניירות בתחום פנימית אכיפה תוכניתאימץ  הכללי השותף דירקטוריון

 

 (ציבורית מוגבלת בשותפות תאגידי ממשל( )5' מס) השותפויות פקודת תיקוןהחוק ל (ו)

 

 )להלן -2015ה "התשע (,5השותפויות )מס'  פקודת לתיקון ם החוקפורס 2015בפברואר  23 ביום

 להרחיב נועד אשר לפקודה, התיקון ברשומות פורסם 23.2.2015 לפקודה"( ביום התיקון"זה:  בסעיף

  .מוגבלת בשותפות התאגידי ממשלמנגנוני ה את

 כינסהובין היתר  הקיימים התאגידי הממשל הנדרשות בכללי ההתאמות את לבצענערכת  השותפות

ואת הדו"ח על  30.7.2015 מיום זימון, לפרטים ראו דו"ח בה נבחרו שני דחצים ומפקח אסיפה כללית 

ראו דו"ח  26.10.2015ת ביום ואסיפה נוספת שקיימה השותפו 24.8.2015תוצאות האסיפה מיום 

 .27.10.2015ואת הדו"ח על תוצאות האסיפה מיום  21.9.2015זימון מיום 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד .3

   ואמדן רזרבות המוכחות אומדנים חשבונאיים קריטיים )א(

 .2014"ח השנתי לשנת בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו)ב( 4 -ו( א)4לפרטים ראו סעיף 

 סקר עמיתים    )ב( 

 .2014( בדו"ח הדירקטוריון בחלק ב' של הדו"ח השנתי לשנת ג)4לפרטים ראו סעיף  

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן ()ג

 הכספיים. בדו"חות 6 לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ראו בביאור 

 

 ושאי המשרה וצוות העובדים כולו על עבודתם המסורההדירקטוריון מביע את הוקרתו להנהלת השותפות, נ

 .ותרומתם לקידום עסקי השותפות

 

 

 

 

 

 ותשע"ה חשווןב י"ז

  2015 נובמברב 29

 

 

 

___________________                         __________________ 

 ביגדור מעוזא            שמואל בקר        

 מנכ"ל                                יון             דירקטוריו"ר ה   
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 )בלתי מבוקר(

 2015 ספטמברב 30ליום 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 מידע כספי לתקופת ביניים 

 ר()בלתי מבוק

  2015 ספטמברב 30ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 עמוד 

 22 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  באלפי דולרים: -דוחות כספיים תמציתיים 

 23 דוח תמציתי על המצב הכספי

 24 דוח תמציתי על הפסד  

 24 דוח תמציתי על הפסד כולל אחר

 25 גירעון בהון() דוח תמציתי על השינויים בהון השותפות

 26-27 דוח תמציתי על תזרימי המזומנים

 28-39 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

  
 
 

 

 

 

 

 



 
 91451ירושלים 45192, ישראל, ת.ד  9777518הר חוצבים, ירושלים , 19בית בינת, הרטום  קסלמן וקסלמן,

 www.pwc.com/il,972-2-5418201+: , פקס972-2-5418200+טלפון:

 

 
 (1993) מוגבלת שותפות - נפט חיפושי עולם גבעות של לשותפים המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 
 

 מבוא
 

"(, המוגבלת השותפות: "להלן( )1993) מוגבלת שותפות - נפט חיפושי עולם גבעות של המצורף הכספי המידע את סקרנו
, הכולל האחר הפסדוה ההפסד על התמציתיים הדוחות ואת 2015 ספטמברב 30 ליום התמציתי המאזן את הכולל

 הדירקטוריון. תאריך באותו שהסתיימו חודשים השלושו תשעה של לתקופה המזומנים ותזרימי השותפות בהון השינויים
 אלו ביניים לתקופות כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים המוגבלת השותפות של הכללי השותף של וההנהלה
 לתקופות כספי מידע לעריכת אחראים הם וכן" ביניים לתקופות כספי דיווח" -IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

 מסקנה להביע היא אחריותנו. 1970 - ל"התש(, ומיידיים םתקופתיי דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי אלו ביניים
 .סקירתנו על בהתבסס אלו ביניים לתקופות כספי מידע על
 

 הסקירה היקף
 

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 עם בעיקר, מבירורים מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". תהיישו של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת

 מצומצמת הינה סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, והחשבונאיים הכספיים לעניינים האחראים אנשים
 ולנ מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה

 מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת מזוהים להיות  יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג
 .ביקורת של דעת חוות

 
 מסקנה

 
 הבחינות מכל, ערוך אינו ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס

 .IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם, המהותיות
 הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, סקירתנו על בהתבסס, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 תקופתיים דוחות) ערך ניירות תקנות של' ד פרק לפי הגילוי הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינו ל"הנ
 .1970 - ל"התש(, ומיידיים

 
 עניין שהדג

 
בדבר ספיקות משמעותיים  בדוחות הכספיים ב'1אנו מפנים את תשומת הלב לביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, 

בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים יכולתה של השותפות להמשיך ולפעול כעסק חי. ל באשר
 לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. תפותהשווההתחייבויות וסיווגם, שייתכן ותהיינה דרושות אם 

 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,ירושלים
 רואי חשבון 2015 בנובמבר 29

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 דוח תמציתי על המצב הכספי

 2015 ספטמברב 30ליום 
 בדצמבר 31 ספטמברב 30 

 2015 2014 2014 

 אלפי דולר אלפי דולר 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 
 נ  כ  ס  י  ם                

 נכסים שוטפים:
   

 1,076  1,900  760 מזומנים ושווי מזומנים
 1,780  2,512  1,697 פקדונות לזמן קצר

 1,211  822  383 מוגבלים בשימושפקדון משועבד ומזומנים 
 786  - 14 מכשיר פיננסי נגזר

    חייבים ויתרות חובה:
 675  1,202  668 לקוחות
 706  1,014  845 אחרים

 5,494  5,821  5,368 מלאי

 9,735  13,271  11,728 

    נכסים שאינם שוטפים:
 1,046  1,104 1,058 פקדונות לזמן ארוך

 - - 383 הלוואה לזמן ארוך לצד קשור
 4,092  4,123  3,473 רכוש קבוע

 5,695  5,788  5,345 נכסי נפט וגז 

 10,259 11,015  10,833 

 22,561  24,286 19,994 סך נכסים

 והון )בניכוי גירעון בהון(התחייבויות               
 התחייבויות שוטפות:

   

    זכאים ויתרות זכות:
 2,681  2,794  - של תעודות התחייבותחלויות שוטפות 
 - - 2,070 של הלוואה לזמן ארוך מצד קשורחלויות שוטפות 

 1,435  2,511  1,117 ספקים ונותני שירותים
 1,698  1,725  1,380 אחרים

 839  783  861 דמי מפעיל לשותף הכללי

 5,428  7,813  6,653 

    :התחייבויות שאינן שוטפות
 14,255  13,666  15,477 התחייבויות בגין תמלוגים לשותף הכללי

 2,092  2,920  - תעודות התחייבות
 - - 2,834 הלוואות לזמן ארוך מצדדים קשורים

 219  280  183 מעביד,נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 321  318  331 הפרשות   

 18,825  17,184  16,887 

 23,540  24,997  24,253 סך התחייבויות

    :ן בהון()גירעו הון השותפות
 84,314  84,299  84,314 השקעה בהון השותפות
 (93) (93) (93) קרן הון מהפרשי תרגום

 (85,200) (84,917) (88,480) הפסד נצבר

 (4,259) (711) (979) 

 22,561  24,286  19,994 סך התחייבויות והון

   

 ,שמואל בקר
 יו"ר דירקטוריון

 , אביגדור מעוז
 מנכ"ל

 דיש,אביעד או
 כספיםמנהל 

 2015בנובמבר  29תאריך אישור המידע הכספי לתקופת ביניים על ידי דירקטוריון החברה : 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 וההפסד הכולל האחר הפסדהדוח תמציתי על 

 2015 ספטמברב 30ביום  וחודשים שהסתיימ 3-וחודשים  9 לתקופות של
 
 

 

  
 שנה

 שהסתיימה
 31ביום  שהסתיימו החודשים 3 שהסתיימו החודשים 9 

 בדצמבר ספטמברב 30ביום  ספטמברב 30ביום  

 2015 2014 2015 2014 2014 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

 באלפי דולר 

 
 13,500  4,075  1,805 11,124  6,260 נפט ממכירת הכנסות

 (1,842) (459) (222) (1,526) (717) למדינה ששולמו תמלוגים בניכוי

 (3,034) (728) (367) (2,445) (1,222) הכללי לשותף שהופרשו תמלוגים בניכוי

 8,624  2,888  1,216 7,153  4,321 נטו הכנסות

      
      :והוצאות עלויות

 *1,930  *558 331 *1,466 1,170 (הפחתותו פחת ללא) הנפט הפקת עלות
 *691  *203 190 *504 587 עלות אחסון

 742  195  185 583  546 נפט נכסי והפחתות פחת
 14,214  2,710  1,215 13,096  3,063 נפט חיפושי הוצאות
 2,088  480  465 1,532  1,179 וכלליות הנהלה הוצאות

 (471) 217  58 217  157 אחרות (הכנסותהוצאות )

 6,702  17,398 2,444  4,363  19,194 

      

 (10,570) (1,475) (1,228) (10,245) (2,381) מפעולות הפסד

 653  440  191 453  281 מימון הכנסות

 (738) (223) (68) (529) (1,180) מימון הוצאות

 (85) 217  123 (76) (899) נטו - מימון (הוצאות) הכנסות

 (10,655) (1,258) (1,105) (10,321) (3,280) לתקופה הפסד

      

      - אחר כולל הפסד
 או לרווח מחדש יסווג לא אשר סעיף

      -להפסד
 סיום בשל בויותיהתחי של מחדש מדידות

 22  - - - - נטו, מעביד עובד יחסי

 (10,633) (1,258) (1,105) (10,321) (3,280) תקופהל הכולל ההפסד סך

 (0.0010) (0.00019) (0.0001) (0.00098) (0.00031) (דולריםב) השתתפות ליחידת בסיס הפסד

 צורךל משוקלל השתתפות יחידות מספר
 10,569,032  10,569,032 10,569,032 10,569,032 10,569,032 (באלפים) השתתפות ליחידת הפסד חישוב

 
 סווג מחדש *

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 )גירעון בהון( דוח תמציתי על השינויים בהון השותפות

 2015 ספטמברב 30ביום  וחודשים שהסתיימ 3-חודשים ו 9לתקופות של 
 
 

 

 השקעה בהון
 פסדה יתרת השותפות

קרן הון 
 תרגום ימהפרש

 
 סך ההון

 אלפי דולרים 

 

 (979) (93) (85,200) 84,314  )מבוקר( 2015בינואר   1יתרה ליום 
חודשים  תשעהתנועה במהלך התקופה של 

 2015 בספטמבר 30ביום שהסתיימו 
     - )בלתי מבוקר(

 (3,280)  (3,280)  לתקופה הפסד

 (4,259) (93) (88,480) 84,314 בלתי מבוקר() 2015 בספטמבר 30יתרה ליום  

 9,739 (93) (74,467) 84,299 )מבוקר( 2014בינואר  1יתרה ליום 
חודשים  תשעהתנועה במהלך התקופה של 

 2014 בספטמבר 30שהסתיימו ביום 
 :)בלתי מבוקר(

    

 חשבון על מס לתשלום התחייבות
 ההשתתפות יחידות מחזיקי

 (129)  (129) 

 (10,321)  (10,321)  לתקופה הפסד

)בלתי  2014  בספטמבר 30יתרה ליום  
 (711) (93) (84,917) 84,299 מבוקר(

 (3,154) (93) (87,375) 84,314 מבוקר(בלתי ) 2015ביולי  1יתרה ליום 
תנועה במהלך התקופה של שלושה חודשים 

 2015 בספטמבר 30ביום שהסתיימו 
     - )בלתי מבוקר(

 (1,105)  (1,105)  ופהלתק הפסד

 (3,259) (93) (88,480) 84,314 )בלתי מבוקר( 2015 בספטמבר 30יתרה ליום  

 647 (93) (83,559) 84,299 מבוקר(בלתי ) 2014ביולי  1יתרה ליום 
תנועה במהלך התקופה של שלושה חודשים 

 2014 בספטמבר 30שהסתיימו ביום 
 - )בלתי מבוקר(

    

 (100)  (100)  י יחידות השתתפותמיסים עבור מחזיק
 (1,258)  (1,258)  לתקופה הפסד

 (711) (93) (84,917) 84,299 )בלתי מבוקר( 2014 בספטמבר 30יתרה ליום  

 9,739  (93) (74,467) 84,299  )מבוקר( 2014בינואר  1יתרה ליום 
 תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 

 )מבוקר(: 2014בדצמבר  31
    

 (10,655)  (10,655)  סד לשנההפ
 22   22   רווח כולל אחר לשנה

התחייבויות לתשלום מס על חשבון מחזיקי 
 יחידות ההשתתפות

 
(100) 

 
(100) 

 15    15  ביטול הפרשה על עמלות ממימוש אופציות

 (979) (93) (85,200) 84,314  )מבוקר( 2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 

 רפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלההבאורים המצו
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 דוח תמציתי על תזרימי המזומנים

 2015 ספטמברב 30ביום  וחודשים שהסתיימ 3-חודשים ו 9לתקופות של  
 
 

 שהסתיימה שנה שהסתיימו החודשים 3 שהסתיימו החודשים 9 
 בדצמבר 31יום ב ספטמברב 30יום ב ספטמברב 30יום ב 

 2015 2014* 2015 2014* 2014* 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי) 

 באלפי דולר 

 
      :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (8,204) (532) (135) (8,086) (191) )ראה נספח א'( ששימשו לפעולות מזומנים נטו

 (671) (242) (163) (394) (314) ששולמה, נטוריבית 

 (8,875) (774) (298) (8,480) (505) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

של פקדונות בתאגידים  (הפקדהפרעון )
 (2,105) 1,941  (57) (1,635) (572) , נטובנקאיים

 1,912  917  654 1,058  1,470 פקדון לטובת פרעון הלוואה שחרור
     49 תמורה ממכירות רכוש קבוע

 (1,970) (934) (23) (1,794) (39) רכישת רכוש קבוע

     (388) מתן הלוואה לצד קשור

 שימשוש) שנבעו מפעילות מזומנים נטו
 (2,163) 1,924  574 (2,371) 520 השקעה  (פעילותל

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 7,072    7,072   קבלת הלוואה 
     5,306 מצד קשור לזמן ארוך קבלת הלוואה

 (1,241) (589) (487) (589) (5,319) לזמן ארוך מצד קשור הלוואה פרעון
   (320)  (320) מצד קשור לזמן קצר הלוואה פרעון

 15      תקבול ממימוש אופציות בשנים שעברו

)ששימשו מפעילות  מזומנים נטו שנבעו
 5,846  (589) (807) 6,483  (333) מימון לפעילות(

      
 (5,192) 561  (529) (4,368) (316) גידול )קיטון( במזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
 6,268  1,339  1,289 6,268  1,076 התקופה

 1,076  1,900  760 1,900  760 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר התקופה

 

 
 סווג מחדש *
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 דוח תמציתי על תזרימי המזומנים

 2015 בספטמבר 30ביום  וחודשים שהסתיימ 3-חודשים ו 9לתקופות של  
 
 

 שהסתיימה שנה שהסתיימו החודשים 3 שהסתיימו החודשים 9  
 בדצמבר 31יום ב ספטמברב 30יום ב ספטמברב 30 ביום  

  2015 2014* 2015 2014* 2014* 

 (מבוקר) (מבוקר בלתי)  

 דולר באלפי  

 
      :לפעולות ששימשו נטו מזומנים( א(

 (10,655) (1,258) (1,105) (10,321) (3,280) לתקופה הפסד

      :בגין התאמות
 1,122  292  315 822  939 והפחתות פחת

 3,034  728  367 2,445  1,222 הפרשה לתמלוגים לשותף הכללי
, התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד

 (28) (6) (6) 11  (36) נטו
 12  3  3 9  10 הפרשות

 671  236  163 377  314  , נטוהוצאות ריבית
שינוי בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים 

 (756)  46  179 נגזרים
 (761) (570)  (207) (472) (19) הכנסות מהפרשי שער

הפסד מפדיון מוקדם של תעודות 
      167 התחייבות

  217  217  32 הון הפסד

 2,808  3,409 681  900  3,294 

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות תפעוליים
   79  894 תמורה ממימוש מכשיר פיננסי נגזר

 (192)    (139) רכישה של מכשיר פיננסי נגזר
      בחייבים ויתרות  חובה :דול( )גי קיטון

 1,057  467  71 530  7 לקוחות
 2,114  1,182  (42) 1,644  19 אחרים

      בזכאים ויתרות זכות:  קיטון
 (3,494) (1,540) 288 (2,418) (318) ספקים ונותני שרותים

 (379) (45) (133) (381) (318) אחרים
 299  (40) 22 243  22 כללילשותף ה בדמי מפעיל )קיטון( גידול

 (248) (198) 4 (792) 114 במלאי (גידולקיטון )

 281 (1,174) 289 (174) (843) 

 (8,204) (532) (135) (8,086) (191) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

      
      -)ב( פעילות שאינה כרוכה בזרימת מזומנים 

     320  שהוזרמה ישירות לספקצד קשור מהלוואה 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 2015 ספטמברב 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 

 כללי:  - 1באור 
 

( נוסדה "המוגבלת השותפות"או  "השותפות"( ) להלן: 1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט  .א
בין גבעות עולם נפט בע"מ )השותף הכללי(  1993ביוני  8על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בתאריך 

( בע"מ )הנאמן והשותף המוגבל(. ההסכם תוקן מעת לעת )התיקון 1993לבין גבעות עולם נאמנויות )
י לפ 1993באוגוסט  29(. השותפות המוגבלת נרשמה ביום 2007בספטמבר  17האחרון נעשה ביום 

 .1975-פקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה
 

, ההפסד הנצבר של השותפות מסתכם לסך 2015 ספטמברב 30כפי שמשתקף בדוחות הכספיים ליום  .ב
מסתכם לסך  שהסתיימו באותו תאריך חודשים  תשעהתקופה של אלפי דולר, וההפסד ל 88,480 -של  כ 

 אלפי דולר. 3,280 -כשל 
, המבוססת על אומדן ההכנסות נים שגובשה על ידי הנהלת השותפותמזומבהתאם לתחזית תזרימי ה

העתידיות ומביאה בחשבון את אומדן השותפות באשר לקצב ההוצאות הצפוי, בהתחשב ביתרת 
של  בלוח הסילוקין העתידי, ובהתחשב 2015 ספטמברב 30המזומנים המצויים בידי השותפות ביום 

 תשלומי ההלוואה העתידיים. כל השותפות לפרוע אתאין ביכולת  ,ההלוואה מנאות דקלים
באשר ליכולת השותפות להמשיך ולפעול כעסק חי. בדוחות  ות משמעותייםגורמים אלו מעוררים ספק

הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן ותהיינה דרושות אם 
 .חיהשותפות לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק 

 
ניהולה השוטף של השותפות המוגבלת הינו על ידי השותף הכללי, גבעות עולם נפט בע"מ. כתובת המשרד  .ג

 .שהם, 9השקד של השותפות היא רחוב  הרשום
 

בידי הנאמן והשותף המוגבל זכויות שונות בשותפות המוגבלת, מכח הסכם נאמנות, והוא משמש כנאמן  .ד
הכל  - דוד איידלברגההשתתפות וזאת תחת פיקוחו של המפקח עו"ד בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות 

 בהתאם לתנאי הסכם הנאמנות.
 

השותפות משתתפת בפעולות חיפושי נפט וגז במסגרת זכויות ברשיונות חיפושי נפט וגז. ענף חיפושי  .ה
 הנפט והגז מתאפיין בחוסר ודאות לגבי היקף המאגרים, קשיי הפקה ומחירי הנפט והגז. 

 
 מפורטים נכסי הנפט של השותפות נכון ליום אישור הדוחות הכספיים: להלן .ו

 
  שם שטח הזכות חלקה של
 סוג הזכות הזכות )בקמ"ר( בתוקף עד השותפות

     
 חזקה I/11חזקה ראש העין  243 1.4.2032 99%

     
 )ד( להלן. 4באור  לפרטים לגבי רשיון מכבי ראה* 

 
להפקה  6על מנת להביא את קידוח מגד  6המשך הפעולות בקידוח מגד רך לצולגיוס  נערךשותף הכללי ה .ז

לאור העובדה שגיוס זה אינו מובטח, לא ניתן להבטיח את ביצוע . המשך פיתוח שדה מגד, בס"דמסחרית ול
 ב להלן.3)א(4ראו באור קבלת הלוואה מצד קשור תוכניותיה של השותפות. לפרטים על גיוס הון בדרך של 

 
אגורה )לאחר  1הושעה המסחר ביחידות ההשתתפות של השותפות בשל עילת  28.12.2014ביום  .ח

 אגורה(. 1ימים במחיר של  15שנסחרה במשך 

 

 -פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( תש''ל  2014במרס  10ביום  .ט
מה(. יצויין כי בהתאם להוראות התיקון, בדבר הקלות לתאגידים קטנים )ה"תקנות" וה"תיקון", בהתא 1970

אימץ דירקטוריון השותפות את ההקלות  2015בינואר  8השותפות הנה תאגיד קטן כמשמעו בתיקון. ביום 
 .2014המפורטות בתיקון החל בדוח התקופתי לשנת 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 יתיים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמצ

 )המשך( 2015 ספטמברב 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 
 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים: - 2באור 

 
 תשעהולתקופת הביניים של  2015 ספטמברב 30המידע הכספי התמציתי של השותפות ליום  .א

התאם המידע הכספי לתקופת הביניים( נערך ב -החודשים שהסתיימו באותו תאריך )להלן  ושלושה
וכולל את (, IAS 34 -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  34לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לפרק ד' של תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, 
המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים . 1970-התש"ל

. יש לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות דוחות כספיים שנתיים במסגרת
והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר מצייתים לתקני הדיווח הכספי  2014הכספיים השנתיים לשנת 

( שהם תקנים ופרשנויות אשר International Financial Reporting Standardsהבינלאומיים )
 International Accounting Standardsד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות )פורסמו על ידי המוס

Board תקני ה -( )להלן-IFRS וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש בהתאם לתקנות ניירות ערך )
 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 אומדנים .ב
 

וכן דורשת שימוש  עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת השותפות להפעיל שיקול דעת
באומדנים חשבונאיים והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של השותפות ועל 
סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות 

 מאומדנים אלה.
( אשר significantמשמעותיים )בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת ה

הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של השותפות ואי הודאות הכרוכה במקורות 
המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של השותפות לשנה 

 .2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
 

המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם  עיקרי
 . 2014עקביים עם אלה ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים של השותפות לשנת 

  IFRSלתקני  מסויימים תיקונים  2014שנתל השותפות של השנתיים הכספיים בדוחות שפורט כפי
 ליישומם , אולם2015בינואר  1 -ב המתחילות חשבונאיות תקופות עבור ומחייבים תוקףל נכנסו קיימים

 .השותפות של )השוואה מספרי לרבות(ביניים  לתקופת הכספי המידע על מהותית השפעה אין לראשונה
 ותיקונים חדשים IFRS תקני פורטו 2014 תלשנ השותפות של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת

 .המוקדם ביישומם בחרה לא השותפות ואשר בתוקף אינם עדיין אשר נוספים קיימים IFRS לתקני
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
 

פועלת  בה העיקרית הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
 )דולר""ה-להלן( ב "ארה של בדולר מוצגים הכספיים הדוחות הפעילות"(. "מטבע - להלן (השותפות

 .השותפות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 )המשך( 2015 ספטמברב 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 פעילות השותפות המוגבלת: - 4באור 
 

 ין:פעילות חיפוש ופיתוח בשטח חזקת ראש הע א.
 

 כללי (1
 

, אשר I/11עיקר פעילותה של השותפות הינה בפיתוח שדה הנפט מגד שבחזקת ראש העין 
,  הקידוח האופקי 4, מגד 3, מגד 2בשטחו בוצעו על ידה בעבר מספר קידוחים )קידוחי מגד 

קיבלה השותפות שטר חזקה בשטח הרשיון.  2004(. בחודש אפריל 5וקידוח מגד  4מגד 
חזקה, מהווה חלק ממבנה מגד שבחלקו מצויה על פי ממצאי השותפות השטח, נשוא ה

תגלית כמשמעותה בחוק הנפט אשר הוכרה על ידי הממונה על ענייני הנפט )להלן: 
 (. "הממונה"

 
 6קידוח מגד  (2
 

 2014בפברואר  4והסתיים ביום  2013ביוני  20החל ביום  6שלב הקידוח בבאר מגד 
 מטרים.  4,754 העומק הסופי של הבאר הינו

בחודש . על מנת להביאה להפקה 6להשלמת באר מגד  פועלת השותפותנכון למועד הדו"ח 
)להלן: "החברה"( על  RISING OIL PTE LTDהשותפות סיכמה עם חברת  , 2015מאי 

שילמה  2015)בחודש יוני  מתן שירותי ייעוץ בתקופה של ששת החודשים הקרובים
אלף דולר באמצעות  320התאם להסכם הייעוץ בסך השותפות את תשלום המקדמה ב

הלוואה מזכה שהועמדה מבעל שליטה לאחר שהדירקטור טוביה לוסקין סרב לחתום על 
לקראת סיום תקופת הסכם הייעוץ השותפות מנהלת מגעים עם החברה לחתימה . התשלום(

. השותפותעל הסכם חדש במהלכו תוכל החברה לבצע גם פעולות אופרציה בנכסי הנפט של 
התקבלה החלטה בדירקטוריון השותף הכללי לאשר את ביצוע הפתרונות  11.8.2015ביום 

וכן לביצוע מבחני הפקה  6שהוצגו על ידי מומחי החברה לבעיית אובדן הלחץ בבאר מגד 
מיליון  1.2-בהתאם ללו"ז ועלות מעודכנים שהציגה החברה לדירקטוריון הופחתו העלויות לכ

דצמבר צפוי להתבצע במהלך חודש  6לתיקון בעיית אובדן הלחץ בבאר מגד הניסיון  .דולר
עים יבמהלך כנס המשק. 2016ברבעון הראשון ומבחני ההפקה צפויים להתבצע  2015

כי בכוונתו לעשות את מירב נכ"ל השותפות ציין מ 18.6.2015שקיימה השותפות ביום 
לפנות ממקורות חיצוניים ומבלי  6 המאמצים לגייס את ההון הנדרש לביצוע המבחנים במגד

   , ובכפוף להשגת המימון הנדרש לביצוע התוכנית.הוןלבעלי היחידות בבקשה לגיוס 
התקבל מכתב מהממונה על ענייני הנפט. במכתב  2.11.2015לאחר תאריך המאזן, ביום 

   -האמור מציין הממונה, בין היתר, כי:
( 3)א( ) 55ברצוני להפנותך לסעיף  "רשמתי בפני את תכנית העבודה אשר הוגשה.

 .1952-לחוק הנפט תשי"ב
 קיים בחזקה רק קידוח מפיק אחד. 2002מאז קבלת החזקה באפריל 

לחוק,  "בעל היתר מוקדם ובעל זכות  75אבקש להסב את תשומת ליבך לסעיף 
נפט חייבים להבטיח שכל פעולה הכרוכה בהיתר המוקדם או בזכות הנפט תיעשה 

 יה"  האם קידוח מפיק אחד הינו שקידה ראויה?"בשקידה ראו
 

לחוק הנפט המוזכר במכתב הממונה עוסק בסמכות  55השותפות מבקשת להבהיר כי סעיף 
הממונה לבטל זכות נפט. יחד עם זאת, למיטב הבנת השותפות, מכתב זה אינו מהווה 

ה מקצב התראה על ביטול זכות נפט אך הוא מביע את חוסר שביעות הרצון של הממונ
 הפיתוח של שדה מגד.
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 :)המשך( פעילות השותפות המוגבלת - 4באור 
 
 
 

ולביצוע  6ובדן הלחץ בבאר מגד בכוונת השותפות להמשיך ולפעול לקידום פתרון בעיית א
 מבחני הפקה בבאר ולפתח את שדה מגד לטובת בעלי היחידות ולטובת מדינת ישראל.   

    
 מימון (3
 

במסגרת ההיערכות הכוללת לפיתוח שדה מגד )תוכניות השותף הכללי לטווח הקרוב כוללות 
ת וביצוע קידוח והשלמת הבאר להפקה מסחרי 6בקידוח מגד  הפקה מבחניתיקון וביצוע 
( נבחנות על ידי השותף הכללי, בין היתר, האפשרויות העומדות בפני השותפות 8מגד 

. לאור העובדה שגיוס זה תהאופטימאלילהשלמת המימון הנדרש לפיתוח שדה מגד בצורה 
  אינו מובטח, לא ניתן להבטיח את ביצוע תוכניותיה של השותפות.

צמצום ההוצאות והגדלת ההכנסות ביצעה השותפות יצויין כי כחלק מפעילות השותפות ל
שהביאה לשיפור של  5פעולה להגדלת המשנק בראש הבאר מגד  2015בחודש ספטמבר 

 בקצב ההפקה היומי מהבאר.  25% -כ
 
 התחייבות תעודות .א

 
אישר דירקטוריון השותף הכללי להנפיק בהנפקה פרטית לעשרים ושניים  13.4.14ביום 

מליון ש"ח ערך נקוב תעודות התחייבות של השותפות )סדרה  25משקיעים סדרה של 
ש"ח ערך נקוב כל אחת  )להלן: "תעודות ההתחייבות"(.  1א( רשומות על שם, בנות 

 24,312,500מליון ש"ח, ובניכוי עמלות עומדת על  25תמורת ההנפקה הינה בסך של 
 ש"ח.

 
 :תההתחייבו תעודות פרעון לשם שליטה מבעל שהתקבלה הלוואה .ב
 

 ידי על הלוואה לקבלת עסקה הכללי השותף דירקטוריון אישר 11.3.2015 ביום (1
מלון נאות דקלים בע"מ )להלן: "נאות מ"ח ש 20,000,000 בסך השותפות

דוד, -דוד ואיתן בן-דוד, עודד בן-דקלים"(, חברה פרטית בשליטת ה"ה נגה בן
 מטרת"העסקה"(.  שהינם מבעלי השליטה בשותף הכללי )להלן: "ההלוואה" או

 מלא מוקדם פדיון ביצוע לצורך לשמש הינה השליטה מבעלי החדשה ההלוואה
 (31.3.2015)תעודות ההתחייבות נפרעו ביום  הקיימות ההתחייבות תעודות של

  ולהימנע ממצב של עילה לפרעון מוקדם של תעודות ההתחייבויות.
תנאי ההלוואה המקורית יהיו מבוססים על  ההלוואה הצדדים הוסכם כי תנאי בין

כפי שנקבעו בשטר הנאמנות, למעט התנאים המפורטים להלן, אשר יחולו ביחס 
להלוואה בתנאים המטיבים עם השותפות, חלף התנאים הקבועים בשטר 

 הנאמנות. 
 

 :מוקדם לפדיון וזכות ריבית, קרן
 

 . 8.25% של בשיעור שנתית ריבית תישא ההלוואה .א
תשלומים חודשיים שווים. הריבית בגין היתרה  32-ההלוואה תיפרע ב קרן .ב

 ההלוואה קרן. חודש מדי תשולם ההלוואה קרן של מסולקת הבלתי 
 לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.  והן ח"בש יהיו בגינה והריבית

תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרוע את  השותפות .ג
לתשלום נוסף כלשהו בגין הפירעון  ההלוואה בפירעון מוקדם מבלי שתידרש

 המוקדם. 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 :)המשך( פעילות השותפות המוגבלת - 4באור 
 

 

 : הללו יננסיותהפ בהתניות לעמוד התחייבה השותפות(2
 
 הון עצמי מתואם מינימאלי .א

ההון העצמי המתואם )ההון העצמי בתוספת התמלוגים לשותף הכללי( של השותפות לא יפחת מסך של 
מיליון דולר. מובהר כי במקרה בו לא תעמוד השותפות בהתחייבות זאת ולא תיקנה את האמור  שישה

 ילה להעמדה לפירעון מיידי. במשך תקופה רצופה בת שני רבעונים, יהווה הדבר ע
 
 יחס הון עצמי מתואם לסך מאזן .ב

 . 25% -היחס בין ההון העצמי המתואם לבין סך המאזן של השותפות לא יפחת מ
 
 חס מכירהי .ג

היחס בין ערך המכירה נטו )סכום החשבוניות שהוציאה השותפות בגין מכירת נפט בחודש הרלוונטי, כפול 
וי בגין תעודות ההתחייבות )קרן וריבית(, כשהוא מחולק לשלוש, לא ( לבין התשלום הרבעוני הצפ58%

 .1.3 -יפחת מ
 
 יחס כיסוי .ד

ן וריבית( לא היחס בין תזרים ההכנסות נטו לבין התשלום הרבעוני הצפוי בגין תעודות ההתחייבות )קר
 בניכוי: ,5"תזרים הכנסות נטו" משמעו הכנסות השותפות הרבעוניות ממכירת נפט ממגד . 1.3יפחת מ 

 תמלוגים ששולמו למדינה בגין אותו רבעון;  (1)
 ( תמלוגים ששולמו בפועל לשותף הכללי בגין אותו רבעון;2)
 ( עלות הפקת הנפט בגינו התקבלו ההכנסות האמורות 3)
 ( הוצאות הנהלה וכלליות בגין אותו רבעון.4)
 

 :הכללי לשותף( דקלים נאות) המלווה בין הקשר(3
 

דוד, עודד בן דוד ואיתן -ד כאמור על ידי נאות דקלים, חברה פרטית בשליטת ה"ה נוגה בןתועמ ההלוואה
בן דוד )שלושת האחרונים הינם אחים(. מר נגה בן דוד הינו דירקטור בשותף הכללי, ומר עודד בן דוד 

 הינו דירקטור חליף של מר נוגה בן דוד. 
כללי, מכוח אחזקותיהם במניות חברת נפט ב.ד. בני משפחת בן דוד הנ"ל הינם מבעלי השליטה בשותף ה

ממניות השותף  73.3% -ממניות חברת ראש העין חיפושי נפט בע"מ המחזיקה כ 46%בע"מ המחזיקה 
 הכללי. 

 
את אותם  נאות דקליםהשותפות לטובת  רשמהההלוואה כבטחון למילוי מלא ומדויק של כל תנאי 

 . הקיימים בשטר הנאמנותשעבודים ה
 

הינן עילות המקובלות בשטרי והקבועות בשטר הנאמנות הינן אותן העילות להעמדה לפירעון מיידי  העילות
 תעודות התחייבות. 

 

  השותפות קיבלה את אישור המפקח ואת אישור רשות המיסים להלוואה.
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ציתיים ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמ

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 :)המשך( פעילות השותפות המוגבלת - 4באור 
 
 
 ןבשל הירידה החדה במחירי הנפט ונוכח הצרכים הכספיים של השותפות החליט דירקטוריו .ג

שכל אחד מהדירקטורים או מי מטעמו ירכוש בעסקה מחוץ  2014השותף הכללי בחודש דצמבר 
 ₪ 1,117,000עד לסכום כולל של ה כמות של יחידות השתתפות של השותפות מהשותף הכללי לבורס

ובמחיר של אגורה אחת ליחידה. נגה בן דוד )דירקטור בשותף הכללי(, ואיתן בן דוד )אח של נגה ובעל 
מניות בנפט בן דוד בע"מ המחזיקה בשרשור במניות בשותף הכללי(, רכשו את חלקו של נגה וחלקם 

 מזכה השהתקבל כתוצאה מהמכירה הועמד כהלוואהאמור הדירקטורים הנוספים. הסכום  של
לאחר  בתנאי ריבית רעיונית.ו 10.11.2016בעשרה תשלומים חודשיים החל מיום לפרעון לשותפות 

 יחידות כל את קיבל דירקטוריון השותף הכללי החלטה למכור 25.10.2015תאריך המאזן, ביום 
 כהלוואה המכירה תמורת את ולהעמיד( יחידות 356,929,067) הכללי השותף שבבעלות ההשתתפות

 לשדר מנת על. היחידות לרכישת הצעות להציע מוזמנים מניות ובעל דירקטור כל. לשותפות מזכה
בחודש ) דוד בן ע"י משפחת ולא ובמידה הקיימים היחידות מבעלי יהיה הרוכש ההון לשוק במניה אמון

וועדת קיבלו שלא התקבלו הצעות לרכישת היחידות מקרב בעלי היחידות  ולאחר 2015נובמבר 
את מכירת היחידות למשפחת בן דוד או לאשר , למען הזהירות, והדירקטוריון החלטה נוספתהביקורת 

 האפשרי בהקדם היחידות מכירת על אחראי להיות ל"המנכ את להסמיך הוחלט כן כמו. (מי מטעמה
 לכל אגורה 1 של מסכום יפחת לא המכירה שסכום ובתנאי ים/הרוכש עם שיסכם המיטבי ובסכום
בשל סירוב של  נכון למועד חתימת הדו"ח טרם נמכרו היחידות בהתאם להחלטה זו .השתתפות יחידת

 .מר לוסקין לחתום על ההוראה הבנקאית לביצוע המכירה
ורך תשלום המקדמה לצ ( לעיל על הלוואה נוספת שהתקבלה מבעל שליטה2כמו כן ראו בבאור א)

 .הלוואה זו נפרעה במלואה במהלך הרבעון .RISING OIL יעוץ שנחתם עם חברתיבהתאם להסכם ה
נאותה חברת בשל קשיי תזרים של השותפות הנובעים מקושי לבצע פרעון מקביל של שתי ההלוואות 

וותר על ריבית ול 31.3.2015מיום  נאות דקלים לתת לשותפות גרייס של כחודשיים בפרעון ההלוואה
 הפיגורים בגין תקופה זו. 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

  ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(

 :)המשך( פעילות השותפות המוגבלת - 4באור 
 

 הסכם למכירת הנפט ב.
 

 .31.12.2017 ליום עד בתוקף ההסכם. המופק הנפט למכירת הסכם על חתמה השותפות
 פוטנציאליים רוכשים ישנם הכללי השותף הערכת למיטב אך אחד ללקוח נפט מוכרת השותפות

 לקוח עם רכישה בהסכם להתקשרות עד מוגבלת זה בלקוח שהתלות כך, המופק לנפט נוספים
 הקבועים והתנאים למחירים בהתאם 6 ממגד שיופק הנפט את לרכוש ראשונים זכות לרוכש. אחר

 .יום 60 של מראש בהודעה קלנדארית שנה כל בסוף ההסכם את לסיים יוכל צד כל. בהסכם
 

 תשלומי תמלוגים ג.
 

התמלוגים משולמים למדינת ישראל, בנוסף מבוצעת הפרשה בספרים בגין תמלוגים שישולמו 
 קה. לשותף הכללי בעתיד. התמלוגים מחושבים לפי אחוז מההפ

מתפוקת הנפט  20.455%על פי הסכם השותפות המוגבלת זכאי השותף הכללי לתמלוג על בשיעור 
 על פי הבאר.

התחייב השותף הכללי להמנע מלמשוך את הכספים המגיעים לו  5.6.06באסיפה הכללית מיום 
כתמלוגים עד שסכום הרווחים שיחולקו לבעלי היחידות יגיע לסכום החזר ההשקעה כהגדרתו 

 בהסכם השותפות. 
 

 רשיון מכבי ד.
 

 שנים. הוא משתרע על שטח של 3לתקופה של  2006רשיון מכבי התקבל בחודש יוני 
 קמ"ר.  110 -כ 

המליצה המועצה לשר להוסיף חלק משטח  15.1.2013בישיבת מועצת הנפט שהתקיימה ביום 
כמו כן, לשם עמידה לחוק הנפט.  49 –ו  48רישיון מכבי לחזקת ראש העין בהתאם לסעיפים 
לגרוע שטח בגודל דומה מחזקת ראש העין.   במגבלות השטח הקבועות בחוק, ממליצה המועצה

בהתאם   השטח שעליו הומלץ כי יתווסף לחזקת ראש העין, הינו שטח שהומלץ מבחינה גיאולוגית
 (.פותהשותלעמדת גורמי המקצוע והוועדה המקצועית )ולא כל השטח שהתבקש מלכתחילה על ידי 

 השותפות טרם קיבלה את החלטת השר בעניין ואת היקף השטחים שיוחלפו כאמור.
 התקבל מכתב מאת הממונה על ענייני הנפט בו נכתב כדלקמן: 9.12.2014ביום 

 
 ".15/6/2013ביום  פקע הרישיון. 330מכבי" /" רישיון  של פקיעתו על להודיע "הריני      

 
פות הינה כי, בקשתם להחלפת שטחים שאושרה עקרונית על עמדת השותף הכללי והנהלת השות

ידי מועצת הנפט אמורה להיות מאושרת על ידי השר. בכוונת השותפות לפעול יחד עם המפעיל, ככל 
 שימונה, מול הממונה לקבלת האישור האמור.

 

  הסכם קידוחים .ה
 

 .S.C בשם  הברומני הרשומה קידוחים חתמה השותפות על הסכם עם חברת 23.9.2012ביום 
DAFORA GROUP S.A. עם אופציה לקידוחים נוספים(.  6לקידוח באר מגד  "הקבלן"(  -)להלן(

השותף הכללי חתם על תיקון להסכם )שיעמוד בתוקף עד לסוף שנת  6לאחר סיום קידוח מגד 
( לפיו הופחתו באופן משמעותי תעריפי התשלום בגין תקופות ההשבתה של מגדל הקידוח. 2014

. דש ינואר שולם התעריף המופחת האמור. בחודש פברואר לא שולם כל תשלום בהסכמת הקבלןבחו
יסתיים הסכם  31.3.2015כי ביום  הקבלןהשותפות קיבלה הודעה חד צדדית מ 31.3.2015ביום 

ימים תשלם השותפות  7קבלן כי בתוך ה. כמו כן דרש 23.9.2012הקידוח שנחתם בין הצדדים ביום 
אלפי דולר וכן תשלום בגין  950( בסכום של demobilizationרת מגדל הקידוח )את עלות החז

 .2015תקופת ההמתנה עבור חודש מרץ 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים 

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 )המשך(: תפות המוגבלתהשופעילות  - 4באור 

השותפות הודיעה כי איננה מקבלת את עמדתו של קבלן הקידוח וכי בכוונתה לבחון ביחד עם יועציה 
המשפטיים את תוקף הודעתו. כמו כן יצוין כי בהתאם להסכם שנחתם בין הצדדים בחודש פברואר 

הפעילות בקידוחי מגד  סוכם כי הצדדים ינהלו מו"מ, בתום לב, על תוכניות השותפות להמשך 2015
ועל הארכת הסכם הקידוח לשנה או יותר. השותפות הופתעה לקבל את הודעת קבלן  8ומגד  6

הקידוח ללא שהתקיים למעשה כל מו"מ בין הצדדים. כמו כן השותפות אינה מקבלת את דרישת 
ור חודש קבלן הקידוח באשר לתשלומים בגין החזרת מגדל הקידוח ובגין תשלום תקופת ההמתנה עב

 RISING OIL מאז קבלת דרישת התשלום השותפות בסיוע אנשי המקצוע מחברת. 2015מרץ 
ניהלה מגעים עם קבלן הקידוח  בנסיון לפתור את חילוקי הדעות האמורים במהלך תקופה זו שילמה 

אלף דולר לדאפורה כאשר  120שילמה השותפות "דמי רצינות" בסך  28.5.2015ביום השותפות 
סכום זה יופחת מכל תשלום עתידי לדאפורה בין אם יוחלט על החזרת המגדל או על המשך  סוכם כי

אישר דירקטוריון השותף הכללי  8.11.2015לאחר תאריך המאזן, ביום  .פעילות הקידוח עם דאפורה
תיקון להסכם הקידוח עם דאפורה לפיו הופחתו משמעותית התשלומים בגין תקופת ההשבתה של 

בהתאם לתיקון להסכם השותפות תשלם  2016ועד מרץ  2015ממרץ החל קאטיבית המגדל )רטרוא
בגין החזרת  (,2015אלף דולר, בשלב זה, בגין תקופת ההמתנה עד חודש אוקטובר  320סך של 

המגדל )ככל והשותפות תקבל החלטה לבצע זאת(, התעריף היומי לתקופות הקידוחים ושאר 
 )תעריפים מופחתים אלו יהיו בתוקף לשני הקידוחים הבאים(.  התעריפים המוזכרים בהסכם הקידוח 

יצויין כי בתקופה זו נודע לשותפות כי אחת החברות בקבוצת דאפורה ברומניה )לא החברה מולה 
נחתם הסכם הקידוח עם השותפות( החלה בהליכי חדלות פרעון. במועד חתימת הדוחות אין 

ה על יכולתה של חברת דאפורה שמולה נחתם לשותפות ידיעה האם להליכים אלו תהיה השלכ
 הסכם הקידוח, לקיים ולבצע את התחייבותיה בהתאם להסכם הקידוח.  

 הבהרה בעניין דמי המפעיל ו.
השותף הכללי מבקש לציין כי ההגדרה בהסכם השותפות המוגבלת )להלן: "ההסכם"( של "דמי 

ט" יוצרת, למיטב הבנת השותף הכללי, מההוצאות בגין פעולות חיפושי נפ 7.5%בשיעור של  מפעיל
אי בהירויות בקביעת דמי המפעיל שישולמו בגין כל פעולה. הקביעה של דמי המפעיל תדרוש  קשייםו

סיווג שלכל פעולה הנעשית. השותף הכללי יידרש לקבוע לגבי כל פעולה האם מדובר בפעולת 
הגדרה של המונח "פעולות "חיפושי נפט" כמשמעותה בהסכם. בהסכם השותפות המוגבלת אין 

 -להסכם קובע כי: "מונחים שהוגדרו בחוק הנפט, תשי"ב  2.2.1חיפושי נפט" יחד עם זאת סעיף 
, תהיה משמעותם בהסכם זה כהגדרתם בחוק האמור. מונחים המקובלים בעסקי חיפושי נפט 1952

 וגז יפורשו כמשמעותם המקובלת."
 הינה:ההגדרה בחוק הנפט של המונח "חיפוש נפט" 

  -"חיפוש נפט" פירושו 
   -קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גדלו או גבולותיו של שדה נפט )להלן  (1

 קדיחת נסיון(;
כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים  ( 2

 ות בלבד;ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגי
בהתאם להגדרות האמורות, השותף הכללי זכאי לדמי מפעיל על פעולות חיפוש נפט לרבות קדיחות 

 פעולות שאינןנסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גדלו או לקביעת גבולות שדה הנפט, בעוד על 
"חיפוש" )לרבות עונות להגדרות אלו ייתכן ואינו זכאי לדמי מפעיל. הסיווגים של פעולות אם כפעולות 

קביעת גבולות( או כפעולות שהינן, בגדר פעולות "פיתוח" או "הערכה" עשויים להיות לא ברורים 
דיים. עוד יצוין, כי מבדיקה ראשונית שעשה דירקטוריון השותף הכללי, עולה כי ההגדרות של 

ת. כמו כן, חלק הסיווגים הללו בתעשיית הנפט אינן אחידות ובחלק מהסיווגים ישנה חפיפה וכפילו
 מהפעולות עשויות ליפול למספר סיווגים במקביל, דבר העשוי להקשות על קביעת דמי המפעיל. 

הודיע השותף הכללי כי יסכים לתיקון הסכם השותפות  2010במרץ  2באסיפה הכללית מיום 
בחזקת המוגבלת  לפיו יחול שינוי בדמי המפעיל של השותף הכללי לגבי הקידוחים הבאים שיתבצעו 

ראש העין או ברשיון מכבי ושהינם קידוחי פיתוח או קידוחים לקביעת גבולות שדה הנפט ואשר לפיו 
. 4.5%בחלופה שלפיה דמי המפעיל נקבעים כאחוז מההוצאות לא יעלה שיעור דמי המפעיל על 

הצעת החלטה כאמור טרם אושרה על ידי האסיפה הכללית. בעקבות ייעוץ משפטי שקיבל השותף 
ללי ולאור אי הבהירות האמורה החליט השותף הכללי כי בשלב זה, ועד להסדרת הנושא במו"מ הכ

דולר בחודש בלבד.  22,000או בדרך אחרת מול השותף המוגבל דמי המפעיל שישולמו יעמדו על 
השלמת השותפות מבצעת הפרשה חשבונאית בדוחות הכספיים )ללא תשלום בפועל,כאמור( בגין 

 האמורים.  4.5%בה דמי המפעיל בגו
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 )המשך( 2015 ספטמברב 30ליום 
 )בלתי מבוקרים(

 
 

 )המשך(: פעילות השותפות המוגבלת - 4באור 
 

 ון פעילותו השוטפתהלוואה שהעמידה השותפות לכיסוי הלוואת בנקאיות של הנאמן ולמימ ז.
 

 ש"ח 1,300,000  -לנאמן )סך של ש"ח 1,430,000העמידה השותפות הלוואה בסך  2015בחודש יוני 
שימש לצורך מימון פעילותו השוטפת  ש"ח 130,000שימש לפרעון הלוואות בנקאיות של הנאמן וסך של 

ון השותף הכללי העמדת אישר דירקטורי (2015)בחודש אוקטובר  לאחר תאריך המאזן,של הנאמן(. 
 .₪אלף  150הלוואה נוספת לנאמן )באותם תנאים( בסך של 

 
)י( לפקודת מס הכנסה, כפי 3שיעור הריבית יקבע בהתאם לחובת תשלום ריבית רעיונית בהתאם לסעיף 

 שתחול במועדים השונים בתקופת ההלוואה.  
 
 דם מבין המועדים הבאים:תחייב לפרוע את קרן ההלוואה בתשלום אחד במועד המוקה נאמןה

 גיוס הון מבעלי היחידות.    א.

 חלוקת רווחים שתבצע השותפות.    ב.
 .נאמןיגיעו כספים בדרכים אחרות לידי הכל מועד אחר שבהם     ג.
 כל שינוי חקיקה או הוראה שיפוטית שתאפשר את פרעון ההלוואה. ד.
 

נאמן חראי לכך כי במידה ולא יעלה בידי ההשותף הכללי נתן את הסכמתו להלוואה והסכים להיות א
מכספי השותפות יחשב  נאמןלגייס הון נוסף בסכום מספיק להחזר ההלוואות ואם מתן ההלוואות ל

 בהון השותפות כאמור אזי מתחייב השותף הכללי לערוב להחזר ההלוואות למלווה. וכמשיכת השקעת
 

 הליכים משפטיים: -5באור 

 
 נגד( 1775/15"ץ )בג"ץ לבג עתירה הגישה הטבע להגנת החברה 10.3.2015 ביום (1

 המשרד, והמים האנרגיה הלאומיות התשתיות משרד, הנפט ענייני על ממונה ונגד השותפות
 מחוז המחוזית הנפט ועדת, מרכז מחוז ולבנייה לתכנון המחוזית הועדה, הסביבה להגנת
)להלן  הלאומיים הגניםו הטבע לשמירת והרשות וביוב למים הממשלתית הרשות, מרכז

 המשיבים אל המופנה תנאי על צו יוציא העליון המשפט בית כי מבוקש בעתירה"המשיבים"(.
 לעצור ,בתחומו אחד כל ,מהמשיבים חלק יפעלו לא מדוע -טעם וליתן להתייצב להם והמורה
 יורו לא מדוע וכן, 6 מגד ומקידוח 5 מגד מקידוח הנפט הפקת פעילות המשך את לאלתר

, והבנייה התכנון לחוק בהתאם תכנית להם ולהגיש להכין לשותפות מהמשיבים לקח
 מאגר לרבות ,בכללותו מגד שדה של והפקתו פיתוחו להסדרת, 1965-ה"התשכ
 .בעתיד בו שיהיו והמתקנים הקידוחים כלל ולרבות )טרמינל(קליטה

 
 6 ומגד 5 גדמ קידוחי לרבות מגד בשדה שנעשו הפעולות כי להדגיש מבקשת השותפות

השותפות הגישה את תגובתה  .דין לכל ובהתאם הרלוונטיות התקנות פי ועל חוק פי על נעשו
 לבית המשפט.

לאור השלב המוקדם בו נמצאים ההליכים, אין ביכולת יועציה המשפטיים של השותפות,         
 בשלב זה, להעריך את סיכויי העתירה. 

 
מרצת פתיחה שהוגשה על ידי מר טוביה לוסקין קיבלה השותפות ה 20.4.2015ביום  (2

)דירקטור ובעל מניות בעקיפין בשותף הכללי( וחברות בבעלותו נגד מר שמואל בקר, מר 
נגה בן דוד )דירקטורים ובעלי מניות בעקיפין בשותף הכללי( ונגד חברת ראש העין חיפושי 

עולם נפט בע"מ( )להלן  נפט בע"מ )בעלת מניות בשותף הכללי( ונגד השותף הכללי )גבעות
 ביחד: "המשיבים"(. 

בעניינים הנוגעים לכיבוד הסמכויות  סעדים ליתן התבקש המשפט בהמרצת הפתיחה בית       
המקצועיות של מר לוסקין, זכויות החתימה שלו, לזכותו לקבלת מידע, למינוי דירקטור 

ורים ההלוואה מנאות רביעי, לדירקטור החליף, עריכת הפרוטוקלים, תשלום שכר לדירקט
דקלים ולחילופין להורות על היפרדות בין הצדדים. מאז פתיחת ההליך הגישו הצדדים וכן 

 השותפות שהצטרפה כצד להליך בקשות שונות הנוגעות לשותפות. 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 

 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים
 )המשך( 2015טמבר בספ 30ליום 

 )בלתי מבוקרים(
 :הליכים משפטיים )המשך( – 5באור 

 
 
התקבלה החלטת בית המשפט הדוחה את   18.10.2015יום אחר תאריך המאזן, בל(  3

 הבקשות שהוגשו ע"י הצדדים המפורטות להלן:
בקשה שהוגשה ע"י מר לוסקין לביטול החלטות הדירקטוריון בדבר אישור תוכנית  א.

, בדבר הפסקת המו"מ עם חברת מילניום, בדבר מניעת מידע ממר 6בקידוח מגד  העבודה
לוסקין בקשר למו"מ עם חברת דאפורה, בדבר זימון עובד לשימוע וקבלת החלטה בעניין 

 .פיטוריו ובדבר תשלום שכר למר לוסקין כדירקטור בשותף הכללי
סרת על העברת ביטול החלטה האולבקשה נוספת שהוגשה על ידי מר לוסקין  ב.

לביטול ותרשומות מישיבות הדירקטוריון של השותף הכללי שהוכנו על ידי היועץ המשפטי  
 מינויו של מר מנחם גרנית כדירקטור בלתי תלוי.

בקשה שהוגשה על ידי מר בקר ומר בן דוד לחייב את מר לוסקין לציית להחלטת בית  ג.
משרד האנרגיה בקשור לתוכנית המשפט לפיה אושר לנציגי השותפות לקיים פגישה ב

)יצוין כי החלטה זו נדחתה מאחר והפגישה במשרד האנרגיה התקיימה  6המבחנים במגד 
זה מכבר והתוכנית אושרה עקרונית על ידי משרד האנרגיה על אף מכתבים ששלח מר 

 לוסקין על דעת עצמו למשרד האנרגיה בנושא(. 
 50זמני לזכויות חתימה עד לסך של בקשה שהוגשה על ידי השותפות להענקת צו  ד.

 . אלף דולר למנכ"ל ולמנהל הכספים ולחייב את מר לוסקין לחתום על תשלומים
 

בהמשך למתן ההחלטות וכחלק מהסדר דיוני אליו הגיעו הצדדים נמחקה המרצת כמו כן, 
הפתיחה שהגיש מר לוסקין, תוך שמירת זכותו להגישה מחדש. הצדדים הסכימו כי הבקשה 

יש מר לוסקין כנגד החלטת הדירקטוריון לאימוץ חוות הדעת המשפטית בעניין זכויות שהג
 הווטו בשותפות תמחק ותובא לדיון מחודש או נוסף בדירקטוריון הנוכחי של השותף הכללי.

 .8.11.2015בהתאם לאמור חחוה"ד האמורה אושרה בדירקטוריון ביום 
 
 
לבית המשפט העליון ערעור מר לוסקין  שיגה 21.10.2015לאחר תאריך המאזן, ביום   (4

המרצת הפתיחה ועל דחיית הבקשות שהגיש. המשיבים בערעור  על ההחלטה למחיקת 
 הינם שמואל בקר, נגה בן דוד, והשותף הכללי והשותפות )כמשיבים פורמליים(.

בית המשפט התבקש ליתן סעדים זמניים וארעיים, אשר יעמדו בתוקפם עד להכרעת בית 
 ט בערעור  כדלקמן: המשפ

 ביטול מינויו של מר מנחם גרנית לדירקטור בחברה; .לצו זמני  א.

 Risingבדבר אישור תכנית העבודה שהוצעה על ידי חברת  הביטול החלטלצו זמני   ב.
Oil  ובדבר הצגתה של התכנית לממונה על ענייני 6ביחס לאופן ביצוע הקידוח ב"מגד "

 הנפט; 
בדבר הפסקת המשא ומתן עם חברת מילניום והמורה כי לא ה חלטביטול הלצו זמני  ג.

 עד להכרעה בערעור;  Rising Oilייחתם הסכם למתן שירותים עם 
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 (1993שותפות מוגבלת ) -גבעות עולם חיפושי נפט 
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 )המשך( 2015בספטמבר  30ליום 
 ם()בלתי מבוקרי

 :הליכים משפטיים )המשך( – 5באור 
 
 

ביטול האיסור למסור למר לוסקין את תרשומות ישיבות דירקטוריון החברה לצו זמני   ד.
הנערכות על ידי היועץ המשפטי של השותפות. לחלופין, התבקש בית המשפט להורות כי 

 הדירקטוריון; הקלטות ישיבות דירקטוריון החברה יתומללו, וכי התמלילים יימסרו לחברי 
 ביטול החלטת מנכ"ל השותפות, על פיטוריו של ד"ר מיכאל סופרסטיין .לצו זמני  ה.

 
התקבלה החלטת בית המשפט העליון )כבוד  2015. 5.11.2015ביום אחר תאריך המאזן, (   ל5

על דחיית כל הבקשות לסעדים זמניים שהוגשו במסגרת הערעור ועל השופט ע' פוגלמן( 
 ר לדיון בפני הרכב.העברת הערעו

  
 

הגישה השותפות בקשה דחופה ביותר למתן  12.11.2015ביום לאחר תאריך המאזן,  (6
)במסגרת המרצת פתיחה שהגישה השותפות בעניין זכויות החתימה  סעדים זמניים

בעניין תשלומים עליהם סרב מר להענקת זכויות חתימה למנכ"ל השותפות וכן בשותפות( 
ועד חר הגשת הבקשה האמורה הודיע מר לוסקין כי מעתה והלאה לוסקין לחתום. לא

לאחר תשלום היחתום על להודעה אחרת, בכל מקרה שיחשוב שמדובר בתשלום שלא כדין, 
תוך שמירה על טענותיו בעניין. לאחר שמר לוסקין חתם על שיאושר בדירקטוריון ו

יקת הסעדים התשלומים האמורים בהתאם להבהרה זו הגישה השותפות בקשה למח
הזמניים תוך הבהרה כי בשל נסיון העבר וההתחייבות המסוייגת של מר לוסקין מבקשת 

החליט  23.11.2015ביום השותפות להמשיך בהליך העיקרי במסגרת המרצת הפתיחה. 
 בית המשפט לקבל את בקשת השותפות למחיקת הבקשה לסעדים זמניים כאמור. 
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 (1993מוגבלת ) שותפות -גבעות עולם חיפושי נפט 
 ביאורי הסבר נבחרים לדוחות הכספיים התמציתיים

 )המשך( 2015 ספטמברב 30ליום 
 )בלתי מבוקרים(

 
 

 אירועים לאחר תקופת הדיווח: - 6 באור
 

בקשר לחוסר שביעות רצונו מקצב הפיתוח מכתב שהתקבל מהממונה על ענייני הנפט לפרטים על  .א
 .( לעיל2))א'( 4ראו באור  של שדה מגד

 ( לעיל.ה) 4ראו באור  אישור הדירקטוריון לתיקון הסכם הקידוחלפרטים על  .ב
)ז(    4ראו באור  ₪אלף  150העמדת הלוואה נוספת לנאמן )באותם תנאים( בסך של לפרטים על  .ג

 .לעיל
לפרטים בדבר החלטת בית המשפט בהליכים משפטיים המתנהלים בין הדירקטורים בשותפות  .ד

ובקשה שהגישה השותפות בעניין זכויות שהוגש על יד מר לוסקין  ליון הערעור לבית המשפט העו
 . לעיל( 2) 5ראו באור החתימה 

 ביום  כונסה לאחר תאריך המאזן,פרסמה השותפות זימון לאסיפה כללית ש  21.9.2015ביום  .ה
 . וההחלטות שהתקבלו על סדר היום של האסיפהעמדו להלן תמצית הנושאים אשר   26.10.2015

 
o %25 של מניין חוקי שייקבע החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות באופן - 1לטה מס'  הח 

 אסיפה ואת העדפת החלופה של קיום אסיפה נדחית באותו יום. לקיום
o  החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות באופן שימנע מהמפקח מתן אישורים  - 2החלטה מספר

חידות ללא קבלת אישור מוקדם של האסיפה בנושאים שיש להם חשיבות מהותית למחזיקי הי
 הכללית.

o  החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות בעניין זכות תביעה ישירה של  – 3החלטה מספר
 לפקודת השותפויות.  5מחזיקי יחידות בהתאם להוראות תיקון מס' 

o  יקי החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות לגבי כינוס אסיפה כללית של מחז – 4החלטה מספר
 לפקודת השותפויות.  5היחידות, בהתאם להוראות תיקון מס' 

o  החלטה מיוחדת לתיקון הסכם הנאמנות בעניין שכר הדירקטור מטעם  – 5החלטה מספר
 הנאמן.

o   'החלטה רגילה לאישור הוצאה עודפת שהוציא המפקח.  -  6החלטה מס 
o  'אופן שיאפשר לשותפות החלטה מיוחדת לתיקון הסכם השותפות המוגבלת ב – 7החלטה מס

 להעניק לנושאי המשרה בשותפות, לרבות חברת השותף הכללי, וכן המפקח והדירקטור בחברת
הנאמן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות, וכן יאפשר לשותפות לרכוש פוליסות 

 לביטוח אחריות של נושאי משרה כאמור. 
o  'כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור  ענקת, ה7בכפוף לאישור החלטה מס'   - 8החלטה מס

 לנושאי המשרה בשותפות, לרבות חברת השותף הכללי.
o  'משרה נושאי אחריות ביטוח בפוליסת , התקשרות7: בכפוף לאישור החלטה מס' 9החלטה מס 

 מסגרת. כעסקת
o  'הקיים בהסכם  11הנ"ל, ביטול סעיף  10עד  7: בכפוף לאישור החלטות מס' 10החלטה מס

 תפות המוגבלת המקנה לשותף הכללי ועובדיו זכויות לפטור, שיפוי וביטוח.השו
 

 שלא אושרה על ידי האסיפה.  6כל ההצעות שעל סדר היום אושרו על ידי האסיפה מלבד הצעת החלטה מספר 
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 (1993שותפות מוגבלת ) –גבעות עולם חיפושי נפט 
 
 
 

 שלישי פרק
  מנהלים הצהרות

 
 
 
 

 2015שנת י לישש רבעון
 

 
 
 

)להלן:"התיקון"(,  2014 –בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )תיקון(, התשע"ד 
הינה  שותפות, כי ה6.1.2015ה הוועדה על תקן וועדת הדו"חות בהחלטה מיום אישר

בתיקון. כמו כן, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ  "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה
שהן רלבנטיות )או תהיינה רלבנטיות(  ל ההקלות הנכללות בתיקון, ככלוולנטרי של כ

בתאגיד ודוח רואה החשבון  לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית
 -20%הערכות שווי ל  ;המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף

פטור  -40%ותיות לדוחות הביניים ל ; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מה
 מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים )פרטים בדבר חשיפה

 6 לסיכוני שוק ודרכי ניהולם(. לדיווח מיידי שפרסמה החברה בעניין זה ראו דיווח מיום
 .()מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה 2015בינואר 
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 שיעיתת תוספת

 
 הצהרות מנהלים

 

 2) ד()(ג 33 תקנה לפי הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת
 מנהלים הצהרת

 הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה נושא הצהרת
 

 :כי מצהיר אני, אביעד אודיש, 

 

הביניים  לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי המידע ואת ביניים הכספיים הדוחות את בחנתי .1

 של לישישה לרבעון )""התאגיד – להלן( ( 1993עות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת )גב של

 (;הביניים" לתקופת "הדוחות או "הדוחות"-)להלן 2015שנת 

 אינם ביניים לתקופת בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .2

 כדי הנחוץ מהותית עובדה של מצג בהם חסר מהותית, ולא עובדה של נכון לא מצג כל כוללים

 בהתייחס מטעים יהיו לא אותם מצגים, נכללו שבהן הנסיבות לאור ,בהם שנכללו שהמצגים

 ;הדוחות לתקופת

 לתקופת הביניים בדוחות הכלול האחר הכספי והמידע ביניים הכספיים הדוחות ,ידיעתי לפי .3

 ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את ,המהותיות מכל הבחינות נאות, באופן משקפים

 ;הדוחות שאליהם מתייחסים ולתקופות לתאריכים התאגיד של המזומנים

 הכספיים והדוחות הביקורת ולוועדות לדירקטוריון התאגיד, של המבקר החשבון לרואה גיליתי .4

 מי או הכללי המנהל מעורב שבה, מהותית שאינה ובין בין מהותית תרמית, כל התאגיד של

 ובגילוי הכספי בדיווח תפקיד משמעותי להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף

 .עליהם ובבקרה

 .דין כל פי על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

 ___________________      2015 בנובמבר  29

 כספים אביעד אודיש, מנהל                    תאריך 
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 הצהרות מנהלים
 

 ) (1) ד(ג 33 תקנה לפי כללי מנהל הצהרת
 מנהלים הצהרת

 כללי מנהל הצהרת
 
 

 

 :כי אביגדור מעוז, מצהיר ,אני

 – להלן( ( 1993גבעות עולם חיפושי נפט שותפות מוגבלת ) של הרבעוני הדוח את בחנתי .1

 (;"הדוחות"-)להלן 2015שנת  של יליששה לרבעון )"התאגיד"

 של מצג בהם חסר ולא מהותית עובדה של נכון לא מצג כל כוללים אינם הדוחות ידיעתי, לפי  .2

 לא ,מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור ,בהם שנכללו כדי שהמצגים הנחוץ מהותית עובדה

 ;הדוחות לתקופת בהתייחס מטעים יהיו

 מכל ,נאות באופן משקפים בדוחות הכלול אחר כספי ומידע הכספיים הדוחות ידיעתי, לפי .3

 התאגיד של המזומנים ותזרימי הפעולות תוצאות הכספי, המצב את ,המהותיות הבחינות

 ;הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות לתאריכים

 הכספיים והדוחות הביקורת ולוועדות לדירקטוריון ,התאגיד של המבקר החשבון לרואה גיליתי  .4

 מי או הכללי המנהל מעורב שבה מהותית, שאינה יןוב בין מהותית ,תרמית כל התאגיד של

 ובגילוי הכספי בדיווח תפקיד משמעותי להם שיש אחרים עובדים מעורבים או במישרין לו שכפוף

 .עליהם ובבקרה

 

 .דין כל פי על ,אחר אדם כל מאחריות או מאחריותי לגרוע כדי לעיל באמור אין

 

 

 

 ___________________      2015 בנובמבר  29

 אביגדור מעוז, מנכ"ל                        תאריך 
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