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 1חברההתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  .1

כחברה פרטית  2015בנובמבר  4ביום  התאגדה ,"(חברהה)להלן: " בע"מתמר פטרוליום  1.1

במאי  21. ביום "(חוק החברות)להלן: " 1999 –חוק החברות, התשנ"ט פי על  מוגבלת במניות

 שונה שם החברה לשמה הנוכחי.  2017

 םיבשינויידה -על שוב אומצהאשר ) 16.8.2015 יוםמ 476' מס הממשלה החלטתבהמשך ל 1.2

 הגז משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת "מתווה בנושא( 22.5.2016 ביום מסוימים

 טבעי גז ושדות"תנין" ו"לוויתן", "כריש"  הטבעי הגז שדות של מהיר ופיתוח "תמר" הטבעי

ותפות ש – דלק קידוחים , התקשרה החברה עם"(הגז מתווה" או "המתווה)להלן: " "נוספים

 דלק עם הסכם המכר)להלן: " 2.7.2017הסכם מיום ב"( דלק קידוחיםמוגבלת )להלן: "

דלק מ ,1.7.2017בתוקף למפרע מיום  ,20.7.2017רכשה החברה ביום פיו -על"(, קידוחים

 I/13 -תמר" ו" I/12( בחזקות 100%)מתוך  9.25%זכויות השתתפות בשיעור של קידוחים 

על -"(, בכפוף להתחייבויות הקיימות לתשלום תמלוגיחזקות תמר ודלית"דלית" )להלן: "

התאמה( ", בבעלי התמלוגים" -" והתמלוגיםלצדדים קשורים ולצדדים שלישיים )להלן: "

( מהזכויות והתחייבויות על פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי 9.25%וכן את החלק היחסי )

אינטש  10מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם השימוש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר 

הזכויות )להלן: " בע"מ, אישור ההפעלה של הפלטפורמה של תמר ואישורי הייצוא מתמר

 650 של סכום במזומן )אשרארה"ב מליון דולר  845 -לבתמורה , "(מדלק קידוחים הנרכשות

היתרה בסך של אגרות חוב )סדרה א'( ובאמצעות הנפקה ראשונה של מתוכו מומן מליון דולר 

ש"ח ע.נ.  0.1בנות מניות רגילות באמצעות הנפקה ראשונה של מומנה ארה"ב מליון דולר  195

מניות רגילות של  19,900,000הקצאת ולשל החברה לציבור( "( רגילות מניותכ"א )להלן: "

פי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה דלק קידוחים לחברה ושנכנס -עלהחברה לדלק קידוחים. 

לתוקף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק קידוחים באופן חד צדדי על כל זכויות 

 12%למניות בכמות השווה לעד  ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות על ידה למעט בנוגע

המניות מהון המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת ההנפקה )להלן בסעיף זה: "

לפרטים נוספים אודות הסכם להלן.  7.16.1לפרטים אודות מתווה הגז ראו סעיף  .2"(העודפות

 .להלן 7.17.1סעיף ראו  עם דלק קידוחים המכר

, החברה לא הייתה פעילה, והייתה דלק קידוחיםמ הזכויות הנרכשותרכישת עד למועד  1.3

 בבעלות ובשליטה מלאה של דלק קידוחים. 

 אגרות החוב )סדרה א'( של החברה החלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 1.4

 בחוק המונח כהגדרתוהחברה הפכה לתאגיד מדווח  10.7.2017"( ביום הבורסה)להלן: "

                                                      

 להגדרה של חלק מהמונחים המקצועיים הכלולים בפרק זה, ראו נספח הגדרות בסוף הפרק.  1
למען הסר ספק, מובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות המוחזקות על ידי דלק קידוחים תישארנה בתוקפן המלא,   2

ובכלל זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות, והזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. בנוסף, התחייבה 
אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש את מלוא הזכויות הצמודות להן דלק קידוחים למכור תחילה את המניות העודפות )

לרבות זכויות הצבעה והון כאמור לעיל(, וכן היא התחייבה כי כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות 
 נוספות של החברה.

 תיאור עסקי התאגיד – פרק א'
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בבורסה ביום . המניות הרגילות של החברה החלו להיסחר 1968-"חהתשכ, ערך ניירות

 . 1999-, התשנ"טהחברות בחוק זה מונח כהגדרתציבורית  חברהל הפכה החברהו 24.7.2017

"( נובל)להלן: " Noble Energy Mediterranean Ltd למתווה הגז התקשרה החברה עם בהמשך 1.5

 ,1.1.2018בתוקף למפרע מיום  ,14.3.2018רכשה החברה ביום , לפיו 29.1.2018יום בהסכם מ

( 7.5%( בחזקות תמר ודלית וחלק יחסי )100%)מתוך  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של 

פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי מכירת הגז מחזקת תמר, מהזכויות והתחייבויות על 

אינטש בע"מ, אישור ההפעלה של  10הסכם השימוש במתקני ים תטיס, מניות חברת תמר 

"(, מנובל הזכויות הנרכשות )להלן בסעיף זה: " הפלטפורמה של תמר ואישורי הייצוא מתמר

באמצעות הנפקה ראשונה של אגרות חוב  נומומ)אשר  במזומןדולר מליון  478 -לבתמורה 

 -)המהוות כהחברה לנובל רגילות של מניות  38,495,576הקצאה פרטית של ול)סדרה ב'(( 

"(. עובר למועד נובל עם מכרההסכם )להלן: "מהון המניות המונפק של החברה(  43.5%

לפיו היא תוותר על כל זכויות  ,כתב ויתור בלתי חוזרחברה נובל ל המציאהההקצאה כאמור 

מנובל זהות לזכויות הנרכשות . יצוין, כי הזכויות 3לכל המניות שהוקצו להההצבעה הנלוות 

על -, זאת למעט התחייבות לתשלום תמלוגילעיל 1.2כאמור בסעיף מדלק קידוחים הנרכשות 

בסעיף , כמפורט הנרכשות מדלק קידוחיםצדדים שלישיים שחלה על הזכויות בעלי ענין ולל

לפרטים נוספים אודות הסכם המכר עם  .מנובל , ואינה חלה על הזכויות הנרכשותלהלן 7.19

 7.5%לעסקת רכישת כמו כן, ראו דוחות כספיים פרופורמה  .להלן 7.17.2סעיף נובל ראו 

 .31.12.2017מהזכויות בחזקות תמר ודלית נכון ליום 

 פעילותהתחום  .2

לשווקי והולכה הפקה  ,בתקנון החברה נקבע, כי החברה תבצע אך ורק פעולות חיפוש, פיתוח 2.1

 האסיפה אישור טעון האמור הסעיף תיקון כי ,יצוין .היעד בקשר עם חזקות תמר ודלית

 4,5מיוחדת. בהחלטה החברה מניות של בעלי הכללית

המופק ממאגר תמר שבשטח  גז טבעיבמכירה של עוסקת  חברההנכון למועד אישור הדוח,  2.2

לישראל בע"מ  לחברת החשמלללקוחות שונים ובעיקר  "(פרויקט תמרחזקת תמר )להלן: "

לחברות שיווק של גז  ,ללקוחות תעשייתים, ליצרני חשמל פרטיים ,"(חברת החשמל)להלן: "

לפז זיקוק בעיקר  תמר מפרויקט המופק של קונדנסט במכירה חברההטבעי. כמו כן, עוסקת 

  .תמרפרויקט הרחבת מערך ההפקה של קידום בו "(פז זיקוק אשדודבע"מ )להלן: " אשדוד

                                                      

 ם.כתב הויתור עליו חתמה נובל דומה במהותו לכתב הויתור עליו חתמה דלק קידוחי  3
מהנוכחים והמצביעים באותה הצבעה. על אף האמור,  75%החלטה מיוחדת הינה החלטה המתקבלת ברוב קולות של   4

במהלך התקופה עד לתום חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור של מניות החברה או עד למועד בו החזקותיה של 
והנפרע של החברה, לפי המוקדם מביניהם, תיקון סעיף  מהון המניות המונפק 5% -דלק קידוחים במניות החברה תרדנה מ

מבעלי המניות בחברה, אלא אם כן תיקון  95%זה יהא טעון אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב של 
ן הסעיף עניינו עיסוק בחיפושי נפט או גז, פיתוחם או הפקתם על פי זכות נפט או היתר מוקדם עם זכות קדימה לקבלת רשיו

שיוגדר/תוגדר במפורש בסעיף המטרות בתקנון, שאז יהא התיקון טעון אישור  1952-כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב
  .האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בהחלטה מיוחדת

מס'  5.7.2017בנוסף, יצוין כי בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( )כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום   5
"( ולשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(( )להלן: "2017-01-057226אסמכתא 

שטר הנאמנות ( )להלן: "2018-01-019125)מס' אסמכתא  12.3.2018)כפי שפורסם בדוח הצעת מדף של החברה מיום 
ר חברת הדירוג לפיו אין בשינוי תחום העיסוק הבלעדי של "( החברה התחייבה לקבל את אישולאגרות החוב )סדרה ב'(

החברה כדי לגרום להורדת דירוג החברה, וכן לקבל מראש את אישורם של מחזיקי אגרות החוב שיתקבל, ככל שיתקבל, 
 בהחלטה רגילה באסיפת מחזיקים. אם תשנה החברה את תחום עיסוקה בניגוד להתחייבות הנ"ל יהווה הדבר עילה לפירעון

 ב'(.-מיידי של אגרות החוב )סדרות א' ו
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המשמעותי שנתגלה  משאביםהולאור היקף  מקומילאור הביקוש המוגבל לגז טבעי בשוק ה 2.3

, מקומיבצד אספקת הביקושים לגז טבעי במשק הפועלת החברה לחופי מדינת ישראל, 

כמפורט  אחרים בחו"ללאספקת חלק מן העתודות לייצוא, למדינות שכנות ו/או לשווקים 

  להלן. )א(7.16.7. למגבלות אודות ייצוא הגז, ראו סעיף להלן 7.4.5 -ו 7.4.2 בסעיפים

לפרטים נוספים בדבר כמויות הגז הטבעי שסופקו במסגרת התקשרויות החברה לאספקת גז טבעי 

  להלן.  7.4.4 ףלמשק המקומי ולייצוא ראו סעי

 ועסקאות בניירות ערך שלה חברהההשקעות בהון  .3

מהותיות מחוץ ו/או עסקאות  חברההלא בוצעו השקעות בהון  דוחהועד למועד  חברהה ייסודממועד 

הקצאת המניות של למעט  לחברהידי בעלי עניין בחברה, והידועות -, עלמניות החברהבלבורסה 

במסגרת בעלי מניות אשר הפכו לבעלי ענין ידי -ניות עלרכישות של מהחברה לדלק קידוחים וכן 

)להלן:  (2017-01-056551)מס' אסמכתא  4.7.2017תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 

במסגרת לנובל מניות החברה של פרטית וכן הקצאה  18.7.2017"( ודוח הצעת מדף מיום התשקיף"

  .לעיל( 7.17.2הסכם המכר עם נובל )לפרטים ראו סעיף 

 חלוקת רווחים  .4

 .חברההידי -על רווחים חולקו, לא דוחהועד למועד  חברהה ייסודממועד  4.1

בתקנון החברה נקבע כי החברה תחלק רווחים פעמיים בשנה בהסתמך על דוחות כספיים חצי  4.2

ביוני ובהסתמך על דוחות כספיים שנתיים לתקופה  30שנתיים לתקופה שהסתיימה ביום 

מהרווחים  100% -בדצמבר. סכום הרווחים שיחולק יהא שווה ל 31שהסתיימה ביום 

ונח בחוק החברות, בהסתמך על הדוחות הכספיים האמורים, הראויים לחלוקה כמשמעות המ

בכפוף לעמידה בהוראות תקנון בכפוף לעמידה במבחני החלוקה, כמשמעותם בחוק החברות, 

ובניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה לשם כל הבורסה, 

הסכמי מימון שהיא צד להם במועד עמידתה של החברה במגבלות החלות עליה מכוח ( 1: )אלו

ידה -( עמידתה של החברה בהתחייבויותיה בקשר עם נכסי הנפט המוחזקים על2ההכרזה; )

( מימון פעילותה השוטפת של החברה לרבות תכניות ההשקעה שלה בנכסי 3באותה עת; )

( סכומים הדרושים לדעת הדירקטוריון לשם עמידה בהוצאות 4ידה; )-הנפט המוחזקים על

 אלפי דולר ארה"ב.  5,000בלתי צפויות מראש ושסכומם לא יעלה על סך של 

 .ארה"ב מיליוני דולר 32-לחלוקה בסך של כ ראוייםרווחים החברה , ל31.12.2017נכון ליום  4.3

 0.36186בסכום של חלוקת רווחים ראשונה  החברה עלהחליט דירקטוריון  20.3.2018ביום  4.4

אפריל ב 11חלוקת הרווחים תבוצע ביום  .מליון דולר ארה"ב 32 -כשל כולל בסך דולר למניה ו

2018. 

 ותהנאמנות לאגרות החוב )סדר יחלוקת רווחים הקבועות בשטרעל לפרטים אודות מגבלות  4.5

 .לדוחות הכספיים 5ב'23 -ה' ו9ביאורים ( של החברה, ראו ב' -ו א'
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 הפעילות של התאגיד םמידע כספי לגבי תחו .5

לנתונים אודות הכנסות, עלויות, רווח מפעולות רגילות של תחום הפעילות, ראו דוחות על  5.1

 הרווח הכולל הכלולים בדוחות הכספיים )פרק ג' לדוח זה(. 

, 31.12.2016וליום  31.12.2017ליום חברה לפרטים אודות סך הנכסים וההתחייבויות של ה 5.2

 יים )פרק ג' לדוח זה(. ראו דוחות על המצב הכספי הכלולים בדוחות הכספ

להסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל, ראו חלק ראשון בדוח הדירקטוריון )פרק  5.3

 ב' לדוח זה(. 

לפרטים אודות השפעת הסכם המכר עם נובל על התוצאות הכספיות של החברה ראו דוחות  5.4

 31.12.2017ליום מהזכויות בחזקות תמר ודלית נכון  7.5%כספיים פרופורמה לעסקת רכישת 

 המצורפים לדוח זה.

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .6

 , פיתוחיםהינו פעילות חיפוש במועד הדוח חברהכאמור לעיל, תחום הפעילות היחיד של ה 6.1

חוק )להלן: " 1952-, התשי"ב. חוק הנפטמשטח חזקת תמר קונדנסטו גז טבעינפט, והפקה של 

בישראל  טבעי גזנפט ווהפקה של  , פיתוחיםבתחום חיפושמסדיר את הרגולציה "( הנפט

חיפושי נפט וגז בישראל יכולות להתבצע באזורים גיאוגרפיים פעולות ן היתר, כי יוקובע, ב

חוק משק הגז הטבעי, פי חוק הנפט. בנוסף, -בהם ניתנה לגורם המחפש זכות נפט וגז על

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

השיווק והאחסון של גז טבעי ו/או גט"ן בתחומי מדינת ישראל. לפרטים נוספים אודות חוק 

 ., בהתאמהלהלן )ד(7.16.5-ו  0פים ראו סעיהנפט וחוק משק הגז הטבעי, 

 הכדאיות הכלכלית של השקעות בחיפוש ובפיתוח מאגרי גז טבעי מושפעת במידה רבה 6.2

ממחירי הנפט והגז בעולם, מהביקושים לגז טבעי בשוק המקומי, האזורי והעולמי ומיכולת 

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

בכמויות  למכירת גז טבעי גז בהיקפים ניכרים והתקשרויות בהסכמים ארוכי טווח

את ההשקעות הגבוהות הדרושות להקמת התשתיות המתאימות. משמעותיות, אשר יצדיקו 

, יכולה להיעשות לצרכנים שונים בישראל וברחבי והיכן שימצא מכירה של נפט, ככל שימצא

 העולם על בסיס מחירי הנפט העולמיים באותה עת.

" בחזקת נועה"עם גילוי מאגר  1999-2000בשנים התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה  6.3

במקביל הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה  .בחזקת אשקלון  "B מרי"מאגר ו נועה 

)להלן: בע"מ ישראל להגז הטבעי התקדמות בהקמתה של תשתית ההולכה של נתיבי ל

 .למערך ההולכה (תחנות כח)לרבות וחיבורם של צרכנים "( נתג"ז"

משמעותיים. תוך שנים ספורות בשנים האחרונות עובר משק הגז הטבעי בישראל שינויים  6.4

מרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור  רכיבלמ במשק הישראלי הפך הגז הטבעי

משאבי הגז הטבעי שהתגלו בישראל יש  כדי לספק את באנרגיה משמעותי לתעשייה בישראל. 

במהלך העשורים הבאים, ובכך להקטין בצורה משמעותית  כל צרכי הגז של המשק המקומי

  .התלות של מדינת ישראל במקורות אנרגיה זריםאת 
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בשנת  BCM 7.6 -כ, היקף השימוש בגז טבעי בישראל עלה מהאנרגיהבהתאם לנתוני משרד  6.5

 -ולכ 2015בשנת  BCM  8.4-)שנה לאחר תחילת הזרמת גז טבעי מפרויקט תמר( לכ 2014

BCM9.6  2017. להערכת החברה, היקף השימוש בגז טבעי בישראל בשנת 20166בשנת ,

. כן יצוין, כי במהלך 8.3% -המהווה גידול שנתי ממוצע בצריכה של כ BCM 10.4 -כל הסתכם

, במועדים מסוימים, בעיקר בשעות ביקושי השיא לחשמל בעונות החורף 2016-2017 השנים

ההפקה השעתית המקסימאלית של  והקיץ, ביקושי השוק בישראל היו גבוהים מיכולת

לספק  "(שותפי תמרהשותפים בפרויקט תמר )להלן: "כן לא היה בידי -פרויקט תמר, ועל

 .במועדים אלה את מלוא הביקושים

הגידול בצריכת חיבורם של ספקי גז נוספים למערכת ההולכה הארצית,  עם, חברהלהערכת ה 6.6

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

השימוש בגז טבעי להפקת חשמל וצמצום הפקת החשמל באמצעות תחנות פחמיות מזהמות, 

הנגשת הגז הטבעי למפעלי תעשייה נוספים ברחבי הארץ, מעבר כלי רכב ובהם אוטובוסים 

 סות על גז טבעי כחומר גלם,בפיתוח ומיצוי תעשיות המבוס ורכבים כבדים לשימוש בגז טבעי,

וכל זאת בהקמת מתקנים נוספים להתפלת מי ים, ופעולות המדיניות שיינקטו לטובת הנושא, 

מעבר לגידול הטבעי בביקוש לגז טבעי ולחשמל במשק הישראלי. לענין החלטת שר האנרגיה 

לעניין צווים בקשר עם העלאת מס הבלו על  .להלן )ז(7.16.7סעיףלהפחתת השימוש בפחם ראו 

 .להלן )ח(7.16.7(, ראו סעיף CNGפחם ועל גז טבעי דחוס )

 הינם: תחום זההגורמים החיצוניים העיקריים המשפיעים על  6.7

 תעריף ייצור החשמלב, (U.S CPIהאמריקאי ) לצרכן במדד המחיריםתנודות  6.7.1

 (Brentובמחיר חבית מסוג ברנט )

 על מבוססים תמר מפרויקט טבעי גז למכירת בהסכמים הנקובים הגז מחירי

 לצרכן המחירים למדד הצמדה, היתר בין, הכוללות שונות מחיר נוסחאות

 הרשותידי -על לעת מעת שנקבע כפי החשמל ייצור לתעריף(, U.S CPI) האמריקאי

", החשמלרשות "-ו" החשמל ייצורתעריף חשמל )להלן: "-ציבוריים לשירותים

על אף האמור לעיל, החשיפה של  .(Brent) ברנט מסוג חבית ולמחיר( בהתאמה

לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר חבית נפט מסוג ברנט בהסכמים  החברה

למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מגודרת ברף תחתון שנקבע בהסכמים למכירת גז 

טבעי, היות וכל ההסכמים הצמודים לרכיבים כאמור כוללים "מחיר ריצפה". בשל 

ספת במחיר חבית נפט מסוג ברנט או בתעריף ייצור החשמל כאמור, כך, לירידה נו

מכח  חברהעל הכנסות ההמוגבלת ל"מחיר רצפה" כאמור,  דרתומגהשפעה 

  ההסכמים שהיא צד להם.

עם זאת, שינוי בכל אחד מרכיבי ההצמדה הנ"ל ו/או במחירי הדלקים  יחד

להשפיע על הכדאיות  יםעלול ו/או שינויים רגולטוריים כאמור לעיל החלופיים

מאגרים קיימים ו/או מאגרים חדשים שהתגלו ו/או  או הרחבת הכלכלית של פיתוח

                                                      

 (.2016)דו"ח על הכנסות מינהל אוצרות טבע מתוך משרד האנרגיה מינהל אוצרות הטבע  6
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וכן על היקף ההפקה מהם, וכפועל יוצא  חברהידי ה-שיתגלו בעתיד )ככל שיתגלו( על

 בקשר לאמור.  חברהמכך, על החלטות ה

למרכיבי ההצמדה העיקריים  חברההידי -על שבוצעו רגישות ניתוחי אודות לפרטים

של מחיר הגז על פי ההסכמים למכירת גז בהם התקשרו שותפי תמר )מדד 

של משלים דוח מיידי המחירים לצרכן האמריקאי ותעריף ייצור החשמל(, ראו 

פרסום תזרים  בדבר( 2018-01-018141 אסמכתא)מס'  6.3.2018החברה מיום 

 . ל דרך ההפניהבזאת ע מובאמהוון, אשר המידע המצוי בו 

 רגולציה  6.7.2

 ענפה לרגולציה כפוף בישראל טבעי וגז נפט של וההפקה הפיתוח, החיפושים תחום

, לפיתוח התנאים(, ושעבוד העברה, להענקה כללים)לרבות  הנפט לנכסי הקשור בכל

(, צרכנים וחיבור וחלוקה הולכה תשתיות הקמת)לרבות  ולאספקה להפקה

 וכיו"ב.  ,עסקיים הגבלים, סביבתית הסדרה, המיסוי, התמלוגים

, בעקבות תגליות הגז, שנתגלו במימיה הכלכליים של מדינת בשנים האחרונות

וזאת כפועל  חל גידול משמעותי בהיקף הרגולציה בתחום האנרגיה בישראלישראל, 

ידי הממשלה -יוצא משורה של מהלכים רגולטוריים משמעותיים שננקטו על

 ממשאבי רווחים מיסוי חוק חקיקתת בולטות לכך הינן: דוגמאו ורשויות המדינה.

 ;לרבות תיקוניו "(ע"חוק מיסוי רווחים ממשאבי טב)להלן:  20117-, התשע"אטבע

החלטת ממשלת ישראל לאימוץ עיקרי המלצות דוח הועדה לבחינת מדיניות 

-" וועדת צמחהממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי )להלן: "

הכרזת הממונה על ההגבלים  ;", בהתאמה(החלטת הממשלה בעניין ייצוא"

כבעלי מונופולין  תמרשותפי על הממונה על ההגבלים"( העסקיים )להלן: "

ידי הממונה על ענייני הנפט -פרסום הנחיות שונות על; באספקת גז טבעי לישראל

פרסום הצעת חוק האזורים  ;"(הממונה על ענייני הנפט)להלן: " 8במשרד האנרגיה

החלטת   ;)""הצעת חוק האזורים הימיים)להלן:  2017-חהימיים, התשע"

הממשלה בעניין מתווה הגז, כחלק מניסיון ליצר סביבה רגולטורית יציבה 

תכנית מתאר ארצית בענין  ;להלן (7)ג()7.16.1המעודדת השקעות, כמפורט בסעיף 

, חיפושים פעילות על ופיקוח מגבלות אודות לפרטים קבלה וטיפול בגז טבעי וכיו"ב.

 להלן. 7.16 סעיפים ראו בישראל נפט או/ו טבעי גז של והפקה פיתוח

  

                                                      

)להלן:  2017-פרסם משרד האוצר את תזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע )תיקון מס' (, התשע"ח 7.11.2017ביום   7
"( בו נכללו מספר תיקונים מוצעים להוראות חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, בהמשך למתווה הגז. עניינם של התזכיר"

התיקונים נשוא התזכיר הינו, בין היתר, בתיקון הגדרת המונח "תקבול" בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, כך שזו תכלול 
ה הגז, קביעת מספר הוראות המגבירות את יכולת הביקורת גם תשלומים עבור רכיבים נלווים למכירה כפי שנקבע במתוו

ידי רשות המיסים והענקת תמריצים לבעלי זכויות מסוימים במיזמי נפט -והאכיפה של חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע על
 .BCM 50שגודלם עד 

בנכס נפט, מתן בטוחות בקשר  הנחיות שונות אשר ניתנו על ידי הממונה על ענייני הנפט בעניין: בקשות לקבלת זכויות   8
 להלן. 7.16.6לזכויות נפט, העברת זכויות ואישור ייצוא. להרחבה ראו סעיף 
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 י תחומי פעילותלפ חברההתיאור עסקי  .7

  מידע כללי על תחום הפעילות 7.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  7.1.1

והפקה של נפט וגז טבעי היא פעילות מורכבת ודינאמית,  , פיתוחיםפעילות חיפוש

לגבי עלויות, לוחות משמעותי ביותר הכרוכה בעלויות משמעותיות ובחוסר ודאות 

זמנים, הימצאות נפט או גז טבעי והיכולת להפיקם תוך שמירה על כדאיות כלכלית. 

שיגים כתוצאה מכך, חרף ההשקעות הניכרות, לעתים קרובות הקידוחים אינם מ

מביאים לאובדן רוב אף תוצאות חיוביות ואינם מביאים להכנסות כלשהן או 

 ההשקעה או כולה. 

והפקה של נפט וגז טבעי מבוצעות בדרך כלל במסגרת של  , פיתוחיםפעולות חיפוש

 Jointעסקאות משותפות בין מספר שותפים החותמים על הסכם תפעול משותף )

Operating Agreement  אוJOA)פיו מתמנה אחד השותפים כמפעיל העסקה -ל, ע

 .(להלן 7.2.13 סעיף ראו תפעול משותף לתיאור הסכם ) המשותפת

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, מגבלות, חקיקה 7.1.2

 להלן. 7.16 לפרטים ראו סעיף

 התפתחויות בשווקים או שינויים במאפייני לקוחות 7.1.3

גז טבעי מפרויקט תמר ללקוחות שונים  החברה ת, מספקדוחנכון למועד פרסום ה

גז טבעי מפרויקט תמר  תמייצאבנוסף ו, ובעיקר לחברת החשמל במשק המקומי

 לפז זיקוק אשדוד בעיקר קונדנסט מפרויקט תמרהחברה  תבנוסף, מספק לירדן.

 עם לקוחותיההחברה לתיאור הסכמי  . (פז זיקוק אשדוד"בע"מ )להלן: "

  להלן 7.4.5 7.4ף, ראו סעיהעיקריים

 ישראל, בעיקרמדינת לאור היקף המשאבים המשמעותי שכבר התגלה לחופי 

 ולוויתן, פועלים שותפי תמר לאיתור שווקים ולקוחותבמאגרי הגז הטבעי תמר 

ו/או בשווקים באירופה ובאסיה, בכפוף במדינות שכנות בשוק המקומי וכן 

שימוש בוחנת החברה , וכן להלן )א(7.16.7בסעיף כמפורט  ,למגבלות על ייצוא גז

במיוחד שיבנו לעין ו/או הנראה אשר יהיו קיימות בעתיד  בתשתיות קיימות ו/או

 .לצורך ייצוא גז טבעי

 שינויים טכנולוגיים מהותיים 7.1.4

וההפקה  , הפיתוחיםבעשורים האחרונים, חלו שינויים טכנולוגיים בתחום החיפוש

 .הן בשיטות הקידוח וההפקהו איסוף המידע וניתוחושל נפט וגז טבעי, הן בתחום 

 הטבעי שינויים אלו שיפרו את איכות הנתונים העומדים לרשות מחפשי הנפט והגז

ולכן עשויים פוטנציאליים  טבעי ומאפשרים זיהוי מתקדם יותר של מאגרי נפט וגז

השיפורים הטכנולוגיים . כמו כן, גם להקטין את הסיכונים בביצוע הקידוחים

את ביצוע עבודות הקידוח וההפקה, ואף מאפשרים כיום לבצע פעילויות  מייעלים

בהתאם לאמור,  .ם משמעותייםבתנאים קשים יותר מבעבר, לרבות בעומקי מי

בהם בשטחים יכולים תאגידים המחפשים נפט וגז טבעי, להשקיע מאמצי חיפוש 
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בעבר לא ניתן היה לבצע קידוחים, או שניתן היה לבצעם, אולם בעלויות גבוהות 

מאוד ובסיכונים רבים יותר. בנוסף, שינויים טכנולוגיים במקטע ההפקה והשיווק 

" או LNGכנולוגיות להפיכת גז טבעי לגז טבעי נוזלי )להלן: "של הגז הטבעי, כגון ט

עשויים לסייע בשינוע ובמסחור  ,(GTL( ולנוזל )CNG"(, לגז טבעי דחוס )גט"ן"

 .יעילים יותר של גז טבעי

 הפעילות גורמי הצלחה קריטיים בתחום 7.1.5

איתור וקבלת זכויות לחיפושים )רכישה או הצטרפות( בשטחים בהם קיים  (א)

 מסחרי.לממצא פוטנציאל 

 .יכולות פיננסיות ויכולת גיוס משאבים כספיים ניכרים (ב)

ותהליכי עיבוד  3Dשימוש בטכנולוגיות מתקדמות )כגון סקרים סייסמיים  (ג)

ורך מידע מתקדמים( וזאת לצורך איתור והכנת פרוספקטים לקדיחה, לצ

 .הערכת תוצאות הקידוחים וכן לצורך גיבוש תוכנית פיתוח בים

חבירה לגופים עתירי ידע וניסיון הפועלים בתחום לצורך ביצוע קידוחים  (ד)

ו/או תכניות פיתוח מורכבות, תוך הסתייעות בידע המקצועי שברשותם 

 .והשתתפותם בהשקעות הכספיות הניכרות

 .חיפושיםהצלחת פעילות ה (ה)

את גז טבעי, התקשרות בהסכמים למכירת הגז בכמויות במקרה של מצי (ו)

 .מתאימיםובמחירים 

קיומם של ידע, ניסיון ויכולת הנדסית, גיאולוגית, פיננסית ומסחרית לניהול  (ז)

פרויקטי חיפושים, פיתוח והפקה בהיקפים כספיים של מיליארדי דולרים, 

 .לרבות הקמת תשתיות הפקה וייצוא

 והספקיםשינויים במערך חומרי הגלם  7.1.6

 .להלן 7.11 לפרטים ראו סעיף

 מחסומי כניסה ויציאה 7.1.7

מחסומי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם הצורך בהיתרים ורשיונות לביצוע 

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

ם שקבע הממונה על ענייני הנפט, היכולת להעביר ו/או זה בהנחיות ובקריטריוני

לרכוש זכויות בנכסי נפט לרבות לעניין הצגת איתנות פיננסית של המבקש ויכולת 

טכנית של המפעיל לצורך קבלתן וכן קיומה של יכולת טכנית ופיננסית לביצוע 

השקעות בהיקף נרחב וברמת סיכון גבוהה יחסית, הכרוכות בביצוע פעולות 

 חיפושים, הפיתוח וההפקה. ה

חסמי היציאה המשמעותיים מתחום הפעילות בישראל, הינם בעיקר התחייבויות 

מכח הסכמי אספקת גז ארוכי טווח בהם התקשרו שותפי תמר. בנוסף, קיימת 

חובת אטימת ונטישת קידוחים ופירוק מתקני ההפקה לפני נטישת שטחי החזקות, 

 . הכמפורט בשטרי החזק



 9 -א 

 

 

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

עשויים להיות חסמי יציאה הנובעים מהדרישות הרגולטוריות שיחולו על  ,מלאה

 הרוכש ומהיקף הכספי המשמעותי של מכירה כאמור.

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות 7.1.8

לייצור אנרגיה ונמכר בישראל בעיקר ליצרני  בעיקר כחומר גלםגז טבעי משמש 

חשמל וללקוחות תעשייתיים. ככלל, התחליפים לשימוש בגז הטבעי הם דלקים 

וכן אנרגיה ממקורות פטקוק אחרים שעיקרם: סולר, מזוט, פחם, גפ"מ, גט"ן, 

מתחדשים, כגון אנרגיה סולרית, אנרגיית רוח וכיו"ב. לכל אחד מהדלקים 

ם ולשיטות הפקת האנרגיה החלופיות יתרונות וחסרונות והם התחליפיים האמורי

ועוד. המעבר סטטוטוריים  ,כפופים, לתנודתיות מחירים, זמינות, אילוצים טכניים

משימוש בסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר כרוך בדרך כלל בהשקעות גדולות. 

בדה דלקים נוזליים הם העוויתרונותיו העיקריים של גז טבעי לעומת פחם 

שהניצולת האנרגטית של תחנות כוח המופעלות בגז טבעי גבוהה משמעותית מזו 

של תחנות כוח המופעלות בפחם ובמזוט, והעובדה שפליטת חלקיקים ותחמוצות 

  . גופרית וחנקן מבעירת גז טבעי נמוכה משמעותית מזו של פחם ומזוט

 הפעילות  מבנה התחרות בתחום 7.1.9

 ישראלתגליות גז טבעי ב (א)

עקב המורכבות והעלות הגבוהה בהובלת גז טבעי שלא באמצעות  ככלל,

צנרת הולכה )כגון באמצעות הקמת מתקן גט"ן אשר מחייבת עתודות גז 

טבעי בהיקף משמעותי והשקעות כספיות אדירות(, השוק הטבעי לאספקת גז 

טבעי הינו השוק במדינה בה נתגלה מאגר הגז הטבעי ובמדינות שכנות אליהן 

כן, עיקר התחרות של מאגרי הגז -יל את הגז הטבעי בצינור. עלאפשר להוב

ובמדינות  בישראל היא עם בעלי נכסי נפט הפועלים בישראל חברהשל ה

 , וכן עם יבואני גט"ן.שכנות

עם תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר וסיום ההפקה הסדירה ממאגרי 

הישראלי ים תטיס, רובו המכריע של הגז הטבעי שמסופק כיום למשק 

מקורו במאגר תמר, שהינו המאגר המהותי היחיד המפותח בשטח מדינת 

ישראל. בנוסף למאגר תמר, מסופקות כמויות קטנות של גז טבעי באמצעות 

המצוף הימי )להלן: "" המצוף הימי שהוקם על ידי נתג"זדרך אונית הגיזוז 

 . "(LNG לייבוא

 נמכרולהלן( )א(  7.16.1לשם קיום הוראות מתווה הגז )כמפורט בסעיף 

שותפות מוגבלת )להלן:  –זכויותיהן של דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט 

 Energean Israel Limited"( ונובל במאגרי כריש ותנין לחברת אבנר"

מכירה של החזקותיה "(; )ב( דלק קידוחים החלה בתהליך אנרג'יאן)להלן: "

תיה של דלק קידוחים ומזכוי 9.25%בחזקות תמר ודלית, במסגרתו הועברו 

הושלמה עסקה לעיל; )ג(  1.2בחזקות תמר ודלית לחברה, כמפורט בסעיף 

–תשתיותלאוורסט ודלית ת תמר וותיה של נובל בחזקמזכוי 3.5%למכירת 
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הושלמה עסקה  14.3.2018ביום "(; וכן )ד( אוורסטשותפות מוגבלת )להלן: "

, כמפורט לחברהודלית ת תמר ומזכויותיה של נובל בחזק 7.5%למכירת 

 .לעיל 1.5בסעיף 

לפחות יפותחו , בשנים הקרובות הגז , לאור אישור מתווהחברהלהערכת ה

שני מאגרים נוספים אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים נוספים של גז 

למיטב ידיעת  והם: מאגר לוויתן אשר ביחד עם מאגר תמר המפיק, טבעי

 -מכיל משאבים של כ החברה, כפי שפורסם על ידי בעלי הזכויות במאגר,

TCF 21.4  משאבים מותנים באומדן הטוב ביותר ועתודות צפויות(– 

Probable Reserves and Best Estimate Contingent Resources)9 וכן ;

נתונים שפורסמו פי על אשר למיטב ידיעת החברה, מאגרי כריש ו/או תנין, 

 Energean Oil שלבבורסה בלונדון ורישום למסחר תשקיף הנפקה במסגרת 

& Gas plc (החברה ידיעת למיטב שהינה,  )חודש מבעלת השליטה באנרג'יאן

)באומדן הטוב  TCF 2.4 -כמכילים משאבים מותנים בהיקף של  ,2018מרץ 

)באומדן  TCF 2.4 -וכן משאבים פרוספקטיביים בהיקף של כ (2Cביותר )

יצוין, כי על פי הוראות מתווה הגז, מאגרי  10.(((best estimateהטוב ביותר )

 .בלבד המקומיכריש ותנין מיועדים לאספקת גז לשוק 

-פי תנאי הרשיונות, אשר הוענקו בעבר על-, עלחברהכמו כן, למיטב ידיעת ה

תבצע בעתיד ידי הממונה על ענייני הנפט למספר גופים נוספים, אמורים לה

  מספר קידוחי ניסיון.

הכריז שר האנרגיה על פתיחת הים לחיפושי נפט וגז  15.11.2016בנוסף, ביום 

"(, לאור ממצאי מחקר בלתי ההליך התחרותיטבעי, בהליך תחרותי )להלן: "

תלוי, אשר נערך עבור משרד האנרגיה, ובו נקבע כי ניתן למצוא משאבים 

 BCM  -מיליארד חביות נפט וכ 6.6נוספים של גז טבעי בהיקף כולל של 

גז טבעי, אשר טרם נתגלו באגן הימי של ישראל. במסגרת ההליך  2,137

קמ"ר כל אחד,  400של שטחי חיפוש בגודל מקסימלי  24 התחרותי הוצעו

ק"מ לפחות מקו החוף, והכל בהתאם להוראות משרד  7ובמרחק של 

האנרגיה בעניין. על פי תנאי המכרז, על מנת לעודד תחרות בשוק הגז 

מהזכויות )באופן ישיר או עקיף(,  25% -בישראל, גוף המחזיק בלמעלה מ

מועד פרסום , בBCM ((2C 200 -ברשיון ימי בעל היקף עתודות של למעלה מ

 המכרז, היה מנוע מלהגיש הצעה במכרז. 

 15.1.2018, ביום 2017 הליך התחרותי שהסתיים באמצע נובמברבהתאם ל

גז טבעי ונפט במים הכלכליים של שיונות חיפוש יר העניק משרד האנרגיה 

ת. בהתאם היווניאנרג'יאן לחברת ( 31, 23, 22, 21, 12בלוקים  ישראל )

שנים. בתום  3יה, הרישיון יינתן למשך תקופה של להודעת משרד האנרג

                                                      

ידי השותפים בפרויקט לפיתוח מאגר לוויתן, במטרה לאפשר את תחילת  ( עלFIDהתקבלה החלטת השקעה סופית ) 23.2.2017ביום   9
 .2019הזרמת הגז ממנו עד סוף שנת 

משרד האנרגיה תכנית ידי -נכון למועד הדוח אושרה על, למיטב ידיעת החברהיצוין, כי המאגרים האמורים כוללים אף כמויות קונדנסט.   10
 לפיתוח מאגרי כריש ותנין.
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שנים נוספות בתנאי שבעליו ביצעו את  3-התקופה, ניתן יהיה להאריכו ל

תכנית העבודה ומתחייבים לבצע קידוח במהלך תקופת ההארכה. כמו כן, 

רישיון חיפוש בבלוק אחד מועצת הנפט לממונה להעניק  יהמליצו חבר

ולפי פרסומי  נכון למועד פרסום הדוחלקונסורציום של חברות הודיות. 

הליך קבלת את  טרם השליםהחברות ההודיות  , קונסורציוםמשרד האנרגיה

  11.הרישיון הנדרש על ידי משרד האנרגיה במסגרת ההליך התחרותי

דשים כאמור לעיל, ככל שקידוחים שיבוצעו בשטחי רישיונות קיימים ו/או ח

יובילו לממצאים של גז טבעי בהיקפים משמעותיים וככל שתגליות אלה )ככל 

שתהיינה( תפותחנה, הרי שגם מאגרים אלה עשויים להוות מתחרים 

 הפועלים במשק המקומי ובמדינות שכנות. 

גילתה לפני ( Shell)כיום  British Gas, קבוצת לחברה , ככל הידועבנוסף

שנים מול חופי עזה מאגר גז טבעי בהיקף הדומה לזה של  15 -למעלה מ

למשק המקומי ויתכן כי בעתיד מאגר זה יפותח וישווק  ,תטיס ים פרויקט

 ולרשות הפלסטינית. 

החל יבוא של גט"ן למשק המקומי באמצעות מתקן קבלת גט"ן  2013בינואר 

"(. המתקן מיועד לקלוט מכלית המתקןמול חופי חדרה )להלן בסעיף זה: "

גט"ן ההופכת גט"ן לגז. המתקן מתוכנן לקבל גז שגוזז כאמור בהיקף של עד 

ליום. המתקן הוקם על מנת לאפשר אספקה של גז למשק  BCF 0.5-כ

המקומי בטווח זמן קצר, וזאת לאור המחסור שנוצר בזמנו בשל ביטול 

 East Mediterranean Gas Limited הסכם אספקת הגז ממצרים עם חברת

וכן לייצר לחברת החשמל יתירות אסטרטגית באספקת גז  ("EMG" )להלן:

טבעי. השימוש העיקרי בגט"ן הוא כדלק גיבוי לחברת החשמל, ולכן, נכון 

לגז הטבעי המסופק על ידי  מהותית, אינו מהווה תחרות דוחלמועד פרסום ה

 . חברהה

ידי חברת החשמל, נמצאים ספקי גז -עלבנוסף, ובכל הקשור לצריכת גז טבעי 

טבעי בתחרות עם פחם )המהווה דלק חלופי מזהם אך זול יחסית לייצור 

חשמל(, ועל כן רמת הצריכה ומחיר הגז הטבעי עשויים להיות מושפעים 

  12ממחיר הפחם בעולם.

( RFIפרסמה חברת החשמל הזמנה להציע הצעות ) 29.6.2017כמו כן, ביום 

"(, ההזמנה)להלן: " 2020לחברת החשמל החל משנת  לאספקת גז טבעי

 -ל BCM 0.5כאשר לפי פרטי ההזמנה חברת החשמל מעוניינת לרכוש בין 

BCM 2 ( לשנה, ללא התחייבות לרכישה של כמות שנתית מינימאליתTake 

or Pay.) 

                                                      

המפעילה בקבוצת חברות   - ONGCעל מנת לסיים את הליכי קבלת הרישיון, ולאשר את ההצעות באופן סופי, על חברת   11
ההודיות, להשלים פרטים טכניים כגון, תשלום בונוס החתימה ואגרת רישיון, וכן להעביר למשרד ערבויות עבור 

הייתה   ONGCולהירשם כחברה זרה בישראל. חברת למנות נציג רשמי בישראל  ONGCכמו כן, צריכה חברת   הרישיון.
 יום משליחת הודעה על זכייתה ברישיון. 30אמורה  להשלים את הדרישות עד 

 להלן. )ז(7.16.7לפרטים בדבר החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם, ראו סעיף   12
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ללקוחות תעשייתים, מחליף החברה , הגז הטבעי המסופק על ידי בנוסף

תזקיקי נפט הינו . מחיר גפ"מוכן  יים, כגון סולר ומזוטשימוש בדלקים נוזל

, אולם שותפי תמרגבוה יותר ממחיר הגז הטבעי המסופק על ידי בדרך כלל 

להפוך דלקים  העל אף היותם מזהמים, ירידה במחירי הנפט בעולם עלול

בנוסף לכך,  אלה.אלה לתחרותיים בהשוואה לגז הטבעי המסופק לצרכנים 

, כגון אנרגית רוח ונקיות הרצון להגברת ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות

גז הטבעי. לפרטים נוספים בתחרות גם כן להוביל ל או אנרגית שמש, עשוי

 לעיל. 7.1.8 אודות תחליפים לגז הטבעי, ראו סעיף

קל יותר לשיווק והוא יכול להימכר הן לשוק  ,נפט, ככל שיתגלה בעתיד

המקומי והן לשוק הבינלאומי, ומכאן שהתחרות גדולה יותר אך גם 

( Commodityאפשרויות המכירה רבות יותר. עם זאת, הנפט הינו סחורה )

 ידי תנודות היצע וביקוש כלל עולמיות.-על נקבעיםשמחיריה 

 תגליות גז טבעי באגן המזרחי של הים התיכון (ב)

 TCF-היקף העתודות המוכחות במצרים מוערך בכלמיטב ידיעת החברה, 

 2015בנוסף, בשנת  13וקיים פוטנציאל לתגליות משמעותיות נוספות. 65.2

 ,פרסום הדוח נכון למועד ,, אשר"Zohr"התגלה במצרים מאגר הגז הטבעי 

 Recoverableהיקף המשאבים הניתנים להפקה ממנו )טרם פורסם 

Reserves) בהתבסס על חברות ייעוץ חיצוניות,  חברהלמיטב ידיעת ה אך

סיים את שלב הפיתוח הראשון שלו  Zohr. מאגר TCF 22.14-בכמוערך 

, ומיועד למיטב ידיעת החברה, לאספקת 2017והחל בהפקת גז טבעי בדצמבר 

היקף ההפקה הצפוי מהמאגר בשלב הנוכחי גז טבעי לשוק המקומי המצרי. 

-עם גידול עתידי בהיקף ההפקה עד לכו , BCM 9.3 -והראשון מוערך בכ

BCM 26 את מאגר  הופך היקף זה .בשנהZohr ספק משמעותי של גז טבעי ל

לשוק המצרי. לפרטים נוספים אודות שווקי היעד המרכזיים האפשריים 

 .לעיל )ב(7.5.2 , ראו סעיףמפרויקט תמרלייצוא גז טבעי 

 ודליתתמר  פרויקטפרטים בדבר  7.2

 תמר בחזקות 9.25% של בשיעור השתתפות בזכויות החברה החזיקה 31.12.2017 ליום נכון

ביום רכשה החברה מנובל  ,הסכם המכר עם נובלפי -לעיל, על 1.5כאמור בסעיף . ודלית

בחזקות תמר ודלית והיא  7.5%זכויות נוספות בשיעור של  (1.1.2018בתוקף ליום ) 14.3.2018

אלא אם כן . על כן, ודלית תמר בחזקות 16.75%של  בשיעור השתתפות בזכויותכיום  מחזיקה

ניתן מידע אודות החזקות החברה בחזקות תמר ודלית, מקום בו בדוח זה  בכלצוין אחרת, 

המידע האמור  מתייחס ,)לרבות נתונים כספיים( 31.12.2017ליום הינו לגבי התקופה עד אשר 

בחזקות ניתן מידע אודות החזקות החברה מקום בו  בכלואילו  9.25%בשיעור של  לזכויות

בשיעור של  לזכויות, מתייחס המידע האמור 1.1.2018החל מיום בתוקף תמר ודלית לתקופה 

16.75%.  

                                                      

13  2017BP Statistical Review of World Energy . 
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 כללי 7.2.1

 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

 14תמר חזקת :שם נכס הנפט

, ק"מ מערבית לחופי חיפה 90 -נכס ימי כ :מיקום
  מטר.  1,670 של מים בעומק

 קמ"ר 250 -כ :שטח

ותיאור הפעולות המותרות  נכס הנפט סוג
 :לפי סוג זה

 ;חזקה
 יםחיפוש –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 והפקה

 2.12.2009 :תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט

 1.12.2038 :תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 :תקופת נכס הנפט

- 

 1.12.2038 :הנפטתאריך נוכחי לפקיעת נכס 

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

יש לציין את תקופת ההארכה  -קיימת
 האפשרית:

 שנים נוספות 20 -בכפוף לחוק הנפט ב

 נובל :(Operator) ציון שם המפעיל

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

, שמות בעלי השליטה בשותפים חברהה
 האמורים:

 

נובל הינה חברה בת  .(25%) נובל ▪
 .Noble Energy Incשל בבעלות מלאה 

"(, חברה ציבורית .Noble Inc)להלן: "
למיטב . NYSE -שמניותיה נסחרות ב
בעל  .Noble Inc -ידיעת החברה, אין ב

 שליטה.
, שותפות מוגבלת )להלן: 2ישראמקו נגב  ▪

למיטב ידיעת (. 28.75%"( )ישראמקו"
השותף הכללי בישראמקו, החברה, 

ישראמקו אויל אנד גז בע"מ, הינו חברה 
ידי מר חיים -פרטית הנשלטת בעקיפין על

 15צוף.
השותף הכללי –( %22) 16דלק קידוחים ▪

בדלק קידוחים, דלק ניהול קידוחים 
( בע"מ, הינו חברה פרטית בבעלות 1993)

דלק )להלן: " דלק מערכות אנרגיה בע"מ
)אשר בעל השליטה בה  "(אנרגיה

 .()בשרשור( הינו מר יצחק שרון )תשובה(
דור חיפושי גז, שותפות מוגבלת )להלן:  ▪

למיטב ידיעת – (4%) "(דור חיפושים"
 השותף הכללי בדור חיפושיםהחברה, 

חיפושי גז בע"מ, חברה  ניהול אלון הינו
אלון חיפושי גז טבעי  בשליטתפרטית 

בע"מ, שהינה חברה ציבורית אשר בעלת 
"אלון" חברת הדלק השליטה בה היא 

 .חברה פרטית שהינה ,לישראל בע"מ
שותפות מוגבלת  - אוורסט תשתיות ▪

למיטב ידיעת . %3.5 17"(אוורסט)להלן: "
אוורסט הינה שותפות מוגבלת החברה, 

                                                      

 , בהתאמה.2013-ו 2009בשנים  SWתמר -בשטח חזקת תמר התגלו שדות הגז הטבעי תמר ו  14
-מיחידות ההשתתפות שהונפקו על 22.26%-מחזיקים בכידי מר חיים צוף -נכון למועד פרסום הדוח תאגידים הנשלטים על  15

מיחידות  0.43% -( בע"מ )השותף המוגבל בישראמקו(. כמו כן, מר חיים צוף מחזיק במישרין בכ1988ידי ישראמקו ניהול )
 ידי השותף המוגבל בישראמקו.-ההשתתפות שהונפקו על

בחזקות תמר ודלית לצד שלישי שאינו צד קשור עד המועד  פי מתווה הגז, על דלק קידוחים למכור את כל זכויותיהן-על  16
 להלן(.  )א(7.16.1( )כמשמעו בסעיף 17.12.2021הקובע לתמר )קרי:

הושלמה עסקה בין נובל לבין אוורסט, שבה שותפות הראל חברה לביטוח בע"מ וגופים מוסדיים  2016בחודש דצמבר   17
מזכויותיה של נובל בחזקת תמר  3.5%נוספים שבבעלותה ביחד עם שותפות מקבוצת קרן תשתיות ישראל, למכירת 

 לאוורסט. 
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 חזקת תמר

 פרטים כלליים אודות נכס הנפט

אשר שותפות בה הראל חברה לביטוח 
בע"מ וגופים מוסדיים נוספים 
שבבעלותה, וכן שותפות מקבוצת קרן 

 תשתיות ישראל.
 .(16.75%) חברהה ▪

)יקראו לעיל ולהלן, יחד עם שותפי דלית 
 "(שותפי תמרהמתוארים להלן: "

 

 חזקת תמר

 בנכס הנפט חברהאודות חלקה של הפרטים כלליים 

ציון תאריך  -החזקה בנכס נפט שנרכש בעד 
 הרכישה:

 20.7.2017נרכשו ביום  9.25%זכויות בשיעור 
המכר עם על פי הסכם  1.7.2017בתוקף ליום 
 . דלק קידוחים

 14.3.2018נרכשו ביום  7.50%זכויות בשיעור 
על פי הסכם המכר עם  1.1.2018בתוקף ליום 

 .נובל

 חברההתיאור מהות ואופן ההחזקה של 
 בנכס הנפט:

 16.75% -מחזיקה באופן ישיר ב חברהה
 .הבחזק

למחזיקי הזכויות  ךהמשוי החלק בפועל ציון
 בהכנסות מנכס הנפט: חברההההוניות של 

 31.12.2017 ליום נכון
  7.64% –לפני החזר ההשקעה 

 7.17% –לאחר החזר ההשקעה 
 נכון למועד פרסום הדוח

 14.21% –לפני החזר השקעה 
 13.74% –לאחר החזר השקעה 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט  חברהה

ליום האחרון שקדמו  שלוש השניםבמהלך 
)בין אם הוכרה כהוצאה או  של שנת הדיווח

 כנכס בדוחות הכספיים(:

מחזקות  9.25%בתמורה לזכויות בשיעור 
ודלית שילמה החברה תמורה במזומן תמר 
מיליון דולר וכנגד הקצאת  845 -של כ

 מניות רגילות של החברה. 19,900,000
מחזקות  7.5%לזכויות בשיעור  בתמורה

תמר ודלית שילמה החברה תמורה במזומן 
מיליון דולר וכנגד הקצאת  478 -של כ

 .מניות רגילות של החברה 38,495,576
 

 

 חזקת דלית

 כלליים אודות נכס הנפטפרטים 

 18דליתחזקת  שם נכס הנפט:

 ק"מ מערבית לחופי חיפה 50-נכס ימי כ מיקום:

 קמ"ר 250-כ שטח:

סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות 
 לפי סוג זה:

 חזקה;
 –פי חוק הנפט -פעולות מותרות על

 חיפושים והפקה

 2.12.2009 תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:

  1.12.2038 פקיעה מקורי של נכס הנפט:תאריך 

תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של 
 תקופת נכס הנפט:

- 

  1.12.2038 תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:

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

יש לציין את תקופת ההארכה  –קיימת 
 האפשרית:

 שנים נוספות 20-בבכפוף לחוק הנפט 

 נובל (:Operatorשם המפעיל )ציון 

                                                      

 מאגר הגז דלית. 2009בשטח חזקת דלית התגלה בשנת   18
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 חזקת דלית

 כלליים אודות נכס הנפטפרטים 

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

, שמות בעלי השליטה בשותפים חברהה
 האמורים:

 (. 25%) נובל ▪
 (.28.75%ישראמקו ) ▪
 (.22%דלק קידוחים ) ▪
 (.4%דור ) ▪
 (.3.5%אוורסט ) ▪
 (.16.75%) חברהה ▪

 

 חזקת דלית

 בנכס הנפט חברהפרטים כלליים אודות חלקה של ה

ציון תאריך  –בעד החזקה בנכס נפט שנרכש 
 הרכישה:

נרכשו ביום  9.25%הזכויות בשיעור 
על פי  1.7.2017בתוקף ליום  20.7.2017

 המכר עם דלק קידוחים. הסכם 
נרכשו ביום  7.50%זכויות בשיעור 

על פי  1.1.2018בתוקף ליום  14.3.2018
 הסכם המכר עם נובל.

 חברהתיאור מהות ואופן ההחזקה של ה
 בנכס הנפט:

 16.75% -מחזיקה באופן ישיר ב חברהה
 בחזקה

ציון החלק בפועל המשויך למחזיקי הזכויות 
 בהכנסות מנכס הנפט: חברהההוניות של ה

 31.12.2017ליום  נכון
  7.64% –לפני החזר ההשקעה 

 7.17% –לאחר החזר ההשקעה 
 נכון למועד פרסום הדוח

 14.21% –לפני החזר השקעה 
 13.74% –לאחר החזר השקעה 

סך חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
בהשקעה המצטברת בנכס הנפט  חברהה

השנים שקדמו ליום האחרון שלוש במהלך 
של שנת הדיווח )בין אם הוכרה כהוצאה או 

 הכספיים(:כנכס בדוחות 

מחזקות  9.25%בתמורה לזכויות בשיעור 
תמר ודלית שילמה החברה תמורה במזומן 

מיליון דולר  וכנגד הקצאת  845 -של כ
 מניות רגילות של החברה. 19,900,000
מחזקות  7.5%לזכויות בשיעור בתמורה 

תמר ודלית שילמה החברה תמורה במזומן 
מיליון דולר וכנגד הקצאת  478 -של כ

 .מניות רגילות של החברה 38,495,576
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 ודלית ת תמרוחזקשטרי עיקר תנאי  7.2.3

 בעלי החזקה (א)

)להלן בסעיף זה: התנאים שנקבעו בתנאי חזקות תמר ודלית  (1)

זהים בעיקרם. התיאור המובא להלן מתייחס לנושאים ( "החזקות"

 ודלית.ת תמר והעיקריים בחזק

זה:  מתקני מערכת ההפקה ומערכת ההולכה )להלן בסעיף (2)

"( יוקמו ויופעלו באמצעות נובל )להלן בסעיף זה: המתקנים"

פי -פי שטר החזקה ועל-"( שתנהל את הפעולות הנדרשות עלהמפעיל"

חוק הנפט מטעם בעל החזקה. המפעיל יחייב בפעולותיו את בעל 

הנפט או מי מטעמו למפעיל החזקה והודעות הממונה על ענייני 

תחייבנה את בעל החזקה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע 

מהתחייבויותיהם ומאחריותם של כל אחד משותפי תמר לפעול 

 . בהתאם להוראות שטר החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד

ידי -שאושרה על בחברהבעל החזקה לא יחליף את המפעיל אלא  (3)

 מראש ובכתב. ,על ענייני הנפט הממונה

  היקף החזקה (ב)

בעל החזקה יהיה בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז טבעי  (1)

בשטח החזקה בלבד, במשך כל תקופת החזקה, בכפוף ליתר הוראות 

  .שטר החזקה ולכל דין

את מערכת  , יתכנן, יממן, יקים ויפעילבעל החזקה, על אחריותו בלבד (2)

תחזק אותן לצורך יה, וההפקה ואת מערכת ההולכה של בעל החזק

הפעלתן השוטפת, הכול באמצעות המפעיל, קבלנים, מתכננים ויועצים 

שהם בעלי ידע וניסיון בתחומיהם, ובאופן שיאפשר אספקה סדירה, 

 . תקינה ובטיחותית של נפט וגז טבעי מהמאגר

 פת החזקהותק (ג)

 תקופות:-לשתי תתיתחולק תקופת החזקה 

התקופה שבמהלכה יבצע בעל החזקה את כל  – תקופת הפיתוח (1)

הפעולות לצורך הגעה לשלב ההפקה המסחרית, לרבות קידוחי פיתוח, 

ויקים את מערכת ההפקה ומערכת ההולכה של בעל החזקה, בכפוף 

 .להוראות שטר החזקה

התקופה שמסיום תקופת הפיתוח ועד  – תקופת ההפקה המסחרית (2)

על החזקה הפקה מסחרית תום תקופת החזקה, שבמהלכה יבצע ב

 .משטח החזקה, בכפוף להוראות שטר החזקה ולכל דין
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הסתיימה תקופת החזקה או בוטלה החזקה לפי הוראות חוק הנפט לרבות 

לחוק הנפט או לפי הוראות שטר החזקה, תפקע זכותו של בעל  29סעיף 

 .החזקה לפעול מכוחו של שטר החזקה

 מכירה לצרכנים בישראל  (ד)

יספק את הנפט והגז הטבעי באמינות, ביעילות ובאורח תקין, בעל החזקה 

 . ולא יסרב סירוב בלתי סביר לספק נפט וגז טבעי לצרכנים בישראל

 הקמת מתקנים (ה)

בעל החזקה לא יקים את מערכת ההפקה אלא לאחר שנתן הממונה  (1)

 .על ענייני הנפט לבעל החזקה אישור הקמה ובכפוף לתנאי האישור

מערכת ההפקה ואת מערכת ההולכה באופן בעל החזקה יקים את  (2)

שיאפשר יכולת הפקה מסחרית כוללת משטח חזקת תמר ומשטח 

מיליארד מטר מעוקב סטנדרטי של גז  7-חזקת דלית, שלא תפחת מ

טבעי בשנה החל מתחילת תקופת ההפקה המסחרית, בכפוף לאישור 

  19.הקבלה הצפוניתנקודת 

ה יהיה רשאי, בכפוף ככל שתהיה לכך הצדקה כלכלית, בעל החזק (3)

לקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט ומנהל רשות הגז הטבעי שמונה 

לפי חוק משק הגז הטבעי, להגדיל את קיבולת מערכת ההפקה 

ומערכת ההולכה של בעל החזקה ולהוסיף להן מתקנים וקידוחים, 

ובכלל זה הקמת צינור לנקודת קבלה נוספת, באופן שיאפשר הזרמת 

 . לות יותר של גז טבעי באמינות וביעילות לצרכנים בישראלכמויות גדו

 פיקוח החברת  (ו)

תכנון מערכת ההפקה והקמתה ייעשו בפיקוח של חברות בעלות ניסיון 

בפיקוח על תכנון או הקמה של מערכות הפקה, שבעל החזקה יתקשר עימן, 

וזאת בכפוף לאישורו של הממונה על ענייני הנפט. בהתאם לאמור, נבחרו 

, 8-חברות פיקוח לליווי תכנון מערכת ההפקה והקמתה לרבות לקידוח תמר

 .ידי הממונה על ענייני הנפט-שאושרו על

 ההפקה המסחרית (ז)

 ההפקה המסחרית משטח החזקה תתבצע בהתאם לעקרונות אלה:

ובאופן שאין בו כדי לפגוע  ,ללא בזבוז ,ההפקה תתבצע בשקידה ראויה (1)

 החזקה;במאפייני המאגר המצוי בשטח 

לית ולתפוקה המקסימלית אההפקה תתבצע בהתאם לתפוקה המינימ (2)

, בהתחשב בנתוני מעת לעת, הממונה על ענייני הנפטידי -שיאושרו על

 ;המאגר ובמאפייניו

                                                      

 ההפקה מתבצעת באמצעות פלטפורמה שהוקמה מול חופי אשקלון ובאמצעות מתקן הקבלה.   19
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ידו למערכת -בעל החזקה יהיה חייב לשמור על איכות הגז המוזרם על (3)

 ;יקבעיההולכה הארצית בהתאם למפרט הגז ש

ה מסחרית בשקידה ראויה, בהתאם להוראות בעל החזקה יבצע הפק (4)

, היתר רישיוןהרשויות המוסמכות ולכל דין, ובהתאם להוראות כל 

 ;"ב הנדרשים לשם כך לפי כל דיןצוכיו

בעל החזקה לא יחל בהפקה מסחרית ולא יחל בהזרמת גז טבעי  (5)

למערכת ההולכה של בעל החזקה, אלא לאחר שהגיש לממונה על 

שור ההפעלה והבקשה אושרה בידי הממונה על ענייני הנפט בקשה לאי

 ;ענייני הנפט

יום לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה  30בסוף כל שנה )לפחות  (6)

לממונה על ענייני הנפט תוכנית עבודה שנתית מפורטת, וכן תחזית 

עלויות לביצוע הפעולות שבתוכנית, ותחזית לקצב ההפקה בשנה 

 ;העוקבת

ונה על ענייני הנפט על המועדים שבהם בכוונתו בעל החזקה יודיע לממ (7)

להתחיל בהקמת מתקנים נוספים על מנת לעמוד בהוראות שטר 

 .החזקה

 אחסון גז טבעי  (ח)

הממונה על ענייני הנפט רשאי להורות לבעל החזקה על פעולות להעברת גז 

טבעי לצורך אחסון גז מהמאגר למאגרים מורשים, ככל שבמילוי ההוראות 

יו עלויות כלשהן לבעל החזקה בגין הולכתו, החדרתו, אחסונו כאמור לא יה

והוצאתו של הגז, ולא יהיה במילוי ההוראות כדי לפגוע במאגר. תמלוג בגין 

הגז הטבעי המאוחסן יחול בעת הוצאת הגז ממאגר האחסון ולא בעת הפקתו 

 . מהמאגר

הדבר ביקש בעל החזקה לאחסן גז מיוזמתו במאגרי אחסון מורשים, ייעשה 

על חשבון בעל החזקה ובהתאם להוראות כל דין ואמות המידה, ככל 

 .שתהיינה

 ביטול החזקה או הגבלתה (ט)

 29החזקה תבוא לידי סיום עם תום תקופת החזקה, עם פקיעתה לפי סעיף 

לחוק הנפט, או בהתקיים אחד  55לחוק הנפט, עם ביטולה לפי סעיף 

 :מהתנאים המפורטים להלן

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

 ;מהוראות הממונה על ענייני הנפט מכח שטר החזקה

או חלק ממנה חולטה, ובעל החזקה לא השלים את סכום  הערבות (2)

 הערבות כנדרש לפי הוראות שטר החזקה. 
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 תוכנית נטישה (י)

חודשים מיום תחילת תקופת ההפקה יגיש בעל החזקה  30בתוך  (1)

על ענייני הנפט תוכנית כללית לנטישת מתקני לאישור הממונה 

מערכת ההפקה ולאיטום קידוחים, בעת סיום השימוש בהם, בין 

תוכנית הנטישה במהלך תקופת החזקה ובין לאחריה )להלן: "

 . "(הכללית

לא יאוחר מהמועד שבו הפיק בעל החזקה מאה ושבעים מיליארד  (2)

החזקה לאישור מטרים מעוקבים של גז משטח החזקה, יגיש בעל 

הממונה על ענייני הנפט תוכנית מפורטת לפירוק המתקנים, בהתאם 

"(  תוכנית הנטישהלהוראות תוכנית הנטישה הכללית )להלן: "

ידי הממונה על ענייני הנפט וכן את אומדן עלויות -שאושרה על

הפירוק. לא הגיש בעל החזקה תוכנית נטישה במועד, או מצא הממונה 

שתוכנית הנטישה שהוגשה אינה ראויה לאישור ולא על ענייני הנפט 

הצליחו הממונה על ענייני הנפט ובעל החזקה להסכים על תוכנית 

 .נטישה, יקבע הממונה על ענייני הנפט את תוכנית הנטישה

ידי הממונה על ענייני הנפט יקבע -במועד אישור תוכנית הנטישה על (3)

ה בעל החזקה ייתן הממונה על ענייני הנפט לבעל החזקה תוכנית לפי

בטוחה או יפקיד ל"קרן נטישה" במועדים, במתכונת ובשיטת הצבירה 

כפי שיורה, במטרה להבטיח שיהיו בידי בעל החזקה האמצעים 

 . הדרושים לביצוע תוכנית הנטישה

נטישת קידוחים קיימים: בעל החזקה יודיע לממונה על ענייני הנפט  (4)

ה חודשים לפני ביצוע על רצונו לאטום קידוח בודד לפחות שלוש

הפעולה. בהודעה שתוגש ייכלל הסבר על הצורך לאטום את הקידוח 

ועל תוכנית האיטום. איטום הקידוח מחייב אישור מראש של הממונה 

 .על ענייני הנפט

 ערבויות (יא)

בשטר החזקה נקבעו הוראות הנוגעות להמצאת ערבות בנקאית אוטונומית 

החזקה להבטחת קיום תנאי שטר  בלתי מותנית ובלתי חוזרת על ידי בעל

לפרטים אודות ערבות שניתנה החזקה, תקופתה, וכן עילות לחילוט הערבות. 

כאמור להבטחת קיום תנאי שטר החזקה, הוראות חוק הנפט והנחיות 

 להלן. (6)א()6.1.3סעיף  הממונה על ענייני הנפט, ראו

 שונות (יב)

לתנאים  ין היתר,, בכולל שטר החזקה הוראות נוספות המתייחסות ,בנוסף

להפעלת המתקנים, בטיחות, טיפול בתקלות, בדיקות, פיקוח, אחריות, 

 ביטוח ושיפוי.
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  20וחזקת דלית כנית העבודה בפרויקט תמרועמידה בתנאי ת 7.2.4

לעיל, לא נקבעה  7.2.3 כמפורט בסעיףודלית  ת תמרוחזקשטרי מעבר לאמור בתנאי  

 עבודה מחייבת בפרויקט תמר. תוכנית

 21וחזקת דלית מתוכננת בפרויקט תמרבפועל ותוכנית עבודה  7.2.5

להלן תיאור תמציתי של הפעולות העיקריות שבוצעו בפועל בפרויקט תמר מיום 

 , וכן תיאור תמציתי של פעולות מתוכננות: דוחפרסום הועד למועד  1.1.2015

 חזקת תמר

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף 
השתתפות 
בפועל של 
מחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
החברה 
בתקציב 

 22דולר( )באלפי

 המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים.   • 2015

שידרוגים ושיפורים במערך ההפקה, רכישת ציוד וחלפים וכן  •
 השלמות נוספות במסגרת פיתוח פרויקט תמר. 

 השלמת ההתקנה ותחילת ההרצה של פרויקט המדחסים.  •

למתקני  SWהמשך ביצוע פעולות רכש לחיבור קידוח תמר  •
 פרויקט תמר. 

ביצוע פעולות בקשר להרחבת יכולת האספקה מפרויקט תמר  •
)מעבר לפרויקט המדחסים( לרבות תכנון והכנות לקראת ביצוע 
קידוחים נוספים ובחינת חלופות לביצוע לייצוא גז מפרויקט 

 תמר למדינות שכנות.

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר,  •
 נתוני הקידוחים וההפקה. בהתאם ל

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה ובכלל זה  •
פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה ופרוספקט למטרות 

 נפט. 

- 
 

 17,057-כ
 

 52,053-כ
 

 36,434-כ
 
 

 9,721-כ
 
 
 

- 
 

 1,578 -כ
 

 4,815 -כ
 

 3,370-כ
 
 

 899-כ

 המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים.  •  2016

השלמת הרצה תפעולית של מערכת המדחסים. לפרטים נוספים  •
 להלן. 7.2.6 ראו סעיף

", והקמת תשתיות 8-ביצוע קידוח פיתוח והפקה נוסף, "תמר •
נלוות לשם חיבורו של הקידוח למערכת ההפקה התת ימית 

 23הקיימת של פרוייקט תמר.

שידרוג ושיפור מערך ההפקה בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה,  •
 24כישת ציוד וחלפים ושיפור מערכות תפעול ותחזוקהלרבות ר

וביצוע פעולות בקשר להרחבת יכולת האספקה מפרויקט תמר, 
לרבות תכנון והכנות לקראת ביצוע קידוחים נוספים ובחינת 

- 
 
 
 
 
 

 101,88426 -כ
 
 
 
 

 38,40327 -כ
 

- 
 
 
 
 
 

 9,424-כ
 
 
 
 

 3,552-כ

                                                      

 נכון למועד פרסום הדוח, הוגשה תוכנית פיתוח מפורטת לגבי חזקת תמר בלבד.  20
בתוכנית העבודה שלהלן אינן כוללות עלויות תפעול ותחזוקה שוטפים של פרויקט  2017-2015העלויות המפורטות בשנים   21

 להלן. 7.2.14מר, אשר נכללו בסעיף ת
)ומתבססים, בין היתר, על נתונים מספרי  9.25%מתייחסים לזכויות השתתפות בשיעור של  2017-2015הנתונים עבור השנים   22

 .16.75%ואילך מתייחסים לזכויות השתתפות בשיעור של  2018והנתונים לשנת דלק קידוחים( 
 הזרמת הגז הטבעי מהקידוח. 2017וחיבורו למערכת ההפקה החלה בחודש אפריל  8-עם השלמת קידוח תמר   23
 הוצאות(, בהתאם להסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין המפעיל בקשר עם 100%מיליון דולר ) 19.1-התקציב כולל סך של כ  24

 להלן.  7.2.13עקיפות של המפעיל בחזקות תמר ודלית בגין שנים קודמות. לפרטים נוספים ראו סעיף 
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 חזקת תמר

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף 
השתתפות 
בפועל של 
מחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
החברה 
בתקציב 

 22דולר( )באלפי

 חלופות ייצוא גז מפרויקט תמר למדינות שכנות.

אינטש להולכת גז טבעי וקבלת רישיון  10הכשרת צינור תמר  •
 25נור זה.הולכה בצי

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר,  •
בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע 

 קידוחים נוספים. 

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט  •
 למטרות עמוקות בשטח החזקה.

 
 
 
 
 
 
 

 

201728 
  

 המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים. •

ותחילת הזרמת , חיבורו למערכת ההפקה 8-השלמת קידוח תמר •
 . מנוהגז הטבעי מ

שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות  •
בפלטפורמה  הוספת מבנים והחלפת שסתומי הניתוק הראשיים

  .29מסוג שונה על מנת לשפר את תפקודם בשסתומים חדשים

 Westernעיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות חברת  •
Geco. 

התקנת מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת תחילת פרויקט  •
 תמר.

המשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין השאר,  •
בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע 

 נוספים.קידוחים 

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט  •
  למטרות עמוקות בשטח החזקה.

- 
 

 101,094 -כ
 
 

 28,012 -כ
 
 

 1,083 -כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 9,351 -כ
 

 
 2,591 -כ

 
 

 100 -כ
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

)חלקה של  (100%מיליון דולר ) 33.4 -של כסך , בSWעבור פיתוח תמר  2015התקציב אינו כולל עלויות ציוד שנרכש בשנת   26
 .8-נעשה שימוש בקידוח תמרחלקו אשר ב מיליון דולר( 3.1 -החברה כ

 . (100%מיליון דולר ) 441. -ן( בסך של כלא כוללות עדכון תקציב )קיטו 2016העלויות המפורטות בשנת    27
 .בבעלות בעלי הזכויות בחזקהאינטש בע"מ, חברה  10תמר  רישיון ההולכה ניתן לחברת  25
 1.14 -( )חלקה של החברה כ100%מיליון דולר ) 12.4 -אינן כוללות עדכון תקציב בסך של כ 2017העלויות המפורטות בשנת   28

 מיליון דולר(.
הקבלה )להלן שדרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן , החל המפעיל בפרויקט תמר בביצוע עבודות 20.9.2017ביום   29

וזאת בשני פרקי זמן, כאשר בכל אחד מפרקי הזמן האמורים הוזרם גז טבעי משדה תמר לפלטפורמת  ("השדרוגעבודות "
הפקה של פרויקט תמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים, ובהיקף של מחצית מקיבולת ההפקה המקסימלית. במהלך 

שמשת לשחרור גז טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום )להלן: עבודות השידרוג התגלה סדק בצנרת האוורור המ
"(. בעקבות איתור הסדק, ובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר, הופסקה באופן מבוקר ביום התקלה" או "הסדק"

בתית. אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר. המפעיל הודיע לשותפי תמר כי לא קיימת כל חשיפה בטיחותית וסבי 21.9.2017
לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליט המפעיל להמשיך בעבודות השדרוג המתוכננות וזאת במקביל לתיקון התקלה. שותפי תמר 

בתיאום  פעלופעלו ליידע את לקוחותיהם כנדרש, בהתאם לתנאי הסכמי אספקת הגז שנחתמו עימם, וכן עמדו בקשר רציף ו
חודשה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר לאחר שלילה לפני השלים  27.9.2017 מלא עם משרדי הממשלה השונים. יצוין, כי ביום

עוד יצוין,  ממכירת גז טבעי אינן מהותיות. חברההמפעיל את תיקון התקלה. עלויות תיקון התקלה והשפעתה על הכנסות ה
ממכירת גז  חברהסות ההסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן. עבודות השדרוג לא השפיעו מהותית על הכנ 10.10.2017כי ביום 

 .2017ברבעונים השלישי והרביעי לשנת טבעי 
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 חזקת תמר

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס 
הנפט )באלפי 

 דולר(

היקף 
השתתפות 
בפועל של 
מחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
החברה 
בתקציב 

 22דולר( )באלפי

  32המשך הפקה מפרויקט תמר, תפעול ותחזוקה שוטפים. • 30,31ואילך 2018

ככל שיוחלט להקימו,  MEG (MRU)הקמת מתקן לטיפול בנוזל  •
 .2021עד  2019במהלך השנים 

למתקני פרויקט תמר. לפרטים  SWהשלמת חיבור קידוח תמר  •
 להלן. 7.2.8 נוספים ראו סעיף

פרויקט עיבוד מחדש של סקרים סייסמים באמצעות  סיום •
 .ופענוח מחודש של סקרים סייסמים Western Gecoחברת 

, יתרהמשך עדכון המודל הגיאולוגי ומודל הזרימה, בין ה •
בהתאם לנתוני הקידוחים וההפקה ותכנון והכנות לביצוע 

 נוספים. והשלמות קידוחים 

קדיחת קידוחים והשלמות נוספים, ככל שיידרש, בהתאם לנתוני  •
 ההפקה בפועל ולביקושים בשוק.

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים ובכלל זה פרוספקט  •
  למטרות עמוקות בשטח החזקה.

מערכות לצמצום פליטות מפלטפורמת סיום פרויקט להתקנת  •
 תמר.

שידרוג ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, לרבות  •
 שיפור אמצעי אבטחה.והוספת מבנים 

 

 
 

 00041433,-כ
 
 

 125,00034 -כ
 
 
 
 
 
 
 

 640,00035 -כ
 
 
 
 

 92828,36-כ
 

 12,00037-כ
 

 

 
 

 24,120 -כ
 
 

 20,938 -כ
 
 
 
 
 
 
 

 107,200 -כ
 
 
 
 

 4,858 -כ
 

 2,010 -כ

 

  

                                                      

 , ראו סעיףחברההעלויות הכלולות אינן כוללות הוצאות עקיפות המשולמות למפעיל. לחישוב שיעור ההשתתפות של ה    30
 .הסכומים המפורטים להלן הינם סכומים נומינליים להלן. 7.2.13

 הטבלה להלן אינה כוללת פעולות נטישה של המאגר לרבות הוצאות בגינן.     31
לפרטים בדבר עלויות הפעלה בפרויקט תמר המיוחסים לחברה, ראו נתוני תזרים מהוון המיוחס לחלק החברה מן העתודות   32

 להלן. )א(7.2.15שבפרויקט תמר, כמפורט בסעיף 
 ידי שותפי תמר.-התקציב האמור טרם אושר על 33
 ידי שותפי תמר.-התקציב האמור טרם אושר על  34
 ידי שותפי תמר.-התקציב האמור טרם אושר על  35
 ידי שותפי תמר.-התקציב האמור טרם אושר במלואו על  36
 ידי שותפי תמר.-התקציב האמור טרם אושר במלואו על  37
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 חזקת דלית

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

תקציב כולל 
משוער לפעולה 

ברמת נכס הנפט 
 38)באלפי דולר(

היקף 
השתתפות 
בפועל של 
מחזיקי 
הזכויות 

ההוניות של 
החברה 
בתקציב 

 )באלפי דולר(

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים  •   201539
 הסמוכים ולנתוני ההפקה ממאגר תמר. 

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי  •
כאמור ועל נתונים ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה 

 ממאגר תמר. 

 מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה.  •

 
 
 
 53-כ

 

 
 
 
 5-כ

201640 
 

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים  •
 הסמוכים ולנתוני ההפקה ממאגר תמר.

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי  •
כאמור ועל נתונים ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה 

 ממאגר תמר. 
נוספים בשטח החזקה, ובכלל זה מיפוי והגדרה של פרוספקטים  •

 פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה.

- - 

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים  •  2017
 הסמוכים ולנתוני ההפקה ממאגר תמר.

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית בהתבסס על הסקר הסייסמי  •
כאמור ועל נתונים ממאגרים סמוכים ובכלל זה נתוני הפקה 

 ממאגר תמר. 

מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה, ובכלל זה  •
 פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה.

- - 

בחינת חלופות פיתוח בשים לב לתוכניות הפיתוח של המאגרים  • ואילך 2018
 הסמוכים ונתוני ההפקה ממאגר תמר. 

עדכון מיפוי וניתוח של מאגר דלית, בהתבסס על הסקר הסייסמי  •
כאמור ועל נתונים ממאגרים סמוכים, ובכלל זה, נתוני ההפקה 

 ממאגר תמר.

כלל זה, מיפוי והגדרה של פרוספקטים נוספים בשטח החזקה, וב •
 פרוספקט למטרות עמוקות בשטח החזקה.

, שיידרש ככל נוספים קידוחים קדיחת, 1-דלית קידוחהשלמת  •
 .תמר פרויקט של ימית התת ההפקה למערכת המאגר וחיבור

- - 

 

  

                                                      

 להלן. 0ידי שותפי תמר, ראו סעיף -לפרטים בדבר התקציבים שאושרו על  38
 (. 100%אלפי דולר )במונחי  1,779 -לא כוללות עדכון תקציב )קיטון( בסך של כ 2015העלויות המפורטות בשנת   39
 (  בגין שנים קודמות. 100%אלפי דולר )במונחי  270 -שולמו למפעיל הוצאות עקיפות בסך של כ 2016בשנת    40
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  41פרויקט תמרבפיתוח הכנית ות 7.2.6

 ה"( כללתוכנית הפיתוחהפיתוח של פרויקט תמר )להלן בסעיף זה: " תוכנית

ליום. הגז מוזרם  MMCF 250-שכל אחת מהן יכולה להפיק כ 42בארות 5בעיקרה, 

אינטש לפלטפורמת טיפול שהוקמה  16משדה תמר באמצעות שני צינורות בקוטר 

ק"מ צפונית לפלטפורמה של  2-"(, כפלטפורמת תמרמול חופי אשקלון )להלן: "

אינטש  30 בקוטר מפלטפורמת תמר מוזרם הגז הטבעי בצינור 43פרויקט ים תטיס.

 .ומשם למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז למתקן הקבלה

התקנה של  2015בחודש יולי הושלמה לשם הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר, 

"(, שהרצתם פרויקט המדחסים)להלן: " שלושה מדחסים ומערכות עזר נלוות

 . 2016התפעולית הסתיימה במהלך הרבעון השני של שנת 

 בקוטר צינורלהפעלה של רישיון  44שותפי תמרלהעניק שר האנרגיה  29.8.2016ביום 

העברת גז שם ל ,להובלת קונדנסט מפלטפורמת תמר במקוראשר יועד  ,אינטש 10

 כושר אספקת הגז.  את בכדי להגדילטבעי 

 חנקד", אשר 8-"תמר החלה הזרמת הגז הטבעי מקידוח 2017אפריל בחודש 

, בין היתר, להגדיל את היתירות במערכת ההפקה , על מנת2017והושלם בשנת 

 ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי השיא. 

יכולת אספקת הגז מפרויקט תמר )הכולל את מתקני פרויקט תמר, מערכות 

המדחסים ומערכות ההולכה והטיפול של פרויקט ים תטיס ששודרגו והותאמו 

ליום  BCF 1.1-הולכה של נתג"ז, עומדת על כלשימוש בפרויקט תמר( למערכת ה

ליום של גז טבעי הסתכם בשנתיים  ממוצעההפקה יקף ה  .בהפקה מקסימאלית

  MMCF 917 (BCF 0.917.) -בכ( 31.12.2017 -1.1.2016האחרונות )

אמינות מערכת ההפקה של פרויקט תמר, מאז הפעלתה המסחרית, היתה בעלת 

 .(up-time 99% -כשל ביותר )תפעולית גבוהה 

, 31.12.2017יום פרויקט תמר, כמתואר לעיל, נכון לבהעלות הכוללת שהושקעה 

 )לרבות עלויות אקספלורציה (100%) מיליארד דולר 4.5-עומדת על סך של כ

 (.ולמעט עלויות סילוק ונטישה, בחזקות תמר ודלית

  תמרפרויקט בחינת אפשרות להרחבת יכולת האספקה של  7.2.7

 בין דלק קידוחים ונובל לביןנכון למועד פרסום הדוח, ולאור חתימת הסכם הייצוא 

בלתי מחייב לניהול משא הכוונות המכתב להלן(,  )ב(7.4.5דולפינוס )כמתואר בסעיף 

                                                      

חזקות תמר ודלית כללה, בין  תוכנית הפיתוח של מאגר תמר אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט על ידי המפעיל בשם שותפי  41
היתר, התייחסות לפיתוח חזקת דלית. כמו כן, החברה ביחד עם יתר שותפי חזקות תמר ודלית, מעדכנים מיפוי של מאגר 

 דלית וכן מבצעים ניתוח של המאגר, וזאת בהתבסס על סקר סייסמי שבוצע.
 .7.2.5, ראו 8-ודות קידוח תמר". לפרטים א8-בארות, כולל קידוח "תמר 6כיום, כולל מאגר תמר   42
העניק הממונה על ענייני הנפט אישור לשותפי תמר להקמה ולהפעלה של פלטפורמת תמר,  3.6.2013וביום  26.11.2012ביום   43

 בהתאמה. 
 ידי שותפי תמר, לפי שיעור החזקתם בחזקת תמר.-אינטש בע"מ, המוחזקת על 10הרישיון הוענק לחברת תמר   44
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 45Union Fenosa Gas SAחברת לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לומתן על הסכם 

, אינו UFGבין שותפי תמר לבין חברת  2014, אשר נחתם בשנת "(UFG)להלן: "

נכון למועד פרסום הדוח, בוחנים (. לתשקיף (3)ה()6.7.4 מתואר בסעיף)כרלבנטי עוד 

שותפי תמר אפשרויות שונות לאספקת גז טבעי לצורך הזנת מתקני ההנזלה 

 .( ובין על בסיס קבועinterruptibleבין על בסיס מזדמן ) במצרים, UFGהקיימים של 

האמור לעיל, בוחנים שותפי תמר אפשרויות לביצוע הרחבה של יכולת  לאור

 .שתידרש ככלמפרויקט תמר,  אספקהה

לכלול מספר קידוחי הפקה נוספים אשר יחוברו  עשויההרחבת יכולת האספקה 

, וכן צינור אספקה נוסף משדה תמר לפלטפורמות תמר ומרי הקיים למערך ההפקה

Bפן של השידרוג הנדרש של פלטפורמות תמר ומרי . כמו כן, נבחנים הצורך והאוB . 

  SWפיתוח מאגר תמר  7.2.8

אשר הוגשה לממונה על ענייני הנפט  SWעל פי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

ידי חיבורו למתקנים -להיות מפותח על SWמאגר תמר עתיד , 2014בחודש אפריל 

במתכונת האמורה   SWהתת ימיים של פרויקט תמר. עלות פיתוחו של מאגר תמר

 . 2014ידי שותפי תמר במהלך חודש ינואר -אושרה בחלקה על

 SWדחה הממונה על ענייני הנפט את התוכנית לפיתוח מאגר תמר  4.6.2014ביום 

גולש לרישיון ערן.   SWבמתכונת הנ"ל, לאור העובדה שחלק קטן ממאגר תמר

את  נייני הנפטהממונה על עמשפטי בקשר עם דחיית ההליך הלפרטים אודות 

 להלן. 7.21.2 תוכנית הפיתוח האמורה ראו סעיף

להלן, קובע מתווה הגז כי הממונה על ענייני הנפט ייתן  (3)ג()7.16.1 כמפורט בסעיף

, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי SWאישור לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

מיליון דולר. מגבלת  575-לא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ SWממאגר תמר 

ידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג הסכמה בין -רה תבוטל עלההפקה האמו

החשב הכללי במשרד האוצר לבעלי חזקת תמר בכל הנושאים הקשורים בזכויות 

, טרם התקבל אישור דוח. נכון למועד פרסום הSWשותפי תמר במאגר תמר 

וטרם הושגה  SWהממונה על ענייני הנפט לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

 ההסכמה להסרת מגבלת ההפקה האמורה. 

פיתוח פשר את דחיית יאלעיל,  7.2.5 כאמור בסעיף 8-כי ביצוע קידוח תמר ,יצוין

להערכת שותפי  .יתוח וההפקה של הפרויקט, בהתאם לתכנית הפSWמאגר תמר 

  .2021שנת להתבצע ב יםצפויוחיבורו למערכת ההפקה  SWפיתוח מאגר תמר תמר, 

, ראו SWלפרטים בדבר הפעולות והתקציב להשלמתו ולפיתוחו של מאגר תמר 

 .לעיל 7.2.5סעיף 

 

                                                      

חברות  האיטלקית והיא חלק מקבוצת ENI-הספרדית ו Gas Naturalהינה בבעלות שווה של  UFGלמיטב ידיעת החברה,   45
הגז, לרבות בחיפוש, הפקה, הנזלה, הובלה, הגזה  , עם נכסים בכל שרשרת האספקה שלLNG-קשורות מספרד העוסקות ב

(regasification) ושיווק של גז טבעי ו-LNG. 
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 הסדרה מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר 7.2.9

, סופק גז טבעי ממאגר תמר )חלף 2017ועד לחודש ספטמבר  2013החל מחודש מאי 

לבין לקוחותיהם מאגר ים תטיס( מכוח הסכמים לאספקת גז בין שותפי ים תטיס 

(. אספקת הגז ", בהתאמהההסכמים המוקדמים"-ו "הלקוחות הסופיים)להלן: "

המשותפים לפרויקט ים תטיס ואשר להם תמר  שותפיידי -עלבוצעה הן כאמור, 

שאינם משותפים  תמרעל ידי שותפי  התחייבויות מכוח ההסכמים כאמור והן

אשר . התמורה ההסכמים כאמור(בים מכוח ילפרויקט ים תטיס )ואשר אינם מחו

מהלקוחות הסופיים, בצירוף התמורה המשקפת את חלקה של קבוצת  התקבלה

, אשר הינה בעלת זכויות בים תטיס ואינה בעלת "(קבוצת דלקבע"מ )להלן: " דלק

באופן שבו שותפי תמר שאינם שותפי ים תטיס,  , התחלקהבתמר ישירות זכויות

חיר הממוצע החודשי של גז טבעי שסופק במהלך מחיר גז טבעי השווה למקיבלו 

אותו חודש מכוח הסכמים אשר נחתמו בין שותפי תמר ללקוחותיהם, והיתרה 

בין שותפי ים תטיס שלהם זכויות בפרויקט תמר, לפי  חולקההכספית שנותרת 

 חלקם בפרויקט תמר. 

בין שמירה על איזון כמויות הגז בפרויקט תמר  מנגנון התחשבנות זה, איפשר

 השותפים בו לפי חלקם. 

, עם פקיעת חלק מהסכמי מכירת הגז הטבעי 2017החל מראשית חודש אוקטובר 

גז טבעי בהתאם להסכמים ים תטיס  מספקים שותפיממאגר ים תטיס, 

שותפי ים בכוונת . נכון למועד פרסום דוח זה, המוקדמים, ממאגר ים תטיס בלבד

בהסכם )שאינם שותפים לפרויקט ים תטיס( עם שותפי תמר להתקשר תטיס 

)שאינם  לשותפי תמר (שאינם מהותיים) למכירת עודפי ההפקה ממאגר ים תטיס

, לשם מכירתם ללקוחות פרויקט תמר. מכירת שותפים לפרויקט ים תטיס(

העודפים כאמור לא צפויה להיות בעלת השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של 

 .חברהה

כאמור לעיל לעניין הפעולות  חברההערכות ה – צופה פני עתיד אזהרה בגין מידע

, לרבות אפשרות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות

וקצבי ההפקה בפרויקט תמר הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו  הרחבת קיבולת האספקה

הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות לגבי  החברהבחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות 

הזמנים ועצם ביצוען של הפעולות המתוכננות וקצבי ההפקה המתבססים כולם על הערכות 

מהמפעיל. הפעולות המתוכננות, העלויות, לוחות הזמנים וקצבי ההפקה החברה  השקיבל

לת בפועל עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל והם מותנים, בין היתר, בקב

פי כל דין, -ידי שותפי תמר, בקבלת האישורים הנדרשים על-ההחלטות המתאימות על

בהשלמת התכנון המפורט של מרכיבי הפעולות, בקבלת הצעות מקבלנים, בשינויים בשוק 

 .הספקים וחומר הגלם בעולם, ברגולציה החלה, ביכולת טכנית, ובכדאיות כלכלית
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  נסות בפרויקט תמרבהוצאות ובהכבפועל שיעור ההשתתפות  7.2.10

 :31.12.2017 ליום נכון (א)

אחוז לפני  שיעור ההשתתפות
החזר 

 השקעה

אחוז לאחר 
החזר 
 46השקעה

שיעור מגולם 
לפני  100%-ל

החזר 
 ההשקעה

שיעור 
-מגולם ל

לאחר  %100
החזר 

 ההשקעה

 הסברים

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
 חברההזכויות ההוניות של ה

 בנכס הנפט

ראו תיאור שרשרת  100% 100% 9.25% 9.25%
 .לעיל 7.2ההחזקות בסעיף 

השיעור המשויך בפועל למחזיקי 
 חברההזכויות ההוניות של ה

 בהכנסות מנכס הנפט

ראו תחשיב בסעיף  77.5% 82.6% 7.17% 7.64%
 להלן. )א(7.2.11

 לשבפועל  שיעור ההשתתפות
מחזיקי הזכויות ההוניות של 

בהוצאות הכרוכות  חברהה
בפעילות חיפוש, פיתוח או הפקה 

 בנכס הנפט

 ראו תחשיב בסעיף 101% 101% 9.34% 9.34%
 להלן. )א(7.2.12

 

 :נכון למועד פרסום הדוח (ב)

לפני  אחוז שיעור ההשתתפות
החזר 

  השקעה

לאחר  אחוז
החזר 

  השקעה

שיעור מגולם 
לפני  100%-ל

 החזר השקעה

שיעור מגולם 
 100%-ל

לאחר החזר 
 השקעה

 הסברים

 השיעור המשויך בפועל
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה בנכס 

 הנפט

ראו תיאור שרשרת ההחזקות  100% 100% 16.75% 16.75%
 .לעיל  7.2סעיף ב

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 

 בהכנסות מנכס הנפט

 )ב(7.2.11ראו תחשיב בסעיף  82.03% 84.84% 13.74% 14.21%
 להלן.

השיעור המשויך בפועל 
למחזיקי הזכויות 
ההוניות של החברה 
בהוצאות הכרוכות 
בפעילות חיפושים, פיתוח 

 או הפקה בנכס הנפט

 )ב(7.2.12ראו תחשיב בסעיף  101% 101% 16.92% 16.92%
 להלן.

 

  

                                                      

. למיטב ידיעת החברה, בעלי התמלוג בוחנים את מועד החזר 2017להערכת החברה, מועד החזר ההשקעה חל בדצמבר   46
ינוי בקביעת מועד החזר השקעה עשוי ההשקעה ומפקח דלק קידוחים בוחנים את התחשיב לעניין מועד החזר ההשקעה. ש

 להשפיע על תוצאות פעולותיה ומצבה הכספי של החברה.
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 חברההמחזיקי הזכויות ההוניות של השיעור המשויך בפועל לביאור לחישוב  7.2.11

  בהכנסות מפרויקט תמר

 :31.12.2017נכון ליום  (א)

 

לפני החזר  פריט
 השקעה

 

לאחר החזר 
 השקעה

 

הסבר תמציתי כיצד מחושבים 
 התמלוגים או התשלומים

 100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 
 

100% 
 

 

 :פירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( ברמת נכס הנפט

 (12.50%) המדינה
 

(12.50%) 
 

 כפי שנקבע בחוק הנפט
לפי שווי  התמלוגים מחושבים

שוק בפי הבאר. שיעור התמלוג 
בפועל עשוי להיות נמוך יותר 
כתוצאה מניכוי הוצאות בגין 
מערכות ההולכה והטיפול בגז 
 עד לנקודת מסירת הגז בחוף.

כי השותפים בפרויקט  ,יצוין
תמר לרבות החברה נמצאים 
בדיון עם הממונה על ענייני 
הנפט לגבי אופן חישוב שווי 

ג בפרויקט השוק של התמלו
ראו  לפרטים נוספים תמר.
 .להלן 7.18סעיף 

 87.50% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט
 

87.50% 
 

 

חלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של ה
 בהכנסות הנובעות בנכס הנפט חברהה

  המנוטרלות )בשרשור(

9.25% 
 

9.25% 
 

 

ההוניות של סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות 
, בשיעור ההכנסות בפועל, ברמת נכס חברהה

 (חברההנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת ה

8.09%  8.09%   

)האחוזים להלן  חברההפירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( בקשר עם נכס הנפט ברמת 
 בנכס הנפט(: חברההיחושבו לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
קשורים לצדדים  תמלוגים בתשלום חברהה
 שלישייםו

אופן חישוב השיעור האמור  0.92% 0.45%
נעשה בהתאם לעקרונות 
לפיהם מחושבים תמלוגי 
המדינה ולכן השיעור האמור 
עשוי להשתנות ככל שאופן 
חישוב תמלוגי המדינה ישתנה. 

 נוספים ראו סעיףלפרטים 
  להלן. 7.18

שיעור לפרטים נוספים אודות 
רים וקשהתמלוגים לצדדים 

 7.19שלישיים ראו סעיף ו
  להלן.

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

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
 בהכנסות מנכס הנפט חברהההוניות של ה

7.64% 7.17%  
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 :נכון למועד פרסום הדוח (ב)

לפני החזר  פריט
 השקעה

 

לאחר החזר 
 השקעה

הסבר תמציתי כיצד מחושבים 
 התמלוגים או התשלומים

 100% הכנסות שנתיות חזויות של נכס נפט 
 

100%  

 :פירוט התמלוגים או התשלום )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( ברמת נכס הנפט

 (12.50%) המדינה
 

כפי שנקבע בחוק הנפט התמלוגים  (12.50%)
מחושבים לפי שווי שוק בפי 

שיעור התמלוג בפועל עשוי הבאר. 
להיות נמוך יותר כתוצאה מניכוי 
הוצאות בגין מערכות ההולכה 
והטיפול בגז עד לנקודת מסירת 

יצוין, כי השותפים  הגז בחוף.
בפרויקט תמר לרבות החברה 
נמצאים בדיון עם הממונה על 
ענייני הנפט לגבי אופן חישוב שווי 
השוק של התמלוג בפרויקט תמר. 

 7.18סעיף ספים ראו לפרטים נו
 .להלן

 87.50% הכנסות מנוטרלות ברמת נכס הנפט
 

87.50% 
 

 

חלק המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של 
 החברה בהכנסות הנובעות בנכס הנפט 

16.75% 
 

16.75% 
 

 

סה"כ, חלקם של מחזיקי הזכויות ההוניות 
של החברה, בשיעור ההכנסות בפועל, ברמת 
נכס הנפט )ולפני תשלומים אחרים ברמת 

 החברה(

14.66% 14.66%  

פירוט תמלוגים או תשלומים )הנגזרים מההכנסות לאחר ממצא( בקשר עם נכס הנפט ברמת החברה )האחוזים להלן יחושבו 
 שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט(: לפי

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של 
קשורים החברה בתשלום תמלוגים לצדדים 

 ושלישיים

אופן חישוב השיעור האמור נעשה  0.92% 0.45%
בהתאם לעקרונות לפיהם 
מחושבים תמלוגי המדינה ולכן 
השיעור האמור עשוי להשתנות 
ככל שאופן חישוב תמלוגי המדינה 
ישתנה. לפרטים נוספים ראו סעיף 

. לפרטים בדבר שיעור להלן 7.18
קשורים התמלוגים לצדדים 

 .להלן 7.19שלישיים ראו סעיף ו

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

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות 
 ההוניות של החברה בהכנסות מנכס הנפט

14.21% 13.74%  

 

 חברההשל מחזיקי הזכויות ההוניות של בפועל ביאור לחישוב שיעור ההשתתפות  7.2.12

  בפרויקט תמר הפקההו פיתוחה ,יםבהוצאות החיפוש

 :31.12.2017נכון ליום  (א)

 אחוז פריט
 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
 התמלוגים או התשלום

תמלוגים בלא הוצאות תיאורטיות של נכס הנפט )
 האמורים(

100%  

 :התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפטפירוט 

 1% המפעיל
 

להלן. 7.2.13לפרטים ראו סעיף   

 101% ברמת נכס נפטבפועל סה"כ שיעור ההוצאות 
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 אחוז פריט
 

 יםהסבר תמציתי כיצד מחושב
 התמלוגים או התשלום

 חברההשל מחזיקי הזכויות ההוניות של שיעורם 
 )בשרשור( בהוצאות נכס הנפט

9.34%  

של מחזיקי הזכויות ההוניות שיעורם בפועל סה"כ 
הוצאות, ברמת נכס הנפט )ולפני ב, חברהה של

 (חברהתשלומים אחרים ברמת ה

9.34%  

להלן יחושבו ש)האחוזים  חברהפירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת ה
  (:בנכס הנפט חברהה לפי שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של

המשויך בפועל למחזיקי הזכויות שיעור ה
 , בהוצאות הכרוכות בפעילותחברההשל ההוניות 

 נכס הנפטב פיתוח או הפקה ,יםחיפוש

9.34%  

 

 :נכון למועד פרסום הדוח (ב)

 

 אחוז פריט
 

הסבר תמציתי כיצד מחושב 
 התמלוגים או התשלום 

הוצאות תיאורטיות של נכס הנפט )בלא תמלוגים 
 האמורים(

100%  

 :פירוט התשלומים )הנגזרים מההוצאות( ברמת נכס הנפט

 1% המפעיל
 

 .להלן 7.2.13סעיף לפרטים ראו 

 101% סה"כ שיעור ההוצאות בפועל ברמת נכס נפט
 
 

 

שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה 
 בהוצאות נכס הנפט

16.92%  

סה"כ שיעורם בפועל של מחזיקי הזכויות 
נכס הנפט החברה, בהוצאות, ברמת  ההוניות של

 )ולפני תשלומים אחרים ברמת החברה(

16.92%  

פירוט תשלומים )הנגזרים מההוצאות( בקשר עם נכס הנפט וברמת החברה )האחוזים שלהלן יחושבו לפי 
  (:שיעורם של מחזיקי הזכויות ההוניות של החברה בנכס הנפט

השיעור המשויך בפועל למחזיקי הזכויות ההוניות 
הכרוכות בפעילות חיפושים,  של החברה, בהוצאות

 פיתוח או הפקה בנכס הנפט

16.92%  

 

 

 ודלית ת תמרוהסכם תפעול משותף בחזק 7.2.13

 כללי (א)

פעילות החיפושים וההפקה במסגרת החזקות בפרויקט תמר נעשית  (1)

( JOAאו  Joint Operating Agreementבמסגרת הסכם תפעול משותף )

הצדדים לו כיום הינם )כפי שתוקן מעת לעת( אשר  16.11.1999מיום 

לעיל )להלן בסעיף זה:  7.2ויתר שותפי תמר כמפורט בסעיף  חברהה

 "(.JOA" או "ההסכם"

ל מטרת ההסכם היא לקבוע את הזכויות והחובות ההדדיים ש (2)

הצדדים בקשר לפעולות בתחומי החזקות בפרויקט תמר )להלן בסעיף 

  "(.נכסי הנפטזה: "

 אופן ההתחשבנות (ב)
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, כל הזכויות והאינטרסים בנכסי JOA-אלא אם כן נקבע אחרת ב (1)

הנפט, ברכוש המשותף ובכל הידרוקרבונים שיופקו מהם, יהיו בכפוף 

לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי 

 -השתתפות הצדדים בנכסי הנפט. כמו כן, אלא אם כן נאמר אחרת ב

JOAפי ה-, התחייבויות הצדדים על-JOA  ותנאי נכסי הנפט וכל

ידי המפעיל בקשר עם -בויות והוצאות שהוצאו או נתחייבו עלח

, יישאו בהם 48, וכל זיכויים לחשבון המשותף47הפעולות המשותפות

הצדדים, בינם בין עצמם, בהתאם לשיעורי ההשתתפות שלהם בנכסי 

 Accounting-הנפט, וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה

Procedure שב-JOA " :( את חלקו בהתאם ותכללי ההתחשבנ)להלן"

לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות החשבון המשותף לרבות 

. מועדי התשלום הם מעיקרי JOA-פי ה-מקדמות וריבית המגיעים על

אינם  JOA-פי ה-ידי צד של חיוב כלשהו על-ההסכם. תשלומים על

 .שוללים את זכותו לחלוק על אותו חיוב לאחר מכן

הישירות  נובל להחזר כל ההוצאותפי כללי ההתחשבנות זכאית -על (2)

שתוציא בקשר למילוי תפקידה כמפעיל. בתיקון להסכם התפעול 

נקבעה שיטת ההתחשבנות גם בגין הוצאות  30.6.2016המשותף מיום 

נובל תהיה זכאית  ,1.1.2016, החל מיום עקיפות של נובל ונקבע כי

מסך ההוצאות הישירות, למעט ביחס  1%לתשלום בשיעור של 

 .ולות שיווקלפע

 זהות המפעיל, זכויותיו וחובותיו (ג)

תמר )להלן בסעיף זה: החזקות בפרויקט כמפעילת  משמשת נובל (1)

 ."(המפעיל"

ניתנו למפעיל כל הסמכויות והחובות בקשר  JOA-בכפוף לתנאי ה (2)

לניהול ענייני העסקה המשותפת, תחת פיקוחה והוראותיה של וועדת 

 .התפעול המשותף

המפעיל אחראי באופן בלעדי לניהול הפעולות המשותפות. המפעיל  (3)

רשאי להעסיק קבלני משנה ו/או סוכנים )אשר יכול שיהיו חברות 

קשורות של המפעיל( לביצוע פעולות משותפות כאמור. המפעיל יהיה 

אחראי, בין היתר, להכנת תוכניות העבודה, התקציבים וההרשאות 

פי אישור ועדת התפעול -דה עללתשלום, לביצוע תוכנית העבו

המשותף, לתכנון ולהשגת כל האישורים והחומרים הדרושים לביצוען, 

                                                      

וכן  JOA -פי הוראות ה-ידי המפעיל על-"הפעולות המשותפות" הינן הפעולות המבוצעות על JOA -בהתאם להגדרות ה  47
 . JOA -העלויות הניתנות לחיוב כל אחד מהצדדים ל

ידי המפעיל לטובת הפרויקט המשותף -"החשבון המשותף" הינם חשבונות המוחזקים על JOA -בהתאם להגדרות ה  48
  ובכללי ההתחשבנות. JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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ומתן שירותי ייעוץ ושירותים טכניים כנדרש לצורך ביצוע יעיל של 

 . התפעול המשותף

בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל, חייב, בין השאר, לבצע את  (4)

י הנפט והכללים החלים הפעולות המשותפות בהתאם לתנאי נכס

והוראות ועדת התפעול. המפעיל יבצע את תפקידיו  JOA -עליהם, ה

 . בשקידה ראויה ובהתאם לנהלים מקובלים בתחום הנפט

נקבעו הוראות שונות שעניינן אופן התקשרות המפעיל בחוזים  JOA-ב (5)

פי תקציבים מאושרים(, וזאת בהתאם לגובה סכום -עם צדדי ג' )על

ואשר על פיהן, בין היתר, בהתאם לסכום החוזה  החוזה המוצע

המוצע, נדרש המפעיל להתייעץ עם הצדדים האחרים בנוגע 

לקריטריונים לפיהם ייבחרו המועמדים למכרז, לדווח לצדדים על 

ההצעות שהתקבלו ולקבל את אישור ועדת התפעול לבחירת המועמד 

 .במכרז

 JOA-ים בהמפעיל נדרש להשיג ולקיים את הביטוחים המפורט (6)

 JOA-בהתאם להוראות הכלולות בו. כן נקבע, כי כל אחד מהצדדים ל

צריך לדאוג לעצמו ועל חשבונו לביטוח נוסף לכיסוי הסיכונים בקשר 

 .עם הפעולות המשותפות

עוד חייב המפעיל, לאחר קבלת הודעה מוקדמת סבירה, להרשות  (7)

פעולות לנציגי כל צד בכל זמן סביר ועל חשבונם ואחריותם גישה ל

המשותפות כולל הזכות להשקיף על פעולות משותפות, לבחון כל רכוש 

משותף ולנהל ביקורת פיננסית בהתאם להוראות כללי ההתחשבנות 

 .JOA-הקבועים ב

בכפוף לתנאי נכסי הנפט והתקציב המאושר, המפעיל יקבע את מספר  (8)

העובדים ומספר הקבלנים, יבחר אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת 

 .מורה שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפותהת

המפעיל יודיע לצדדים מיד על כל התביעות המהותיות ותביעות  (9)

אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעולות המשותפות ו/או הנוגעות לפעולות 

המשותפות, כפי שתורה ועדת התפעול. המפעיל ייצג את הצדדים 

דעתו הבלעדי  ויתגונן בפני תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול

 75,000להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על 

דולר )כולל הוצאות משפטיות(, והוא יבקש את אישור ועדת התפעול 

לכל סכום/ים העולים על הסך הנ"ל. שום צד לא יתפשר לגבי חלקו 

היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח תחילה לועדת התפעול שהוא יכול 

 .לי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפותלעשות זאת מב

כל צד אשר אינו מפעיל יודיע מיידית לצדדים האחרים על כל תביעה  (10)

ידי צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות -כנגד אותו צד אשר נעשתה על

המשותפות או העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות, והצד הלא 
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להוראות אשר יינתנו מפעיל יתגונן או יתפשר בתביעה כאמור בהתאם 

ידי ועדת התפעול. ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגוננות -על

או לפשרה ואשר ניתנים לייחוס לפעולות המשותפות יהיו לחובת 

 .החשבון המשותף

המפעיל לא יהיה אחראי כלפי הצדדים האחרים להסכם בגין כל  (11)

אם מכוח תביעה, חבות, הפסד או נזק, במישרין או בעקיפין, ובין 

הסכם, עוולה )לרבות רשלנות( או אחר שינבעו מהתפעול המשותף או 

בקשר אליו אלא אם כן התביעה, החבות, ההפסד או הנזק נבעו 

( של המפעיל או ממחדלו של Willful Misconductמהתנהגות מכוונת )

המפעיל להשיג את הכיסוי הביטוחי הנדרש )אלא אם המפעיל נקט 

להשיג כיסוי ביטוחי זה והודיע על כך  בכל האמצעים הסבירים

לצדדים( ובכל מקרה לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים, לרבות אך 

לא רק חוסר יכולת להפיק נפט, הפסד הפקה או הפסד רווחים. אין 

באמור לעיל כדי לפטור את המפעיל מאחריות לחלקו בהתאם לשיעור 

 .השתתפותו, בכל נזק, הפסד או חבות כאמור

 (Operating Committeeפעול )ועדת הת (ד)

"( לפיקוח ומתן הועדההוקמה ועדת תפעול משותף )להלן בסעיף זה: " (1)

הנחיות בכל הקשור לפעילות המשותפת בשטח החזקות. סמכויות 

הועדה כוללות, בין היתר, קבלת החלטות בנוגע למדיניות, תהליכים 

ושיטות התפעול, אישור כל הודעה לציבור הקשורה להסכם או 

לתפעול המשותף, אישור כל התכניות והבקשות לתקציב, קביעת 

לוחות זמנים, מיקום ועומק קדיחת הבארות וכל הקשור לכך, קבלת 

החלטות בנוגע לבקשות רישיונות וחזקות והחלפת המפעיל. לכל שותף 

נציג אחד בועדת התפעול המשותף, שזכויות ההצבעה שלו הינן 

ינה אותו. נציג המפעיל מכהן בהתאם לחלקו בחזקות של השותף שמ

 .כיו"ר הועדה

החלטות ועדת התפעול המשותפת תתקבלנה בהצבעה של שניים או  (2)

מהזכויות בחזקה  68%יותר מהשותפים המחזיקים יחד לפחות 

)צדדים קשורים כהגדרתם בהסכם יחשבו כצד אחד(. על מנת לאשר 

החלטה הקשורה לסיום החזקה או ויתור על חלק כלשהו מאזור 

 .חזקה, יש צורך בהצבעה חיובית של כל הצדדיםה

 תכניות עבודה ותקציבים (ה)

קובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה,  JOA-ה (1)

 JOA-( לביצוע פעולות בשטחים שהAFEתקציבים והרשאות להוצאה )

המאושר לתוכנית  AFE -חל עליהם. יצוין, כי המפעיל רשאי לחרוג מה

מיליון  1-מהסכום שאושר או ב 10%עלה על העבודה בשיעור שלא י

 . דולר, לפי הנמוך שביניהם
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תכנית העבודה והתקציב יאושרו על ידי  –תכנית חיפושים ותקציב  (2)

( במסגרת תכנית העבודה AFEועדת התפעול. הרשאות להוצאות )

, אלא אם כן JOA-והתקציב, תאושרנה בהתאם להוראות הקבועות ב

הסכם התפעול המשותף הודעה למפעיל לפחות מהצדדים ל 20%מסרו 

בדבר התנגדותם לאישור ההרשאה להוצאה. לפני הוצאה או מתן 

דולר בכל פריט שבתוכנית  250,000התחייבות בסכום העולה על 

העבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל הצדדים האחרים בקשה 

 AFE-(. במידה והמפעיל צופה חריגה מהAFEלהרשאה להוצאה )

ת מנהלתיות ולשם פעילות גיאולוגית או גיאופיזית שאינן למטרו

ובלבד שהחריגה לא תעלה   AFEייחודיות לפרויקט מסוים, לא יידרש

 דולר. 50,000על 

במידה והועדה תחליט לאחר דיון מלא על  – תוכנית פיתוח ותקציב (3)

כדאיות הפיתוח של כל הצעה שתוגש לה, המפעיל יגיש לצדדים, 

ר קבלת אותה החלטה, תוכנית פיתוח ותקציב בהקדם האפשרי לאח

לממצא אשר יכללו, בין היתר, את העבודות הנדרשות בקשר עם 

הפיתוח, כל מידע שנדרש להגישו בהתאם להסכם, אופן הניהול 

הדרוש לפיתוח לרבות פרטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה 

כל הדרוש, הערכה לגבי מועד תחילת ההפקה והיקף ההפקה השנתי ו

ידי הועדה. לפני הוצאה או מתן התחייבות, -מידע אחר שיידרש על

בכל סכום, ביחס להכנת תוכנית פיתוח ותקציב או ביחס לכל פריט 

בתכנית הפיתוח והתקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל הצדדים 

(. במידה והמפעיל צופה AFEהאחרים בקשה להרשאה להוצאה )

שם פעילות גיאולוגית או למטרות מנהלתיות ול AFE -חריגה מה

ובלבד  AFEגיאופיזית שאינן ייחודיות לפרויקט מסוים, לא יידרש 

 דולר.  50,000שהחריגה לא תעלה על 

המפעיל יגיש לצדדים בכל שנה את תכנית  – תוכנית הפקה ותקציב (4)

ההפקה המוצעת לשנה שלאחר מכן. על תכנית ההפקה המוצעת 

לכלול, בין היתר, את הפרויקטים והעבודות שיבוצעו, כל מידע שנדרש 

, פרטים לגבי מספר העובדים וכוח העבודה JOA-להגישו בהתאם ל

ההפקה  הדרוש וכן הערכה של ההפקה הכוללת לפי רבעונים וקצב

ידי הוועדה. -היומי המקסימאלי בכל רבעון וכל מידע אחר שיידרש על

דולר בכל  250,000לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על 

פריט שבתוכנית העבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל הצדדים 

 (. AFEהאחרים בקשה להרשאה להוצאה )

המוצעים יהיו כפופים תוכנית הפיתוח או ההפקה וכן התקציבים  (5)

ידי הועדה שיעשו בהקדם -לשיקול מחדש, שינוי, תיקון ואישור על

 .JOA-האפשרי ובהתאם למועדים שנקבעו ב
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למטרות מנהלתיות ולשם  AFE -במידה והמפעיל צופה חריגה מה (6)

פעילות גיאולוגית או גיאופיזית שאינן ייחודיות לפרויקט מסוים, לא 

דולר ביחס לשלב  50,000א תעלה על ובלבד שהחריגה ל AFEיידרש 

החיפושים, הפיתוח והתגלית, וכן שהחריגה לא תעלה על מיליון דולר 

 ביחס לשלב ההפקה. 

 Sole Risk פעולות (ו)

 -פעולות שאין משתתפים בהן כל הצדדים )המוגדרות בהסכם כ (1)

"Exclusive Operations ומוכרות בתעשיית חיפושי הנפט כפעולות "

Sole Riskוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל ( לא תב

השותפים משתתפים בהן. ההסכם קובע כללים לגבי מסגרת ביצוע 

 הפעולות כאמור.

דהיינו  – Sole Riskההסכם כולל הוראות שונות המתייחסות לפעולות  (2)

ביצוע קידוחים, מבחנים ופיתוח, שלא בהסכמת כל השותפים לחזקות 

ידי חלק -בהסכם ניתן לבצען על ואשר בתנאים מסוימים המפורטים

, ניתנה Sole Risk -מהשותפים. לצדדים שלא הצטרפו לפעילות ב

אפשרות, בכפוף לתנאים ולתשלומים שנקבעו בהסכם, לקבל חזרה 

את חלקם באותה פעילות וכל הנובע ממנה. כמו כן, צדדים שלא 

אך החליטו להצטרף מאוחר מהמועד  Sole Risk-הצטרפו לפעילות ה

רפות, ישאו בקנסות וריביות הקבועות בהסכם התפעול להצט

 המשותף.

 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו (ז)

יום מראש או בהודעה  180המפעיל רשאי להתפטר בהודעה בכתב של  (1)

קצרה יותר בהסכמת ועדת התפעול. כמו כן, בכפוף להוראות ההסכם, 

 ( אם המפעיל1רשאית הועדה לפטר את המפעיל במקרים הבאים: )

לפחות מזכויות ההשתתפות בחזקות תמר ודלית;  10%חדל מלהחזיק 

( הוגשה בקשה לצו בית משפט או החלטה בת תוקף לארגון מחדש 2)

( אם המפעיל מתפרק או 3פי חוקי פשיטת הרגל; )-של המפעיל על

( אם המפעיל נעשה חדל פרעון, עושה 4מפסיק את קיומו באופן אחר; )

תמנה כונס נכסים לחלק משמעותי הסדר לטובת נושיו או אם מ

 .מנכסיו

כמו כן, המפעיל יועבר מתפקידו עם קבלת הודעה מאת הממונה על  (2)

ענייני הנפט על ביטול האישור שניתן למפעיל ככל שנדרש אישור 

 שכזה.

כמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של צדדים  (3)

)שאינם מפעיל( אם הפר הפרה יסודית של ההסכם  JOA -אחרים ל

יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת  28ולא תיקן את ההפרה בתוך 

 JOA-את דבר ההפרה האמורה. לכל החלטה של הצדדים האחרים ל
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)שאינם מפעיל( ליתן הודעה על ההפרה למפעיל תידרש הצבעה בעד 

המחזיקים , ואינם קשורים אליו ההצעה של צדדים שאינם מפעיל

 .מסך כל זכויות ההשתתפות 68%ביחד לפחות 

 סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן  (ח)

צד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, כולל  (1)

"(. הסכום שבפיגור צד מפרמקדמות וריבית, יחשב כצד מפר )להלן: "

)להלן: . כל צד שאיננו צד מפר יומייישא ריבית מצטברת על בסיס 

"( חייב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת חלקם של צד לא מפר"

, כל הצדדים הלא מפרים האחרים( בסכום שבהפרה )למעט ריבית(

ימים בהם הצד  6וישלמו סכום זה למפעיל ביום הראשון לאחר תום 

ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד המפר נמצא בהפרה, 

 . מפר

שכת לא יהיה הצד המפר זכאי להשתתף באסיפות כל עוד ההפרה נמ (2)

ועדת התפעול או להצביע בהן, והוא לא יהיה זכאי לקבל נתונים 

מעל אם ההפרה נמשכת ואינפורמציה הנוגעים לפעולות המשותפות. 

מיום שניתנה לצד המפר  JOA-עסקים כהגדרת מונח זה ב ימי 6-ל

יהיה זכאי  , וכל עוד נמשכת ההפרה, הצד המפר לאההפרההודעת 

לקבל את החלק לו הוא זכאי בתפוקה, וחלק זה יהיה לקניינם של 

הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת ההליכים 

המפורטים בהסכם, לגבות מתוכו את המגיע להם עד לתשלום מלא 

  של הסכום שבהפרה.

יום מתאריך הודעת  90אם הצד המפר לא יתקן את ההפרה בתוך  (3)

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים  ההפרה, אזי

, לכל צד לא מפר תהיה האופציה )הניתנת להפעלה בכל JOA-פי ה-על

עת עד לתיקון מלא של ההפרה( לדרוש מהצד המפר לצאת לחלוטין 

מההסכם ומנכס הנפט. אם הופעלה האופציה ייחשב הצד המפר כמי 

בנכס הנפט לצדדים הלא ו JOA -פי ה-שהעביר את כל זכויותיו על

מפרים, והוא יהיה חייב, לפי דרישה ראשונה, לחתום על כל מסמך 

פי הדין כדי לתת תוקף להעברת הזכויות -ולעשות את כל הדרוש על

האמורה, ולהסיר כל עכבון או שיעבוד שיחולו על זכויות כאמור. 

הינן בנוסף  ,זכויות ותרופות הצדדים הלא מפרים עקב הפרה כאמור

 ל זכויות ותרופות אחרות שתעמודנה לצדדים הלא מפרים.לכ

צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענת קיזוז ולא יהיה רשאי  (4)

להעלותה כלפי הצדדים הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את ההליכים 

 בגין אי תשלום הסכומים המגיעים ממנו במועד.  JOA-הקבועים ב

 תהעברת זכויו –אופן דילול אחזקת שותפים  (ט)



 38 -א 

 

 

 -צד יוכל להעביר את זכויותיו לצד ג' בכפוף לאישור יתר הצדדים ל (1)

JOA.אשר לא יסרבו להעברה אלא מטעמים סבירים , 

העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט, כולן או חלקן, תהיה  (2)

, הכולל בין השאר את JOA-תקפה רק אם ענתה על כל התנאים של ה

 : התנאים הבאים

על אף ההעברה, יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים  .א

בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים, אשר היו  JOA -האחרים ל

 JOA-נכס הנפט או התנאי פי -מוקנים, הבשילו או נצברו על

לפני מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל ההוצאות שאושרו 

בדבר  ידי ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הודעה-על

 העברת הזכויות לצדדים האחרים להסכם.

נכס הנפט, בשטח נכס תנאי פי -לנעבר לא תהינה זכויות על .ב

, כל עוד ועד אשר לא קיבל את האישור JOA -פי ה-הנפט או על

הממשלתי הדרוש והתחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות 

פי -רצון הצדדים האחרים, לבצע את התחייבויות המעביר על

לגבי זכויות ההשתתפות המועברות לו,  JOA-הנפט וה תנאי נכס

-ידי הממשלה או על-ויספק הנעבר את הערבויות הנדרשות על

 פי נכס הנפט. 

למשכן או לשעבד בדרך  JOA-אין באמור כדי למנוע מצד ל .ג

-פי ה-אחרת, כל או חלק מהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט ועל

JOA ר אחראי לכל כבטוחה למימון, בכפוף לכך שאותו צד ישא

ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור; השיעבוד יהיה כפוף 

לכל אישור ממשלתי שיידרש ויעשה במפורש כמשני 

(Subordinated לזכויות של הצדדים )האחרים לפי ה- JOA. 

 JOA -הפרישה מ (י)

כולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה  JOA-ה (1)

(Withdrawal מלאה או חלקית, של ,) צד מכל נכס הנפט שהוא משתתף

החל עליו( וקובעות את המקרים בהם הפרישה  JOA-בו )ומה

אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי השותפים האחרים 

 ברשיון.

או מנכסי הנפט, חייב להודיע על החלטתו  JOA-צד המבקש לפרוש מה (2)

ת מיד הודעה כאמור תהא בלתי מותנית ובלתי חוזר .ליתר הצדדים

"(. הודעת פרישה)להלן: " JOA-עם מסירתה, תחת תנאים הקבועים ב

 JOA-יום מיום מסירת הודעת הפרישה יהיו יתר הצדדים ל 30בתוך 

זכאים למסור הודעת פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו 
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ויתר התחייבויותיהם  JOA-הודעת פרישה, הם יפעלו לסיום ה

. במקרה ולא כל הצדדים יחליטו הקשורות לפרויקט ולנכסי הנפט

לפרוש כאמור לעיל, יפעל הצד הפורש להעביר במהירות האפשרית את 

השותפים זכויותיו לשותפים שבחרו שלא לפרוש )להלן: "

"(. העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה, כאשר הצד הנשארים

הפורש נושא בכל ההוצאות המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, 

אם הוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים הנשארים תתחלק  למעט

 בהתאם לשיעור החזקותיהם. 

 49הנפט תגמולים ותשלומים ששולמו במהלך פעילות החיפוש, הפיתוח והפקה בנכס 7.2.14

 חזקת תמר

 מחזיקי של שיעורם כ"סה פריט
 של ההוניות הזכויות

 בתקופה החברה בהשקעה
הנפט )לרבות  בנכס זו

אינם עלויות שבגינן 
משולמים תשלומים 

 למפעיל(

 מחזיקי של מתוכו, שיעורם
החברה  של ההוניות הזכויות

למפעיל )מעבר  בתשלומים
להחזר הוצאותיו הישירות 

 והעקיפות( 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
 - 19,502-כ 2015

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
2,172-כ 21,903-כ 2016  

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
2017 

 218-כ 21,114-כ

 

 חזקת דלית

 מחזיקי של שיעורם כ"סה פריט
 של ההוניות הזכויות

 בתקופה החברה בהשקעה
הנפט )לרבות  בנכס זו

עלויות שבגינן אינם 
משולמים תשלומים 

 למפעיל( 

 מחזיקי של שיעורם מתוכו,
החברה  של ההוניות הזכויות

למפעיל )מעבר  בתשלומים
להחזר הוצאותיו הישירות 

 והעקיפות( 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
2015 

 0 5-כ

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
2016 - 

- 

תקציב שהושקע בפועל בשנת 
2017 - - 

 
 

 עתודות משאבים מותנים ומשאבים מנובאים בפרויקט תמר 7.2.15

 עתודות בחזקת תמר (א)

(, SWותמר תמר )כולל את מאגרי  בחזקת תמר עתודותה בדבר לפרטים

נכון ליום  הפקה מחזקת תמר,הונתוני התזרים המהוון הנובע מחזקת תמר 

                                                      

 הנתונים מתבססים, בין היתר, על נתונים מספרי דלק קידוחים.  49
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 6.3.2018 יוםשפורסם בשל החברה משלים , ראו דיווח מיידי 31.12.2017

(, אשר המידע המצוי בו מובא בזאת על 2018-01-018141 )מס' אסמכתא:

. מצ"ב "(והתזרים העתודות אודות המיידי הדוח)להלן: " דרך ההפניה

 .Netherland, Sewell & Associates, Inc לדוח זה הסכמת חברת 'אנספח כ

 20.3.2018מיום  מכתבו, "( להכללת הדוח האמור בדוח זהNSAI)להלן: "

  בדבר היעדר שינויים מהותיים בפרויקט תמר. NSAI-שקיבלה החברה מ

 משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית  (ב)

נכון ליום משאבים מותנים ומנובאים בחזקת דלית  בדבר לפרטים

לא חל  31.12.2017נכון ליום  .( לתשקיף2)יד()6.7.2סעיף , ראו 30.6.2017

 נכון NSAI -דוחות שקיבלה החברה מ שינוי בפרטים הנ"ל. לפרטים אודות 

)מס'  12.3.2018מיום  הצעת המדףלדוח  המצורפים 31.12.2017 ליום

מובא בזאת על דרך  הם(, אשר המידע המצוי ב2018-01-019125אסמכתא: 

 להכללת הדוח האמור NSAIהסכמת  לדוח זה א'נספח ההפניה. מצ"ב כ

  בדוח זה.

 מוצרים 7.3

 גז טבעי 7.3.1

ומורכב רובו ככולו מגז מתאן. ככזה,  הינו קל ויבש בפרויקט תמרהמצוי הגז הטבעי 

 .מינימאליהטיפול הנדרש בכדי להעבירו אל הלקוחות הינו 

)א( באמצעות צנרת; )ב( באמצעות  –דרכים עיקריות  3-ככלל ניתן להוביל גז טבעי ב

מעלות צלסיוס  161ידי קירורו לטמפרטורה של -הנזלתו )קרי, להופכו לנוזל( על

)ג( באמצעות דחיסתו, כך שנפחו -; ו600מתחת לאפס, אשר מקטין את נפחו פי 

ניתן לאחסן ולהוביל בכמויות גדולות  . גז נוזלי וגז דחוס100מצטמצם פי 

   .ולמרחקים גדולים באמצעות מיכליות ייעודיות

 6.4 לפרטים אודות משק הגז המקומי, לרבות התפתחויות ושינויים בו ראו סעיף

 ,וכן לפרטים אודות האפשרות לייצוא הגז הטבעי ומכירתו בשוק הבינלאומי לעיל

 .להלן 7.5.2 ראו סעיף

 קונדנסט 7.3.2

עיבוי של הי של תהליך במהלך הפקת גז טבעי, מופק גם קונדנסט, שהינו תוצר טבע

מרכיבים שונים בגז הטבעי ונגרם כתוצאה מהפרשי הלחץ והטמפרטורה השוררים 

במאגר לבין אלו השוררים על פני השטח. לקונדנסט נדרש טיפול מינימאלי, שעיקרו 

והוא משמש בעיקר כחומר גלם בייצור תזקיקי נפט.  ,ייצוב, בכדי להעבירו ללקוחות

כמות הקונדנסט המופקת, נגזרת באופן ישיר מכמות הגז הטבעי המופקת  יצוין, כי

 (.MMCFועומדת על מספר חביות בודדות לכל מיליון רגל מעוקב של גז טבעי )

 לקוחות 7.4

גז טבעי מפרויקט תמר  ים, שותפי תמר מספקדוחהפרסום  למועד נכון: שוק מקומי 7.4.1

יצרני חשמל  ,ייתייםחברת החשמל, לקוחות תעשלקוחות הכוללים את  מגווןל
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 לפז זיקוק אשדוד מפרויקט תמר וקונדנסט וכן חברות שיווק של גז טבעי, פרטיים

 להלן. 7.4.6 -ו 7.4.4כמפורט בסעיפים 

גז לירדן מייצאים )לרבות החברה( שותפי תמר , דוחהפרסום נכון למועד  :ייצוא 7.4.2

על הסכם  ים שותפי תמרמוחתכן ו ,להלן )א(7.4.5 המפורט בסעיףבהתאם להסכם 

נהלים משאים ומתנים לייצוא גז טבעי לצרכנים נוספים, תלייצוא גז טבעי וממחייב 

 להלן. 7.4סעיף בכמפורט 

ולפיכך ביטול ההסכם שנחתם  חברהחברת החשמל הינה הלקוח הגדול ביותר של ה 7.4.3

 חברהבינה לבין שותפי תמר או אי קיומו ישפיע באופן מהותי על פעילות ה

מסך  53% -מחברת החשמל היוו כ חברההכנסות הוהכנסותיה העתידיות. 

הינה מיצרני חשמל  2017בשנת  חברהיתרת הכנסות ה. 2017בשנת הכנסותיה 

, חברהלהערכת ה. פרטיים, לקוחות תעשייתים וחברות שיווק של גז טבעי

מסך הכנסותיה בשלוש השנים  42%-הכנסותיה מחברת החשמל יהוו בממוצע כ

יחד עם זאת, ככל שיורחב מעגל הלקוחות של שותפי תמר, בשוק  .רובותהק

לפרטים בדבר ההסכם   המקומי והבינלאומי, תפחת התלות בחברת החשמל.

  להלן. )ד(7.4.4 כאמור עם חברת החשמל ראו סעיף

הערכות החברה ביחס להיקף הכנסותיה  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

מחברת החשמל בשלוש השנים הקרובות מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו 

קו, באופן המפורט בחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או חל

לעיל או בכל אופן אחר, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית מהמתואר לעיל, 

וזאת עקב גורמים שונים לרבות, בין היתר, שינויים בהיקף, קצב ועיתוי צריכת 

ידי כלל לקוחות פרויקט תמר לרבות חברת החשמל, -הגז הטבעי והקונדנסט על

השפעת תחרות פוטנציאלית על ו אגר תמרמחירי מכירת הגז טבעי והקונדנסט ממ

 .רכישת גז ע"י חברת החשמל משותפי תמר

  התקשרויות לאספקת גז טבעי 7.4.4

הלן טבלה המציגה את ריכוז ההסכמים למכירת גז טבעי של שותפי תמר, ל (א)

בתי זיקוק לנפט נכון למועד פרסום הדוח. יצוין, כי למעט חברת החשמל, 

ודליה אנרגיות כוח בע"מ אין לשותפי תמר לקוח נוסף "( בז"ןבע"מ )להלן: "

מהכנסות  10%-יותר מ ההיוו 2015-2017בשנים אשר היקף ההכנסות ממנו 

החברה בלפחות אחת מהשנים האמורות. יתר הלקוחות עימם התקשרו 

שותפי תמר בהסכמים לאספקת גז קובצו בטבלה שלהלן בהתאם לבסיס 

ר. לפרטים נוספים אודות הסכמים הצמדת המחיר שנקבע בהסכמים כאמו

 :( להלן3)-( ו2אלה, ראו סעיפים קטנים )



 42 -א 

 

תחילת שנת  
 אספקה  

תקופת אספקת 
 50הגז הבסיסית

האם קיימת 
 אפשרות הארכה 

כמות מירבית כוללת 
( 100%לאספקה )

(BCM)51 

הכמות שסופקה עד 
 31.12.2017ליום 

(100%( )BCM) 

 בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

אפשרות  שנים 15 2013 52חברת החשמל
להארכה בעוד 
 שנתיים נוספות.

 (U.S CPIמדד המחירים לצרכן האמריקאי  ) 21.2 -כ 87-כ

 בז"ן
 

אפשרות  שנים 7 2013
להארכה בעוד 

 נוספות.שנתיים 

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי  3.6 -כ 5.8-כ
( ובחלקה הקטן לתעריף ייצור החשמל Brentהברנט )

 וכוללת "מחיר רצפה".
דליה אנרגיות כוח 

 ,53בע"מ
אפשרות  שנים 17 2015

להארכה בעוד 
 שנתיים נוספות.

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה  2.9 -כ 23.3-כ
 ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה". לתעריף

יצרני חשמל  
 54פרטיים אחרים

שנים  15-18 2013-2020
למעט הסכם 

 שלאחד לתקופה 
 .שנתייםכ

בחלק 
מההסכמים 

קיימת אפשרות 
להארכתם 

 ביןלתקופה של 
לשלוש שנה 
 .55תונוספשנים 

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על  8.7 -כ 59-כ
החשמל ובחלקה הקטן למדד הצמדה לתעריף ייצור 

 המחירים לצרכן האמריקאי.
נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על  במספר הסכמים

הצמדה לתעריף ייצור החשמל ובחלקה הקטן 
 (.Brentלמחירי הברנט )

ידי נוסחה -בכל ההסכמים מחיר הגז נקבע על
 הכוללת מחיר בסיס והצמדה וכולל "מחיר רצפה".

 
לקוחות 

תעשייתיים 
 אחרים

במרבית ההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת על  0.5 -כ  1-כ - שנים 5-7 2013-2017
וכוללת "מחיר ( Brentהצמדה למחירי הברנט )

באחד מההסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת רצפה". 

                                                      

תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת להלן, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית  במרבית ההסכמים תקופת אספקת הגז, שתחילתה ממועד ההזרמה ביחס להסכם הרלוונטי,   50
 המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.

 להלן(. )ג(7.4.4ף ו )לפרטים ראו סעיכמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך לתקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו לרכוש הינה נמוכה מכמות ז   51
כמויות הגז המינימאליות לגביהן קיימת (, בהתבסס על 100%מליוני דולר ) 6,900-, יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם חברת החשמל יעמוד על כ31.12.2017להערכת החברה, נכון ליום   52

בהנחה של אי (, לאחר התאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל, Take or Payהתחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )
 ובהתבסס על הערכת החברה לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה.(  Take or Pay -ות הניצול כמויות עודפות שנצרכו להפחתת התחייב)  Carry Forwardמימוש 

(, וזאת בהתבסס על כמויות הגז המינימאליות לגביהן 100%מליוני דולר ) 1,380-, יתרת ההיקף הכספי של ההסכם עם דליה אנרגיות כח בע"מ יעמוד על כ31.12.2017להערכת החברה, נכון ליום   53
 ובהתבסס על הערכת החברה לגבי מחיר הגז במהלך תקופת האספקה.   Carry Forwardבהנחה של אי מימוש (, Take or Payחייבות לרכישה או לתשלום עבורן )קיימת הת

 יובהר, כי בחלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.  54
. על פי הסכם אספקה זה, במקרה של איחור במועד תחילת 21.2.2018"( ביום כי"לחברת כימיקלים לישראל בע"מ )להלן: " למעט תקופת ההארכה שנקבעה בהסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין  55

כריש או פקה המסחרית ממאגרי תנין וההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכריש, תוארך תקופת ההסכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת, וזאת עד למועד תחילת הה
. היה והסכם תנין כריש , לפי המוקדם מביניהם. כמו כן נקבע כי, כי"ל תהיה רשאית להודיע לשותפי תמר על ביטול הסכם האספקה בתום כל אחת מתקופות ההארכה כאמור31.12.2025עד ליום 

 .31.12.2025יבוטל, אזי תקופת הסכם האספקה תוארך באופן אוטומטי עד ליום 
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תחילת שנת  
 אספקה  

תקופת אספקת 
 50הגז הבסיסית

האם קיימת 
 אפשרות הארכה 

כמות מירבית כוללת 
( 100%לאספקה )

(BCM)51 

הכמות שסופקה עד 
 31.12.2017ליום 

(100%( )BCM) 

 בסיס ההצמדה העיקרי למחיר הגז

 דלקים נוזליים וכוללת "מחיר רצפה" על מחירי 
ובהסכם נוסף נוסחת המחיר מבוססת על מחיר 

 הבסיס שנקבע במתווה הגז.
 

חברות לשיווק גז 
 56טבעי

בחלק  שנים 5-7 2013-2019
מההסכמים 

קיימת אפשרות 
להארכתם 

לתקופה של עד 
 שנה נוספת

נוסחת ההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי הברנט   0.2 -כ 1.5-כ
(Brent) ."וכוללת "מחיר רצפה 

 NBL ייצוא םהסכ
כמפורט בהרחבה 

 .)א(7.4.5בסעיף 

יש אפשרות  שנים 15 2017
להארכה 
בשנתיים 
 נוספות. 

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה למחירי  0.1 -כ 2-כ
 וכוללת "מחיר רצפה". (Brentהברנט )

  37.2 -כ 179.4-כ    סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      

 חלק מההסכמים לא התקיימו כל התנאים המתלים להסכם.יובהר, כי ב  56
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 :57המחיר הקבוע בהם תבהתאם לבסיס הצמד 2017-2015בשנים  חברההכנסות הפילוח של להלן טבלה הכוללת  (ב)

 

 בסיסי ההצמדה העיקרי למחיר הגז 2017שנת  2016שנת  2015שנת   (1)

סך הכנסות  הלקוחשם 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

סך הכנסות 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

סך הכנסות 
 )במיליוני דולר(

% מסך כל -ב
 ההכנסות 

חברת החשמל 
(CPI) 

 (U.S CPIמדד המחירים לצרכן האמריקאי  ) 53 -כ 91.7 -כ 55-כ 87.9-כ 55-כ 80.4-כ

 יצרני חשמל פרטיים
 

נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה 
 לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר רצפה".

דליה אנרגיות כוח 
 בע"מ

 11 -כ 19.5 -כ 10 -כ 16 -כ 7 -כ 10.2 -כ

 23 -כ 40.2 -כ 21 -כ 33.6 -כ 13 -כ 19 -כ אחרים

 לקוחות תעשייתים וחברות שיווק
 

נוסחת ההצמדה מבוססת ברובה על הצמדה 
 וכוללת "מחיר רצפה". (Brentלמחירי הברנט )

 6 -כ 10.9 -כ 7 -כ 11.2 -כ 11 -כ 16.1 -כ בז"ן

 6 -כ 10 -כ 7 -כ 11.2 -כ 14 -כ 20.4 -כ אחרים

 

 

                                                      

 .9.25%יצוין, כי הנתונים להלן הינם בהתייחס לזכויות בשיעור   57
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למשק המקומי פרטים נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי  (ג)

 ידי שותפי תמר-שנחתמו על

נקבעה, בין היתר, התחייבות של חלק הסכמי מכירת הגז הטבעי ב (1)

( בעבור Take Or Payלשלם )האמורות לעיל לרכוש או מהרוכשות, 

כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע 

עוד קובעים  "(.הכמות המינימאליתבהסכם האספקה )להלן: "

הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות שנצרכו 

ידי הרוכשת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשת -על

 כמות המינימאלית כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכןלרכישת ה

(Carry Forward) כמו כן, נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל .

אחת מהרוכשות האמורות, לאחר ששילמה בגין גז שלא צרכה עקב 

הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, לקבל גז ללא 

 ז שלא צרכה.תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין ג

 ()ג7.16.4 בעקבות החלטות הממונה על ההגבלים האמורות בסעיפים (2)

הסכמים להלן בדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר ל ()ד7.16.4 -ו

עם  למעט ההסכםשנים  7-בהם תקופת האספקה הבסיסית ארוכה מ

בשישה הסכמים "(, הסכמים ארוכי טווח)להלן: "חברת החשמל 

להקטין את אופציה  ניתנה לכל אחת מהרוכשות שנחתמו עם לקוחות

מהכמות השנתית  50%הכמות המינימאלית, כך שזו תעמוד על 

הממוצעת שצרכה בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה, 

בהסכם האספקה )להלן בסעיף זה:  להתאמות כפי שנקבע בכפוף

"(. עם הקטנת הכמות המינימאלית יופחתו בהתאם יתר האופציה"

, שותפי דוחנכון למועד פרסום ההאספקה. הכמויות שנקבעו בהסכם 

תמר פועלים לתיקון יתר הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים 

 ()ד7.16.4האמורה בסעיף  הממונה על ענייני הנפטבהתאם להחלטת 

לפרטים אודות החלטות הממונה על ההגבלים האמורות ראו להלן. 

 להלן. 7.16.4סעיף 

בעקבות מתווה הגז, בהסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו החל מיום  (3)

שנים ניתנה לצרכן זכות חד צדדית  8לתקופה העולה על  16.8.2015

לקיצור תקופת ההסכם. זכות זו תינתן גם בהסכמים שיחתמו עד ליום 

 סעיףשנים. לפרטים ראו  8לתקופה העולה על  13.12.2020

 .(2))ב(7.16.1

אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני  (4)

את מלוא הקיבולת של , מנצלת בזמני שיא הצריכה 2012אוקטובר 

מערכת ההפקה, הטיפול וההולכה של פרויקט תמר )להלן ביחד בסעיף 

"( ולפיכך בהסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו מערכת ההפקהזה: "
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נקבעה תקופת ביניים אשר החלה במהלך  2012מחודש אוקטובר 

ותסתיים כאשר קיבולת מערכת ההפקה תאפשר  2015חודש מאי 

קבועות בהסכמי האספקה )להלן בסעיף זה: לספק את הכמויות ה

פי הסכמים אלה בתקופת -"(. אספקת הגז עלתקופת הביניים"

הביניים תהיה כפופה, בין היתר, לכמויות הגז שתהיינה זמינות 

באותה העת, לאחר אספקת הגז ללקוחות שחתמו על הסכמי אספקה 

בהתאם למנגנונים שנקבעו בכל אחד  2012לפני חודש אוקטובר 

במשך תקופת הסכמי האספקה האמורים. בכל ההסכמים האמורים מ

לא תחול ההתחייבות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור הביניים 

 לעיל. 

עמם   הודיעו שותפי תמר למרבית הלקוחות 2016בחודש נובמבר  (5)

כאמור  2012נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי החל מחודש אוקטובר 

מים(, לרבות יצרני חשמל פרטיים פי סדר קדימות חתימת ההסכ-)על

, "(OPC)להלן: " ובהם דוראד אנרגיה בע"מ ואו.פי.סי רותם בע"מ

 30.9.2020חברות לשיווק גז טבעי ולקוחות תעשיתיים, כי ביום 

תסתיים תקופת הביניים ובהתאם, שותפי תמר יוכלו לספק ללקוחות 

 אלו גז טבעי תחת ההסכמים על בסיס מחייב. 

נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים  בהסכמי האספקה (6)

הבאים: זכות לסיום ההסכם במקרה של הפרת התחייבות מהותית, 

זכות שותפי תמר לספק גז לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי 

אחרים, מנגנוני פיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז מפרויקט 

גבלות תמר או במקרה של אי אספקת הכמויות הקבועות בהסכם, מ

לאחריות הצדדים בהסכם, וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין 

  עצמם בכל הקשור לאספקת הגז לרוכשות האמורות.

 פרטים נוספים אודות הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל (ד)

הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל נחתם ביום  (1)

 1.9.2016וביום  7.5.2015יום , ב22.7.2012ותוקן ביום  14.3.2012

בקשר עם מימוש האופציות  ,בין היתר ,"(ההסכם)להלן בסעיף זה: "

 .להגדלת כמויות הגז אותן תצרוך חברת החשמל

במסגרת ההסכם ניתנה לחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות  (2)

)להלן בסעיף זה:  BCM 87-לכ BCM 78-החוזית הכוללת מכ

לשתי תקופות כמפורט להלן )א( עד  מתייחסת"(. האופציה האופציה"

האופציה להודיע על לממש את חברת החשמל תוכל  15.4.2013ליום 

 31.12.2018ועד  1.1.2017יום הגדלת כמויות הגז אותן תצרוך החל מ

חברת תוכל  15.4.2015"(; )ב( עד ליום האופציה הראשונה)להלן: "

כמויות הגז  המשך צריכתהאופציה להודיע על לממש את החשמל 
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ועד לתום תקופת ההסכם )להלן:  1.1.2019יום החל מ המוגדלות

 . "(, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכםהאופציה השנייה"

הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר על החלטתה  11.4.2013ביום  (3)

 16.4.2015, וביום 2018לממש את האופציה כאמור עד סוף שנת 

כי החליטה לממש באופן חלקי הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר 

 .את האופציה השניה

לבין חברת  שותפי תמרבמסגרת התיקון להסכם אספקת הגז בין  (4)

החשמל, הוסכם כי פרויקט ההרחבה לצורך ההסכם הושלם ומועד 

 2018ויימשך עד לסוף שנת  1.1.2017הגדלת הכמויות נקבע ליום 

 לעיל. 7.2.7ראו סעיף   נוספים לפרטים

הכמות המינימאלית השנתית לחיוב ממועד ההפעלה המסחרית ועד  (5)

. הכמות המינימאלית לחיוב BCM 3.5-עמדה על כ 31.12.2016ליום 

לשנה  BCM 5 -עומדת על כ 31.12.2018ועד ליום  1.1.2017החל מיום 

)בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר ליצרני 

חשמל פרטיים והיקף ייצור החשמל של חברת החשמל אך לא פחות 

כם, ועד לתום תקופת ההס 1.1.2019לשנה(. החל מיום  BCM 3.6-מכ

לשנה. ההסכם כולל  BCM 3-הכמות המינימאלית לחיוב תעמוד על כ

הוראות לעניין חישוב והתאמת הכמות המינימאלית לחיוב ובכלל זה 

 בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על ידי המוכרים. 

פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת -מחיר הגז נקבע על (6)

לשנה עד  1%(, בתוספת U.S CPIקאי )על מדד המחירים לצרכן האמרי

ואילך. מחיר הגז בגין  2020לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019שנת 

פי מחיר בסיס של -חושב על 2011בשנת  MMBTUיחידה אחת של 

דולר. ביחס לכמויות הגז הטבעי שתצרוך חברת החשמל  5.042

במסגרת האופציה להגדלת הכמויות הנקובות בהסכם, החל משנת 

משיעור עליית מדד המחירים  30%-צמד מחיר הגז רק למו 2014

לשנה  1%(, וההוספה או ההפחתה של U.S CPIלצרכן האמריקאי )

 כאמור לעיל אינה חלה.

בהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר  (7)

)בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם(, אם אותו צד בדעה כי המחיר 

וד לחוזה ארוך טווח עם קונה עוגן שנקבע בחוזה אינו מתאים ע

שנים  11-שנים ו 8לצריכת גז טבעי לשימוש בשוק הישראלי: בחלוף 

( 1.7.2013החל ביום  ממועד ההפעלה המסחרית )כהגדרתו בהסכם

. במועד , לפי המוקדם(1.7.2024 -ו 1.7.2021)קרי: מפרויקט תמר 

שתבוצע שנים( ההתאמה  8לאחר  - 1.7.2021ביום ההתאמה הראשון )

)תוספת או הפחתה(, ובמועד  25%למחיר תהיה בטווח של עד 
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ההתאמה שתבוצע  שנים( 11לאחר  - 1.7.2024ביום ) ההתאמה השני

 58ה(.)תוספת או הפחת 10%למחיר תהיה בטווח של עד 

יהיו רשאים לסיים את ההסכם,  שותפי תמרחברת החשמל או  (8)

במקרה בו הצד השני יבצע פעולת חדלות פירעון )כהגדרתה בהסכם( 

שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על ביצוע התחייבויותיו 

יום לפחות.  120ידי מתן הודעה מראש ובכתב של -בהתאם להסכם, על

הסכימו שלא לממש כל זכות שעשויה  שותפי תמרחברת החשמל ו

היות להם לסיים את ההסכם בהתאם לכל דין, אלא ביחס להפרות ל

משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר 

יום לצד המפר )אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה  120מתן תקופה של 

 יותר בהסכם( לתיקון ההפרה. 

לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו  שותפי תמרפי ההסכם, אם -על (9)

ידי חברת החשמל בהתאם להוראות ההסכם ואי האספקה הינה -על

פי ההסכם, אזי יפצו -בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על

את חברת החשמל בדרך של אספקת גז בחודש העוקב  שותפי תמר

במחיר מופחת בכמות שלא סופקה. כמו כן, קובע ההסכם הפרות 

בוהים יותר. בהסכם מיוחדות שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים ג

נקבעו גבולות לאחריות כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות 

 ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.

פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר, מתקני  שותפי תמר (10)

הפקת הגז, הובלתו ואספקתו בהתאם לכל אחד  ,שותפי תמר

הסכם לא תפורש מההסכמים. יחד עם זאת, נקבע כי אף הוראה ב

יהא  אחד משותפי תמרוכל  שותפי תמרכיוצרת אחריות הדדית בין 

אחראי כלפי חברת החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות הנפט בקשר 

עם אחריות שתנבע מההסכם. על אף שחברת החשמל רשאית להזמין 

שותפי כמויות גז באמצעות הודעה אחת שתומצא למתאם מטעם 

תהא חלקו  אחד משותפי תמרוזמנת מכל , הכמות שתיחשב כמתמר

 מהכמות המוזמנת הכוללת.  שותפי תמרמאחד של כל 

פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מקסימלית -אספקת הגז על (11)

 לשעה, בהתאם למנגנונים ולפרוצדורות המפורטים בהסכם.

מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של  (12)

נתג"ז, בסמוך למתקן הקבלה או בכל נקודת חיבור אחרת שתוסכם 

 בין הצדדים. 

                                                      

 לעניין זה ראו הנחות החברה בנתוני התזרים המהוון שבחזקת תמר הכלול בדוח המיידי אודות העתודות והתזרים. 58
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סופק בנקודת המסירה בהתאם להסכם צריך לעמוד מהגז הטבעי ש (13)

בספציפיקציות הקבועות בהסכם. לחברת החשמל זכות לסרב לקבל 

וקן. כל מחלוקת בין הצדדים הנוגעת גז לא תקני עד שהליקוי ית

 לאיכות הגז תופנה )לבקשת צד כלשהו( למומחה לשם הכרעה.

ההסכם מותנית  פי-המחאת חובותיה וזכויותיה של חברת החשמל על (14)

בכך שלנעבר תהיה יכולת טכנית ופיננסית לעמוד בהתחייבויותיו על 

תחנות פי ההסכם וכן שלנעבר יועבר גם אותו חלק פרופורציונלי של 

 חלק פרופורציונליהכח של חברת החשמל )משמע אם מעבירים 

חלק מהזכויות וההתחייבויות לנעבר כלשהו, הוא יקבל גם 

 מתחנות הכוח של חברת החשמל(.פרופורציונלי 

ההערכות דלעיל ביחס להיקפים  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

כמויות הגז הכספיים הכוללים של הסכמי האספקה המפורטים לעיל, 

הטבעי שתירכשנה על ידי הרוכשות האמורות לעיל, ותחילת מועדי 

פי הסכמי האספקה, מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו -האספקה על

בחוק ניירות ערך, אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי 

להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי 

יימות התנאים המתלים בכל אחד מהסכמי האספקה )ככל שאלו טרם התק

התקיימו(, אי קבלת אישורים רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי 

ידי כל אחת מהרוכשות האמורות, מחירי הגז -צריכת הגז הטבעי על

שיקבעו בהתאם לנוסחאות הקבועות בהסכמי האספקה, תעריף ייצור 

שקל )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, מחירי -ולרהחשמל, שער חליפין ד

הברנט )ככל שרלבנטיים להסכם האספקה(, מדד המחירים האמריקאי 

(U.S CPI ביצוע והשלמת הרחבת ,)ככל שרלבנטי להסכם האספקה( )

האספקה מפרויקט תמר )ככל שרלבנטי להסכם האספקה(, הקמת והפעלת 

תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות )ככל שרלבנטי להסכם 

האספקה(, מימוש האופציות הניתנות בכל אחד מהסכמי האספקה ומועד 

 מימושן וכיוצ"ב. 

 אודות ההתקשרויות לייצוא גז טבעיפרטים נוספים  7.4.5

, נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר, לבין חברת 19.2.2014ביום  (א)

NBL Eastern Mediterranean Marketing Limited " :להלן(NBL לצורך )"

אשר תוקן ביום  "(תמר-NBLהסכם ייצוא גז טבעי לצרכנים בירדן )להלן: "

הינה חברת בת בבעלות מלאה )בשרשור(  NBL. 30.9.2017וביום  16.2.2016

, אשר הינה בעלת השליטה בנובל, המפעיל של פרויקט .Noble Energy Incשל 

 תמר.

על הסכם עם שתי חברות   NBLתמר, חתמה-NBLבד בבד עם חתימת הסכם 

)להלן יחד  Jordan Bromine Company-ו Arab Potash Companyמירדן, 
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גז טבעי שישמש  NBL-תרכושנה הרוכשות מ "(, לפיוהרוכשותבסעיף זה: "

אותן במפעליהן הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן )להלן 

 "(. הסכם האספקהבסעיף זה: "

גז טבעי  NBL-תמר התחייבו שותפי תמר לספק ל-NBLבמסגרת הסכם 

 Backלרוכשות במסגרת הסכם האספקה בתנאי  NBLידי -לצורך מכירתו על

Back to ו: שותפי תמר יהיו אחראים לקיום התחייבויות )דהיינNBL פי -על

 מכוחו(. NBL-הסכם האספקה וכן יהיו זכאים לכל ההכנסות נטו שיגיעו ל

לספק לרוכשות גז טבעי   NBLהתחייבה  )כפי שתוקן(, פי הסכם האספקה-על

. האספקה על פי הסכם האספקה החלה BCM  2-בהיקף כולל של עד כ

  .שנה 15-וצפויה להימשך כ 2017במהלך חודש ינואר 

שותפי תמר  התחייבוהחלטת מיסוי בקשר עם ההסכם,  יפ-ליצוין, כי ע

להציע לכל לקוח ישראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר 

(, כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן, הקיימת Brentת ברנט )יחב

 פיםסעילפרטים ראו מר. במועד החלטת הממשלה בהסכמים של שותפי ת

 . להלן (5)ג()7.16.1 -ו (1)ג()7.16.1

ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה של 

 (. 16.8.2018שלוש שנים מיום החלטת הממשלה )קרי, עד ליום 

מועד האספקה ע"פ ההצעה יחל בכל תקופה שהיא שתחילתה מתחילת 

( ועד לשש שנים 2017ינואר האספקה ע"פ הסכם הייצוא )שהחלה בחודש 

 .מיום חתימת הסכם הייצוא

חתמו שותפי תמר על הסכם לאספקת גז טבעי )להלן בסעיף  17.3.2015ביום  (ב)

 Dolphinus Holdings Limited59 "( מפרויקט תמר לחברתההסכםזה: "

 "(.דולפינוס)להלן: "

תקראנה יחדיו )להלן  ונובל קידוחים דלק ביןנחתם הסכם  19.2.2018 ביום

א גז טבעי מפרויקט תמר ולייצ דולפינוס לבין "(המוכרות: "זה בסעיף

היקפו גדול משמעותית  אשר "(הסכם הייצוא)להלן בסעיף זה: "למצרים 

 17.3.2015 מיום דולפינוסמההסכם בין שותפי תמר )לרבות החברה( לבין 

 להחליפו.ואשר נחתם מתוך כוונה 

במטרה להמחות את הסכם הייצוא  תמר שותפיפנו לחברה וליתר  המוכרות

לרכישת הגז הטבעי מפרויקט  מיםליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכ

 למועד נכון. לדולפינוסתמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו 

פרסום דוח זה, טרם הומחה הסכם הייצוא מתמר ליתר שותפי תמר וכן טרם 

 ם כאמור.בוצעה התקשרות עם יתר שותפי תמר בהסכמי

                                                      

חר בגז טבעי ואשר מתעתדת לספק גז לצרכנים תעשייתיים ומסחריים למיטב ידיעת החברה, הקונה הינה חברה העוסקת בס 59
 גדולים במצרים.
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 : קידוחים דלק ידי על שדווחו כפי הייצוא הסכם ותנאי פרטי תמצית להלן

(. Interruptibleתהיה בתחילה על בסיס מזדמן ) דולפינוסאספקת הגז ל (1)

כי אספקת הגז  דולפינוסלכמו כן, ניתנה למוכרות אופציה להודיע 

: בסעיף זה )כולה או חלקה( תהפוך להיות על בסיס מחייב )להלן

"(. מימוש האופציה יכול שיעשה על ידי המוכרות, בחלקה האופציה"

וסופה בתום  2020או במלואה, במהלך התקופה שהחל מחודש יולי 

ה אחרת, כפי שתוסכם בין , או במהלך תקופ2021חודש דצמבר 

 . ודולפינוסהמוכרות 

 לספק מחוייבות המוכרות יהיו, כאמור האופציה מימוש ממועד (2)

 הכמויות להיקף בהתאם) BCM 3.5 -כ עד של שנתית כמות לדולפינוס

 לשלם או לרכוש מחוייבת תהא דולפינוסו( האופציה תמומש שלגביהן

 שנקבע למנגנון בהתאם טבעי גז של ליתאמינימ שנתית כמות עבור

  .הייצוא בהסכם

 . BCM32  -כ הינה הייצוא בהסכם הנקובה הכוללת החוזית הגז כמות (3)

 נוסחה פי על ייקבע הייצוא הסכם תחת דולפינוסל שיסופק הגז מחיר (4)

במועד חתימת . (Brent) ברנט מסוג נפט חבית מחיר על המבוססת

 ביחס המצטבר ההכנסות היקף כי קידוחים דלקההסכם העריכה 

, הייצוא הסכם תחת דולפינוסל טבעי גז ממכירת תמר שותפי לכלל

 קידוחים דלק הערכת. ב"ארה דולר מיליארד 7.5 -בכ להסתכם עשוי

 החוזית הכמות כל את תצרוך דולפינוסש ההנחה עלהתבססה , כאמור

 לגבי קידוחים דלק הערכת על וכן, הייצוא בהסכם הקבועה הכוללת

)המבוסס, כאמור, על  הייצוא הסכם תקופת במהלך הטבעי הגז מחיר

, גורמים ממכלול יגזרו בפועל ההכנסות. מחיר הנפט מסוג ברנט(

 הברנט ומחירי דולפינוס ידי-על בפועל שתירכשנה הגז כמויות לרבות

אודות האפשרויות שנבחנות על ידי המוכרות  לפרטים.המכירה בעת

 .הלןל (ב2)ב()7.5.2להזרמת הגז למצרים ראו סעיף 

 השימוש הסדרת עם להתחיל צפויה הייצוא הסכם פי-על האספקה (5)

 עדתימשך  האספקה .למצרים טבעי גז להולכת הנדרשות בתשתיות

 סוף עד או הייצוא בהסכם הקבועה הכוללת החוזית הכמות לאספקת

 . מביניהם המוקדם לפי, 2030 דצמבר

 אישורים קבלת שעיקרם, מתלים תנאים מספר כולל הייצוא הסכם (6)

 וייבוא לייצוא אישורים קבלת לרבות) ובמצרים בישראל רגולטוריים

, ההולכה בתשתית שימוש שיאפשרו להסכמים כניסה(, הגז כאמור

 ככלנתג"ז  לבין המוכרות בין הולכה מיהסכ על חתימה לרבות

 בהסכם שנדרש כפי המוכרות לטובת תיוערבו קבלת(, ושיידרש
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ביחס לעסקאות  בישראל המס מרשויות אישורים קבלת וכן, הייצוא

 . נשוא הסכם הייצוא

המתוארת לעיל כפופה לחתימה על הסכם מחייב בין  העסקהכי  יובהר

 המתלים התנאים כל ולקיוםשותפי תמר )לרבות החברה( ת לבין יתר והמוכר

 ושהתנאים ייחתם כאמור שהסכם וודאות כל אין וכי הייצוא הסכם תחת

 .יתקיימו המתלים

הההערכות דלעיל ביחס לאפשרויות  –בגין מידע צופה פני עתיד  אזהרה

וכמויות מתמר הייצוא  םהולכת הגז, להיקפים הכספיים הכוללים של הסכ

, מהוות מידע צופה פני עתיד דולפינוסהגז הטבעי שתירכשנה על ידי 

אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו,  כמשמעו בחוק ניירות ערך,

י להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות והעשו

, אי קבלת אישורים בהסכםעקב אי התקיימות התנאים המתלים 

ידי -רגולטוריים, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי צריכת הגז הטבעי על

שינוי במחיר הגז כתוצאה משינוי במחיר חבית נפט מסוג ברנט,  דולפינוס,

, מועד מימוש (אם וככל שתמומש) תמרהייצוא מם מימוש האופציה בהסכ

 .האופציה והיקף המימוש

חתימת הסכם הייצוא עם דולפינוס, מכתב כוונות בלתי מחייב לניהול  לאור (ג)

, אשר נחתם UFG-משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר ל

, אינו רלבנטי עוד. נכון למועד UFGבין שותפי תמר לבין חברת  2014בשנת 

פרסום הדוח, בוחנים שותפי תמר אפשרויות שונות לאספקת גז טבעי לצורך 

במצרים, בין על בסיס מזדמן  UFGהזנת מתקני ההנזלה הקיימים של 

(interruptible )אפשרות להרחבת  בחינת אודות לפרטים. קבוע בסיס על ובין

  . לעיל 7.2.7 יףסע ראו ,תמר פרויקט שליכולת האספקה 

 לאספקת קונדנסט לפז זיקוק אשדוד  הסכם 7.4.6

נחתם בין פז זיקוק אשדוד לבין שותפי תמר )להלן בסעיף זה:  28.11.2012ביום 

"(, על פיו ההסכםבסעיף זה: " "(, הסכם לאספקת קונדנסט )להלןהמוכרים"

שנים  5התחייבו המוכרים לספק לפז זיקוק אשדוד קונדנסט במשך תקופה של 

, בהיקף )כמויות ומחיר( שאינו מהותי. בחודש נובמבר 30.3.2013שהחלה ביום 

מחיר הקונדנסט . שנים נוספות 5-הוסכם בין הצדדים על הארכת ההסכם ל 2016

( בניכוי מרווח, כפי שנקבע בהסכם האספקה. Brentפי מחירי הברנט )-נקבע על

עיקר המכירות של קונדנסט על ידי שותפי תמר היתה במסגרת הסכם ההתקשרות 

 הנ"ל.

 שיווק והפצה 7.5

 אספקה לשוק המקומי 7.5.1

לצרכנים וקונדנסט  לשיווק גז טבעי פועלים שותפי תמר , דוחהפרסום נכון למועד 

בשלבים שונים  ומנהלים משאים ומתניםמעבר ללקוחות הקיימים  ,פוטנציאליים
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ובכללם יצרני חשמל פרטיים וצרכנים  המקומיבמשק  עם לקוחות פוטנציאליים

ו/או קונדנסט  במטרה להתקשר בהסכמים מחייבים למכירת גז טבעי ם,יתעשייתי

למחירי הגז ותקופת ההסכמים הקבועים במתווה  התאםוהכל ב ,מפרויקט תמר

ליכולת האספקה של להלן, ובכפוף  (1)ג()7.16.1 -ו )ב(7.16.1 פיםהגז כמפורט בסעי

  .פרויקט תמר

המשך עשויה להיות תלויה גם בהנוספים הזרמת הגז הטבעי לחלק מהלקוחות 

מערכת להלן: ")ידי נתג"ז -על  של מערכת ההולכה הארצית לגז טבעי פיתוחה

  "(, ובהשלמת מערכות החלוקה האזוריות.ההולכה הארצית

 ייצוא 7.5.2

 כללי (א)

החברה ושותפי תמר פועלים למציאת שווקים מחוץ לישראל לשיווק הגז 

הטבעי שגילו. להערכת החברה, השווקים הפוטנציאליים כוללים את 

רת והשווקים נהמדינות הקרובות לישראל אליהן ניתן לייצא גז באמצעות צ

)גז טבעי   CNGהגלובלים הרחוקים יותר אשר ניתן לייצא אליהם באמצעות 

לייצוא, נחתמו ושותפי תמר ווק של החברה דחוס(. במסגרת מאמצי השי

משאים ומתנים לאספקת גז טבעי עם לקוחות בירדן וכן מתקיימים הסכמים 

  60.מצריםובירדן נוספים ללקוחות 

 צנרת  (ב)

 7.4.5, נוסף להסכמי הייצוא המפורטים בסעיף שותפי תמר מקדמים (1)

מגעים ו/או משאים ומתנים, בשלבים שונים, בקשר עם ייצוא גז טבעי 

במסגרת המגעים ו/או המשאים ומתנים  .למצרים ולירדןבצנרת, 

הנ"ל, נדונים הפרמטרים המרכזיים בהסכמים האפשריים למכירת גז 

ים, בין היתר, תקופת התקשרות, כמויות, טבעי בצנרת, הכולל

קיבולת, מחיר ליחידה, נוסחת הצמדה, התחייבות רכישה מינימאלית 

(Take or Pay.התחייבות לבניית הצנרת וכיוצ"ב ,) 

המידע המפורט לעיל בנוגע  –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

למגעים ו/או למשאים ומתנים כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד 

כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי יתממש, כולו או 

חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי להתממש באופן 

השונה מהותית מהמתואר לעיל, ובפרט אין וודאות כי המגעים ו/או 

המשאים ומתנים הנ"ל יבשילו לכדי הסכמי מכירת גז מחייבים 

לפי כל דין לכניסתם לתוקף של ושיתקיימו התנאים הנדרשים 

  . הסכמים כאמור, ככל שייחתמו

                                                      

 לעיל. 7.4.5סעיף לפרטים אודות הסכמי הייצוא שנחתמו ראו  60
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המרכזיים לייצוא גז טבעי הפוטנציאלים להלן תיאור שווקי היעד  (2)

 :61בצנרת מפרויקט תמר

טבעי במשק הירדני ה, הביקוש לגז חברהלהערכת ה – ירדן .א

בשנה, וזאת בהתבסס על  BCM 5 -צפוי לעמוד על כ 2020בשנת 

הערכות חברות ייעוץ חיצוניות. כיום, חוכרת ירדן מתקן גיזוז 

. למיטב נוזלי לעקבה לצורך ייבוא גז טבעי בסמוךצף הממוקם 

חתמה ירדן על מספר הסכמים  2015, החל משנת חברהידיעת ה

 יםבשנ. לשנה BCM 3 -בהיקף של כ ,LNGקצרי טווח לייבוא 

גז טבעי  BCM4.2 -וכ BCM 4 -ירדן כ צרכה 2017-ו 2016

. החל מראשית LNGשעיקרם הגיע באמצעות ייבוא  בהתאמה,

כמפורט בסעיף  לירדן מייצאים שותפי תמר גז טבעי  2017שנת 

מערכת ההולכה הישראלית  , באמצעות חיבור של7.4.5

למפעלים הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן 

צפוי  2019"(. בנוסף, במהלך שנת הצינור הדרומי)להלן: "

להסתיים פרויקט הקמת צינור גז טבעי חדש אשר יחבר את 

של נתג"ז )מאזור דוברת( לגבול עם ירדן וכן ההולכה מערכת 

החדש שיוקם על ידי נתג"ז הקמה של צינור שיחבר את הצינור 

הקיימת בירדן )הצינור הפן בגבול ישראל ירדן לצנרת ההולכה 

  ."(הצינור הצפוני)להלן: " (FAJR חברת ערבי המופעל על ידי

 קיבולתולמפעיל,  חברהעל הנתונים הידועים ל בהתבסס

תאפשר הזרמה של גז טבעי בכמות שנתית של  הצפוני הצינור

 .רך ירדן למצריםלירדן וד BCM 10 -כעד 

 ביחס לאספקה לירדן, ראו סעיף ההסכם שנחתם לעניין

  .לעיל )א(7.4.5

, ההפקה המקומית במצרים חברהה מיטב ידיעתל – מצרים .ב

ביחס  BCM 10 -גידול של כ, BCM 52-עמדה על כ 2017בשנת 

הפקת מתחילת בעיקרו נבע ה קתוך שהגידול בהפ, 2016לשנת 

לשוק המקומי . הביקוש לגז טבעי גז חדשים משדות גז טבעי

 BCM 8.3 -, מתוכם כBCM 59 -עמד על כ 2017שנת במצרים ב

לצריכה בשוק המקומי. בקיזוז  בצורה של גז טבעי נוזלישיובאו 

, 2017בשנת  כמויות מועטות של גז טבעי נוזלי שיוצאו ממצרים

 .BCM 6.8-על כ 2017למצרים בשנת הנוזלי גז העמד ייבוא 

, בשנת , בהתבסס על חברות יעוץ חיצוניותברהלהערכת הח

                                                      

 ידי החברה, בין היתר, בהתבסס על נתוני חברות ייעוץ שונות.-המידע האמור נערך על 61
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)בעיקר  BCM  64 -צפויה ההפקה המקומית לעמוד על כ 2018

שהחל הפקה במחצית  Zohrבשל תחילת ההפקה ממאגר 

-בהיקף דומה להיקף הביקוש המקומי החזוי ל (2017דצמבר 

. יש לציין כי העונתיות בשימוש בגז בטבעי במצרים 2018

של גז טבעי  מסוימותגורמת לכך שמצרים עשויה לייצא כמויות 

, במצרים כמו כןגז טבעי בחודשי הקיץ.  לייבאבחודשי החורף ו

, ממצרים לייצוא( LNGשני מתקני הנזלת גז טבעי לייצור גט"ן )

טון גז נוזלי בשנה, מיליון  12.2-בעלי יכולת הנזלה כוללת של כ

 BCM -( בהיקף של כFeed Gasלגביהם נדרש גז טבעי להזנתם )

, בשל מחסור בגז טבעי דוחפרסום הנכון למועד  .בשנה 18-19

בתפוקה נמוכה או שאינם  מתקנים אלהפועלים במצרים, 

ות הביקוש לשוק תחזילגבי הטווח הרחוק יותר, פועלים כלל. 

-ל BCM 67נמצאות בטווח שבין  2020שנת להמקומי המצרי 

 Feed Gas-, וזאת מבלי לכלול את הגז הטבעי הנדרש כ75

, פועלת חברהלהזנת מתקני ההנזלה האמורים. למיטב ידיעת ה

לקידום פרויקטי אספקת גז טבעי מתגליות ממשלת מצרים 

מצרים למרכז בישראל וקפריסין, מתוך מטרה להפוך את 

( לגז טבעי, וזאת על מנת לספק את צרכי המשק HUBאזורי )

המקומי לצד שימוש במתקני הייצוא הקיימים וקידום 

עידוד להשקעות במתקני ייצוא חדשים, וכל זאת במקביל 

גז טבעי )אקספלורציה( פרויקטי חיפוש ופיתוח פעולות 

שלת במצרים. פעילות חיפושי גז טבעי, המקודמת על ידי ממ

מצרים, עשויה להגביר ולהאיץ את פעילות חיפושי הגז טבעי 

 .במצרים, ולפיכך תיתכנה תגליות גז טבעי נוספות במצרים

ליצוא גז טבעי התקשרות דלק קידוחים ונובל לפרטים אודות 

נכון למועד פרסום . )ב(7.4.5ראו סעיף  מפרויקט תמר למצרים

שונות להזרמת גז טבעי  אפשרויות בוחנים שותפי תמרהדוח, 

 שימוש תוך) ירדן דרךגז טבעי  הזרמת ובהן, למצרים מישראל

ו/או  הצפוני לירדן הצינורבאמצעות  וזאת( ערבי הפן בצינור

חדש בין  יבשתי יבורח ובנית למצרים חדש ימי צינור הקמת

מערכת ההולכה הישראלית למצרים )באזור ניצנה או כרם 

, דלק קידוחיםמנהלת למיטב ידיעת החברה, , בבד בדשלום(. 

ביחד עם נובל וגורמים מצריים, משאים ומתנים עם בעלי 

  East Mediterranean Gas Limitedחברתהזכויות השונים ב

על מנת  EMG-"( לבחינת רכישת זכויות בEMG)להלן: "

לצורך הזרמת גז טבעי  EMGלהשתמש בצינור הגז שבבעלות 

מישראל למצרים. יודגש כי המשאים ומתנים הנ"ל אינם 
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עד לחתימת הסכמים מחייבים וכי אין  מחייבים את הצדדים

כל וודאות כי ייחתמו הסכמים מחייבים כאמור. עוד יצוין, כי 

יחתמו( כניסתם לתוקף של הסכמים מחייבים )אם וככל שי

תהא כפופה להתקיימות תנאים מתלים שונים, ובין היתר, 

קבלת כל האישורים הרגולטורים הנדרשים לפי כל דין, ביצוע 

מבחנים טכניים על מנת לבחון ולאשר את האפשרות להשתמש 

ובעלי  EMGוהסדרת הבוררויות הפתוחות של  EMGבצינור של 

 .מניותיה

המידע המפורט לעיל בנוגע  - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

כאמור, מהווה מידע והקמה ו/או שימוש בתשתיות למשאים ומתנים 

צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי 

יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או בכל אופן אחר, והוא עשוי 

 ודאותו אין ובפרט, לעיל מהמתוארלהתממש באופן השונה מהותית 

 מחייבים הסכמים לכדי יבשילו"ל הנ ומתנים המשאים כי

 המתלים התנאים ויתמלאו דין כל לפי הנדרשים התנאים ושיתקיימו

 .לכניסתם לתוקף של הסכמים כאמור, אם וככל שייחתמו 
 

 ( CNGגז טבעי דחוס ) (3)

 מבצעים שותפי תמר דוחהפרסום נכון למועד למיטב ידיעת החברה, 

של האפשרות לייצא גז למדינות באגן הים התיכון בחינה ראשונית 

( ושינועו באניות ייעודיות CNGבאמצעות דחיסת הגז הטבעי )

לפרויקט. ייצוא גז טבעי  , לרבות בחינת תכנון הנדסילמדינות אלה

לרבות באופן זה עשוי לאפשר גישה לשווקי ייצוא חדשים ונוספים, 

יצוין, כי למיטב  ספות. ומדינות נו , איטליהאיי הים התיכוןיוון, 

 CNG, בעולם לא קיימים כיום פרויקטים לאספקת חברהידיעת ה

  .באמצעות פלטפורמות ימיות

 צבר הזמנות 7.6

בחזקת  16.75%)בהתייחס לזכויות בשיעור של  חברההלהלן צבר ההזמנות של  7.6.1

 Take Or-)לפי כמות ה כמויות הגז המינימאליות תבסס עלאשר חושב בה ,תמר(

Pay )הסכמים בהם התקיימו כל התנאים  מחייבים שנקבעו בהסכמים שבחוזה(

התחייבו הלקוחות  םמפרויקט תמר, אות וקונדנסט לאספקת גז טבעיהמתלים( 

כל האופציות שניתנו  (1הבאות: ) העיקריות לצרוך או לשלם, בכפוף להנחות

 )ג(7.4.4 ללקוחות שותפי תמר להקטנת הכמות החוזית הכוללת כמפורט בסעיף

הצריכה המינימלית של חברת החשמל  2019( עד תחילת שנת 2לעיל תמומשנה; )

)ללא ביצוע ההתאמות הקבועות בהסכם אספקת הגז  בשנה BCM 5 -תעמוד על כ

ולאחר מכן  לעיל( (5)ד()7.4.4 סעיף  שותפי תמר לבין חברת החשמל, כמפורט בבין 

; (carry forward -זכות חוזית ל )בהנחה של אי מימוש בשנה BCM  3-תעמוד על כ
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וססות על ההנחות שנלקחו ביחס לחישוב התזרים המהוון ( תחזיות המחירים מב3)

   :דוח המיידי אודות העתודות והתזריםבפרויקט תמר, כמפורט ב

 סך הכנסות )במיליוני דולר(
 31.12.201762נכון ליום 

 שנה

59 Q1 2018* 

59 Q2 2018* 

59 Q3 2018* 

59 Q4 2018* 

162 2019 

180 2020 

173 2021 

161 2022 

160 2023 

161 2024 

163 2025 

164 2026 

166 2027 

110 2028 

 
 החלוקה בין הרבעונים נעשתה באופן לינארי. * 

בדבר מועד והיקף ההכנסות  חברההערכות ה –אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד 

הצפויות מצבר ההזמנות הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

לאספקת  המחייבים הגז המינימאליות שנקבעו בהסכמים כמויותהמבוססות על 

ועל ההנחות המפורטות בסעיף זה, ואין כל וודאות גז טבעי מפרויקט תמר 

בהתממשותן, וזאת בין היתר, עקב השפעתם האפשרית של מי מגורמי הסיכון 

 להלן. 7.24כמפורט בסעיף , חברההכרוכים בפעילות ה

  

היה בהיקף כספי  2017בגין שנת  31.12.2017צבר ההזמנות של החברה נכון ליום  7.6.2

מיליוני דולר. בפועל הכנסות החברה מצבר ההזמנות הנ"ל הסתכמו  120-של כ

מיליוני דולר. הפער בין היקף ההכנסה הצפוי בצבר  172 -לסך של כ 2017בשנת 

נובע מכך שהיקף המכירות בפועל היה  2017ההזמנות לבין ההכנסות בפועל בשנת 

גבוה יותר מכמויות הגז המינימליות שנקבעו בהסכמים לאספקת גז טבעי 

 מהפרויקטים האמורים. 

 תחרות 7.7

 .לעיל 7.1.9סעיף  ראולפרטים 

 

 
                                                      

 לא חל כל שינוי בצבר ההזמנות. 20.3.2018נכון ליום  62
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 עונתיות 7.8

חברת החשמל ויצרני חשמל פרטיים מושפעת של בישראל, צריכת הגז הטבעי לייצור חשמל 

 חשמל ומתכניות התחזוקה של יצרני החשמל. בדרךה יבין היתר משינויים עונתיים בביקוש

 . כלל ברבעון השלישי של השנה )חודשי הקיץ( צריכת החשמל היא הגבוהה ביותר

בשנתיים מפרויקט תמר(  100%להלן נתונים אודות התפלגות מכירות הגז הטבעי )במונחי 

 :  63האחרונות

 רבעון רביעי
 (BCM -)ב

 רבעון שלישי 
 (BCM-)ב

 רבעון שני
 (BCM -)ב

 רבעון ראשון 
 (BCM-)ב

 תקופה

2.34 2.55 2.43 2.40 2017 

2.3 2.6 2.3 2.2 2016 

 

 כושר ייצורמתקנים ו 7.9

 MMCF-קידוחים בעלי כושר הפקה של כשישה המתקנים בפרויקט תמר, כוללים, בין היתר: 

ימי המרכז את הפקת הגז מהקידוחים כאמור; שני -תתהפקה ; מערך 64ליום כל אחד 250

ק"מ, כל אחד, להולכת הגז משדה  150-אינטש ובאורך של כ 16צינורות תת ימיים בקוטר 

ק"מ צפונית לפלטפורמת מרי  2-תמר לפלטפורמת ההפקה; פלטפורמת הפקה הממוקמת כ

B ד, להולכת ק"מ, כל אח 150-אינטש באורך של כ 4; שני צינורות נוספים בקוטרMEG 

אינטש  6-ו 6510)חומר המונע קפיאה( מפלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים; צנרת בקוטר 

מפלטפורמת ההפקה למתקן הקבלה וכן צנרת המחברת  MEGלהולכת גז ו/או קונדנסט ו/או 

אינטש הקיים בפרויקט ים תטיס להולכת הגז  30 בקוטר את פלטפורמת ההפקה לצינור

ק"מ, כל אחד,  150-כפולים באורך של כ (Umbilicalsבקרה ושליטה ) למתקן הקבלה; כבלי

המחברים את פלטפורמת ההפקה למערך הקידוחים ומאפשרים את השליטה, הפיקוד 

 Bאינטש לפלטפורמת מרי  8-ו 16צנרת בקוטר ו והבקרה על הפקת הגז הטבעי מהקידוחים

, Bמאגר מרי בהתאמה ללצורך החדרת גז טבעי וקונדנסט  Bוהציוד הנדרש בפלטפורמת מרי 

מטר  236-. פלטפורמת ההפקה מקובעת לקרקעית הים בעומק מים של כככל שידרש

(. על חלקו העליון של המגדל, הבולט מעל פני הים, מורכבים Jacketבאמצעות מגדל )

פקה והטיפול בגז של הפלטפורמה, המכילים בין היתר, את מתקני הה ((Topsidesהסיפונים 

הטבעי. עוד מצויים על פלטפורמת ההפקה, מתקני הפרדת נוזלים מהגז הטבעי, אחסון, טיפול 

(, גנרטורים, מיכלים, משאבות, מדחסי אויר, מנחת TEG, מתקני ייבוש הגז )MEGומחזור 

מסוקים, מגורי עובדים, מתקני כיבוי אש, סירות הצלה, מתקני אבטחה ומתקנים נוספים 

  .רים למערכת ההפקה והטיפול של הפלטפורמההקשו

                                                      

. יצוין, כי הנתונים הנ"ל אינם כוללים BCMהנתונים מתייחסים לכלל מכירת גז טבעי של כל שותפי תמר מעוגלים לעשירית   63
 אשר לרוב פועל בעיקר בחודשי שיאי הביקוש לגז טבעי. LNGמכירות מהמצוף הימי לייבוא 

החלה הזרמת הגז הטבעי  2017, הושלם וחובר  למערכת ההפקה, ובחודש אפריל 8-קידוח פיתוח והפקה נוסף, קידוח תמר  64
מהקידוח. מטרת הקידוח היתה להגדיל את היתירות במערכת ההפקה ולאפשר אספקה מירבית ממאגר תמר בעת ביקושי 

 לעיל. 0שיא.  לפרטים נוספים ראו סעיף 

אינטש שישמש להעברת גז טבעי מאסדת תמר עד  10העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלת צינור  29.8.2016ביום   65
 קת הרישיון כאמור, יועד הצינור להעברת קונדנסט.לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז הטבעי באשדוד. טרם הענ
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 ראו לרבות הרחבת יכולת האספקה ,פרויקט תמרשל  תוכנית הפיתוח אודות נוספים לפרטים

  לעיל. 7.2.6 סעיף

 הון אנושי 7.10

יועצת משפטית, , סמנכ"ל כספים ל,, מכהנים בחברה מנכ"מועד פרסום הדוחנכון ל 7.10.1

וכן מועסקים בחברה שני עובדים  חיצונייםדירקטורים ומבקר פנימי, דירקטורים 

להעסיק בעתיד עובדים ונושאי משרה לפי צרכיה כפי שיהיו  חברהבכוונת ה. נוספים

שירותי יעוץ מגורמים מקצועיים חיצוניים, נעזרת ב חברהמפעם לפעם. כמו כן, ה

ובכלל זאת יעוץ משפטי, חשבונאי, פיננסי, גיאולוגי ועוד, הכל בהתאם לצרכי 

 כפי שיהיו מפעם לפעם. חברהה

המפעיל בפרויקט תמר מעסיק כוח אדם ל במסגרת הסכמי התפעוכמו כן, יצוין כי  7.10.2

. לא קיימים יחסי עובד מעביד בין העובדים של הפרויקט לצורך ניהולו ותפעולו

כל חבות ישירה  חברהואין ל חברהידי מפעיל פרויקט תמר לבין ה-המועסקים על

 כלפיהם בגין סיום יחסי עובד מעביד.

  וספקים חומרי גלם 7.11

 בים , סקרים סייסמיים ועבודות פיתוח ותשתיתקידוחים בישראל אין כיום קבלנים לביצוע

עם קבלנים מחו"ל  בפרויקט תמר מתקשר המפעיל, ולפיכך תמרשותפי  יםמהסוג שמבצע

כאשר אלו מונחים לשכור, ככל שניתן, שירותים ויועצים  ,לצורך ביצוע עבודות כאמור

נחכרים ומובלים מרחבי העולם בהתאם  וציוד ייעודי אחר . מתקני הקידוח הימייםמקומיים

. פרמטר חשוב נוסף המשפיע פרויקט תמר ם המיוחדים שלולצרכיהפרויקט , לסוג םלזמינות

היקף הפעילות בענף  לענין זה הוא מחיר הנפט הגולמי, אשר עלייה בו משפיעה לרוב על

תמר, או כל אחד ככלל, שותפי זמינות הקבלנים והציוד הנדרש, ולהיפך.  וכתוצאה מכך גם על

התקשרות היא בין ומקצועיים מהם, אינם מתקשרים באופן ישיר עם ספקים או קבלנים 

 הספקים או הקבלנים לבין מפעיל הפרויקט.

  הון חוזר 7.12

 :)באלפי דולר( של החברה הון החוזרה הרכב להלן

 

הסכום שנכלל בדוחות 

 31.12.2017הכספיים ליום 

)קרי: ביחס לזכויות 

 9.25%בשיעור של 

בזכויות בחזקות תמר 

 ודלית(

הסכום שנכלל בדוחות 

פרופורמה  הכספיים

 7.5%לעסקת רכישת 

ליום בחזקות תמר ודלית 

)קרי: ביחס  31.12.2017

לזכויות בשיעור של 

בזכויות בחזקות  16.75%

 תמר ודלית(

 82,162 48,059 נכסים שוטפים

 63,095 38,886 התחייבויות שוטפות
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עודף הנכסים השוטפים 

על ההתחייבויות 

 השוטפות

9,173 19,067 

 

 מימון 7.13

את פעילותה מהכנסות ממכירת גז טבעי  נתמממ חברהה דוח,ה פרסום נכון למועד 7.13.1

 . וקונדנסט ללקוחות פרויקט תמר

השוטפת של החברה בחודשים הראשונים  העל מנת לממן את פעילותיצוין, כי  7.13.2

 דלק קידוחים לחברהסוכם בין לאחר השלמת העברת הזכויות בחזקות תמר ודלית 

החברה תהיה רשאית להשאיר בידה כי  עם דלק קידוחים במסגרת הסכם המכר

, לפי שיקול דעתה, כהלוואה מליוני דולר ארה"ב מתמורת ההנפקה 40עד של סכום 

מיליון דולר,  34היה סך ההלוואה בפועל  .לשנה 3% עור שלאשר תישא ריבית בשי

אלפי דולר( במספר  106 -בגינה בסך של כהריבית  והיא נפרעה במלואה )כולל

לאור הפעילות הצפויה . 2017באוקטובר  19תשלומים, שהאחרון בהם היה ביום 

ידרשו , צפוי כי זה דוחבלשימור והרחבת יכולת ההפקה של פרויקט תמר, כמפורט 

אמצעים כספיים משמעותיים לצורך מימון פעילותה ומימון חלקה  חברהל

בהוצאות פרויקט תמר, וזאת בהתאם לתוכניות העבודה ולתקציבים, שיאושרו 

פי הסכם התפעול המשותף שבין השותפים בחזקת תמר. לצורך כך, -מעת לעת על

ת פרויקט תמר לעשות שימוש בעודפי ההכנסות שיתקבלו מלקוחו חברהמתכוונת ה

חוב ו/או אפשרויות לגיוס  חברהוכן, במידת הצורך וככל שיתאפשר הדבר, תבחן ה

  .החברההון בדרך הנפקת ניירות ערך לציבור, מסוג, היקף ובתנאים שיידרשו לדעת 

מיליון דולר על ידי הנפקה לציבור  658 -גייסה החברה סכום של כ 6.7.2017ביום  7.13.3

תשקיף והודעה הפי -וב של אגרות חוב )סדרה א'(, עלערך נק₪  2,315,668,000של 

מיליון דולר מתמורת ההנפקת  650. יצוין, כי סכום של 6.7.2017משלימה מיום 

אגרות החוב )סדרה א'( שימש את החברה למימון רכישת הממכר על פי הסכם 

(. החברה התחיייבה כי תמורת הנפקת להלן 1.2ראו סעיף ) עם דלק קידוחים המכר

מיליון דולר תשמש לרכישה עצמית  650אגרות החוב )סדרה א'( מעבר לסכום של 

, אישר 17.7.2017או לפרעון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(. בהתאם, ביום 

ערך נקוב  ש"ח 26,368,000החברה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של  דירקטוריון

של אגרות חוב )סדרה א'(. נכון למועד הדוח, השלימה החברה את הרכישה העצמית 

מיליון דולר. לפרטים נוספים ראו  7.5 -בתמורה לכ ותשל כל אגרות החוב האמור

לדוח זה( והחלק )פרק ג'  31.12.2017לדוחות הכספיים השנתיים ליום  9ביאור 

 לדוח הדירקטוריון )פרק ב' לדוח זה(.  שישיה

 הנפקה ידי על דולר מיליון 519.4 -כ של סכום גיוס החברה השלימה 12.3.2018 ביום 7.13.4

 דוח פי"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ב'(, על ש 1,940,113,000 של לציבור

 478יצוין כי סכום של  .התשקיף, שפורסם על פי 2018במרץ  12 מיום מדף הצעת

מיליון דולר מתמורת ההנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( שימש את החברה למימון 
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לדוחות  א23רכישת הממכר על פי הסכם המכר עם נובל )המתואר בביאור 

 אגרות הנפקת תמורת כי התחייבה החברה(. 31.12.2017הכספיים השנתיים ליום 

מיליון דולר תשמש לרכישה עצמית או  560ל ש לסכום מעבר'( ב)סדרה  החוב

, אישר 13.3.2018בהתאם, ביום  לפרעון מוקדם של אגרות חוב )סדרה ב'(.

ערך נקוב של  ש"ח 3,073,000דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 

את הרכישה העצמית של  החברהה מאגרות חוב )סדרה ב'(. נכון למועד הדוח, השלי

לפרטים נוספים ראו . דולר מיליון 0.84-לכמורים בתמורה כל אגרות החוב הא

)פרק ג' לדוח זה( והחלק  31.12.2017לדוחות הכספיים השנתיים ליום  ב23ביאור 

 (לדוח הדירקטוריון )פרק ב' לדוח זה שישיה

  אמות מידה פיננסיות 7.13.5

, לעיל 7.13.3סעיף לציבור כאמור ב)סדרה א'( במסגרת הנפקת אגרות החוב  (א)

לפרטים אודות  .כדלקמן לשמור על אמות מידה פיננסיות חברההתחייבה ה

דוח הדירקטוריון )פרק ב' לדוח חלק שישי לאמות המידה הפיננסיות ראו 

 זה(.

לעיל,  7.13.4בסעיף לציבור כאמור )סדרה ב'( וב במסגרת הנפקת אגרות הח (ב)

לפרטים אודות כדלקמן.  התחייבה החברה לשמור על אמות מידה פיננסיות

לדוח הדירקטוריון )פרק ב' לדוח  שישי חלקאמות המידה הפיננסיות ראו 

 .זה(

 אגרות החוב  דירוג 7.13.6

לדוח  שישיחלק ראו  (ב'-ו א' ות)סדר לפרטים אודות דירוג אגרות החוב

  הדירקטוריון )פרק ב' לדוח זה(.
 

 מיסוי  7.14

 19 -ו 12ים חוק מיסוי רווחי הנפט, ראו ביאורבנוגע להיבטי המיסוי, כולל היבטים העולים מ

 .הכלולים בדוח זה 31.12.2017השנתיים ליום  לדוחות הכספיים

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 7.15

כרוכה מטבע הדברים בסיכון פעילות חיפוש, פיתוח והפקה של נפט או גז טבעי  7.15.1

מתקלות בציוד ו/או בנהלי  יתר,בין ה התרחש,נזק לסביבה, שעשוי ללגרימת 

עבודה, ו/או מאירועים בלתי צפויים. חומרת הסיכונים משתנה מאירוע לאירוע, 

 ולפיכך דרך הניהול והטיפול בהם משתנה אף היא. 

רשויות מוסמכות בנושאים להוראות הדין ו/או הוראות של  חברההת כפיפו 7.15.2

  סביבתיים

בישראל חוק הנפט ותקנותיו קובעים, בין היתר, כי בביצוע קידוח ינקטו  (א)

אמצעי זהירות, כך שלא יהיו נוזלים וגזים ניגרים לאדמה או נובעים ממנה 

ללא מעצור ושלא יחדרו משכבה גיאולוגית אחת לשניה. כמו כן, חל איסור 

בנוסף,  לנטוש באר מבלי לאטום אותה לפי הוראות הממונה על ענייני הנפט.
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נושאים ב ישנן הוראות נוספותמלבד הרגולציה הקבועה בדין הישראלי, 

גם בתנאי שטרי החזקות תמר ודלית וכן באישורים הקבועות סביבתיים 

להקמה והפעלה של מערכת ההפקה של פרויקט תמר. בעת ביצוע קידוח ו/או 

זקים במסגרת פעילות הפקה של נפט וגז טבעי רוכש המפעיל ביטוח לכיסוי נ

בלתי מבוקרת של נפט ו פתאומית, בלתי צפויה לסביבה הנובעים מהתפרצות

פורסמו תקנות הנפט )עקרונות פעולה  2016ו/או גז טבעי. יצוין כי, בשנת 

( הכוללות 2006-)תיקון לתקנות מ 2016-לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"ז

יתר, תנאים הוראות שונות בנוגע לפעילות חיפוש והפקת נפט בים, ובין ה

ביחס לזהותו של מפעיל, לרבות בכל הנוגע לניסיון שלו בשמירת הבטיחות 

 . וההגנה על הסביבה במסגרת פעולות החיפוש וההפקה של הנפט

פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת  2016בחודש ספטמבר  (ב)

נועדו להסדיר את ר שאהסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים הנחיות 

סביבתיים של פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז ההיבטים ה

 הן טבעי בים. הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים, מה

הפעולות והמסמכים שעליהם להכין במסגרת פעילותם בשטחי זכויותיהם, 

וזאת על מנת למנוע או למזער ככל הניתן, מפגעים סביבתיים העלולים 

 רטיםלות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. לפלהיווצר בעת פעי

 להלן. )ט(7.16.7 אודות ההנחיות הסביבתיות כאמור ראו סעיף

עשויה להיות כפופה להוראותיהם של דינים  חברהכמו כן, פעילותה של ה (ג)

–חוק מניעת זיהום הים )הטלת פסולת(, התשמ"ג , וביניהםסביבתיים שונים

 1988–חותקנותיו; חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ" 1983

; 1980–ים בשמן )נוסח חדש(, התש"ם-ותקנותיו; פקודת מניעת זיהום מי

ותקנותיו; חוק שמירת הניקיון,  1993–חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג

ותקנותיו; חוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן,  1984–התשמ"ד

ותקנותיו; חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(,  2004–התשס"ד

ותקנותיו; חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות  2011–ע"אהתש

ותקנותיו; חוק  2008–; חוק אוויר נקי, התשס"ח1992 -תשנ"בהאזרחיות(, 

–חובת דיווח ומרשם(, התשע"ב –הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה 

ותקנותיו; חוק  1961–ותקנותיו; חוק למניעת מפגעים, התשכ"א 2012

 –תשכ"ח ה; חוק רישוי עסקים, 2004 –תשס"ד החופית, שמירת הסביבה ה

 התקנות והצווים לפיו. 1968

עשויה בנוסף להוראות משרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, בפעילותה  (ד)

להוראות של רשויות סביבתיות נוספות שעשויות להיות כפופה  חברהה

מקרקעי רשות , לרבות ממשלתיים אחריםלהינתן מפעם לפעם, מטעם גופים 

 ישראל. 

 אירועים בקשר עם איכות הסביבה 7.15.3
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 , לא היה אירוע או עניין הקשור בפעילות החברה אשר גרם לפגיעה2017בשנת 

 בסביבה ואשר הייתה לו השפעה מהותית על החברה.  מהותית

 מדיניות ניהול סיכונים סביבתיים 7.15.4

מאמץ מדיניות סביבתית אסטרטגית לשמירה על  ודלית תמרבחזקות המפעיל 

הסביבה ולעמידה בהוראות החוק בכלל והדינים הסביבתיים בפרט. מדיניות זו 

של המפעיל על פעולות בהתאם לנהלים פנימיים לניהול הסיכונים כוללת הקפדה 

תוכנית עבודה  וללתוכהסביבתיים של פעילותו, לרבות הכשרת כוח אדם מתאים, 

הפגיעה בסביבה, למניעת תקלות ותאונות ולשיפור מתמיד של התרבות להפחתת 

למפעיל צוות ייעודי הן לשלב  ,במסגרת זו .הארגונית בנושאי בטיחות, סביבה וגהות

מדיניות כאמור ולפיקוח עליה, האשר אחראי ליישום לשלב התפעולי, הפיתוח והן 

נים, לרבות מערכות ולקיום הנהלים להבטחת מילוי ועמידה בכל הדרישות והתק

 SEMS (Safety & Environmentalשונות לניהול סיכונים סביבתיים כגון 

Management Systems (ידי צד -. כמו כן, מבצע המפעיל בדיקות נאותות על

והמשרד להגנת   , וזאת בנוסף לביקורות שוטפות שעורך משרד האנרגיהשלישי

ל מקיים פעילות שוטפת בנושאי הסביבה במתקני התפעול ואסדות הקידוח. המפעי

איכות סביבה ובטיחות להגברת המודעות, הידע והמוכנות, לרבות אימונים 

והכשרות של צוותי המפעיל. עוד יצוין, כי על אף שלמפעיל עמדה שונה ביחס 

לפרשנות המשפטית לגבי תחולת הדינים הישראליים, והסביבתיים בפרט, על 

בשטח המים הכלכליים( מזו שאומצה במסגרת  ופעילותו בים )ובכלל זאת פעילות

להלן, בנוסף לאמור לעיל, פועל המפעיל  (6)ה()6.7.16חוות הדעת המוזכרת בסעיף 

לקבלת כל ההיתרים הנדרשים מכח הרגולציה הסביבתית לרבות היתר רעלים מכח 

, היתר הזרמה לים מכח חוק מניעת 1993 –חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג 

והיתר פליטה לאוויר מכח חוק  1988–מקורות יבשתיים, התשמ"חזיהום ים מ

 .2008–אוויר נקי, התשס"ח

 עלויות והשקעות סביבתיות 7.15.5

פעולות הקשורות לשמירה על איכות צפויות של העלויות ה, חברהלמיטב ידיעת ה

 תוכניתומתעדכנות מעת לעת בהתאם להסביבה כלולות בתקציב פרויקט תמר 

. נכון למועד פרסום הדוח, לא צפויות עלויות מהותיות טהעבודה המאושרת בפרויק

 ת. ונוספ

מערכות ייעודיות  תהתקנל פועל המפעיל בפרויקט תמרלמיטב ידיעת החברה, 

(. 100%מיליון דולר ) 30 -של כ תקציבתמר, ב תלצמצום פליטות לאוויר מפלטפורמ

מעל  שוניםפי המפעיל, להפחית פליטה של מזהמים -התקנת מערכות אלו צפויה, על

 .2019 לשנת%, וצפויה להסתיים עד סוף הרבעון הראשון  98-לכ

 מהותיים בקשר עם איכות הסביבה הליכים משפטיים או מינהליים 7.15.6



  64 -א 

 

 

לא מתנהל הליך משפטי ו/או , חברההולמיטב ידיעת  דוחהפרסום נכון למועד 

בהם מי מנושאי המשרה  ו/אוהמפעיל  ו/או אחד משותפי תמר כנגד מהותי מנהלי

  .בפרויקט תמר בקשר עם השמירה על הסביבהו/או בה 

ובהתאם למידע שנמסר על ידי המפעיל, לא ידוע , דוחהפרסום נכון למועד כמו כן,  7.15.7

  .תמרפרויקט בסביבה לחברה על אי עמידה או חריגה מדרישות איכות ה

 

 חברההמגבלות ופיקוח על פעילות  7.16

 מתווה הגז 7.16.1

)אשר שבה ואומצה בהחלטת  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  16.8.2015ביום 

( בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז 22.5.2016יום בשינויים מסוימים בהממשלה 

ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי  66הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר"

החלטת ויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" )להלן בסעיף זה: "ו"ל

עם הענקת פטור מהוראות  17.12.2015"(, אשר נכנסה לתוקף ביום הממשלה

חוק ההגבלים )להלן: " 1988-, התשמ"חמסוימות בחוק ההגבלים העסקיים

, רציו ונובל  ביחס למספר הגבלים עסקיים לדלק קידוחים, אבנר "(,העסקיים

ידי ראש הממשלה, בתפקידו כשר הכלכלה, -"( עלהצדדים)להלן בסעיף זה: "

" או הפטורלחוק ההגבלים העסקיים )להלן בסעיף זה: " 52בהתאם להוראות סעיף 

 מובאים להלן.עיקריהם "(, אשר הפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים"

לפי חוק ההגבלים העסקיים כאמור,  שניתן מהוראות מסוימותן, כי הפטור יצוי

 מותנה בקיומם של התנאים הבאים:

 שינוי מבני במאגר תמר (א)

מתן הפטור  חודשים ממועד 72תעברנה תוך  67דלק קידוחים ואבנר (1)

את מלוא  ("הקובע לתמר המועדלפי חוק ההגבלים העסקיים )להלן: "

זכויותיהן בחזקות תמר ודלית לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או 

מי מהם או למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי 

  .הממונה על ענייני הנפטכריש ותנין, בכפוף לאישור 

 הזכויות המועברותככל שלא יועברו הזכויות שלא נמכרו )להלן: " (2)

מועד הקובע, תועבר הזכות להעביר את חודשים מה 72"( בתוך בתמר

הזכויות המועברות בתמר לידי נאמן )כהגדרתו במתווה הגז(, אשר 

למציאת רוכשים ולקבלת מירב ההצעות למכירת הזכויות יפעל 

בהתאם להוראות המתווה ולהנחיות שיקבל המועברות בתמר, והכל 

                                                      

, והזכויות שמחזיקים I/13ודלית   I/12"תמר" הוגדרה בפטור הנספח למתווה כ"מאגר גז טבעי הנמצא בשטח חזקות תמר  66
הגופים המחזיקים בתמר בתשתית הולכת הגז על כל מרכיביה וחלקיה לרבות זכויות המחזיקים בתמר לשימוש במתקן 

 הקליטה ועיבוד הגז ביבשה, ממאגר תמר אל מערכת ההולכה הארצית".
לדלק  As Isמוזגה אבנר עם ולתוך דלק קידוחים, באופן בו כל נכסיה והתחייבויותיה של אבנר עברו  17.5.2017ביום   67

 חוסלה אבנר ללא פירוק ונמחקה מרישומי רשם השותפויות. 17.5.2017קידוחים וביום 
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ר המועברות בתמזכויות את המהממונה על ההגבלים. הנאמן ימכור 

בהתייחס לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר שיוצע לו, ובכל מקרה לא 

חודשים ממועד העברת הזכויות בתמר )אף אם  12יאוחר מחלוף 

  המחיר אינו מייצג את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות בתמר(.

עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה חוזה מכירה מחייב, כך  (3)

 25%-נובל בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ שלאחר מימושו, זכויות

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי 

מהם, ואינו מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש 

 . הממונה על ענייני הנפטותנין, בכפוף לאישור 

החל במועד הקובע לתמר או ביום מכירת זכויות נובל בחזקת תמר,  (4)

כאמור לעיל, לפי המוקדם, נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת 

 .למאגר תמר

לסעיף האמור לעיל, רכשה החברה את זכויותיה בחזקות תמר  בהתאם

 לעיל. 1.5 -ו 1.2ודלית מדלק קידוחים ומנובל כמפורט בסעיפים 

 הסכמים חדשים לאספקת גז טבעי ממאגרי תמר ולויתן (ב)

יתן, שייחתמו ממועד הסכמים לאספקה של גז טבעי ממאגרי תמר ולו (1)

 :החלטת הממשלה, יעמדו בכלל ההוראות שלהלן

לא תחול על הצרכן כל מגבלה בנוגע לרכישת גז טבעי מכל ספק  .א

 גז טבעי אחר.

לצרכן תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית,  .ב

 בהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בפטור. 

שבו ימכור הצדדים לא יחילו כל מגבלה על מחיר המכירה  .ג

 הצרכן את הגז הטבעי במכירה משנית.

ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר תמר שייחתמו ממועד  (2)

הממונה על שנים מהמועד בו אישר  4ועד תום  החלטת הממשלה

בחזקות  דלק קידוחים, אבנר ונובלאת העברת זכויות  ענייני הנפט

פתיחת מועד "-" והזכויות בכריש ותניןכריש ותנין )להלן: "

 ,חברהובהם ה ,", בהתאמה(, בעלי הזכויות במאגר תמרהאופציות

יידרשו להציע לכל צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל תקופה 

שנים או תקופה ארוכה יותר שתוסכם בין הצדדים  8שיבחר עד 

שנים, תעמוד לצרכן  8לצרכן. בכל הנוגע להסכם שאורכו עולה על 

שנים שיתחיל  3פת ההסכם בחלון זמן של זכות חד צדדית לקיצור תקו

 .במועד פתיחת האופציות

ביחס להסכמי מכירה של גז טבעי ממאגר לויתן שייחתמו ממועד  (3)

ועד מועד פתיחת האופציות, בעלי הזכויות במאגר  החלטת הממשלה
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לויתן יידרשו להציע לכל צרכן את האפשרות לרכוש גז בהסכם לכל 

פה ארוכה יותר שתוסכם בין שנים או תקו 8תקופה שיבחר עד 

 הצדדים לצרכן.

 גז של מכירהלהסכמי  ביחס. לעיל, גלגרוע מהאמור בסעיף קטן  מבלי (4)

 אישר בו מהיום חודשים שישה חלפו לא עוד כל, לוויתן ממאגר טבעי

, יחולו ותנין בכריש הזכויות העברת את הנפט ענייני על הממונה

 ההוראות הבאות: 

לא ינהלו משא ומתן או יתחייבו לספק גז  הצדדים .א

שרכש גז מפרויקט תמר ומימש את אופציית  ללקוח

 ביחס לכמויות שהופחתו. לעיל כאמורהפחתת הכמויות 

 שנים 8-ל 4 שבין לתקופה שייחתם הסכםכל  לגבי .ב

לשנה, יעמידו  BCM  0.5על העולה אספקה בהיקף

הצדדים לצרכן זכות חד צדדית לקיצור תקופת ההסכם 

במהלך התקופה שראשיתה במועד המאוחר מבין 

 (i)המועדים שלהלן וסופה בתום שנה ממועד זה: 

31.12.2022( ;ii )לוויתן ממאגר הגז אספקת ומועד ככל 

 שנים 3 בחלוףיידחה באישור הממונה על ענייני הנפט, 

( ׂ  iii; )לוויתן במאגר המסחרית האספקה תחילת ממועד

. כל האמור בסעיף זה יחול רק האופציות פתיחת מועד

אם נכנסו לתוקף הסכמי ייצוא מחזקת לוויתן בהיקף 

 .BCM 120מצטבר של לפחות 

 זכות לצרכן תינתןשנים  8לתקופה העולה על  בהסכמים .ג

חד צדדית להודיע על הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית 

Take or Pay השווה למחצית מכמות הצריכה  לכמות

השנתית הממוצעת של אותו צרכן בפועל בשלוש שנים 

 3 של זמן בחלוןשקדמו למועד ההודעה כאמור, וזאת 

 (i)המאוחר מבין המועדים הבאים:  במועד שיחל שנים

 השישית השנה תחילת( iiפתיחת האופציות; ) מועד

 ללקוח ממאגר לוויתן. הגז אספקתממועד 

הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר האנרגיה,  2.4.2017ביום  (5)

לממונה על התקציבים במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים, 

 כדלקמן:

ידי ספק גז חדש, -במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על .א

יאפשרו שותפי תמר ללקוחותיהם, בהתאם להסכמי אספקת גז 

שנים מהמועד בו  4ום שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד ת
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-אישר הממונה את העברת הזכויות במאגרי הגז "כריש" ו

"תנין" )מועד פתיחת האופציות(, אשר היו אמורים לעבור 

לרכוש גז מהספק החדש, באופן מלא או באופן חלקי, להאריך 

את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז 

ים מיום חתימת שנ 8-בכמויות מסחריות )אך לא יותר מ

 ההסכם עימם(, וזאת מבלי לשנות את תנאי ההסכם. 

כן הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או  .ב

צרכן אחר המבקש להקים מתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל 

מנים של המתקנים לחתום על הסכם אספקת גז מדרישות המ

עולה  ארוך טווח, את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו

 שנים, ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט תמר. 8על 

 הוראות נוספות מהחלטת הממשלה (ג)

 מחירים (1)

יעמדו בתנאי  ולויתןעוד בעלי הזכויות בחזקות תמר  כל .א

החלטת הממשלה והפטור לפי חוק ההגבלים העסקיים, יש 

להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים 

ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, 

, אשר מטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח 2013-התשע"ג

ד החלטת ממוע על רווחיות ומחירי הגז וזאת למשך תקופה

ועד למועד בו הושלמה העברת  16.8.2015מיום  הממשלה, קרי

זכויות דלק קידוחים, אבנר ונובל בחזקות כריש ותנין להלן או 

בהתאם להוראות  בחזקת תמר כמפורט בס"ק )א( לעיל,

 "(.תקופת המעברלפי המאוחר מביניהם )להלן: " המתווה

תמר )לרבות במהלך תקופת המעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקת  .ב

בעלי הזכויות ( ובחזקת לויתן )להלן בסעיף זה: "חברהה

"( לצרכנים פוטנציאלים את חלופות המחיר והצמדת בחזקות

 הגז הטבעי, כמפורט להלן:

מחיר בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של  .1

המחירים הקיימים בהסכמים בין בעלי הזכויות בחזקות 

ון קלנדרי )בהתאם לבין צרכניהם, ויעודכן בכל רבע

 לחישוב המפורט בהחלטת הממשלה(. 

(, כפי שיחושב בהתאם Brentחבית מסוג ברנט ) מחיר .2

לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת במועד החלטת 

 תמר. הממשלה בהסכמים של שותפי

עבור יצרן חשמל פרטי )קונבציונאלי או קוגנרציה(  .3

העומד בתנאים המפורטים בהחלטת הממשלה מלבד 
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ב לעיל, גם -ת המפורטות בסעיפים קטנים א. והחלופו

 חלופה הכוללת הצמדה לתעריף ייצור החשמל. 

אין באמור בס"ק ב כדי לגרוע מחובתם של בעלי הזכויות  .ג

את מחיר הגז  בישראל בחזקות תמר ודלית להציע לצרכנים

 בכדי לעמוד בתנאי מנגנון המיסוי הקבוע במסגרת הסכם ייצוא

 להלן. (5)ג()7.16.1 כמפורט בסעיף

 ייצוא גז טבעי (2)

אשר אימצה את עיקרי  23.6.2013בהחלטת ממשלה מיום  .א

המלצותיה של ועדת צמח, בוצעו, בין היתר, הבהרות ותיקונים 

באשר לאופן חישוב מכסות הייצוא המותרות ואופן יצירת 

( זה: 4הגז )להלן בסעיף קטן ) יתירות במערכת אספקת

"(. לפרטים נוספים ראו ין ועדת צמחיהחלטת הממשלה בענ"

 להלן. )א(7.16.7 סעיף

כמו כן, נקבע כי בעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים  .ב

לכל תקופת חזקת תמר, לצורך ייצוא  Bלהשתמש באסדת מרי 

או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר תמר, בכפוף 

 לתנאים שנקבעו בהחלטת הממשלה. 

 SWתמר מאגר  (3)

כי  הממונה על ענייני הנפטבמסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת 

)לפרטים נוספים ראו  SWייתן אישור לתוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

 SWלעיל(, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר  7.2.8סעיף 

מיליון דולר. מגבלת ההפקה  575-לא תניב הכנסות בהיקף הגבוה מ

לאחר שתושג הסכמה  הממונה על ענייני הנפטידי -האמורה תבוטל על

בין המדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת תמר בכל הנושאים הקשורים 

, ראו SWים אודות מאגר תמר . לפרטים נוספSW תמר בפיתוח מאגר

 .לעיל )ט(6.7.2סעיף 

  מכירת כריש תנין (4)

, דלק 2016בהתאם להוראות המתווה, בחודש דצמבר  .א

קידוחים, אבנר ונובל העבירו את כל זכויותיהן בחזקות כריש 

, צד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי אנרג'יאןותנין לחברת 

 מהם. 

 נה על ענייני הנפטהממוהתקבל אישור  13.12.2016ביום  .ב

 .אנרג'יאןלהעברת הזכויות בכריש ותנין לחברת 

 מיסוי (5)
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במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים,  .א

המסדירה סוגיות מיסוי שונות, הנוגעות לפעילות במאגרי תמר 

ולוויתן. כמו כן, הממשלה החליטה לפעול לקידום תיקונים 

בין היתר, סגירת  לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, שמטרתם,

 פרצות מס, הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה וגבייה.

בנוסף נקבע, כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי  .ב

התקבול בפועל מהסכם הייצוא ולא לפי "המחיר הממוצע 

מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים 

ת של התקבולים וכי לא יהיה צורך בבחינה שנתי ממשאבי טבע

מהסכם הייצוא לשם כך, וזאת בכפוף לכך שהתקבל אישור 

מראש מרשות המיסים על כך שמחיר יחידת נפט בהסכם 

הייצוא אינו נמוך מ"המחיר הממוצע המקומי" או לחלופין 

שבעל הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע בהסכם 

אים הייצוא כאמור ללקוחות חדשים בישראל, באופן ובתנ

 שנקבעו במתווה הגז.

 תוכן מקומי (6)

הממשלה רשמה בפניה את הודעת שר הכלכלה כי בעלי הזכויות 

ויתן מתחייבים להשקיע בתוכן מקומי בסכום ובמאגרי תמר ול

, שנים החל ממועד מתן הפטור 8מיליון דולר על פני  500מצטבר של 

הוצאות . כתוכן מקומי ייחשבו, בין היתר, 17.12.2015יום החל מקרי 

בגין רכישת סחורות או שירותים מגופים הרשומים בישראל )לרבות 

גופים זרים הרשומים בישראל(, רכישת טובין, רכש מקבלנים, ספקים 

או יצרנים ישראלים, השקעות בתחום של מחקר ופיתוח בישראל 

מסך  20%)במישרין או בעקיפין(, הוצאות על כח אדם )עד לתקרה של 

הוצאות על הכשרות מקצועיות, תרומות  ההתחייבות כאמור(,

 68 .ופעילות בתחום של אחריות חברתית

 קיום סביבה רגולטורית יציבה (7)

ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע 

חלקו המירבי של  בשלוש סוגיות: -חיפושי הגז הטבעי והפקתו 

שכלול  , ייצוא והשינוי המבני(Government Take)הציבור ברווחים 

שנים מיום קבלת החלטת  10למשך  , זאתבהחלטת הממשלה

  הממשלה.

                                                      

העביר  7.12.2017וביום  2016ידי רו"ח בדבר הוצאות ספקים מקומיים בשנת -ר למשרד הכלכלה דוח מבוקר עלהמפעיל העבי  68
 מיליון דולר. 110-משרד הכלכלה למפעיל אישור כי הכיר בהוצאות כאמור בסך כולל של כ
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לדחות את מועד התחלת ההפקה  הממונה על ענייני הנפטבכוונת 

 48-המסחרית והזרמת גז טבעי למשק המקומי ממאגר לויתן, עד ל

 חודשים ממועד מתן הפטור. 

תחזיק  תקנון החברה כולל הוראה לפיה במועד הקובע לתמר, ככל שהחברה 7.16.2

אשר  לתקנון 88בזכויות בתמר לא יכהן בחברה נציג אסור. לפירוט ראו סעיף 

 .(020151-01-2018)מס' אסמכתא  14.3.2018יום דוח מיידי מפורסם ב

ביום  .ומתן הפטור הוגשו מספר עתירות לבג"ץ המקורית בעקבות החלטת הממשלה 7.16.3

בג"ץ בעניין העתירות האמורות, בו נקבע, בין היתר, כי  דינו שלניתן פסק  27.3.2016

ניתן למדינה פרק זמן , ואינה יכולה לעמוד 69פסקת היציבות כנוסחה במתווה הגז

 של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות במתווה הגז. 

בעניין  16.8.2015שבה ואימצה הממשלה את החלטתה מיום  22.5.2016ביום 

חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית  המתווה, תוך קביעת הסדר

יציבה", לשם הבטחת סביבה רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז 

 הטבעי והפקתו.

 הגבלים עסקיים 7.16.4

 מסוימים,  תנאיםל , בכפוףפטורנתן הממונה על ההגבלים  28.8.2006ביום  (א)

, להסכם שעניינו לחוק ההגבלים העסקיים 14מאישור הסדר כובל, לפי סעיף 

)אשר  70"מיכל"/308-"מתן" ו/309בזכויות ברשיונות שיתוף הצדדים לו 

רשיונות )להלן: "ממצאי הגז הטבעי תמר ודלית(  2009נתגלו בשנת בשטחן 

לנובל. החלטת שחלק מהזכויות בהן הועברו בשלב מאוחר יותר "( מתן ומיכל

 :הממונה על ההגבלים הותנתה במספר תנאים, שעיקרם

"התאגידים המקומיים" )כהגדרתם להלן( לא יחזיקו במשותף, בין  (1)

לבדם ובין בצד מחזיקים נוספים, בכל זכות גז למעט זכות הנובעת 

ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ו/או מיכל, אלא באישור מפורש, 

יסיימו  31.12.2006מראש ובכתב מאת הממונה על ההגבלים. עד ליום 

" כל החזקה משותפת בזכויות גז, למעט "התאגידים המקומיים

זכויות הנובעות ישירות ובאופן בלעדי מרשיונות מתן ומיכל, אשר 

בעת מתן ההחלטה הוחזקו בידיהן במשותף, בין לבדן ובין בצד 

ידי -מחזיקים נוספים, אלא אם כן הותרה להן החזקה משותפת על

 הממונה על ההגבלים במפורש ובכתב.

סכמה, בכתב או בעל פה, בנוגע לקביעת מנגנון בכל הסדר, הסכם או ה (2)

או אופן קבלת החלטות בין המחזיקים ברשיונות מתן ומיכל בנוגע 

לשיווק גז טבעי שיופק ברשיונות מתן ומיכל, לא יחזיק אחד 

                                                      

 התחייבות הממשלה להגביל שינויים עתידיים באסדרה של משק הגז הטבעי.  69
 ניתנו חזקות תמר ודלית חלף הרשיונות הנ"ל.  92.12.200ביום   70
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"התאגידים המקומיים" לבדו, ישירות או בעקיפין, כל זכות או כוח 

נין שיווק גז טבעי למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או פעולה בע

 שיופק ברשיונות מתן ומיכל. 

"ישראמקו";  -"קבוצת דלק" ו –הגדרות: "התאגידים המקומיים"  (3)

אבנר ו/או דלק קידוחים ו/או כל אדם הקשור אל מי  -"קבוצת דלק"

 מהן; "ישראמקו" וכל אדם הקשור בה. 

שותפי תמר קיבלו מהממונה על ההגבלים הודעה בדבר  13.11.2012ביום  (ב)

הכרזתם כבעלי מונופולין, ביחד ולחוד, באספקת גז טבעי בישראל החל 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ממועד תחילתה של האספקה המסחרית מפרויקט תמר.  

עקב היותם בעלי מונופולין חל על שותפי תמר פרק ד' לחוק ההגבלים 

העסקיים לרבות איסור לסרב מטעמים לא סבירים לספק גז טבעי וכן איסור 

מעמדם בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לנצל לרעה את 

 לפגוע בציבור. 

התקבלו מספר החלטות של הממונה על ההגבלים  2012במהלך יוני ואוגוסט  (ג)

בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדרים כובלים בקשר לחמישה הסכמים 

ההחלטות לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים )להלן: "

"( בנוסף התקבלה החלטה למתן פטור בתנאים מאישור הסדר הקודמות

כובל להסכם בין שותפי תמר לחברת החשמל. להלן עיקריהן של ההחלטות 

 הקודמות:

לצרכן הגז תעמוד האפשרות לבחור ביחס להסכם באחת משתי האפשרויות 

 הבאות:

שנים, החל ממועד תחילת  7קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על  (1)

  –הגז הטבעי; או לחלופין אספקת 

לכמות השווה  Take or Pay -הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית ה (2)

למחצית מכמות הצריכה השנתית הממוצעת של צרכן הגז בשלוש 

השנים שקדמו למועד ההודעה. הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף 

לאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור, ועד לסוף תקופת ההסכם לפי 

"(. הודעה על הפחתת כמות הפחתת כמות הרכישהלהלן: "העניין )

הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר 

ועד ליום  1.1.2018( התקופה שמיום 1מבין שתי התקופות שלהלן: )

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית 2; או )31.12.2020

 עית כאמור.ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השבי

לשלם בהתאם  עם קביעת הכמות המינימאלית עליה יחויב צרכן הגז (3)

 לאמור לעיל, תעודכן כמות הגז השנתית וכמות הגז הכוללת בהסכם.

לצרכן הגז יתאפשר למכור גז טבעי המיועד לשימוש צרכני רשת  (4)

 מכמות הגז השנתית בכל שנה. 15%חלוקת הגז וזאת עד להיקף של 
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ידו מכל ספק -צרכן הגז בנוגע לרכישת גז טבעי עללא תחול מגבלה על  (5)

 גז טבעי אחר שאינו שותפי תמר.

שותפי תמר לא יתקשרו, במישרין או בעקיפין, בכל הסכם לאספקת גז  (6)

ממאגר תמר ללא קבלת היתר מראש ממערך הפיקוח על ההגבלים 

 העסקיים.

בעקבות ההחלטות הקודמות לעיל תוקנו ההסכמים האמורים, וכל 

ועד  ידי שותפי תמר מאותו מועד-ההסכמים לאספקת גז טבעי שנחתמו על

תוקנו ו/או נערכו תוך התאמה להחלטות  למועד מתן התוקף למתווה הגז

 הקודמות.

התקבלה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים בדבר  27.12.2015ביום  (ד)

 71מתן פטור בתנאים מהסדרים כובלים בקשר לתשעה הסכמים ארוכי טווח

אספקת גז טבעי בין שותפי תמר, לבין צרכני גז פרטיים, אשר דומים ל

בעיקרם לתנאים שנקבעו בהחלטות הקודמות. ההבדל המרכזי בין תנאי 

ההחלטות הקודמות לבין תנאי החלטת הממונה החדשה הינו הקביעה כי 

ההודעה על הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה 

 1.1.2020( התקופה שמיום 1י התקופות שלהלן: )שסיומה מאוחר מבין שת

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית 2; או )31.12.2022ועד ליום 

ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור )להלן 

 "(.החלטת הממונה החדשהבסעיף זה: "

פי , הסכם אחד תוקן בהתאם לאמור לעיל ושותדוחנכון למועד פרסום ה

תמר פועלים לתיקון יתר הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם 

  72להחלטת הממונה החדשה.

הם ועד למועד פרסום דוח זה,  2016הסכמים שנחתמו החל מתחילת  (ה)

הסכמים העומדים בתנאי הוראות המתווה. הסכמים אלה נמסרו לרשות 

בהחלטת  ההגבלים העסקיים לצורך קבלת היתר בהתאם לדרישה שנקבעה

 הממונה החדשה כאמור לעיל.

 כפיפות הפעילות לחקיקה ספציפית 7.16.5

בישראל  "(נפט: "בסעיף זה )להלן גז טבעיאו /נפט ו ם, פיתוח והפקתחיפושי

ובתקנות שהותקנו מכוחו, על התיקונים שהוכנסו בו מוסדרים בעיקר בחוק הנפט 

 שעיקריו מפורטים להלן: 

  

                                                      

בנוסף, נזכרו בהחלטה כאמור הסכמים נוספים לאספקת גז טבעי שבגינם הוגשו בקשות לפטור מהסדר כובל אשר תקופתם   71
קצרה יותר וכמות הגז הטבעי שתסופק במסגרתם נמוכה יותר )מבלי לציין אלו הסכמים(, לגביהם נקבע כי הם אינם טעונים 

 בקשת פטור מאישור הסדר כובל בכפוף לעמידתם בחלק מהתנאים שנקבעו בהחלטה.
תקופת מימוש האופציה להפחתת כמות הרכישה תהא  2012ביחס להסכמים ארוכי טווח אשר אושרו לפני חודש אוקטובר   72

שראשיתה בתחילת או התקופה  31.12.2020ועד ליום  1.1.2018בהתאם לקבוע בהחלטות הקודמות, קרי תקופה שמיום 
 השנה החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור, לפי המאוחר מבניהם.
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 "(החוק)להלן בסעיף זה: " 1952-, התשי"בחוק הנפט (א)

פי "היתר -החוק קובע, בין היתר, כי לא יחפש אדם נפט אלא על (1)

מוקדם", "רשיון" או "שטר חזקה" )כהגדרתם בחוק( ולא יפיק אדם 

 חזקה.-פי רשיון או שטר-נפט אלא על

עריכת בדיקות מוקדמות )שאינן כוללות קדיחות ניסיון( בשטח כלשהו  (2)

גילוי נפט בשטח, לרבות ביצוע סקרים כדי לעמוד על הסיכויים ל

ים, מותנית בקבלת היתר מוקדם. החוק מאפשר מתן זכות יסייסמ

קדימה לבעל היתר מוקדם לקבל זכות נפט בשטח שעליו ניתן לו 

ההיתר המוקדם, אם זה יתחייב לבצע בדיקות מוקדמות והשקעות 

ענין ידי נציגיה המוסמכים של המדינה ל-בחיפושי נפט כפי שיקבעו על

 זה.

שיון" מקנה לבעלי הרשיון, בכפוף להוראות החוק ותנאי הרשיון, י"ר (3)

בעיקר את הזכות לחפש נפט בשטח הרשיון בהתאם לתוכנית המוגשת 

פי החוק, וזכות ייחודית לקדוח קידוחי -לממונה על עניני נפט על

ניסיון ופיתוח בשטח הרשיון ולהפיק ממנו נפט. ככלל רשיון ינתן 

שנים והוא ניתן להארכה, בתנאים הקבועים  3ית של לתקופה מקור

 שנים. 4בחוק, לתקופה נוספת שלא תעלה על 

אם מגיע בעל הרשיון לתגלית נפט רשאי הוא לקבל הארכה של תקופת  (4)

הרשיון לתקופה שיש בה כדי ליתן לבעל הרשיון זמן מספיק לשם 

 קביעת גבולותיו של שדה הנפט, אך לא יותר משנתיים, וכן רשאי

לקבל בשטח מסוים מתוך שטח הרשיון, "חזקה" המקנה זכות 

ייחודית לחפש ולהפיק נפט בשטח החזקה כל ימי תוקפה. החזקה 

שנה מיום נתינתה, אולם אם ניתנה חזקה  30ניתנת לתקופה של עד 

מכח רשיון שתוקפו הוארך לאחר תגלית בשטח הרשיון, תתחיל 

הוארך. ניתן להאריך התקופה ביום שבו היה פוקע הרשיון אלמלא 

שנה. חזקה  20חזקה, בתנאים הקבועים בחוק, לתקופה נוספת של עד 

אם לא  אנרגיהשר הידי -עלולה לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על

 הפיק בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.

החוק מחייב, בין היתר, כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור  (5)

אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה )למעט של שמינית 

, אך 73כמות הנפט שהשתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה(

 .בכל מקרה לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימאלי שנקבע בחוק

התמלוג ישולם בעין או במזומן לפי שיקול דעת של הממונה על ענייני 

 הנפט.

                                                      

 להלן.  7.18לפרטים נוספים לגבי אופן חישוב התמלוגים למדינה, ראו סעיף  73
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בכמויות מסחריות  אם בעל החזקה לא הפיק או חדל להפיק נפט (6)

החזקה  ,לאחר תום שלוש השנים הראשונות ממועד הענקת החזקה

לאחר ששר האנרגיה נתן הודעה מתאימה וכל עוד זאת עלולה לפקוע, ו

בעל החזקה לא חידש את ההפקה כנדרש בהודעה, ובלבד שההודעה 

)ב( שנתיים -תינתן לפני תום )א( שישה חודשים מהפסקת ההפקה ו

 בעת ביצוע קידוחי הערכה ופיתוח בשטח החזקה.מהפסקת ההפקה 

כמו כן, אם לא שילם בעל החזקה אגרת רישיון או דמי חכירה או לא  (7)

שילם תמלוג, ולאחר שהממונה על ענייני הנפט מסר לו הודעה בכתב 

ועברו שלושים יום ועדיין לא עשה זאת, רשאי שר האנרגיה לעקל כל 

יכים לו, עד אשר יסולק מלאי של נפט, מתקנים ושאר פריטים השי

 אותו החוב במלואו.

השר רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה, לחייב בעלי חזקות לספק  (8)

תחילה, במחיר השוק, מן הנפט שהם מפיקים בישראל וממוצרי הנפט 

שהפיקו ממנו, אותה כמות נפט ומוצרי נפט הדרושים לדעת השר 

ולמכרה בישראל; לתצרוכת ישראל )כהגדרת מונח זה בחוק הנפט( 

ולשם כך רשאי הוא לחייב בעלי חזקות להפיק נפט מבארותיהם 

הקיימות בשיעור שיספיק למטרות האמורות, ואולם שום בעל חזקה 

( להפיק מבאר יותר משיעור התפוקה המקסימלי 1לא יהא נדרש: )

( לספק לכמות הכללית הנדרשת אחוז מתפוקתו שהוא 2היעיל שלה; )

דרש מבעל חזקה אחר, אלא אם ראה השר לסטות גדול מן האחוז הנ

מכלל זה מטעמים שבבטחון המדינה או כדי למנוע בזבוז או אי יושר 

 כלפי בעל חזקה פלוני.

"המנהל" )כמשמעו בחוק( רשאי, לאחר התיעצות עם המועצה, לחייב  (9)

כי יוביל נפט של אדם פלוני,  ,בעל קו צינור שנבנה לפי חוק הנפט

הכל ו ,הזרמת הנפט שלוצורך ו לידרוש לבעל במידה שאין הצינור

חזקה עלולה  .תנאים מתקבלים על הדעת שיקבע המנהלבכפוף ל

ידי שר האנרגיה, אם לא הפיק -לפקוע לאחר מתן הודעה מתאימה על

 בעל החזקה או חדל להפיק נפט בכמויות מסחריות.

כמו כן נקבע בחוק, כי "המנהל" )כמשמעו בחוק( רשאי לבטל זכות 

 או זכות קדימה אם בעל הזכות לא מילא אחר הוראות החוק או נפט

תנאי זכות הנפט או ההיתר המוקדם, או שלא פעל בהתאם לתוכנית 

העבודה שהגיש או איחר בביצועה, או שלא השקיע בחיפושי הנפט את 

הסכומים שהתחייב להשקיע, וכל זאת על אף התראה בכתב שנמסרה 

 יום קודם לכן. 60המוקדם לבעל זכות הנפט או ההיתר 

ספר המנהל יקיים ספר נפט שיהא פתוח לעיון הרבים )להלן: " (10)

"(. בספר הנפט יירשמו כל בקשה לזכות נפט, הענקתה, הנפט

הארכתה, שינוייה או פקיעתה וכן העברתה או שיעבודה של זכות 
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הנפט או של טובת הנאה בה או בדבר הענקתו של כל שטר חכירה. 

 לא יהא כוחה יפה עד שלא נרשמה כן.שום עסקה כזאת 

עשר רשיונות, ולא -בחוק נקבע כי לא יהיה לאדם אחד יותר משנים (11)

יהיו לו רשיונות על שטח כולל העולה על ארבעה מיליון דונם, אלא 

 באישורה המוקדם של מועצת הנפט.

 "(  תקנות הנפט)להלן: " 1953-תשי"גהתקנות הנפט,  (ב)

בהיתרים מוקדמים וזכויות קדימה,  תקנות הנפט עוסקות, בין היתר,

"( וקובעות את אופן הגשת בקשות הזכויותברשיונות ובחזקות )להלן ביחד: "

לקבלת זכויות, הגשת דוחות, אגרות שיש לשלם, תנאים לגבי צורת השטח, 

ין תשלומי יין מתן זכויות בדרך של תחרות והוראות בעניהוראות בענ

 תמלוגים בהתאם לחוק הנפט.

 2016 –תשע"ז התקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(,  (ג)

 "(תקנות הים)להלן: "

 נכנסו לתוקפן תקנות הים, אשר החליפו את תקנות 15.11.2016ביום  (1)

. 2006 –תשס"ו ההנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, 

קבלת , בין היתר, הוכחת כשירות של המבקש לקובעותתקנות הים 

 להלן יובאו עיקרי תקנות הים:אישור להיות מפעיל. 

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר למבקש להיות מפעיל אלא  .א

 בהתקיים התנאים העיקריים הבאים:

לפחות  25%המפעיל יהיה בעל החזקה בשיעור של  ▪

 .מהזכויות בנכס הנפט

למפעיל או בעל השליטה בו )בכפוף לתנאים שבתקנות  ▪

הים( יהיה ניסיון של חמש שנים לפחות בתקופת עשר 

השנים שקדמה להגשת הבקשה, בביצוע תפקידי מפעיל 

 ובכלל זה: 

 )א( ניסיון בחיפושי נפט או גז טבעי בים; 

 )ב( ניסיון בקדיחה בים; 

 )ג( ניסיון בפיתוח ובהפקת נפט או גז טבעי בים; 

)ד( ניסיון בפעולות לשמירת הבריאות, הבטיחות והגנת 

 .הסביבה בקשר עם פעולות בזכויות נפט

כמו כן, הממונה על ענייני הנפט לא יאשר תאגיד כמפעיל  ▪

אלא אם כן הוא מעסיק באופן ישיר עובדים בעלי 

בתחום חיפושי הכשרה וניסיון של חמש שנים לפחות 

הנפט או הגז הטבעי בים, וכן בתחום הפיתוח והפקת 

נפט או גז טבעי בים, זולת אם החליט לאשר תאגיד 
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כמפעיל על אף שלא עמד בדרישת הניסיון בפיתוח 

 .ובהפקת נפט או גז טבעי בים כמתואר להלן

הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי, בהתאם לשלב  ▪

להיקף הביקוש לקבלת  הזכות ולמאפייניה וכן בהתאם

הזכות באותו שטח או בהתאם להרכבה של הקבוצה 

כולה, לאשר תאגיד כמפעיל אף אם לא עמד בדרישת 

הניסיון הדרוש בפיתוח ובהפקת נפט או גז טבעי בים 

 .לעיל

הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי לדרוש מתאגיד  ▪

מסוים, לשם אישורו כמפעיל, ניסיון רב מהקבוע, אם 

הדבר נדרש בהתאם לשלב הזכות ולמאפייניה, מצא ש

כנית העבודה, במורכבותה ובהיבטים וובהתחשב בת

 .סביבתיים ובטיחותיים

לא יאשר תאגיד כמפעיל אלא  הממונה על ענייני הנפט ▪

אם כן הוא בעל יכולת כלכלית מספקת ואיתנות 

פיננסית. לעניין זה מפעיל או בעל השליטה בו )בכפוף 

ים( הינו בעל איתנות פיננסית לתנאים שבתקנות ה

)כהגדרתה בתקנות הים( ויכולת כלכלית שתחשב 

מיליון דולר  200כמספקת אם סך הנכסים במאזן הוא 

 .מיליון דולר 50לפחות וסך ההון העצמי במאזן הוא 

על מבקש זכות נפט להוכיח יכולת כלכלית מתאימה בהתקיים  .ב

 שני אלה:

כלל בעלי זכות סך הנכסים במאזן של המבקש )או של  ▪

הנפט יחד, כולל חבר הקבוצה שיאושר כמפעיל לגבי 

 מיליון דולר; 400זכות הנפט( הוא לפחות 

סך ההון העצמי במאזן של המבקש )או של כלל בעלי  ▪

זכות הנפט יחד, כולל חבר הקבוצה שיאושר כמפעיל 

 מיליון דולר. 100לגבי זכות הנפט( הוא לפחות 

על בעל השליטה בו לשם הוכחת מבקש זכות נפט יכול להסתמך 

 יכולת הכלכלית, בכפוף לתנאים שנקבעו בתקנות הים. 

סך כל הנכסים וסך כל  74היכולת הכלכלית, האיתנות הפיננסית

ההון העצמי האמורים ייבחנו לפי הנתונים שבדוח הכספי 

בדצמבר של השנה שקדמה להגשת הבקשה  31המבוקר ליום 

                                                      

 איתנות פיננסית תוכח בהתקיים התנאים המפורטים בתקנות.  74
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 31יום הכספיים המבוקרים לאו לפי ממוצע הנתונים שבדוחות 

בדצמבר של השנתיים שקדמו להגשת הבקשה, לפי שיקול דעתו 

 של הממונה על ענייני הנפט.

הממונה על ענייני הנפט יהיה רשאי, באישור שר האנרגיה, שלא  .ג

לאשר בקשה לקבלת זכות נפט או בקשה לשמש כמפעיל, אף 

טעמים אם נתקיימו כל התנאים המפורטים לעיל, אם שוכנע כי 

לאומיים -של בטחון המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בין

מצדיקים זאת, או אם קיימות נסיבות מיוחדות שבשלהן 

 .אישור הבקשה אינו לטובת הציבור או משק האנרגיה בישראל

או להעניק זכות  על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לאשר מפעיל .ד

לעיל  נפט למבקש אף שלא מתקיימים כל הפרטים המופיעים

הממונה ובלבד שבנסיבות העניין אי קיום התנאים אינו מהותי ו

 , שוכנע כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.על ענייני הנפט

תקנות הים כוללות הוראות נוספות לגבי הפרטים שיש לכלול  .ה

 בבקשה לאישור מפעיל ודיווחים שנדרש מפעיל ובעל זכות נפט

 להעביר לממונה על ענייני הנפט.

 ("חוק משק הגז הטבעי")להלן:  2002 -, התשס"ב חוק משק הגז הטבעי (ד)

הוראות בדבר אופן  ובעיםחוק משק הגז הטבעי והתקנות שהותקנו מכוחו ק

חוק משק הגז הטבעי  .הקמת מערכות להולכה, שיווק ואספקת גז טבעי

 :קובע, בין היתר, כי

האנרגיה פי רשיון שנתן שר -אין לעסוק בפעילויות הבאות, אלא על (1)

 "( ובהתאם לתנאיו:השר)להלן בסעיף זה: "

 הקמה והפעלה של מערכת הולכה או חלק ממנה; ▪

 הקמה והפעלה של רשת חלוקה או חלק ממנה; ▪

 ;(רשיון גט"ן"ז טבעי נוזלי )להלן: "הקמה והפעלה של מתקן ג ▪

 ;והפעלה של מתקן אחסון הקמה ▪

 הקמה והפעלה של צינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה. ▪

 .ישראל לפי חוק החברותרשיון הולכה יינתן רק לחברה שהתאגדה ב (2)

לא יעסקו במכר ושיווק של גז טבעי בעל רשיון הולכה, ספק חשמל, או  (3)

 .מי שהוא בעל שליטה או בעל זיקה בהם

העיסוק במכר ובשיווק של גז טבעי אינו טעון רשיון אולם ניתן שיקול  (4)

ק הגז הטבעי לקבוע, דעת לשר בהתקיים התנאים הקבועים בחוק מש

בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי לתקופה 

 שיקבע, עיסוק בשיווק גז טבעי, יהיה טעון רשיון.
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ביקש אדם לקבל יותר מרשיון אחד, רשאי השר, בהתייעצות עם מנהל  (5)

הטבעי שמונה על פי חוק משק הגז הטבעי )להלן בסעיף זה:  רשות הגז

ת את הרישיונות בתנאים המפורטים בחוק משק , להתנו("המנהל"

 .הגז הטבעי

השר, בהתייעצות עם המועצה לענייני משק הגז הטבעי שמונתה לפי  (6)

מועצה לענייני משק הגז לחוק משק הגז הטבעי )להלן: " 63סעיף 

"(, רשאי, בין השאר בהתאם למדיניות הממשלה, לתת הטבעי

מי שאינו בעל חזקה,  לתאגיד, בלא מכרז, רשיון לצינור ייצוא של

 לתקופה שתיקבע ברשיון ובכפוף להוראות חוק משק הגז הטבעי.

פי הליך פומבי -פי מכרז או על-רשיון אחסון ורשיון גט"ן יינתנו על (7)

 אחר ואולם השר רשאי, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה

, להחליט כי רשיון אחסון או רשיון מתקן לענייני משק הגז הטבעי

ן יינתן, בלא מכרז או הליך פומבי כאמור, לבעל רשיון הולכה. על גט"

אף האמור, רשאי בעל חזקה, כל עוד החזקה בתוקף, לאחסן גז 

על אף האמור בסעיף זה לעיל,  ידו במאגר שבשטח החזקה.-שהופק על

השר רשאי לתת לבעל חזקה, בלא מכרז או הליך פומבי אחר וכל עוד 

ידו במאגר שבשטח -ן גז שלא הופק עלהחזקה בתוקף, רשיון לאחסו

החזקה; תקופת הרשיון תיקבע בו ולא תעלה על יתרת תקופת 

החזקה. השר רשאי להורות לבעל חזקה, כל עוד החזקה בתוקף, לתת 

לאחרים שירותי אחסון במאגר שבשטח החזקה ולקבוע את תנאי מתן 

; השירותים, לאחר שנתן לבעל החזקה הזדמנות להשמיע את טענותיו

ניתנה הוראה כאמור, יראו את בעל החזקה כבעל רשיון אחסון ויחולו 

 עליו ההוראות לפי חוק משק הגז הטבעי. 

בהתייעצות נקבעו הגבלות על עיסוק נוסף של בעל רשיון אולם השר  (8)

רשאי לתת לבעל רשיון היתר עם המועצה לענייני משק הגז הטבעי 

 .ק משק הגז הטבעיבתנאים שנקבעו בחולעסוק בעיסוקים נוספים, 

אולם אין  ,שנים, ואין להאריכה 30תקופת רשיון לא תעלה על  (9)

בהוראה זו כדי למנוע מבעל הרשיון להשתתף במכרז שייערך למתן 

הרשיון החדש. על אף האמור לעיל, רשאי השר שלא להגביל בזמן 

רשיון חלוקה, ואם הגבילו בזמן רשאי הוא להאריך את תקופת תוקפו 

הגבלת הזמן ולהתנות ברשיון תנאים לגבי כל החלטה או לבטל את 

 כאמור.

, רשאי לקבוע ברשיון רשות הגז הטבעי מנהל שר, בהתייעצות עםה (10)

תנאים להבטחת מטרותיו של חוק משק הגז הטבעי ולקיום הוראות 

 לפיו, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני תחילת הפעילות נושא הרשיון. 



  79 -א 

 

 

פי מכרז -קבוע ברשיון שניתן עלהשר, בהסכמת שר האוצר, רשאי ל (11)

חובת תשלום תמלוגים או דמי רשיון לאוצר המדינה, ודרכי חישובם 

בהתאם  –ותשלומם, ואם דבר מאלה היה נושא להצעות במכרז 

לתוצאות המכרז; השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה 

של הכנסת, רשאי לקבוע חובת תשלום תמלוגים על בעל רשיון 

 פי מכרז.-ו לא ניתן עלשרישיונ

מנהל רשות הגז הטבעי, בהתייעצות עם המועצה לענייני משק הגז  (12)

, ולאחר שנתן לבעל הרשיון הזדמנות האנרגיה הטבעי ובאישור שר

להשמיע את טענותיו, רשאי לבטל בכל עת רשיון, אם התקיים אחד 

 מהתנאים שנקבעו בחוק משק הגז הטבעי.

 .תן להעברה, לשעבוד או לעיקולרשיון או כל חלק ממנו אינו ני (13)

בעל רשיון לא יתנה מתן שירות בקניית שירות אחר או גז ממנו או  (14)

מאדם אחר, או באי רכישת שירות או גז מאדם אחר. ואולם אם הוכח 

לפני המועצה לענייני משק הגז הטבעי כי קיים קשר עסקי סביר בין 

את השירות המבוקש לבין קיום התנאי, רשאית המועצה לאשר 

 התנאי.

תעריפים שיגבה בעל רשיון, וכל עדכון שלהם, ייקבעו בידי המועצה  (15)

לענייני משק הגז הטבעי, בהתאם לכללים שייקבעו ברשיון, ולעניין 

פי מכרז, תקבע המועצה לענייני משק -פעילות שהרשיון לגביה ניתן על

הגז הטבעי את התעריפים לפי תנאי המכרז; המועצה לענייני משק 

עי רשאית לקבוע אמות מידה או הוראות בענין הרמה, הטיב הגז הטב

והאיכות של השירותים שעל בעל רשיון לתת לצרכניו, ולהבטחתם 

 .ברציפות במשך תקופת הרשיון

גז שימכור ספק גז טבעי ליצרן חשמל פרטי כהגדרתו בחוק משק  (16)

, הוא מצרך שחוק פיקוח על מחירי מצרכים 1996-תשנ"וההחשמל, 

(, חל עליו, ורמת "חוק הפיקוח")להלן:  1996-התשנ"וושירותים, 

 .הפיקוח שתחול עליו תהא בהתאם לפרק ה' לחוק הפיקוח

השר, בהתייעצות עם המועצה, רשאי לתת לתאגיד, בלא מכרז, רישיון  (17)

לצינור ייצוא של מי שאינו בעל חזקה, לתקופה שיקבע ברישיון, 

 :בהתקיים כל אלה

)לרבות תאגיד ששולט בו או תאגיד התאגיד שהגיש את הבקשה  .א

אחר שבשליטת התאגיד השולט(, התקשר בהסכם לרכישת גז 

 :טבעי שמתקיימים בו כל אלה

 ;התקשרות ארוכת טווח בהיקף משמעותי למטרת ייצוא ▪
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 ,הגז הטבעי הנרכש יופק משטח החזקה לפי חוק הנפט ▪

המשמשים את הפעילות לפי  ,אל המיתקניםכאשר 

 ;יחובר הצינור שלגביו ניתן הרישיון ,החזקה

 .השר אישר מראש את ההתקשרות ▪

 :כל אלה התאגדו כדין בישראל או במדינה שאינה מדינת אויב   .ב

 מבקש הרישיון; ▪

 אם הוא תאגיד; –בעל שליטה במבקש הרישיון  ▪

תאגיד אחר שבשליטת התאגיד השולט, שהתקשר  ▪

 בהסכם כאמור, ככל שהתקשר;

הוא אינו אזרח  –בעל שליטה במבקש הרישיון אינו תאגיד  אם .ג

 מדינת אויב;

החזקה שאל המיתקנים המשמשים את הפעילות יחובר  בעל .ד

הצינור, מחזיק באישורים הנדרשים לצורך ייצוא באמצעות 

 הצינור.

-תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז (ה)

 "(חירום תקנות לשעת)להלן: " 2017

לחוק משק הגז הטבעי  91התקנות לשעת חירום הינן מכוח סעיף  (1)

המסמיך את שר האנרגיה, באישור הממשלה, להכריז על שעת חירום 

במשק הגז הטבעי ולהתקין תקנות שיחולו על הפעלת משק הגז הטבעי 

 בשעת חירום.

מכלל אספקת הגז הטבעי במשק  90%התקנות מפרידות בין מצב שבו  (2)

"(, שדה משמעותישדה אחד ומערכת הולכה אחת )להלן: "מגיעה מ

לבין מצב בו אספקת הגז הטבעי במשק מגיעה מלפחות שני שדות 

 המחוברים לנתג"ז דרך שתי מערכות הולכה נפרדות:

 הוראות בעת קיום שדה משמעותי אחד .א

בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של צרכני 

כל או חלק מהגז הטבעי בשדה ספק הגז שלא מסוגל לספק את 

"( עולה על הכמות המירבית שניתן הספק שבכשל)להלן: "

לספק להם, הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז הקיימת 

 לפי ההוראות הבאות:

ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה  ▪

בתקנות לשעת חירום(. הקצאה כאמור  ם)כהגדרת

תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הגז הטבעי שצרכו 
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החודשים שקדמו למועד ההכרזה  12-צרכני החלוקה ב

 )כהגדרתו בתקנות לשעת חירום(:

בשעה תשוריין לצרכני  MMBTU 3,600כמות של עד 

חלוקה )מנהל רשות הגז רשאי לקבוע כיצד תחולק 

 החלוקה לבין עצמם(;הכמות בין צרכני 

 בשעה לפחות תוקצה כך: MMBTU 3,600כמות של 

 תחילה לצרכנים ביתיים; .1

יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם  .2

 נכללים בפסקת משנה )א(.

הכמות הנותרת תחולק בין צרכנים יצרני חשמל )בהיקף  ▪

מגה וואט( לבין צרכנים אחרים, בהתאם  45של מעל 

של שתי קבוצות הצרכנים לממוצע הצריכה היומי 

 בחודש המקביל בשנה הקלנדרית הקודמת;

הכמות שתחולק לכל צרכן אחר )מתוך הכמות  ▪

שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמור לעיל( תיקבע 

בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם 

ההולכה עם נתג"ז מתוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת 

 צרני חשמל.על ידי יתר הצרכנים האחרים שאינם י

חברת החשמל תציע למכירה גט"ן לצרכנים שאינם יצרני  ▪

חשמל, במחיר שבו רכשה את הגט"ן בתוספת של עד 

10%. 

 הוראות בעת קיום של לפחות שני שדות .ב

ספקי הגז שאינם בכשל יהיו מחויבים להציע למכירה את הגז 

)הכמות היומית הפנויה לאחר  , ככל שישנו כזההעודף שלהם

אספקת הכמות שהוזמנה על ידי הצרכנים של אותו הספק 

ובלבד שהכמות שהוזמנה לא עולה על הכמות המקסימלית 

שניתן להזמין לפי ההסכמים עימם( לספק הגז שבכשל. אם 

הצדדים לא הגיעו להסכמה על מחיר הגז העודף, המחיר יהיה 

בע לפי סך כל ההכנסות בהתאם לממוצע המחירים במשק )ייק

ממכירות גז טבעי לצרכנים בישראל מכל השדות שהתקבלו 

ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה, חלקי הכמות 

שסופקה לצרכנים  MMBTUהמצטברת של גז טבעי ביחידות 

בישראל ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד ההכרזה כפי 

נטרנט שמפרסמת רשות הגז הטבעי מזמן לזמן באתר האי

שלה(. בכל שעה שבה הביקוש השעתי המצטבר לגז טבעי של 

צרכני ספק הגז שבכשל עולה על הכמות המירבית שניתן לספק 
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להם, הספק שבכשל ונתג"ז יקצו את כמות הגז העודף שנרכשה 

 לצרכנים במשק הישראלי בלבד, לפי ההוראות הבאות:

ההקצאה הראשונה של גז טבעי תהיה לצרכני החלוקה.  ▪

צאה כאמור תתבצע לפי הכמות המרבית לשעה של הק

הגז הטבעי שצרכו צרכני החלוקה הצורכים גז מספק 

החודשים שקדמו למועד ההכרזה,  12-ל בשהגז שבכ

 כמפורט להלן:

 MMBTU -כמות שאינה עולה על התוצאה המתקבלת מ

י החלוקה נפחות הכמות המסופקת לצרכ ,לשעה 3,600

תשוריין לצרכני  ,בשעה שסיפקו ספקי הגז שאינם בכשל

 חלוקה;

 -כמות מירבית שעולה על התוצאה המתקבלת מ

MMBTU 3,600  לשעה פחות הכמות שסיפקו ספקי הגז

 שאינם בכשל לצרכני החלוקה, באופן הבא:

 תחילה לצרכנים הביתיים; .1

יתרת ההקצאה תוקצה לצרכני החלוקה שאינם  .2

 נכללים בפסקת משנה )א(.

צרכנים יצרני חשמל לבין הכמות הנותרת תחולק בין  ▪

צרכנים אחרים, בהתאם לממוצע הצריכה היומי של שתי 

קבוצות הצרכנים בחודש המקביל בשנה הקלנדרית 

 הקודמת;

הכמות שתחולק לכל צרכן אחר )מתוך הכמות  ▪

שהוקצתה לצרכנים אחרים כאמור לעיל( תיקבע 

בהתאם לחלקם בקיבולת השעתית המוזמנת בהסכם 

תוך סך הקיבולת השעתית המוזמנת ההולכה עם נתג"ז מ

 על ידי יתר הצרכנים האחרים שאינם יצרני חשמל.

 כללי .ג

אם השר ראה, לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי 

ומנהל רשות החשמל )בכל הנוגע למשק החשמל( כי המחסור 

בגז טבעי פוגע באופן ממושך או נרחב בתפקוד הסדיר של 

חשמל למשק הישראלי ושלא המשק או באספקה הסדירה של 

ניתן להתגבר עליה באמצעות שימוש בדלקים אחרים, יהיה 

רשאי השר לחרוג מהוראות התקנות ולהורות על הקצאה שונה 

 של כמויות הגז והגט"ן ובלבד שהחריגה לא תעלה על הנדרש.
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אין בתקנות כדי לפטור את ספק הגז שבכשל מכל חובה חוקית שחלה 

ל התרופות והסעדים הקיימים בהסכם בין ספק עליו או כדי לגרוע מכ

 הגז שבכשל לבין צרכן הגז.

חוק )להלן: " 2013-החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד (ו)

 "(הריכוזיות

"( פורסם ברשומות חוק יום התחילה: "בסעיף זה )להלן 11.12.2013ביום 

לשקול שיקולי הריכוזיות, אשר קבע, בין היתר, כי לרגולטורים סמכות 

תחרותיות ענפית ושיקולי ריכוזיות כלל משקית, במסגרת הקצאת נכסי 

ידי המדינה, כדי להבטיח את הגברת התחרותיות הענפית ואת -הציבור על

 ביזור הריכוזיות הכלל משקית.

לגוף המנוי ברשימת  להקצותלא רשאי שפי חוק הריכוזיות, רגולטור -על

ואשר תקבע על בסיס קריטריונים בים רהגורמים הריכוזיים שפורסמה ב

, זכות )לרבות חוזה( בתחום "(גורם ריכוזי)להלן: " שנקבעו בחוק הריכוזיות

פעילות שבו נעשה שימוש בתשתית חיונית או במשאב ציבורי או שבמסגרתו 

תחום תשתית מוענק שירות חיוני לציבור, המנוי בחוק הריכוזיות )להלן: "

שלא תיגרם פגיעה של ממש לתחום שבו לאחר שמצא  אלא "(,חיונית

לאחר שלקח  , וכןמוקצית הזכות ולהסדרת התחום האמור בשל אי ההקצאה

בחשבון שיקולי מניעת הרחבת הפעילות של הגורם הריכוזי, בשים לב 

שיקולי הנוגעים לעניין ובהתחשב בזיקה ביניהם )להלן: " לתחומי הפעילות

 "(.ריכוזיות כלל משקית

הקצאת זכות בכל תשתית חיונית )לרבות בתחום פעילות שלגביו לפיכך, טרם 

מוענקת זכות נפט או בתחום פעילות שלגביו נדרש רשיון אחסון או רשיון 

, על הרגולטור לשקול גורם ריכוזילמתקן גט"ן לפי חוק משק הגז הטבעי( ל

 שיקולי ריכוזיות כלל משקית.

י ריכוזיות כלל משקית לא על אף האמור לעיל, ההוראות כאמור בענין שיקול

יחולו ביחס להקצאת זכות נפט למי שבמועד ההקצאה יש לו זכות נפט אחרת 

 לגבי אותו שטח.

בנוסף, בעת הקצאת זכות )כמשמעותה לעיל( לרבות רשיון הנדרש לתחום 

פעילות שאינו תחום תשתית חיונית, על הרגולטור לשקול שיקולים של 

על כל שיקול אחר שעליו לשקול לפי דין קידום התחרותיות הענפית, נוסף 

 לעניין כאמור. 

. 2014ההוראות הנ"ל בדבר הליכי הקצאת זכות נכנסו לתוקף בחודש דצמבר 

לגבי הארכת תוקפה של זכות יחולו ההוראות מתום שלוש שנים מיום 

 (.2017בדצמבר  10יום התחילה )קרי, ב

פי הוראות חוק -על פרסמה הוועדה לצמצום הריכוזיות, 25.12.2017ביום 

הריכוזיות, את רשימת הגורמים הריכוזיים במשק, רשימת התאגידים 

הריאליים המשמעותיים ורשימת הגופים הפיננסיים המשמעותיים. מעיון 
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שביצעה החברה, בסמוך למועד אישור הדוח, ברשימות שפרסמה ועדת 

מיטב להריכוזיות עולה כי החברה נמנית עם רשימת הגורמים הריכוזיים. 

הבנת החברה, הכללתה נעשתה טרם הנפקת מניות החברה לראשונה לציבור, 

קרי: בעת שהחברה היתה בשליטה מלאה של דלק קידוחים. בכוונת החברה, 

 בבקשה להסרת שמה מהרשימה האמורה.לפנות לוועדה לצמצום הריכוזיות 

אינה יכולה להעריך את היקף השפעת חוק  חברה, הדוחנכון למועד פרסום ה

 .הריכוזיות על ענף חיפושי הנפט והגז בכלל ועל פעילותה בפרט

 הנחיות הממונה על ענייני הנפט 7.16.6

 מתן בטוחות בקשר עם זכויות נפט (א)

 57פרסם הממונה על ענייני הנפט, בהתאם לסעיף  17.9.2014ביום  (1)

של הנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות סופי לחוק הנפט, נוסח 

ואולם יצוין כי  .כמפורט להלןנפט, שעיקריהן )לגבי נכסים בים(, 

לאחר המועד הנ"ל, הממונה על ענייני הנפט דרש אישורי ביטוח בנוסח 

שנקבע על ידו זאת בהסתמך על תוכניות ביטוח שהוגשו לו בנושא 

פורסמה טיוטת  2016במהלך שנת  ביטוחים הנוגעים לשדה תמר.

בטחונות בקשר עם זכויות הנפט אשר בה עודכנו  הנחיות למתן

הממונה על ענייני הנפט צפוי  לפוליסות ביטוח. הוראות הנוגעות

לפרסם נוסח של הנחיות מעודכנות בקשר עם בטחונות הנוגעות 

. להלן עיקרי ההנחיות למתן בטחונות בקשר עם לפוליסות ביטוח

  :בים(כסים )לגבי נזכויות הנפט 

-מחזיקי רשיונות ימיים קיימים יפקידו ערבות בסכום השווה ל .א

מליון דולר  1.25מיליון דולר באופן מדורג כדלהלן: א.  2.5

מליון דולר יופקדו עד  1.25; ב. 30.11.2014יופקדו עד ליום 

אשר תוכנית העבודה  ,. יצוין כי בעל זכות31.3.2015ליום 

כוללת או תכלול ביצוע קידוח לפני  ו,המאושרת לזכות

התאריכים שצוינו לעיל, ימציא את ערבות הבסיס במלואה 

לפני מתן אישור הקידוח. כמו כן, הממונה על ענייני הנפט 

רשאי, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, לדרוש סכום ערבות 

 שונה מזה המצוין לעיל.

ש ערבות טרם ביצוע קידוח יידרשו המחזיקים ברישיונות להגי .ב

נוספת בסכום שיקבע הממונה על ענייני הנפט בהתאם 

כנית הקדיחה, כאשר גובה הערבות ולמאפייני הקידוח ות

מיליון דולר.  5-הנוספת לרישיונות בים לא יפחת מסך השווה ל

ממונה על ענייני הנפט כי מאפייני הקידוח מצדיקים הסבר 

 האמור.זאת, יהיה רשאי לדרוש ערבות בסכום נמוך מהסכום 
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הממונה על ענייני הנפט יקבע את גובה הערבות  ,בחזקות נפט .ג

בהתחשב, בין היתר, בתוכנית הפיתוח, במאפייני החזקה, בשלב 

בו היא נמצאת ובגודל שדה הנפט, אך בכל מקרה גובה הערבות 

מיליון דולר בגין חזקה בים.  7.5-לא יפחת מסך השווה ל

מתן החזקה,  ערבויות בגין חזקות חדשות תופקדנה עם

לתקופה שייקבע הממונה על ענייני הנפט. כן, הממונה על ענייני 

הנפט שומר לעצמו את הזכות לעדכן את סכום הערבות, עקב 

 שינוי נסיבות. 

הערבויות האמורות יעמדו בתוקפן גם לאחר פקיעת הזכות  .ד

בגינה ניתנו, כל עוד לא הודיע הממונה על ענייני הנפט אחרת, 

 שנים לאחר פקיעת הזכות בגינה ניתנו. 7 -אך לא יותר מ

היה ולדעת הממונה על ענייני הנפט בעל זכות נפט לא פעל  .ה

בשקידה ראויה בזכות נפט או גרם נזק בפעולותיו עקב זכות 

הנפט או לא הוציא הוצאות או לא קיים חובות שעליו להוציא 

או לקיים לפי חוק הנפט, והממונה על ענייני הנפט, במהלך 

הזכות, הורה לבעל זכות הנפט בהודעה בכתב לבצע תקופת 

פעולות או להוציא הוצאות או לקיים חובות הנוגעות לזכות 

הנפט, ובעל זכות הנפט לא ביצע הוראה זו ולא נתן סיבה ראויה 

לאי הביצוע, רשאי הממונה על ענייני הנפט להורות על חילוט 

ות הערבויות או חלקן, וזאת לאחר שמיעת טענות בעל הזכ

 בעניין חילוט הערבות.  

בעל זכות נפט ייעשה על חשבונו, ויקיים במהלך כל תקופת  .ו

זכות הנפט, את כל הביטוחים המקובלים אצל חברות 

 בינלאומיות לחיפוש או להפקת נפט או גז.

לא פעל בעל זכות נפט בהתאם לאמור בהנחיות, או אם נתברר  .ז

מכל סיבה  כי הערבות או הביטוח שנעשה בוטלו או הסתיימו

שהיא, טרם חידושם, הארכתם או העמדת ערבות או ביטוח 

במקומם, יהיה רשאי הממונה על ענייני הנפט לחלט את 

הערבות הקיימת בקשר עם הזכות ולפעול לצמצום הנזקים 

האפשריים על חשבון בעל הזכות. כמו כן יהיה הממונה על 

ה ענייני הנפט רשאי לראות בכך אי עמידה בתוכנית העבוד

 ובהוראות הזכות ולפעול בהתאם להוראות חוק הנפט.

בנוסף, ההנחיות כוללות, בין היתר, הוראות בדבר מתן ערבויות  .ח

בקשר עם מבקשי רשיונות חדשים ביבשה, רשיונות קיימים 

ביבשה, עדכון סכום ערבות והארכתה וכן הוראות כלליות 

 בעניין ערבויות.
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לעיל,  )א(7.1.9 סעיףבמסגרת פרסום ההליך התחרותי המתואר ב (2)

נקבעו הכללים בעניין ערבויות לרשיונות חדשים בים, כדלקמן: )א( 

מיליון דולר; )ב( במידה  2.5גובה הערבות הבסיסית לכל רישיון הינו 

ון בשטחים גובלים, גובה הערבות על השטח והיזם מבקש לקבל רישי

מיליון דולר לכל רישיון נוסף, עד גובה ערבות מירבי  0.5הנוסף הינו 

שטחים גובלים(. גובה הערבות הנדרשת לשטח  4-מיליון דולר )ל 4של 

מיליון דולר. ככל  10לגביו התחייב מבקש הרישיון לבצע קידוח, הינו 

לך תקופת הרישיון ויבקש שבעל הרישיון לא יבצע קידוח במה

מיליון  5פי חוק, יהיה עליו להעמיד ערבות נוספת בגובה -להאריכה על

 דולר בטרם ביצוע הקידוח. 

 35השותפים בחזקות תמר ודלית הפקידו ערבות בנקאית בסך של  (3)

מיליון דולר  7.5מיליון דולר בגין חזקת תמר וערבות בנקאית בסך של 

ה בתנאי החזקות כאמור, בהוראות בגין חזקת דלית בקשר עם עמיד

חוק הנפט, ובהנחיות הממונה לענייני נפט האמורות ובקשר עם כל נזק 

שעשוי להיגרם בקשר עם הפעילות או אי הפעילות בחזקות כאמור, 

 100%לרבות בקשר עם ביצוע תוכנית נטישה או אי ביצועה )בגין 

מיליון  3.9 -בערבויות כאמור מסתכם לכ חברהחלקה של המהזכויות( 

 במסגרת  .בעבור חזקת דלית( 0.7 -חזקת תמר ו בעבור 3.2 -)כ דולר

סוכם כי הערבויות שהמציאה נובל במסגרת  נובל עם המכר הסכם

האמור לעיל תישארנה בתוקפן עד למועד בו תמציא החברה ערבויות 

עד המצאת ערבויות כאמור החברה לא תהא כן סוכם כי  חליפיות.

 צפוידנדים, למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר רשאית לחלק דיבי

. ככל שהערבויות כאמור 2018ידי החברה במהלך אפריל -תבצע עללה

, אזי החל מאותו העסקה השלמתיום ממועד  90לא תוחלפנה תוך 

הערבויות לשנה.  3%מועד ישאו סכומי הערבויות ריבית נומינלית של 

 0.6 -ו בעבור חזקת תמר מיליון דולר 2.6 -כהחליפיות הינן בסכום של 

 דלית.בעבור חזקת  מיליון דולר

 העברה ושעבוד של זכות בנכס נפט וטובת הנאה בזכות נכס נפט (ב)

 76פרסם הממונה על ענייני הנפט, הנחיות לעניין סעיף  31.12.2015ביום 

ושעבוד של זכות נפט  הלהעברלחוק הנפט, שמטרתן להסדיר את הפרוצדורה 

)היתר מוקדם, רשיון וחזקה( וטובת הנאה )לרבות זכות לתמלוגים חוזיים( 

 "(, שעיקריהן כדלקמן: ההנחיות)להלן בסעיף זה: " 75בזכות נפט

                                                      

גם על העברה של זכות נפט או טובת הנאה בין כל מי שיש לו במישרין חלק בזכות  וחלוה 76הנחיות לעניין סעיף יצוין, כי   75
נפט במסגרת קבוצה מכוח ההסכם ביניהם, וכן יחולו על העברה או הקצאה של אמצעי שליטה המקנים טובת הנאה בעניין 

   זכות נפט או שליטה בתאגיד או בקבוצה שבידיה זכות נפט או טובת הנאה בעניין זכות נפט.
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לרבות  - "טובת הנאה בעניין חזקה"-"טובת הנאה בעניין רישיון" ובסעיף זה 

או בבעל חזקה, או בבעל רישיון ( שליטה 1: )החזקה של כל אחד מאלה

ותר ( י2; )בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה, או בקבוצה לפי העניין

מסוג מסוים של אמצעי השליטה בבעל רישיון או בבעל חזקה, או  25%-מ

( 3; )בתאגיד שהוא בעל חלק ברישיון או בחזקה, או בקבוצה, לפי העניין

 זכות לתמלוגים חוזיים.

שליטה בקבוצה או אמצעי שליטה בתאגיד, לפי  אמצעי –אמצעי שליטה" "

 העניין;

( זכות הצבעה באסיפה, 1כל אחד מאלה: ) – "אמצעי שליטה בקבוצה"

בוועדת תפעול או בפורום אחר שבו מתקבלות החלטות המחייבות את 

( זכות למנות חברים באסיפה, בוועדת 2הקבוצה לגבי הפעלת זכות הנפט; )

תקבלות החלטות המחייבות את הקבוצה לגבי תפעול או בפורום אחר שבו מ

הפעלת זכות הנפט, או למנות אדם שתפקידו לקבל החלטות כאמור; לעניין 

גוף שחברי הקבוצה הסכימו לגביו כי הוא יכוון את  –זה, "ועדת תפעול" 

פעילות הקבוצה בהפעלת זכות הנפט או יקבע את אופן הפעלת זכות הנפט 

על זכות הנפט על פי תנאי הזכות או את וביצוע החובות המוטלות על ב

 מדיניותה בעניינים אלה או יפקח עליהם.

( זכות הצבעה באסיפה כללית 1כל אחד מאלה: ) – ""אמצעי שליטה בתאגיד

( זכות למנות דירקטור 2של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר; )

אגיד בחברה או את המנהל הכללי שלה, או נושאי משרה מקבילים להם בת

 אחר.

 שליטה בקבוצה או שליטה בתאגיד, לפי העניין; –"שליטה" 

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף  –"שליטה בקבוצה" 

פעולה דרך קבע, לכוון את פעילותה של הקבוצה, למעט יכולת של יחיד 

הנובעת רק ממילוי תפקיד בקבוצה או ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא 

משרה אחר באחד מחבריה ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של 

( אם 1מפעיל; בלי לגרוע מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בקבוצה )

( 2החלק שהוא מחזיק בזכות הנפט שבידי הקבוצה הוא מחצית או יותר; )

( אם בידו 3אם הוא מחזיק מחצית או יותר מאמצעי השליטה בקבוצה; )

בעבור הקבוצה החלטות הנוגעות לפעולות בעניין זכות הנפט היכולת לקבל 

 והפעילות לביצועה, או למנוע קבלת החלטות כאמור בקבוצה.

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים הפועלים בשיתוף  -"שליטה בתאגיד" 

פעולה דרך קבע, לכוון את פעילותו של התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק 

טור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע ממילוי תפקיד של דירק

( אם הוא מחזיק מחצית או 1מכלליות האמור, חזקה שאדם שולט בתאגיד )

( אם בידו היכולת לקבל 2יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד; )

בעבור התאגיד החלטות הנוגעות להפעלת זכות הנפט, או למנוע קבלת 
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בתאגיד  ן התאגיד או מכוח הסכם.החלטות כאמור בתאגיד, מכוח תקנו

כל אחת מן הזכויות האמורות בתאגיד שהוא  -שהוא שותפות מוגבלת 

 השותף הכללי.

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של רשיון ושל טובת  (1)

רשיון בטרם אישר הממונה על ענייני הנפט כי קיימת בעניין הנאה ב

 כל התנאים הבאים:תגלית )כמשמעה בחוק הנפט(, אם מתקיימים 

הבקשה הוגשה לאחר שחלפה שנה לפחות מיום מתן הרשיון  .א

ובמועד הגשת הבקשה המעביר היה בעל הזכות הנעברת במשך 

 שנה לפחות;

הניסיון בחיפוש ובפיתוח של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומד  .ב

 בדרישות חוק הנפט והוראות הממונה על ענייני הנפט.

ובעקבות ההעברה הוא יחדל אם המעביר הוא מפעיל,  .ג

מתפקידו, הנעבר ימלא אחר כל התנאים הנדרשים ממפעיל 

 בהתאם לחוק הנפט ולהוראות הממונה על ענייני הנפט.

היכולת הפיננסית של בעל הרשיון לאחר ההעברה עומדת  .ד

 בדרישות לפי חוק הנפט והוראות הממונה על ענייני הנפט.

יכולת כלכלית גם  אם המעביר נתן התחייבות כספית להוכחת .ה

בעבור יתר השותפים המחזיקים במישרין בזכויות נכס הנפט, 

. דהשותפים כאמור יוכיחו יכולת פיננסית כאמור בסעיף קטן 

 לעיל.

קיעת הרשיון במועד הגשת הבקשה עולה על הזמן שנותר עד לפ .ו

שלושה חודשים, ובכל מקרה תוקפו של הרשיון טרם הגשת 

 הבקשה לא יעלה על שש וחצי שנים.

אם הרשיון וההיתר המוקדם שקדם לו ניתנו ללא תשלום  .ז

למדינה, והתמורה עולה על כפל הוצאות המעביר ברכישת 

עור הזכויות הזכויות המועברות ובמימון החלק היחסי לפי שי

המועברות של ההוצאות בביצוע הפעולות המנויות בהנחיות, 

כשהן צמודות לשער היציג של הדולר, ההפרש בין ההוצאות 

 והמימון כאמור ישמש להמשך ביצוע הפעולות לפי הרשיון. 

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר העברה של חזקה או טובת הנאה  (2)

החזקה, ובלבד שיתקיימו  בחזקה לאחר שהחלה הפקת נפט משטח

 לעיל.  ד(1)-ג(1)התנאים המפורטים בסעיפים קטנים 

רשאי לאשר העברה של היתר מוקדם שניתנה הממונה על ענייני הנפט  (3)

קדימה למי שהשליטה בו היא בידי מי ששולט בבעל לגביו זכות 
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ההיתר המוקדם ובלבד שיתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים 

 לעיל. (ז1) -ו (ה1), ג(1)קטנים 

רשאי לאשר העברת זכויות נפט כאמור הממונה על ענייני הנפט  (4)

לעיל, אף שלא מתקיימים כל התנאים  (2)-ו (1)בסעיפים קטנים 

-, כשמדובר בהעברת זכויות בהיקף זניח )לא יותר מלעיל המפורטים

פורט בזכות( או בהתקיים טעמים מיוחדים ונסיבות נוספות כמ 5%

 בהנחיות.

הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים חוזיים  (5)

מערך הנפט שיופק  5%)כמשמעם בהנחיות אלה( אשר ערכם עולה על 

וינוצל במסגרת הזכות. במקרים חריגים יהיה הממונה על ענייני הנפט 

מערך הנפט שיופק  5%רשאי לאשר העברת תמלוגים בערך העולה על 

מערך הנפט האמור.  10%ת הזכות ובלבד שלא תעלה על וינוצל במסגר

יצוין, כי הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה של תמלוגים 

חוזיים הנעשית כחלק מהליך העברה של רשיון או טובת הנאה בטרם 

 אישר הממונה על ענייני הנפט שהיתה תגלית )כמשמעה בחוק הנפט(.

של זכות נפט או של טובת  הממונה על ענייני הנפט לא יאשר העברה (6)

 הנאה בעניין זכות נפט, אם לדעתו מתקיים אחד מאלה:

ההעברה עלולה לעכב או לפגוע בביצוע חובות בעל זכות הנפט  .א

לחיפוש או הפקה של נפט לפי הרשיון או החזקה או לפי חוק 

 הנפט, לפי העניין.

ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתחרות בתחום  .ב

 וההפקה.החיפושים 

ההעברה עלולה לפגוע באופן משמעותי בתשלום התמלוגים  .ג

 המגיעים לאוצר המדינה לפי חוק הנפט והדין.

הנעבר או בעל השליטה בו הפר הוראות לפי חוק הנפט, או  .ד

הוראות ודרישות שנתן הממונה על ענייני הנפט מכוחו, בקשר 

לזכות נפט אחרת שיש או שהיתה לו או טובת הנאה בקשר 

, או את תנאיה של זכות נפט כאמור, או פעל בעניין זכות אליה

נפט כאמור בחוסר יעילות או בחוסר אחריות, ובשל כך אין הוא 

ראוי להיות בעל זכות נפט או בעל חלק מזכות נפט או בעל 

 טובת הנאה בעניין זכות נפט, לפי העניין.

המעביר או הנעבר טרם שילמו סכום שהם חייבים לשלם  .ה

 נה בקשר לזכות נפט שיש או שהיתה להם.לאוצר המדי

בנוסף, הממונה על ענייני הנפט, רשאי שלא לאשר העברה, אף  (7)

, אם למתן האישור שמתקיימים כל התנאים המפורטים בהנחיות אלה
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שוכנע כי טעמים של בטחון הציבור, של בטחון המדינה, של יחסי חוץ 

במקרה  או של קשרי מסחר בינלאומיים מצדיקים זאת, ובכלל זה

שהנעבר הוא תאגיד שמדינת חוץ שולטת בו או שקיימות נסיבות 

מיוחדות אחרות אשר בשלהן ההעברה אינה לטובת הציבור או משק 

 האנרגיה בישראל.

הממונה על ענייני הנפט רשאי לאשר שעבוד של זכות נפט או טובת  (8)

הנאה בזכות נפט טרם החלה הפקה מסחרית, אם השעבוד נועד לשמש 

קבלת הלוואה למימון פעולות שעל בעל זכות הנפט לבצע, או בטוחה ל

להבטחת קבלת תמלוגים חוזיים או מטעמים מיוחדים שהממונה על 

ענייני הנפט ראה לנכון לאשרם. כמו כן, נקבעו תנאים דומים לאישור 

 שעבוד של זכויות נפט לאחר שהחלה הפקה מסחרית.

ות המשועבדת, ואם רשות לשעבוד אינה מהווה רשות להעביר את הזכ (9)

יתקיימו התנאים למימוש השעבוד, לא יועברו הרשיון או החזקה או 

כל חלק בהם או טובת הנאה בעניין הרשיון או החזקה, לפי העניין, 

לבעל השעבוד או לכל גורם אחר, אלא אם הממונה על ענייני הנפט 

ירשה את ההעברה לנעבר מראש ובכתב, בהתאם להנחיות; מינוי כונס 

ים על הזכות המשועבדת לא יהיה כפוף לכללים החלים על נכס

העברתה, ובלבד שהממונה על ענייני הנפט הסכים מראש ובכתב 

 לזהות כונס הנכסים ולסמכויות שיינתנו לו.

הנחיות ההגישה נובל ערעור לשר האנרגיה, בעקבות פרסום  31.1.2016ביום 

באשר לתנאי העברת בהירות -ההנחיות כאמור יוצרות אינטען כי כאמור. 

זכויות נפט והיקפן חורג מגדר התחום המוכר בדין הישראלי להנחיות 

מינהליות ואין להותירן על כנן. עוד נטען כי הן אינן עולות בקנה אחד עם 

הגישה נובל מכתב לשר  4.6.2017ביום  הפרקטיקה הנהוגה בסוגיה זו בעולם.

ר שהוגש, מתייחס האנרגיה המלין על כך שטרם התקבלה החלטה בערעו

הבהירות בהנחיות, ומבקש בשנית, בהתאם  -לנזקים הנגרמים לנובל בשל אי

לערעור, ביטולן של ההנחיות או למצער תיקונן. טרם התקבלה החלטה 

 בערעור.

 בקשות לאישור ייצוא  (ג)

פרסם הממונה על ענייני הנפט הנחיות בעניין הגשת בקשות  31.12.2015ביום 

גז טבעי, הקובעות בין היתר את המועד והאופן להגשת לקבלת אישור לייצוא 

בקשה לקבלת אישור לייצוא גז טבעי משטח החזקה, הפרטים שיכללו 

בבקשה כאמור והמסמכים שיצורפו אליה, וכן הבהרות בקשר לאישור ייצוא 

כאמור. יודגש, כי אישור ייצוא יינתן בהתאם לתנאים שפורטו במתווה הגז, 

 , ובכפוף לכל דין. לעיל  (2)ג()7.16.1 כמפורט בסעיף

המפורט  הייצוא להסכם, התקבלו אישורי ייצוא דוחיצוין כי, נכון למועד פרסום ה

 לעיל.    )א(7.4.5 ףסעיב
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 מגבלות רגולטוריות נוספות 7.16.7

 החלטת ממשלה בדבר המלצות ועדת צמח (א)

הוקמה ועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק  2011בחודש אוקטובר 

משרד הגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי בראשות מר שאול צמח, מנכ"ל 

פרסמה הועדה  12.9.2012"(. ביום הועדההאנרגיה דאז )להלן בסעיף זה: "

אימצה ממשלת ישראל את עיקרי המלצות הועדה  23.6.2013דוח סופי. ביום 

ועדת החלטת הממשלה בעניין בשינויים מסוימים )להלן בסעיף זה: "

 )א(6.7.16מתווה הגז, המתואר בסעיף  פונכנס לתוק 17.12.2015"(. ביום צמח

לעיל, אשר בו נעשו מספר הבהרות ותיקונים להחלטת הממשלה כאמור. 

להלן עיקרי החלטת הממשלה )כפי שתוקנה במתווה הגז( העשויים להשפיע 

 על פעילות החברה: 

היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת השוק המקומי יהיה בהיקף  (1)

היקף "(. הכמות המינימאלית למשק המקומי)להלן: " BCM  540של

שנים,  29-זה יאפשר אספקה של גז טבעי לצרכי המשק, לתקופה של כ

 החל ממועד החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח.

חובת אספקת הכמות המינימאלית למשק המקומי של כל מאגר  (2)

 תיקבע על פי גודלו כמפורט להלן:

 

שיעור אספקה  כמות הגז הטבעי במאגר
מינימאלי למשק 
המקומי מכמות 

 הגז הטבעי
 במאגר 

 

 50% )כולל(  BCM 200מעל 

 BCM 200 40% -אך נמוך מ BCM 100-עולה או שווה ל

 BCM 100 25% -אך נמוך מ BCM 25 -עולה או שווה ל

ייקבע על ידי  BCM 25 -נמוך מ
הממונה על 
 ענייני הנפט

 

יצוין כי לעניין מאגרים משותפים לישראל ולמדינות נוספות יקבע 

כמו כן, נקבע כי  76הנפט תנאים והסדרים ספציפיים. הממונה על ענייני

ממוקמים בשטח הנתון לשליטת ישראל הנמצא  יהיומתקני הייצוא 

צדדי -באזור הכלכלי הבלעדי שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם דו

 בין ישראל לבין מדינה אחרת.

                                                      

הוחלפה, כנגד חובת האספקה למשק המקומי  BCM  47יצוין, כי מכסת הייצוא המותרת ממאגרי כריש ותנין בהיקף של   76
 שחלה על בעלי חזקות לוויתן החל ממועד אישור הממונה על ענייני הנפט להעברת הזכויות בכריש ובתנין.
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, וכי 77ייצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה על ענייני הנפט (3)

הגז הניתנת לייצוא תהא בהתאם לחלקן היחסי של הכמויות כמות 

המותרות לייצוא במאגרים באותה עת בכפוף להבטחת הכמות 

 המינימאלית למשק המקומי, כאמור.

יהיה רשאי להחליף את מכסת הייצוא  מפותחבעל חזקה במאגר  (4)

מטעמו כנגד חובת אספקה למשק המקומי בהתאם לגודלו ובשיעורים 

בטבלה בס"ק ב. לעיל, ובכפוף לאישור הממונה על  שנקבעו כמפורט

ענייני הנפט והממונה על ההגבלים, לאחר ששקלו את כלל השיקולים 

 הרלוונטיים. 

על אף האמור לעיל, מאגר שפותח לפני החלטת הממשלה בעניין ועדת  (5)

מהכמות  50%צמח )קרי: פרויקט ים תטיס ותמר(, יהיה רשאי לייצא 

בו לגביה למשק המקומי נכון למועד שבעלי החזקה טרם התחיי

החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח ולא יותר מכך, וזאת באופן מיידי 

ובלבד שניתן אישור ייצוא. יובהר, כי במקרה ובו מימש צרכן את 

אופציית הפחתת הכמויות הנתונה לו בהתאם להסכם שנחתם עם 

ה בעלי החזקה טרם המועד האמור, יראו בכמות הגז הטבעי לגבי

מומשה אופציית הפחתת הכמויות כחלק מכמות הגז הטבעי לגביה 

 בעלי החזקה טרם התחייבו למשק המקומי. 

חובה על כל בעל חזקה לחבר כל מאגר גז טבעי בשטח החזקה למשק  (6)

המקומי, בעיתוי ובהיקף שייקבעו, במסגרת שטר החזקה, ובהתאם 

 לתנאים שייקבעו.

תיות וימיות להולכה ולטיפול תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות יבש (7)

 בגז טבעי למשק המקומי יתבצעו במעורבות ממשלתית, ככל שתידרש.

שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם ראש הממשלה, שר האוצר ושר  (8)

הכלכלה, את הצורך לקבוע כללים לגבי מכירה של גז טבעי לצרכנים 

  78במשק המקומי המיועד לייצור מוצרים לייצוא.

ימים  120שר האוצר להגיש תיקוני חקיקה, בתוך להטיל על הוצע  (9)

ממועד החלטת הממשלה בעניין ועדת צמח, על מנת להבטיח את 

 קבלת מלוא החלק של הציבור במשאב הגז הטבעי במקרה של ייצואו.

ממשלת ישראל תפעל ליצירת יתירות במערכות אספקת הגז הטבעי  (10)

, את למשק המקומי ובהתאם לכך מנחה את שר האנרגיה לבחון

הצורך בחלופות השונות ליצירת היתירות כאמור, ובכלל זה את 
                                                      

 )ג(7.16.6לפרטים אודות הנחיות הממונה על ענייני הנפט בעניין הגשת בקשות לקבלת אישור לייצוא גז טבעי, ראו סעיף   77
 להלן. 

גז טבעי שישמשו את המפעל אשר יוקם בעקבות המכרז להקמת מפעל לייצור אמוניה  אולם, לא ייחשבו לייצוא כמויות  78
 במישור רותם.
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האפשרות לעשות שימוש והתאמה של תשתיות קיימות, וכן את 

למערכת ההולכה   Bהאפשרות להקים צינור נוסף, מאסדת מרי

 הארצית באזור אשקלון, כולל מיתקן טיפול.

הוועדה עברו חמש שנים מיום אישור המלצות כאשר כמו כן, נקבע כי  (11)

בממשלה, תבצע הממשלה הערכת מצב, לאור היצע הגז הטבעי 

שנים, מאותה נקודת זמן, באשר  25 -והביקוש הצפוי לגז הטבעי ל

לצורך בעדכון מכסת הייצוא הכוללת. אישור ייצוא לכל שדה יהיה 

בהתאם לחובת האספקה למשק המקומי כמפורט בהחלטת הממשלה 

 בעניין ועדת צמח.

הודיע משרד האנרגיה על הקמת צוות לבחינה  21.1.2018 יצוין כי ביום (12)

תקופתית של המלצות הוועדה. הצוות יבחן את ההתפתחויות שחלו 

בעניין ועדת צמח בתחומי הביקוש לגז  מאז קבלת החלטת הממשלה

טבעי ויערוך בחינה מחודשת בנושאי הביקושים לגז טבעי, היצע הגז 

בראש הצוות יעמוד מנכ"ל  הטבעי, המדיניות, הפקת הלקחים ועוד.

משרד האנרגיה ויהיו חברים בו נציגי המועצה הלאומית לכלכלה, אגף 

התקציבים באוצר, המשרד להגנת הסביבה, הרשות להגבלים 

עסקיים, היועץ המשפטי לממשלה, רשות הגז הטבעי, משרד החוץ 

פי האמור בהודעת משרד האנרגיה -והמועצה לביטחון לאומי. על

 .2018לסיים את עבודתו עד לחודש יוני  הצוות מתעתד

אומדן עצמאי של היקף העתודות במאגר תמר, ביצע משרד האנרגיה 

באמצעות יועצים חיצוניים, בין השאר לצורך חישוב מכסות הייצוא 

ממאגר תמר, וזאת בהתאם להחלטת הממשלה, כמפורט בסעיף 

להלן. למיטב ידיעת החברה, לא קיים שוני מהותי בין  )א(7.16.7

 )א(7.2.15אומדן משרד האנרגיה לבין אומדן העתודות המובא בסעיף 

שרד מנכון למועד דוח זה ולמיטב ידיעת החברה, בכוונת להלן. 

 האנרגיה לערוך בחינה מחודשת של האומדן כאמור. 

 פיקוח על מחירי הגז הטבעי (ב)

פנה משרד האנרגיה לוועדת המחירים המשותפת במשרד  25.5.2011ביום 

"( על מנת שזו תבחן את ועדת המחיריםר ובמשרד האנרגיה )להלן: "האוצ

 הצורך בהטלת פיקוח על מחירי הגז הטבעי הנמכר בישראל. 

פורסם צו פיקוח על  24.4.2013בהמשך להמלצת ועדת המחירים, ביום 

מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, 

, המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח על רווחיות 2013-התשע"ג

ומחירים. חובת הדיווח כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם 

י בישראל ברמה למידע שיתקבל ייבחן הצורך בפיקוח על מחירי הגז הטבע

של קביעת מחיר. בהתאם למתווה הגז, כל עוד יעמדו דלק קידוחים, אבנר 

ונובל בכל תנאי מתווה הגז, יש להותיר על כנה חובת דיווח זו. חובת הדיווח 
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כאמור חלה על השותפים בפרויקט ים תטיס ובפרויקט תמר, וכן חלה באופן 

 נפרד ביחס לכל פרויקט. 

לת פיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של לפרטים בדבר השפעת הט

 להלן. 7.24.14קביעת מחיר, ראו סעיף 

הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מפלטפורמת ההפקה של פרויקט תמר  (ג)

הסדרת הקצאת את הגז הטבעי מתחנת הקבלה באשדוד )להלן: "ועד ליצי

 "( הקיבולת בצינור

פרסמה רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה )להלן בסעיף זה:  9.12.2012ביום 

"( החלטה בענין הסדרת הקצאת הקיבולת בצינור, לרבות בקשר הרשות"

לשמירת קיבולת גז לצרכנים ולמשווקים ברשת החלוקה, ובקשר להסדרת 

סוגיית המחסור בקיבולת האספקה של פרויקט תמר. יצוין, כי לעמדת 

או לשיווק של גז למכירה הרשות, שותפי תמר לא יסרבו לחתום על חוזים 

המבקשים להתקשר עימם, רק בשל העובדה שמשמעות טבעי, עם צרכנים 

ההתקשרות היא שסך כל כמות הגז הטבעי השעתית האמורה לעבור בצינור 

 40,000-ב ה נכון לאותו מועדהגז חורגת מהקיבולת המקסימאלית שנאמד

MMBTU הנפגעים דוח, נכון למועד פרסום החברהבשעה. להערכת ה ,

ות צרכני הגז הטבעי ממאגר תמר העיקריים מהחלטה כאמור עשויים להי

להם הסכמים מחייבים הכוללים הבטחת קיבולת, להבדיל מצרכני גז טבעי 

 (.Interruptibleעל בסיס יכולת )

החלטת מועצת רשות הגז הטבעי בדבר מימון פרויקטי ייצוא באמצעות  (ד)

 מערכת ההולכה הארצית 

החלטתה  פירסמה המועצה לענייני משק הגז הטבעי את 7.9.2014ביום 

בעניין מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה הארצית. ההחלטה 

קובעת את תעריפי ההולכה שיחולו על העברת גז טבעי ישראלי דרך מערכת 

ההולכה הארצית למדינות שכנות או לרשות הפלשתינית וכן את מימון 

 הקמת מקטעי מערכת ההולכה המיועדים לייצוא גז טבעי כאמור. ההחלטה

 קובעת את העקרונות הבאים:

היצואן )הגורם המוכר או משווק את הגז הטבעי ליצוא( יחתום עם  (1)

בעל רשיון ההולכה על הסכם הולכה שיאושר מראש ובכתב על ידי 

מנהל רשות הגז הטבעי. היצואן ישלם לבעל רשיון ההולכה את תעריף 

ההולכה שיהיה תעריף ההולכה הרגיל החל על הצרכנים הישראלים 

 כפי שיהיה מעת לעת.

היצואן יישא במלוא עלויות ההקמה של מקטע של מערכת ההולכה  (2)

( וכן בעלויות "המקטע המיועד לייצוא"המיועד לייצוא בלבד )להלן: 

מקטע "ההקמה של קו הולכה נוסף בצמוד למקטע קיים )להלן: 

 .2%(, בתוספת דמי ניהול בשיעור של "מוכפל
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ן לבעל רשיון ההולכה בתוקף ויצטרף כל עוד הסכם ההולכה בין היצוא (3)

צרכן נוסף בעתיד למקטע המיועד לייצוא, יקבע מנהל רשות הגז 

הטבעי מהי העלות המשויכת לצרכן הנוסף מכלל עלות הקמת המקטע 

המיועד לייצוא, וזאת בהתאם ליחס הקיבולת של הצרכן הנוסף מכלל 

וכה בסכום הקיבולת שניתן להעביר במקטע המיועד לייצוא. היצואן יז

 אותה עלות שתשויך לצרכן הנוסף.

המוביל למקטע המיועד  ,במידה ומקטע מסוים במערכת ההולכה (4)

המקטע המוביל  ,עתיד לשרת גם צרכנים ישראליים, אולם ,לייצוא

לא היה מוכפל במועד שבו הוא הוקם אלמלא  ,למקטע המיועד לייצוא

אן )בנוסף ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה, ישלם היצו

להקמת עלות המקטע המיועד ליצוא כאמור לעיל( את החלק היחסי 

לגבי הכפלת המקטע המיועד ליצוא. המועצה תקבע את חלוקת העלות 

 בין היצואן לבין בעל רשיון ההולכה. 

במקרה ולדעת מנהל רשות הגז הטבעי קיימת קיבולת מספקת  (5)

ולכה לבין במערכת ההולכה בעת חתימת ההסכם בין בעל רשיון הה

ואולם יש סבירות כי במהלך עשר השנים שלאחר מועד  ,היצואן

תחילת הזרמת הגז הטבעי לראשונה, יהיה מחסור בקיבולת לצרכני 

מערכת ההולכה הישראליים במקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא, 

אזי במועד החתימה על הסכם ההולכה יבחר היצואן באחת 

מתקציב  50%רשיון ההולכה  ( לשלם לבעל1מהחלופות הבאות: )

הכפלתו העתידי של המקטע הרלוונטי של מערכת ההולכה, וסכום זה 

( 2לא יוחזר ליצואן גם אם בסופו של דבר לא יוכפל המקטע כאמור; )

לא לשלם סכום זה ובמקרה של הכפלת המקטע כאמור יחולו הוראות 

 לעיל. )ד((4סעיף קטן )

מנהל רשות הגז הטבעי יקבע לגבי כל מקרה מהיכן במערכת ההולכה  (6)

מחשבים את תחילת המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא, ונקודה 

 זו תצוין במפורש בהסכם ההולכה. 

למרות שעלות ההקמה מושתת )במלואה או בחלקה( על היצואן,  (7)

המקטע לא יהיה בבעלות היצואן ולא תהיה לו שום זיקה מכל סוג 

 שהיא במקטע זה.

החלטה זו לא תחול על הסכמי הולכה ליצוא שייחתמו עם בעל רשיון  (8)

)לרבות הסכם ההולכה שנחתם בקשר עם  2.11.2014ההולכה עד ליום 

 (ליצוא גז מפרויקט תמר לצרכנים בירדן 19.2.2014הסכם מיום 

 לעיל(.  7.4.5 )כמפורט בסעיף

יצוין, כי במסגרת הסכמי הייצוא ומכתבי הכוונות הלא מחייבים  (9)

עליהם חתמו שותפי תמר עד כה, הוסכם כי עלויות מערכת ההולכה 
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הארצית יושתו על לקוחות הגז לייצוא, בהתאם למנגנונים שנקבעו 

 מכתבי הכוונות הלא מחייבים כאמור. בהסכמי הייצוא ו

 

 החלטת ממשלה בדבר הפחתת התלות הישראלית בנפט לתחבורה (ה)

כנית ובדבר הפעלת ת 30.1.2011מיום  2790בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

התוכנית הלאומית לתחליפי לאומית לפיתוח תחליפי נפט בתחבורה )להלן: "

ין קידום יבענ 5327 החלטת ממשלה מס' 13.1.2013"(, פורסמה ביום נפט

למקורות אנרגיה חליפיים לנפט,  2013-2025מעבר התחבורה בישראל בשנים 

וזאת כדי לאפשר את היתכנות ההפחתה של משקל הנפט כמקור אנרגיה 

, בהתאם 2025בשנת  60%-ושל כ 2020בשנת  30%-בישראל בשיעור של כ

מתמקדת לתחזיות הצריכה וככל שהמעבר כדאי כלכלית. ההחלטה כאמור 

ת טכנולוגיות המקטינות את השימוש הישראלי בנפט בתחבורה, מעבהט

ומתמקדת הן בבניית רגולציה שתאפשר את הטמעתם של מקורות אנרגיה 

(, CNGחליפיים, שאינם מבוססי נפט, במשק המקומי, כגון: גז טבעי דחוס )

ים ( ותערובות בנזין ומתנול, והן ביצירת תהליכGTLגז טבעי שהומר לדלק )

 לבחינת מדיניות עתידית עבור דלקים חדשים. 

החלטה כאמור עשויה להגדיל את היקף השוק הפוטנציאלי לגז טבעי במשק 

 הישראלי. 

 הצעת חוק האזורים הימיים (ו)

הצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק ממשלתית,  6.11.2017ביום 

ת המסגרת בקש לקבוע אמ. החוק המוצע 2017-, התשע"חהאזורים הימיים

המשפטית החולשת על שטחי הים )לרבות שטחי ים שמעבר לגבולות 

המדינה(, את הזכויות שיש למדינת ישראל בשטחים אלה וכן את גבולות 

 הסמכויות שהיא רשאית להפעיל ביחס לפעילויות המבוצעות בהם. 

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק האזורים  13.11.2017ביום 

ממתינה לדיון בוועדת הכלכלה לקראת הכנתה ההצעה וכעת  הימיים

לקריאה שניה ושלישית. לחוק המוצע, ככל שיאושר במליאה בקריאה שניה 

ושלישית, עשויה להיות השפעה על פעילות החברה והעלויות שלה, אשר נכון 

 למועד פרסום הדוח לא ניתן לאמוד את היקפה. 

ניתנה חוות דעת של המשנה ליועץ  2013בהקשר זה, יצוין, כי בחודש ינואר 

פיסקלי(, אשר קבעה כי, בהתאם לדין הישראלי -המשפטי לממשלה )כלכלי

ובהתחשב בהוראות המשפט הבינלאומי, ניתן להחיל בשטחי הים שמעבר 

לגבולות המדינה הן את הדינים העוסקים ברגולציה של תחום הנפט והגז 

מדינת ישראל והן את הדינים  הטבעי בישראל, הן את דיני הגנת הסביבה של

הפיסקליים של מדינת ישראל. חוות הדעת האמורה לא שללה תחולה של 

 דינים נוספים.
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 החלטת שר האנרגיה להפחתת השימוש בפחם (ז)

יופחת   2016כי בשנת שר האנרגיה הנחה את חברת החשמל  29.12.2015ביום 

. החל משנת 2015ביחס לשנת  15%השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 

ביחס לשימוש  20%נוספים ובסך הכל הפחתה של  5%חלה הפחתה של  2017

 . 2015שנעשה בשנת 

הודיע שר האנרגיה על החלטתו להשבית ארבע יחידות ייצור  24.8.2016ביום 

לחוף, והקמתן  גזמאגרי  שלושה פחמיות של חברת החשמל עם חיבורם של

בהמשך לכך, תוך עד שש שנים.  של תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי

התקבלו בחברת החשמל היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי,  30.9.2016ביום 

, ביחס לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, במסגרתם 2008 –התשס"ח 

נקבע, בין היתר, חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פליטות, וכן הפסקת 

ר "אורות רבין", זאת לא בתחנת הכוח הפחמית באת 1-4פעילותן של יחידות 

  1.6.2022.79יאוחר מיום 

התפרסמה באתר משרד האנרגיה הודעה על החלטתו של שר  28.5.2017ביום 

האנרגיה לפיה המגזר הפרטי יקים את תחנות הכוח שתופעלנה בגז טבעי 

הפחמיות ב"אורות רבין" וזאת בין היתר בכדי  1-4במקומן של יחידות 

נים שקבע להפסקת השימוש בפחם ביחידות להבטיח עמידה בלוחות הזמ

את  2018אלה. בנוסף, הורה השר לרשות החשמל לבחון עד תחילת שנת 

מגה וואט, בהתאם  700הדרכים להקמת תחנות כוח נוספות בהיקף של 

הגיע  27.12.2017ביום למיטב ידיעת החברה,  להתפתחויות במשק החשמל.

יה להסכמות עקרוניות עם הצוות הממשלתי בראשות משרד האוצר והאנרג

חברת החשמל וההסתדרות על מתווה הרפורמה בחברת החשמל, לפיו, בין 

חלק ממקטע הייצור מחברת החשמל ליצרני חשמל בהדרגה היתר, יוצא 

פרטיים. מקטע הייצור האמור כולל, בין היתר, מספר שינויים: חברת 

אתרים בהדרגה ובמהלך השנים חמישה  לידיים פרטיות החשמל תמכור

ישנים )אשכול, רמת חובב, רידינג, אלון תבור ושתי יחידות בחגית( בהספק 

וואט המהווים כמחצית מיכולת הייצור שלה; כמו -מגה 4,000 -כולל של כ

כן, התחנות שיישארו בידי חברת החשמל יחולקו לשתי חברות בנות 

רבין בחדרה ורוטנברג  תאורו -ממשלתיות, אחת של אלו המשתמשות בפחם

והשנייה של תחנות הגז. זאת מתוך כוונה למכור את החברות  -באשקלון

, כי חברת החשמל תקים את לעיל ההסכמות במסגרת נקבע כן בעתיד.

בתחנת "אורות רבין"  1-4יחידות הייצור החדשות שיבואו במקום יחידות 

סתן לתוקף של וזאת חלף ההחלטה הקודמת שהוזכרה לעיל. יצויין כי, כני

 .הסכמות אלו כרוכה בהחלטת ממשלה והליך חקיקה בכנסת, ככל שיידרש

לפרטים אודות ההוראות הרלוונטיות בהסכם אספקת גז בין שותפי תמר 

                                                      

 .5.10.2016בהתאם לדיווח מיידי של חברת החשמל לישראל בע"מ מיום   79
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 )ד(7.4.4לחברת חשמל לעניין מתווה הרפורמה המתואר לעיל ראו סעיף 

 לעיל.

-א ו21, בהתאם לסמכותו לפי סעיפים שר האנרגיה החליט 12.11.2017ביום 

על עקרונות מדיניות בנושא הפעלה  ,1996-א לחוק משק החשמל, התשנ"ו57

מזערית של יחידות ייצור פחמיות, לפיהם תינתן בכל זמן עדיפות לייצור 

חשמל בגז טבעי על פני ייצור חשמל בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות 

 לי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק. המדיניותאבעומס מינימ

ום, תמשיך להיות מיושמת כאמור, אשר משמשת את מנהל המערכת גם כי

באופן שיצמצם לאחר הפסקת הפעלתן של היחידות הפחמיות כאמור,  גם

ובכפוף ליתירות בתשתיות גז טבעי באמצעות את סך ייצור החשמל בפחם, 

חיבור שלושה מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר למערכת ההולכה 

 הארצית בתשתית נפרדת.

כי החליט להורות לחברת החשמל הודיע שר האנרגיה  3.1.2018ביום 

ביחס לשנת  30%להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 

. לפי הודעת משרד האנרגיה ומשרד הגנת הסביבה, החלטה זו תוביל 2015

להפחתה ניכרת בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות וצפויה להגדיל את 

משרדים, צעדים אלו, פי האמור בהודעת ה-הביקושים לגז טבעי במשק. על

אשר אושרו על ידי שר האנרגיה, וכן תחנות כוח לפי חוק אוויר נקי, 

מייצור החשמל  70%-למעלה מ 2018יביאו לכך שבסוף שנת  2008-התשס"ח

  מתחדשות.במשק יתבסס על גז טבעי ואנרגיות 

; צו 2018 –הבלו על הדלק )הטלת בלו( )תיקון והוראת שעה(, התשע"ח  צו (ח)

 2018 -דלק )פטור והישבון( )תיקון מס והוראת שעה(, התשע"ח  הבלו על

)מיסוי ירוק(; צו תעריף המכסים והפטורים ומס קנייה על טובין )תיקון מס' 

 "(הצווים)פחם( )להלן יחד: " 2018 -(, התשע"ח 8

הכספים של הכנסת ולאחריה מליאת הכנסת  ועדת אישרה 14.3.2018 ביום

 על הבלויעלה מס  15.3.2019נקבע, בין היתר, כי החל מיום  בהם, הצווים את

וזאת נוכח מדיניות הממשלה לגלם עלויות חיצוניות של  ,125% -בכ פחם

 דלקים ולעודד הרחבת שימושים בגז טבעי.

 גז על הבלו מס הדרגתי באופן יעלה 1.1.2024 מיום החלבנוסף הוחלט כי, 

תחנות תדלוק בגז  25-ל לא פחות מוזאת בכפוף לקיומן ש (CNG) דחוס טבעי

. כן נקבע כי החל טבעי דחוס שיקבלו את כל האישורים הנדרשים לפעילות

 בעיקר המשמש, הסולר על הבלויבוטל באופן הדרגתי הישבון  1.5.2018מיום 

 לצרכי תחבורה.

 חשמל לייצור בפחם השימוש להפחתת יובילו הללו הצווים, חברההלהערכת 

 לגז הביקושים להגדלת, ובהתאם, תחבורה לצרכי בסולר השימוש ולהפחתת

 במשק ולחשמל טבעי לגז בביקושים הטבעי לגידול מעבר, במשק טבעי

 .הישראלי
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 הנחיות סביבתיות לחיפוש ולהפקה של נפט וגז טבעי בים (ט)

פרסם משרד האנרגיה במשותף עם המשרד להגנת  2016בחודש ספטמבר 

נחיות שנועדו להסדיר את ההיבטים הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים ה

הסביבתיים של פעילות החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז טבעי בים. 

הנחיות אלו נועדו להורות לבעלי זכויות הנפט בים, מהם הפעולות 

והמסמכים שעליהם להכין במסגרתם פעילותם בשטחי זכויותיהם וזאת על 

יבתיים העלולים להיווצר בעת מנת למנוע או למזער ככל הניתן, מפגעים סב

פעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. הנחיות אלה מהוות 

חלק בלתי נפרד מזכות הנפט, ומתוכנית העבודה בה, וסטייה מהן עלולה 

להביא לביטול הזכות. על כן, מונה משרד האנרגיה, בין היתר, את ההנחיות 

 הבאות: 

 סקר סיסמי )מחקר גיאולוגי וגיאופיסי(:הנחיות סביבתיות לביצוע  (1)

לאור עוצמת הרעש הנוצרת כתוצאה מביצוע סקר סיסמי והשלכותיה, 

יש לדווח לממונה על עוצמת הרעש, המסלולים והמועדים המתוכננים 

 הממונה על ענייני הנפטשל הסקר הסיסמי, וכן לקבל את אישור 

בסמיכות לביצועו. במקרים בהם הפעילות מתבצעת בשמורות או 

למתקני תשתיות, יש לתאם את הפעילות מול הרשויות או הגופים 

כנית לביצוע הסקר, ולקבל את אישור והמוסמכים. בנוסף, יש להכין ת

 כתנאי לביצועו. הממונה על ענייני הנפט

בשלב מתן הרישיון ניתנת הזכות לחפש  הנחיות סביבתיות ברישיון: (2)

במידה  .רכה, בשטח הרישיוןנפט באמצעות קידוחי חיפוש וקידוחי הע

ומתגלים ממצאים, מבצעים בדיקות נוספות שמטרתן לבחון את כמות 

ואיכות הממצאים. כתנאי לקבלת אישור קדיחה, יגיש בעל הרישיון 

הכוללת את המסמכים  הממונה על ענייני הנפטבקשה לאישור 

( מסמך סביבתי הכולל תוכנית ניטור רקע לסביבה הימית; 1הבאים: )

כנית חירום מפעלית לטיפול בזיהום הים בשמן המאושרת על ות (2)

ידי היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית; בנוסף, על בעל הרישיון 

 לקבל את ההיתרים הבאים: היתר הזרמה לים והיתר רעלים. 

כתנאי לקבלת  הנחיות סביבתיות ברישיון לאחר תגלית ובחזקה: (3)

, יגיש בעל החזקה לממונה אישור לתוכנית הפיתוח ואישור ההפעלה

( מסמך סביבתי הכולל ניטור רקע לסביבה 1את המסמכים הבאים: )

כנית ו( ת2הימית, המתייחס לתוכנית הפיתוח וההפקה המתוכננים; )

חירום מפעלית לטיפול בתקריות זיהום הים בשמן. בנוסף, על בעל 

החזקה לקבל את ההיתרים הבאים: היתר הזרמה לים, היתר רעלים 

 יתר פליטה.וה

 ח בענין קבלה וטיפול בגז טבעי /37תכנית מתאר ארצית  (י)
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לשם יצירת התשתית התכנונית לחיבור מאגרי הגז הטבעי למערכת ההולכה 

הארצית והקמת המתקנים הדרושים לשם כך, אישרו המועצה הארצית 

"( וממשלת ישראל את המועצה הארציתלתכנון ולבנייה )להלן בסעיף זה: "

ארצית חלקית ברמה מפורטת בעניין קבלה וטיפול בגז הטבעי  "תכנית מתאר

" או התוכניתמתגליות ועד למערכת ההולכה הארצית )להלן בסעיף זה: "

 "(. ח/37תמ"א "

התוכנית מייעדת שטחים )יבשתיים וימיים( להקמת המתקנים הדרושים 

בתהליך הפקתו והולכתו של גז טבעי הכוללים, בין היתר, תחנות קבלה 

 "ב.צפול בגז טבעי, צנרת להולכת הגז וכיווטי

ניתן פסק דין  22.12.2015כנגד התוכנית הוגשו מספר עתירות לבג"ץ. ביום 

בעתירות, אשר קבע כי התוכנית צלחה את מרבית המשוכות המשפטיות 

במבחן הביקורת השיפוטית. עם  ,דה, כמכלולמשהעותרים הציבו בדרכה, וע

זאת, בית המשפט קיבל שתי טענות נקודתיות אשר הועלו בעתירות הנ"ל, 

חודשים לתקן את שני הפגמים  18וקבע כי תינתן למועצה הארצית שהות של 

 . תוכניתהספציפיים שנמצאו ב

החליטה המועצה הארצית לבצע התאמות ותוספות בתוכנית  2.2.2016ביום 

קת בג"ץ כאמור, ובכפוף לאישור ממשלת ישראל. ביום בהתאם לפסי

אישרה ועדת שרים לענייני תכנון, מקרקעין ודיור )קבינט הדיור(  27.3.2016

ידי המועצה הארצית, בהתאם לפסיקת -את התיקונים שבוצעו בתוכנית על

 .14.4.2016אישור כאמור קיבל תוקף של החלטת ממשלה ביום  בג"ץ בעניין.

עקרונות להכרה בעלויות הגז ליצרנים פרטיים  –חשמל החלטת רשות ה (יא)

  הפועלים בגז טבעי

החליטה רשות החשמל על עקרונות להכרה בעלויות  12.9.2016ביום  (1)

לספק שירות חיוני בגין הסכמים לרכישת גז טבעי, כדלקמן )להלן 

 "(:החלטת הרשותבסעיף זה: "

אחד, ליצרן  MMBTU-אופן חישוב המחיר המוכר בשקלים ל .א

 החתום על הסכם גז בו מחיר הגז צמוד לרכיב הייצור.

החלטת הרשות תחול על בעלי רישיונות המקיימים את שני  .ב

בעלי רישיונות אשר יחתמו על ( 1) התנאים המצטברים הבאים:

צור עד לא יאוחר מיום הסכם גז במחיר הצמוד לרכיב היי

 ףו אישור תעריבעלי רישיונות אשר טרם קיבל( 2; )31.12.2018

ואשר ישלימו סגירה פיננסית ויקבלו אישור  16.8.2015ביום 

 .31.12.2018תעריף עד לא יאוחר מיום 

החלטת הרשות אינה גורעת מסמכות כל גוף ממשלתי ביחס  .ג

להסכמי הגז ובפרט לא ביחס לסמכות הוועדה לפיקוח על 

מחירים. עוד הובהר בהחלטת הרשות כי ככל שיוטל פיקוח על 
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ירי הגז, המחיר המוכר על ידי רשות החשמל יהיה בהתאם מח

 למחיר המפוקח. 

נקבע כי ככל שתזוהה כוונה של יצרני החשמל לחתום על  .ד

הסכמי גז במחיר שאינו צמוד לרכיב הייצור, תפעל רשות 

החשמל למתן החלטה נפרדת בדבר עלות גז מוכרת ליצרני 

, בהתאם חשמל החתומים על הסכם גז עם מנגנון הצמדה אחר

 למתווה הגז.

בהחלטה זו קבעה רשות החשמל מנגנון המתמרץ את יצרני החשמל 

הפרטיים להתקשר בהסכמי מכירת ורכישת גז, לפיו מחיר הגז יהיה 

נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז באמצעות הכרה במחיר 

גבוה יותר ממחיר הגז בפועל. החלטה זו גם מתמרצת את יצרני 

ים להתקשר בהסכמים עם ספקי גז חדשים )כלומר החשמל הפרטי

ספקי גז שאינם קשורים לשותפי תמר( ככל שמחיר הגז בהסכמים אלו 

 נמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז.

נקבע כי רשות החשמל תכיר  12.6.2017בהחלטת רשות החשמל מיום  (2)

לחברת החשמל בעלויות הנובעות מהסכם חברת החשמל, לרבות 

(, Take or Payהנובעות מהתחייבות הצריכה המינימאלית )עלויות 

 בכפוף לתנאים הבאים:

חברת החשמל תפעל באופן סביר למזעור עלויות ההסכם  .א

ולעמידה בהתחייבות לצריכה מינימאלית, תוך מיצוי כלל 

הכלים העומדים לרשותה, לרבות השקעת כל המאמצים 

לרבות להפחתת מחיר הגז בכל מועד שההסכם מאפשר זאת ו

מכירה משנית של הגז. ההחלטה האמורה קובעת כי מחיר הגז 

במכירה משנית ליצרני חשמל אחרים לא יעלה על עלות רכישת 

 הגז מספק הגז.

חברת החשמל לא תמכור גז טבעי במכירה משנית למי שאינו  .ב

יצרן חשמל, אם קבע מנהל המערכת כי ביום המחרת נדרש 

ת ההעמסה הכללית של משק שימוש בסולר או בגז נוזלי בתוכני

החשמל, למעט מצב בו נעשה שימוש בסולר בתוכנית ההעמסה 

לצורכי בדיקה בלבד. תוקף סעיף זה יפקע במועד ההפעלה 

 המסחרית של ספק גז נוסף במשק.

חברת החשמל לא תזמין גז בכמות העולה על סך הכמויות  .ג

הנדרשות לייצור חשמל בהתאם לתכנית העמסה פרטנית בניכוי 

לעיל. החברה תשתמש בסולר ובגז נוזלי לפי  1אמור בסעיף ה

 הנחיות מנהל המערכת.
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הכרה של רשות החשמל בעלויות הסכם חברת החשמל תבוצע  .ד

בכפוף לבקרת עלויות שנתית שתיערך על ידי רשות החשמל 

ובשים לב לפעילות חברת החשמל למזעור עלויות ההסכם 

  ל.ועמידת חברת החשמל בתנאים המפורטים לעי

 היתרים ורשיונות למתקני פרויקט תמר 7.16.8

שותפי תמר אישור להקמת אסדה במסגרת תוכנית פיתוח פרויקט תמר, קיבלו 

קבועה להפקת גז טבעי ונפט וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי 

וקונדנסט מפרויקט תמר שלפיו, שותפי תמר חויבו, בין היתר, להגיש ערבויות 

  80(.100%ון ש"ח )במונחי מילי 100בסכום של 

אינטש בע"מ )חברה  10העניק שר האנרגיה לתמר צינור  29.8.2016ביום כמו כן, 

( רישיון הולכה ארעי בהתאם לשיעורי זכויתיהם בחזקה בבעלות שותפי תמר

להפעלת צינור שישמש להעברת גז טבעי שמקורו מחזקת תמר, מאסדת תמר עד 

 הטבעי באשדוד, הכל בכפוף לתנאי הרישיון.לנקודת הכניסה במתקן לעיבוד הגז 

הצינור הוקם כחלק ממערכת ההפקה, כהגדרתה באישור ההפעלה לתמר, בעיקר על 

מנת שישמש להעברת קונדנסט, והפעלתו לצרכי הולכת גז טבעי תהיה לתקופה 

 .מוגבלת שאחריה יחזור וישמש להעברת קונדנסט

 הסכמים מהותיים  7.17

ה צד להם ואשר עשויים להיחשב כהסכמים מהותיים, שלא להלן מפורטים הסכמים שהחבר

 במהלך עסקים הרגיל של החברה וכן הסכמי שיתוף פעולה.

לתשקיף, אשר הפרטים  6.2סעיף  לפרטים ראו – קידוחיםעם דלק המכר הסכם  7.17.1

 . המצויים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה

)מס' אסמכתא:  30.1.2018מיום דוח מיידי  לפרטים ראו -המכר עם נובל הסכם 7.17.2

-2018-01)מס' אסמכתא:  1.3.2018( ובדוח המיידי המשלים מיום 2018-01-008823

 . , אשר הפרטים המצויים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה(016854

 לעיל. 7.2.13 לפרטים ראו סעיף – הסכם התפעול המשותף בחזקת תמר 7.17.3

 .7.5.1 ףלפרטים ראו סעי– הסכמי מכירת גז טבעי למשק המקומי מפרויקט תמר 7.17.4

 לפרטים ראו סעיפים – ידי שותפי תמר לחברת חשמל-הסכם למכירת גז טבעי על 7.17.5

 לעיל.  )ד(7.4.4 -ו 7.4.4

-ו 7.4.4 לפרטים ראו סעיפים – ידי שותפי תמר לבז"ן-הסכם למכירת גז טבעי על 7.17.6

 לעיל.   )ג(7.4.4

 7.4.5-ו 7.4.4לפרטים ראו סעיפים  – התקשרויות לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר 7.17.7

 לעיל.

                                                      

 מליון דולר להבטחת ההתחייבות האמורה וכן להבטחת תנאי שטר חזקת תמר. 35שותפי תמר המציאו ערבות בסך של   80
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 תטיסהסכם למתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים  7.17.8

יחד עם יתר שותפי  חברהבין שותפי ים תטיס לבין ה 23.7.2012פי הסכם מיום -על

 :"(, הוסכם בין היתר כיהסכם השימושתמר )להלן: "

שותפי ים תטיס יעניקו לשותפי תמר זכויות שימוש במתקנים הקיימים  (א)

, מערכת הדחיסה, B-בפרויקט ים תטיס לרבות הבארות, פלטפורמת מרי

הקבלה וכן ניתנה לשותפי תמר הזכות לשדרג ו/או להקים הצנרת ומתקן 

מתקני ים מתקנים לצורך הובלה ואחסון של גז טבעי מפרויקט תמר )להלן: "

"(. זכויות השימוש במתקני ים תטיס תינתנה בכפוף לשמירת קיבולת תטיס

 .לגז המופק מפרויקט ים תטיס בצנרת ובמתקן הקבלה

( פקיעה או סיום 1המוקדם מבין: ) תקופת הסכם השימוש תסתיים במועד (ב)

ובמקרה בו יפותח שדה דלית באופן שיעשה שימוש במתקני  ,של חזקת תמר

ידי שותפי -( מתן הודעה על2ים תטיס, אזי פקיעה או סיום של חזקת דלית; )

( נטישת 3תמר על הפסקה קבועה בהפקה מסחרית של גז מפרויקט תמר; )

 .פרויקט תמר

ים תטיס שילמו שותפי תמר לשותפי ים תטיס סך תמורת השימוש במתקני  (ג)

. נכון למועד 2015בדצמבר מיליון דולר בתשלומים שהסתיימו  380כולל של 

 ., התמורה כאמור שולמה במלואהדוחהאישור 

ההסכם כולל, בין היתר, הוראות המסדירות את מערכת היחסים בין שותפי  (ד)

במתקני ים תטיס, תמר לבין שותפי ים תטיס במהלך כל תקופת השימוש 

לרבות בכל הקשור לניהול מתקני ים תטיס, מנגנון חלוקת הוצאות תפעול 

מתקני ים תטיס וחלוקת ההוצאות ההוניות של מתקני ים תטיס בקשר עם 

לקבלת גז טבעי מפרויקט תמר המבוסס על  ,הכנת ושדרוג מתקני ים תטיס

תמר, מגבלות על יחסי היקף תפוקת הגז בין פרויקט ים תטיס לבין פרויקט 

העברה ו/או שעבוד של זכויות הצדדים להסכם השימוש ומנגנון בוררות 

 .לפתרון מחלוקות בין הצדדים

הבעלות על מתקני ים תטיס המשודרגים תישאר בידי שותפי ים תטיס  (ה)

ובהסכם השימוש יקבע מנגנון התחשבנות בנוגע לערך המתקנים האמורים 

 .בתום תקופת ההפקה מפרויקט תמר

 .לדוחות הכספיים 9ביאור לפרטים ראו  –שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(  7.17.9

ב לדוחות 23ביאור לפרטים ראו  –שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(  7.17.10

 .הכספיים

  מפרויקט תמר ואופן חישובםתשלום תמלוגים למדינה  7.18

מדינה תמלוג "( נקבע, כי בעל חזקה ישלם לחוק הנפט)להלן: " 1952-בחוק הנפט התשי"ב

בשיעור של שמינית אחת מכמות הנפט שהופקה משטח החזקה ונוצלה, למעט כמות הנפט 
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שישתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך בכל מקרה, לא יפחת התמלוג מתמלוג 

מינימלי שנקבע בחוק. החישוב של סכום התמלוגים נעשה לפי שווי השוק של התמלוגים על פי 

 הבאר.

, השותפים בפרויקט תמר נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני הנפט לגבי הדוחנכון למועד 

אופן חישוב שווי השוק של התמלוג על פי הבאר בפרויקט תמר. עד להשלמת הדיונים 

למדינה, תחת מחאה, מקדמות על חשבון התמלוגים בשיעור משלמים האמורים שותפי תמר 

 שדורשת המדינה. 

בגין ההכנסות מפרויקט  12%של שילמו שותפי תמר מקדמות בשיעור  31.12.2016ליום עד 

משלמים שותפי תמר , 1.1.2017מיום החל בהתאם למכתב שהתקבל ממשרד האנרגיה  תמר.

. עמדת המפעיל ויתר שותפי תמר הינה כי 11.65%שיעור של ב ,2017מקדמות תמלוגים לשנת 

נסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי תחשיב השיעור בפועל של תמלוגי המדינה בגין ההכ

ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו והיקף ההשקעות בפרויקט וזאת 

 בהשוואה לפרויקט ים תטיס. 

פי תחשיב המבוסס על עקרונות "הנוסחה האנגלית", אשר מהווה את האומדן -יצוין, כי על

תחשיב זה כפי שנקבע ) ם תטיסהקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט י

, שיעור אינו מקובל על המדינה כבסיס לחישוב התמלוגים בפרויקט תמר(כאמור הסכם ב

, 2015בדוחותיה הכספיים, בפרויקט תמר בשנים  חברההתמלוג למדינה, עליו התבססה ה

 שיעורים אלוכמפורט לעיל, , בהתאמה. 11.22%-וכ 11.15%-כ, 11.26%-הינו כ 2017-ו 2016

יצוין כי למדינה בפועל בשנים אלו. כמו כן, ששולמו אינם משקפים את שיעור התמלוגים 

, שיעור 11.5%תזרים המהוון של מאגר תמר הניחה החברה שיעור תמלוגים של נתוני הב

 11.65%למדינה בפועל כתשלומי מקדמה בשיעור של ששולם הנמוך משיעור התמלוגים 

אין כל וודאות כי החברה תצליח במשא ומתן לקביעת שיעור  .ג לעיל)א(7.2.15כמפורט בסעיף 

 תמלוגים נמוך יותר בעתיד.

או להחזר ינה של דלק קידוחים ביחס לחבות תמלוגים למדולזכויות באשר לאחריות 

אותן רכשה בחזקת תמר לזכויות בנוגע  1.7.2017תקופה שלפני לביחס תמלוגים מהמדינה 

ביחס נובל של ולזכויות באשר לאחריות . לעיל 7.17.1סעיף חברה מדלק קידוחים, ראה ה

בנוגע  1.1.2018תקופה שלפני לביחס או להחזר תמלוגים מהמדינה לחבות תמלוגים למדינה 

 . לעיל 7.17.2סעיף  , ראהמנובלחברה האותן רכשה בחזקת תמר לזכויות 

 שלישייםו קשורים תמלוגים לצדדים 7.19

תמר ודלית ת וזכויות בחזקה כפופות עם דלק קידוחים בהתאם להסכם המכר 7.19.1

לתשלום תמלוגים לצדדים קידוחים שחלו על דלק להתחייבויות  חברהשהועברו ל

לפני העברת האמורים תמלוגים התנאים שחלו לגבי לבהתאם  ,שלישייםוקשורים 

 חברה. להלן פרטים בדבר התמלוגים החלים על זכויותיה של החברההזכויות ל

 :תמר ודלית תובחזק
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 פרטים נוספים שיעור ההתמלוגים  בעלי זכות התמלוגים

קבוצת דלק בע"מ ודלק 

 מערכות אנרגיה בע"מ

לפני  1.5%לכולם ביחד: 

-מועד החזר ההשקעה ו

לאחר מכן, מחלקה  6.5%

  81של החברה.

מקורם של תמלוגים אלו בהסכם העברת 

דלק במסגרתו העבירו  1993זכויות משנת 

חברת הדלק  "דלק"ומערכות אנרגיה בע"מ 

 82"(דלק ישראל)להלן: " הישראלית בע"מ

זכויות נפט מסוימות לדלק קידוחים )להלן: 

 "(. תמלוגי קבוצת דלק"

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי 

קבוצת דלק, כפי שנקבעו בהסכם העברת 

 )ה( להלן.-הזכויות הנ"ל, ראו בפסקאות )ב( ו

כהן פיתוח ומבני תעשיה 

בע"מ, י.נ.א חברה 

, י.ו.א.ל. לרישומים בע"מ

ירושלים אויל 

 אקספלוריישין בע"מ

ואלייד ש.מ., שותפות 

 מוגבלת

מחלקה  3%לכולם ביחד: 

 של החברה 

מקורם של תמלוגים אלו בזכותו של השותף 

הכללי של אבנר אשר נקבעה בהסכם השותפות 

 "(. תמלוגי אבנרהמוגבלת של אבנר )להלן: "

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי 

 )ה( להלן.-אבנר ראו בפסקאות )ג( ו

דור כימיקלים בע"מ 

 "(דור)להלן: "

 

 

מחלקה של  0.48%

לאחר  שיחושב ,החברה

)היינו: התמלוגים למדינה 

0.42%)  

מקורם של תמלוגים אלו בהסכם מיום 

שנחתם בין שותפויות דלק לדור  21.1.2007

)מתוך  2.5%לפיו רכשו שותפויות דלק מדור 

 ומתן מיכל נות( מן הזכויות ברשיו100%

ודלית  ת תמרולאחר מכן חזק והוענק םבמקומ

והתחייבו  "(תמלוגי דור)להלן: " )בהתאמה(

בגין הזכויות  6%לשלם לדור תמלוגים בשיעור 

  .שנרכשו

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי 

דור, כפי שנקבעו בהסכם רכישת הזכויות 

 )ה( להלן.-הנ"ל, ראו בפסקאות )ד( ו

 

 

 תמלוגי קבוצת דלק 7.19.2

-החזר ההשקעה ולפני מועד  1.5%תמלוגי קבוצת דלק בשיעור כולל של  (א)

ודלית ת תמר ולאחר מכן יחולו ביחס לכל זכויות ההשתתפות בחזק 6.5%

                                                      

 לעיל. 46לעניין מועד החזר ההשקעה ראו הערת שוליים מס'  81
  .ישראל דלק של לתמלוג בזכותכיום  מחזיקה דלק קבוצת, שבוצעארגון -רה בעקבות 82
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)היינו זכויות בשיעור  עם דלק קידוחים על פי הסכם המכר חברהשרכשה ה

 (.100%מתוך  9.25%

המועד אשר בו שווי  –" משמעו מועד החזר ההשקעההמונח "לענין זה, 

קיבלה או דלק קידוחים/החברה התקבולים )נטו( )כהגדרתו להלן( אשר 

זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו 

כשהם מחושבים בדולרים יגיע לסכום השווה למלוא שווי נכס הנפט ונוצלו מ

 )כהגדרתו להלן( כשהן מחושבות בדולרים.דלק קידוחים/החברה כל הוצאות 

דלק היה שווה לסך ההשקעות שביצעה הוצאות כאמור יהיצוין, כי סך כל 

דלק טרם מועד השלמת מכירת הזכויות )כך שהחברה נכנסת בנעלי קידוחים 

לעניין השקעות אלו( בתוספת השקעות שתבצע החברה החל ממועד קידוחים 

 השלמת מכירת הזכויות.

שווי כל התקבולים כפי שיאושרו  –משמעו  "שווי התקבולים )נטו("המונח 

בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או דלק קידוחים/החברה חשבון של ה ידי רואי-על

"שווי  )להלן:נכס הנפט חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מ

( לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו התקבולים )ברוטו("

 בגינם.

כל ההוצאות  –" משמעו החברה/שווי כל הוצאות דלק קידוחיםהמונח "

אך למעט הוצאות )עד גובה שווי נכס הנפט הוציאה ב חברההקידוחים/דלק ש

התקבולים )נטו(( שנוכו משווי התקבולים )ברוטו( לצורך קביעת סכום שווי 

דלק ידי רואי חשבון של -כל התקבולים )נטו( וכפי שיאושרו על

 .חברההקידוחים/

 פסק מומחה לגבי הגדרת "מועד החזר ההשקעה" (ב)

 בעלות תמלוגי קבוצת דלקכמה בין דלק קידוחים לבין מונה בהס 2002בשנת 

פוסק מומחה לצורך קביעת משמעותם הנכונה של הגדרות ומונחים מסוימים 

 בנושא התמלוגים שדלק קידוחים חייבת בהם כאמור לעיל. 

בהחלטתו חיווה, המומחה, שמונה את דעתו בקובעו, בין היתר, את דרך 

ואין לקחת בחשבון לצורך קביעת "מועד החישוב והאלמנטים השונים שיש 

 החזר ההשקעה", ובכלל זה:

( שנתקבלו Receiptsכי יש לקחת בחשבון אך ורק הכנסות/תקבולים ) (1)

עבור נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים )להלן ביחד:  

-"(, אשר הופקו ונוצלו מנכסי הנפט )ואושרו ככאלה עלנפט ו/או גז"

 של דלק קידוחים(; וכן ידי רואי החשבון

כי יש לקחת בחשבון אך ורק את שווי הוצאות דלק קידוחים שהוצאו  (2)

בנכס הנפט )הרשיון או החזקה( אשר בו הופקו הנפט ו/או הגז )ואושרו 

במידה והוצאה  –ידי רואי החשבון של דלק קידוחים(; וכי -ככאלה על

נפט שבהם נעשתה ביותר מנכס נפט אחד כאמור, יש לפצלה בין נכסי ה
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נעשתה ו/או שאותם היא נועדה לשרת. כך, מקום שההוצאה נעשתה 

 –בנכס נפט א' אשר ממנו, בסופו של יום, לא הופקו נפט ו/או גז 

הוצאה זו לא תילקח בחשבון לצורך קביעת מועד החזר ההשקעה 

 בנכס נפט ב' אשר ממנו מופקים הנפט ו/או הגז; וכן

כולל קידוחים יבשים( תילקח כי ההוצאה בגין פעולות חיפושים ) (3)

בחשבון כהוצאה בנכס הנפט שבתחומו הן בוצעו, לצורך קביעת מועד 

החזר ההשקעה, והוא הדין לגבי פעולות פיתוח ופעולות לאיתור 

 גבולות השדה; וכן 

כי יש לקחת בחשבון הוצאות בגין מתקנים )ביבשה ובמדף היבשת(  (4)

יחסון, תיפעול, הוצאות לרבות לצורך הפקה, טיפול, הולכה, מדידה, א

אחזקה ותיפעול והוצאות שיווק ומכירה )כולל הסכמי המכירה( של 

 הגז; וכן

כי לגבי הוצאות הנלקחות בחשבון לצורך קביעת מועד החזר ההשקעה  (5)

יש לקחת בחשבון הוצאות שנעשו במלואן )ללא פחת( והוצאות מימון; 

 וכן

קבע אין חזרה ממנו, פעמית, ומשנ-כי קביעת מועד החזר ההשקעה היא חד

גם אם לאחר מכן נוצר מצב שבו ההוצאות בנכס הנפט עלו על ההכנסות 

 שהתקבלו מתפוקת הנפט ו/או הגז מאותו נכס נפט.

 בפסקה )ה( להלן.  יםהמפורט התנאיםבנוסף, על תמלוגי קבוצת דלק יחולו  (ג)

 תמלוגי אבנר 7.19.3

ת וההשתתפות בחזקיחולו ביחס לכל זכויות  3%תמלוגי אבנר בשיעור כולל של 

)היינו זכויות  עם דלק קידוחים על פי הסכם המכר חברהשרכשה ה ודלית תמר

 (. 100%מתוך  9.25%בשיעור 

 בפסקה )ה( להלן. התנאים המפורטים בנוסף, על תמלוגי אבנר יחולו 

 תמלוגי דור 7.19.4

ת ויחולו ביחס לכל זכויות ההשתתפות בחזק %0.48 תמלוגי דור בשיעור כולל של 

)היינו זכויות  עם דלק קידוחיםעל פי הסכם המכר  חברהשרכשה הודלית תמר 

 (. 100%מתוך  9.25% בשיעור

בנפט ו/או הגז הטבעי ו/או החומרים בעלי  חברהתמלוגי דור יחושבו מחלקה של ה

)היינו:  ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחזקת תמר, לאחר ניכוי תמלוגי המדינה

0.42%) . 

 תנאים נוספים 7.19.5

לקבל את התמלוגים או מקצתם רשאים  ם, יהיוהתמלוגים או מי מהבעלי  (א)

בעין, דהיינו, לקבל בעין חלק מן הנפט ו/או הגז הטבעי ו/או החומרים בעלי 

ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס הנפט. בחר מי מבעלי התמלוגים לקבל את 
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התמלוג בעין יסדירו הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבל את 

. אם ובמידה ומי מבעלי התמלוגים לא יבחר לקבל את התמלוגים התמלוג

פי הבאר של -לאותו בעל תמלוגים את שווי השוק על חברהבעין, תשלם ה

התמלוגים המגיעים לבעלת התמלוגים. התשלום כאמור יעשה אחת בכל 

חודש. מדידת הכמויות של נפט, ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים 

צלו מנכס הנפט לצורך חישוב התמלוגים ייעשו בהתאם לעקרונות שיופקו וינו

 . מקובלים בענף הנפט

המשולמים פי הבאר של התמלוגים -אופן חישוב שווי השוק עליצוין, כי 

בהתאם לאותם עקרונות ידי דלק קידוחים נעשה -לבעלי התמלוגים על

 .לפיהם מחושב שווי השוק האמור של תמלוגי המדינה

בנכס הנפט. אם תעביר  חברהלתמלוגים תהא צמודה לחלקה של ההזכות  (ב)

לכך שמקבל ההעברה יקבל  חברהאת זכויותיה בנכס נפט תגרום ה חברהה

על עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום תמלוג כאמור לעיל. האמור לעיל לא 

 .חברהיחול במקרה של חילוט נכס עקב פיגור ה

גבי חלקה בנפט ו/או בגז הטבעי תנהל רישומים מלאים ומדויקים ל חברהה

ו/או בחומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס הנפט. כל אחת 

מבעלות התמלוגים תהא זכאית למנות רואה חשבון אשר יהיה רשאי לעיין, 

ויתר המסמכים  חברההלבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי 

 לתמלוגים.והרישומים הנוגעים לזכות בעלות התמלוגים 

 תשלום תמלוגים למדינה מחזקת דלית 7.20

יצוין, כי הדיונים המתקיימים עם הממונה על ענייני הנפט לגבי אופן חישוב התמלוג כאמור 

לפיכך, נכון למועד הדוח, לא ניתן להעריך כיצד יחושב  לעיל מתייחסים לחזקת תמר בלבד,

הפקה,  אם וכאשר תהיהפי הבאר של התמלוגים שישולמו מחזקת דלית, -שווי השוק על

  תמלוגים.זכויות ללמדינה ולבעלי 

  הליכים משפטיים 7.21

 ידי צרכן של חברת החשמל-לאישור תובענה ייצוגית עללפרטים אודות בקשה  7.21.1

יא לדוחות 11תמר לבית המשפט המחוזי בתל אביב ראו ביאור שהוגשה נגד שותפי 

 הכספיים.

באשר לאחריות של דלק קידוחים לגבי אישור התביעה כתביעה ייצוגית ביחס 

חברה, ראה מכרה לאותן  תמרזכויות בחזקת בגין הלסכומים שהתקבלו על ידה 

לגבי אישור התביעה כתביעה  נובללדוחות הכספיים. באשר לאחריות של  4ו4ביאור 

מכרה אותן  תמרזכויות בחזקת בגין הייצוגית ביחס לסכומים שהתקבלו על ידה 

 .הכספיים לדוחות א23חברה, ראה ביאור ל

לדחות את התוכנית  4.6.2014בעקבות החלטתו של הממונה על ענייני הנפט מיום  7.21.2

ובדה שחלק קטן ידי שותפי תמר, לאור הע-שהוגשה לו על SWלפיתוח מאגר תמר 

גולש לרישיון ערן, הגישו שותפי תמר עתירה לבג"ץ כנגד החלטה   SWממאגר תמר
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החליט בית המשפט על  1.12.2014"(. ביום העתירהכאמור )להלן בסעיף זה: "

שבתוך  מחיקת העתירה, מטעמים של אי מיצוי הליכים. במסגרת פסק הדין הוחלט

ת השר בערעור תינתן בהקדם האפשרי תוך יום יוגש ערעור לשר, וצוין כי החלט 30

חודשים מיום הגשתו. בהתאם להסכמה כאמור, הגישו שותפי תמר ביום  3

ערעור לשר האנרגיה על החלטתו של הממונה על ענייני הנפט כאמור.  9.12.2014

  , טרם התקבלה החלטה בעניין.דוחפרסום הנכון למועד 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 7.22

פיתוח  באמצעות המניותלבעלי מתמקדת ביצירת ערך  חברהההאסטרטגיה העסקית של 

 כדלקמן:  חברההעסקי 

בהתאם להסכמים  מהפרויקט,מיטבית של גז טבעי וקונדנסט אספקה המשך  7.22.1

שנחתמו וכן ניהול מו"מ והתקשרות בהסכמים נוספים למכירת גז טבעי וקונדנסט 

  ל ובאזור.לצרכנים הפוטנציאליים השונים בישרא

לעיל, או באמצעות  7.2.7 כמפורט בסעיף, של הפרויקטהרחבת יכולת האספקה  7.22.2

 .חלופות נוספות

המשך קידום פרויקטים לייצוא באמצעות צנרת מהפרויקט, לצרכנים במצרים  7.22.3

 ובירדן. 

בחינת חלופות לביצוע רכישת זכויות נוספות בחזקות תמר ודלית באופן שייצור  7.22.4

 ת של החברה.ערך לבעלי המניו

להערכת  בחינת הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר. 7.22.5

תגלית נפט בשכבות העמוקות בחזקת לויתן עשויה להוות אינדיקציה החברה, 

מציאת נפט בשכבות העמוקות במים הכלכליים בישראל, בין היתר בחזקת לחיובית 

 תמר.

האסטרטגיה ויעדיה של החברה כמפורט לעיל הינם  - עתיד פני צופה מידע בגין אזהרה

בגדר כוונות ויעדים כלליים וככאלו אין כל ודאות כי יתממשו, בין היתר, עקב שינויים 

בפרויקט, שינויים בתנאי השוק, שינויים גיאופוליטיים, שינויים ברגולציה ובחוקי המס, 

וכן עקב  ם שיבוצעושינויים בסדרי העדיפויות כתוצאה מתוצאות הקידוחים והסקרי

  להלן. 7.24אירועים בלתי צפויים וגורמי הסיכון כמפורט בסעיף  

 בפרויקט תמר חברהלפעילות ה כיסוי ביטוחי 7.23

בתחום האנרגיה לחיפוש, פיתוח והפקת  המקובלים הביטוחים את מעת לעתהחברה עורכת 

ההתחייבויות כלפי  תנאי הרשיון,  החוק והרגולציה, מדרישות המחויבים בשינויים טבעי גז

 וחשיפותיה. החברה פעילות הנאמן של בעלי האג"ח ומהיקפי

הביטוחים הנערכים מכסים את הנכסים והחבויות בפעילויות השונות של החברה וזאת, רק 

כנגד חלק מהסיכונים האפשריים. מערך הביטוח כולל, בין היתר, כיסוי לביטוח רכוש 

המהווה חלק מהפרויקט לרבות כיסוי חלקי לנזק תוצאתי הנלווה לנזק מכוסה לרכוש בשלב 

ות המימון והחזר החוב(, כיסוי לשליטה מחדש בבאר ההפקה מהבארות )כיסוי להוצא
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(Control of well ,לכיסוי הוצאות במקרה של אובדן שליטה על הבאר עקב ארוע תאונתי )

בכלל זה הוצאות השתלטות, אטימה, קידוח מחדש וכיסוי לנזקי זיהום הנגרמים מהתפרצות 

אחריות חוקית כלפי צד ג' בגין  בלתי מבוקרת של נוזלים ו/או גז, וכן ביטוח חבויות לביטוח

נזק לגוף ולרכוש שנגרם לצד ג' עקב פעילות הקידוח ו/או ההפקה, לרבות נזקי זיהום כתוצאה 

מאירוע תאונתי. ביטוחים אלו נערכים בחלקם באופן עצמאי ו/או בפוליסות קבוצתיות 

המפעיל הכוללות מספר מבוטחים ובחלקם במסגרת מערך הביטוחים של חברת נובל שהינה 

 של פרויקט תמר. 

יצוין, כי החברה בוחנת מעת לעת את היקף הביטוח הנרכש על פי החשיפה, זאת ביחס 

לעלויות הביטוח והיצע הביטוח לענף האנרגיה. כתוצאה מכך, החברה יכולה להחליט על 

שינוי הכיסוי הנרכש ו/או שינוי לרבות הקטנה של סכום הביטוח הנרכש וצמצום הכיסוי 

 י ו/או שלא לרכוש כלל ביטוח עבור סיכון זה או אחר.הביטוח

 גורמי סיכון 7.24

, כרוכים בהוצאות וההפקה מהם פיתוח ממצאים של נפט וגז טבעי ,חיפושי נפט וגז טבעי

כספיות גדולות ובדרגה גבוהה ביותר של סיכון כספי, בעיקר מהטעמים המפורטים להלן. 

חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי  הדברים מקבלים משנה תוקף בכל הנוגע לפעילות

 .בים

במדד המחירים  תעריף ייצור החשמל ו/אומחירי הדלקים בעולם ו/או בבשינויים  7.24.1

 במקורות אנרגיה אחרים ( ו/אוU.S CPIלצרכן האמריקאי )

 תמרהמופק מפרויקט ידי הצרכנים עבור הגז הטבעי -המחירים המשולמים על

נגזרים, בין היתר, מתעריף ייצור החשמל אליו מוצמדים הסכמי הגז ללקוחות 

, ממחיר חבית מסוג (U.S CPIחשמל פרטיים, ממדד המחירים לצרכן האמריקאי )

לפרטים אודות  וכן ממחירי הדלקים החליפיים לגז, כגון מזוט וסולר. (Brentברנט )

לעיל. בקשר  6.7.1סעיף  ההצמדות השונות בנוסחאות מחירי הגז הטבעי, ראו

כי השינויים המתודולוגים התכופים שמבצעת רשות יצוין לתעריף ייצור החשמל, 

החשמל באופן חישובו מקשים על היכולת לחזותו, ועשויים להביא למחלוקות בין 

 ספקי הגז ללקוחות בקשר עם דרך חישובו. 

בתעריף ייצור החשמל במחירי הברנט ו/או ידה במחירי הדלקים החליפיים ו/או יר

( עלולה להשפיע לרעה גם על U.S CPIו/או במדד המחירים לצרכן האמריקאי )

ידה -לקבל מלקוחותיה בגין הגז הטבעי שימכר על חברההמחירים אותם תוכל ה

ם שיתגלו )ככל וממאגרים חדשי מפרויקט תמרו/או להשפיע על כדאיות ההפקה 

. בנוסף לכך, שינוי משמעותי במחירי מקורות אנרגיה חברהידי ה-שיתגלו( על

אחרים )לרבות פחם ותחליפי גז אחרים( יכול לגרום לשינוי במודל השימוש של 

חברת החשמל כך שתינתן העדפה לתחנות כוח המופעלות באמצעות פחם, לעומת 

פך, וזאת בכפוף לדינים העוסקים תחנות כוח המופעלות באמצעות גז טבעי ולהי

  בענייני איכות הסביבה.
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 גיאופוליטיקה 7.24.2

המצב הביטחוני והכלכלי בישראל וכן המצב הפוליטי במזרח התיכון עלולים 

להשפיע על נכונותם של מדינות וגופים זרים, לרבות במזרח התיכון, להתקשר 

השונים. מספר  , בפרויקטיםחברהביחסים עסקיים עם גופים ישראלים, לרבות ה

מדינות וארגונים שונים עדיין מגבילים את הפעילות העסקית בישראל ואת 

עסקיהם עם חברות ישראליות. לפיכך, הרעה במצב הגיאופוליטי במזרח התיכון 

לקדם את עסקיה עם מדינות וגופים כאמור  חברהעלולה לפגוע ביכולתה של ה

ת היחסים הבילטרלית בין ישראל ולייצא גז למדינות שכנות. כמו כן, הרעה במערכ

לשכנותיה בשווקי היעד הרלוונטיים, מטעמים בטחוניים ו/או מדיניים ו/או 

 . תמר לייצא גז מפרויקט חברהכלכליים, עשויים להשפיע לרעה על יכולת ה

  קשיים בקבלת מימון 7.24.3

ו/או פיתוחם של מאגרים  אושר,ת, ככל שהרחבתו של פרויקט תמרקידום לצורך 

נוספים. משמעותיים למקורות מימון  חברההעשויה להזדקק בעתיד, נוספים 

במקרה של משבר כלכלי המתבטא בצמצום של מקורות האשראי הזמין ובהחמרת 

להיתקל בקשיים  חברההדרישות של הגופים המממנים להעמדת מימון, עלולה ה

 . בנקאי בתנאים שיהיו נוחים לה או בכלל-בקבלת מימון בנקאי ו/או חוץ

 תחרות באספקת גז 7.24.4

ם העולים יבשנים האחרונות נתגלו בישראל מספר מאגרי גז משמעותיים בהיקפ

באופן משמעותי על הערכות משרד האנרגיה ביחס לביקושים לגז במשק המקומי. 

, בשנים הקרובות יפותחו לפחות שני מאגרים נוספים: הגז לאור אישור מתווה

, אשר צפויים להוות ספקים משמעותיים כריש ו/או תניןמאגרי מאגר לוויתן, וכן 

לפיכך, צפוי כי חלק מעתודות הגז מפרויקט נוספים של גז טבעי למשק המקומי. 

דו לצרכי ייצוא, בכפוף להגבלות בדבר ייצוא גז ושותפה בו ייע חברהתמר )אשר ה

 (2)ג()7.16.1 כמפורט בסעיף בדבר ייצוא, טבעי כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה

לעיל. כמו כן, ייתכן ויתגלו ממצאים נוספים בעתיד, הן בישראל והן במדינות 

נוספות באגן המזרחי של הים התיכון, אשר פיתוחם עשוי להוביל לכניסת מתחרים 

י ולמדינות שכנות. לאור ההיקף הקטן של נוספים באספקת גז טבעי למשק המקומ

וההגבלות על לשוק הגז המקומי משק הגז המקומי, כניסה של מתחרים נוספים 

להתמודד עם תחרות משמעותית במכירת  חברהה העלול ,היקף הגז שניתן לייצא

ידה בעתיד למשק המקומי ולמדינות -ידה או שיתגלו על-עתודות גז שנתגלו על

להתמודד עם תחרות מול מקורות אנרגיה חלופיים,  חברהלה השכנות. בנוסף, עלו

כגון: פחם, דלקים נוזליים )כגון סולר ומזוט(, ומקורות של אנרגיה מתחדשת. 

שכנות עלולה לפגוע ביכולתה התחרות באספקת גז טבעי לשוק המקומי ולמדינות 

-גלו( עלידה או שיתגלו )ככל שית-לשווק את כל עתודות הגז שנתגלו על חברהשל ה

את הגז הטבעי ובכך  חברהידה בעתיד ו/או להביא להפחתה במחיר בו תמכור ה

בנוסף, ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של המחיר בהתאם  .לפגוע בהכנסותיה

על  שליליתהשפעה להיות לכך  עלולה, אזי למנגנון שנקבע בהסכם שנחתם עימה
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לפרטים נוספים אודות  .(לעיל )ד(7.4.4לפרטים נוספים ראו סעיף עסקי החברה )

לפרטים אודות אופציה שניתנה לרוכשי גז טבעי  לעיל.  7.1.9התחרות, ראו סעיף 

לפרטים  לעיל. )ג(7.4.4להקטנת הכמויות תחת הסכמי הגז שנחתמו עימם ראו סעיף 

אודות החלטת רשות החשמל המתמרצת את יצרני החשמל הפרטיים להתקשר 

בהסכמי מכירת ורכישת גז, במחיר הנמוך מהמחיר המקסימלי שנקבע במתווה הגז, 

עם לרכישת גז טבעי מתמרצת יצרני חשמל פרטיים להתקשר בהסכמים ובנוסף 

 לעיל. )יא(7.16.7שאינם שותפי תמר ראו סעיף  ספקי גז חדשים

 מגבלות על ייצוא 7.24.5

פרויקט תמר הוא פרויקט בעל היקף גדול יותר של עתודות גז מהביקוש של השוק 

תלויה  חברהלפיכך, תוצאות פעילות ההפוטנציאלי בישראל בשנים הקרובות. 

שוק לבאפשרות למסחור הגז, ובכלל זה האפשרות לייצוא הגז ומכירתו  במידה רבה

 )א(7.16.7, כמפורט בסעיף )ועדת צמח( בעניין ייצוא הבינלאומי. החלטת הממשלה

לפרטים אודות הקמת צוות לבחינה  לעיל, מגבילה את כמות הגז שניתן לייצא.

הפחתת כמויות לעיל.  (12)א()7.16.7תקופתית של המלצות ועדת צמח ראו סעיף 

בשל בחינה מחודשת של המלצות ועדת צמח עלולה להביא  הטבעי לייצואהגז 

בנוסף לכך, האפשרות לייצוא הגז ומכירתו . החברהלפגיעה משמעותית בעסקי 

יחסי החוץ של אשר לגביהם קיימת אי ודאות גבוהה כגון,  בגורמים רביםתלויה 

הקמת מערך ייצוא  מדינת ישראל עם מדינות המהוות שווקיי יעד ליצוא הגז,

נוע הכפוף לאישורים רגולטורים שונים, כדאיות כלכלית להקמת מערך כאמור, ושי

ומציאת מקורות מימון להשקעות איתור לקוחות פוטנציאליים בשוק הבינלאומי 

 הנדרשות לפיתוח ולהקמת מערך הייצוא. 

 תלות בתקינות מערכת הולכה 7.24.6

ידה לצרכנים הקיימים ולצרכנים -לספק את הגז שנתגלה על חברהיכולתה של ה

מותנה, בין היתר, לחברת החשמל  בישראל ולייצוא, לרבות פוטנציאליים נוספים 

של רשתות החלוקה  ,בפיתוחן ותקינותן של מערכת ההולכה הארצית לאספקת הגז

ה כל תקלה או הפרע .ושל צנרות המחברות לצרכנים במדינות שכנות האזוריות

משמעותית במערכת ההולכה הארצית עשויה להגביל את יכולתה של החברה לספק 

גז ללקוחותיה, תוך חשיפתה לאובדן הכנסות והליכים משפטיים פוטנציאליים, 

  אשר לכך עלולה להיות השפעה שלילית על עסקי החברה.

 והיעדר כיסוי ביטוחי מספיק סיכוני תפעול 7.24.7

חשופות למגוון סיכונים, וביניהם, והפקה  , פיתוחנפט וגז פעולות חיפושי

התפוצצות, התמוטטות בור  מבור הקידוח,וגז של נוזלים לתי מבוקרת להתפרצות ב

תקלות, תאונות ואירועים אחרים העלולים לפגוע בתפקוד הקידוח והתלקחות, 

אשר כל אחד מהם עשוי לגרום להרס או נזק של בארות מערכת ההפקה וההולכה, 

 .של צדדים שלישיים גוף ורכושההולכה וההפקה, ציוד חיפושים, תקני נפט או גז, מ

סיכון נוסף אפשרי הוא, תפיסתם של כלים בבור הקידוח באופן שהמשך הקדיחה 

יקרו אירועים כאמור בים שיהיה בלתי אפשרי או כרוך בהוצאות גדולות. במידה 
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בדים ביותר. כמו עלולות התוצאות להיות חמורות ביותר ועלולים להיגרם נזקים כ

עקב התפרצות ו/או סביבתי  של אחריות לנזקים הנובעים מזיהוםכן קיים סיכון 

כיסוי נזקים שונים למבוטחת  חברהשהעל אף  ו/או דליפה של גז. וזליםנזילה של נ

או אשר עלולים להיגרם בקשר לפעילותה, לא כל הסיכונים האפשריים מכוסים 

וחלקם  באופן חלקי בלבד השנערכו )חלקם מכוסבפוליסות השונות ניתנים לכיסוי 

לא בהכרח יכסו את  , ככל שיתקבלו,תקבולי הביטוחלפיכך (, וכלל המכוס ואינ

מלוא היקף הנזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים )הן לעניין נזקים לצדדים 

שלישיים, הן לעניין אבדן הכנסות אפשרי, הן לעניין עלויות הקמה של מערך 

טרור, רה של אירוע בגינו יגרם נזק למערך ההפקה לרבות עקב ההפקה במק

אובדן שליטה בבאר והן נזק לרכוש מכל סוג בתוך הבאר(. כמו כן, אין כל מלחמה, ו

וודאות כי ניתן יהיה להמשיך לרכוש פוליסות מתאימות בעתיד בתנאים מסחריים 

 ר וזיהום הדרגתי,, כגון סייבסבירים או בכלל. זאת ועוד, לגבי ביטוחים מסוימים

כלל. משכך, במקרה של אסון בקנה מידה  עורכםלהחליט שלא ל חברהעשויה ה

 חברהלגדול, הביטוחים אשר נערכו עלולים שלא להספיק לכיסוי מלוא הנזקים 

. סיכונים אלו, אם סביבתי ו/או לצדדים שלישיים, לרבות בכל הנוגע לנזקי זיהום

, חברהההפקה של פיתוח והועיכובים בפעילויות היתממשו, עלולים לגרום לדחיות 

יצוין, כי ההחלטה על  .לחדלות פירעון חברההקיצון אף עלולים להביא את ובמקרה 

סוג והיקף הביטוח נקבעת בדרך כלל בנפרד לגבי כל קידוח ו/או פעילות תוך 

התחשבות, בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע, דרישות 

  .ולציה, היכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח והסיכונים הצפוייםהרג

 ושירותים מקצועייםובספקי ציוד  תלות בקבלנים 7.24.8

בים  , עבודות פיתוח וסקרים סייסמייםכיום אין בישראל קבלנים לביצוע קידוחים

עם קבלנים  שותפי תמר מתקשריםולפיכך  שמבצעים שותפי תמרהעמוק מהסוג 

ההתקשרות עם קבלנים נעשית אל מול  ביצוע עבודות כאמור.מחו"ל לצורך 

המפעיל בפרויקט תמר לצורך ביצוע עבודות כאשר אלו מונחים לשכור, ככל שניתן, 

זאת ועוד, מספר המתקנים המסוגלים לקדוח ולבצע שירותים ויועצים מקומיים. 

בטחון כי פעולות פיתוח בים בכלל ובמים עמוקים בפרט הינו קטן יחסית ואין כל 

עקב כך עשויות . ןימצא מתקן מתאים לביצוע הפעולות הנ"ל במועדים שיקבעו לה

הפעולות הנ"ל בים להיות כרוכות בעלויות גבוהות ו/או עלולים להיגרם עיכובים 

משמעותיים בלוח הזמנים שיקבע לביצוע העבודות, או כל חלק מהן. רוב הציוד וכח 

ל לא ניתנים להזמנה בפרקי זמן קצרים האדם המתאימים לביצוע הפעולות הנ"

ולפיכך יש צורך להזמין שרותי ציוד וכח אדם מקצועי מחו"ל, דבר המייקר ומעכב 

באופן משמעותי את הפעילויות. התקשרות עם קבלנים זרים לביצוע פעולות חיפושי 

נפט ו/או גז טבעי, הפיתוח וההפקה בים )לרבות קבלנים לביצוע עבודות תחזוקה 

ים( עלולים להיתקל בקשיים גם עקב מצבה הפוליטי והבטחוני של מדינת ותיקונ

מחיר השירותים והעלויות של פעולות חיפושים, פיתוח והפקה נקבעים על  .ישראל

פי ההיצע והביקוש בשווקים המושפעים בין היתר ממחירי הסחורות, שינויי 

 רגולציה, היצע של מוצרים חליפיים ורמת הפעילות בענף.
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 י פעילות חיפושים והסתמכות על נתונים חלקיים ומשועריםסיכונ 7.24.9

חיפושי נפט וגז אינם בגדר מדע מדויק ולכן הם כרוכים בדרגה גבוהה של סיכון, בין 

השאר, במקרה של כישלון בקידוחי ניסיון עלולים כל כספי ההשקעה לרדת לטמיון. 

חזית מדויקת האמצעים והטכניקות הגיאולוגיים והגיאופיסיים אינם מספקים ת

על המיקום, הצורה, המאפיינים או הגודל של מאגרי נפט או גז, ולפיכך קביעת יעדי 

החיפושים וההערכות לגבי גודל מאגרים ומשאבי הגז ו/או הנפט שבהם עשויים 

להתבסס במידה רבה על נתונים חלקיים או משוערים ועל הנחות שלא הוכחו. מובן 

ה מפעולות חיפושים אלו נפט או גז בכלל או שלא ניתן להבטיח כי יתגלו כתוצא

כאלה שיהיו ניתנים להפקה ולניצול מסחריים. בנוסף, בהתאם לאמור לעיל, ייתכנו 

אף שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף משאבי הגז במאגרים. כמות הנפט והגז 

פי -המוערכת במאגר תמר בתקופה המדווחת נקבעת מדי שנה, בין היתר, עלהטבעי 

ות דעת של מומחים בלתי תלויים להערכת משאבים של מאגרי נפט וגז טבעי. חו

הערכה של משאבי הגז כאמור הינה תהליך סובייקטיבי המבוסס על הנחות שונות 

ידי מומחים שונים, -כן הערכות לגבי אותו מאגר, המבוצעות על-ועל מידע חלקי ועל

ור יצוין, כי המידע המופיע עשויות לעיתים להיות שונות באופן מהותי. לאור האמ

בדוח לעניין משאבי הגז במאגרים תמר ודלית, הינו אומדן בלבד ואין לראות בו 

מידע על כמויות מדויקות, ולכן ייתכנו שינויים מעת לעת בהערכות בדבר היקף 

הניתנים להפקה. כמו כן, אומדן עתודות הגז משמש  והקונדנסט משאבי הגז

נכסי . חברהם המפיקים בדוחותיה הכספיים של הבקביעת שיעור הפחתת הנכסי

נפט וגז, כוללים, בין היתר, עלויות תכנון פיתוח המאגרים, קידוחי פיתוח, רכישה 

והקמה של מתקני הפקה, צנרת להולכת הגז, הקמת תחנת קבלה ועלויות סילוק 

: עלות הקידוחים מופחתת דלקמןנכסים, העלויות הנ"ל מופחתות לרווח או הפסד כ

פי כמות העתודות המוכחות והמפותחות, ועלות הרכיבים הנוספים )כגון: ל

פלטפורמה, צנרת ומתקני קבלה(, מופחתת לפי כמות העתודות המוכחות 

  .)המפותחות ושעתידות להיות מפותחות(

 עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד ואפשרות של העדר אמצעים 7.24.10

פעולות חיפושים ופיתוח, ולוחות זמנים משוערים לביצוען   עלויות משוערות לביצוע

 מבוססות על אומדנים כלליים בלבד ויכולות להיות בהן סטיות ניכרות. תכניות

עשויות להשתנות במידה משמעותית, בין היתר, בעקבות ממצאים  החיפושים

שיתקבלו במהלך ביצוע אותן פעולות ולגרום לסטיות ניכרות בלוחות הזמנים 

ופיתוח וכן  חיפושעלויות המשוערות של אותן פעולות. תקלות תוך כדי פעולות וב

גורמים אחרים עלולים לגרום לכך שלוח הזמנים יתמשך הרבה מעבר למתוכנן וכי 

תהיה גבוהה בהרבה  החיפושים ההוצאה בפועל שתידרש לשם השלמת פעולות

ברה, עקב האמור, מהעלויות שתוכננו לפעולות אלה. במקרים מסוימים עשויה הח

כניות וגם לוותר על ביצוע פעולות מסוימות בנכסי הנפט הנדרשות בהתאם לת

 העבודה שלהם, ועקב כך עלולה לאבד את זכויותיה בהם.  
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 בחזקת תמר חברההחילוט זכויות  7.24.11

בפרויקט תמר ושימור יכולת  ההרחבההעתידיות בעניין החיפושים ו פעולותה

אשר לחברה לא יהיו אמצעים תהיינה כרוכות בהוצאות כספיות ממנו ההפקה 

, אי תשלום במועד של חלק הסכם התפעול המשותף בחזקת תמר פי-על. לכסותם

בתקציב מאושר לביצוע תוכנית עבודה מאושרת מהווה הפרה העלולה  חברהה

 . בחזקת תמר חברההלהביא לאבדן הזכויות של 

כם התפעול המשותף לשלם במועד את חלקו בנוסף, בשל אחריותו של כל צד להס

היחסי, במצב בו צדדים אחרים לא שילמו סכומים שאמורים היו לשלם תוך כדי 

להתחייב בתשלום סכומים העולים באופן ניכר על  חברההפרת ההסכם, עלולה ה

חלקה היחסי בהתאם לשיעור השתתפותה בנכס/י הנפט שלגביו/הם בוצעה ההפרה, 

תסתכן באובדן כל זכויותיה בנכס/ים אלו.  –ום זה במועד ואם לא תעמוד בתשל

בשל עלותם הגבוהה במיוחד של הוצאות פיתוח וקידוחים ימיים, עלולות החריגות 

לא תוכל לעמוד  חברה)הן הצפויות והן הבלתי צפויות( להביא לידי כך שה

 .ו/או דלית ת תמרובחזקבהתחייבויותיה הכספיות ועקב כך תאבד את זכויותיה 

 תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 7.24.12

, חברהאישורים שונים. למיטב ידיעת ה ןביצוע פעולות בנכסי נפט וגז טבעי טעו

האישורים העיקרים הדרושים הינם אישורים מכח חוק הנפט וחוק משק הגז 

הטבעי, אישורי שלטונות הבטחון וצה"ל, רשות שמורות הטבע, רשויות איכות 

ה האזרחית, רשות מקומית ו/או ועדות לתכנון ובניה, משרד הסביבה, מינהל התעופ

אגף הדיג, רשות הנמלים וגורמי ספנות במשרד התחבורה. השגת  -החקלאות 

אישורים אלה עשויה להיות כרוכה בהוצאות נוספות מעבר לתקציבים שיועדו 

לפעולות האמורות, או לגרום לדחיה במועד ביצוע הפעולות המתוכננות. מבלי 

, כפוף לתיאום וקביעת לוח זמנים עם חברהע מהאמור, חלק מפעילותה של הלגרו

טחון עשויה לשבש את תכניות י. תלות זו ברשויות הבבישראל רשויות הבטחון

ביחס לפעולות אלה, הן מבחינת עצם היכולת לבצע את הפעולות  חברהה

 המתוכננות והן מבחינת לוח הזמנים והעלויות של פעולות אלה.

 ם רגולטוריםשינויי  7.24.13

בישראל נדרשים אישורים רגולטורים רבים,  חברהבמסגרת תחום הפעילות של ה

פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן -בעיקר מצד הגורמים המוסמכים על

להגנת משרד האישורים נלווים של רשויות המדינה )לרבות משרד הבטחון, 

ך השנים האחרונות הועלו הסביבה, רשויות המס ורשויות התכנון השונות(. במהל

מספר הצעות לתיקונים בחוקים ו/או בתקנות ו/או בהנחיות הרלוונטיים לתחום 

ופורסמו מספר החלטות, חוקים והנחיות הרלוונטיים לתחום  חברההפעילות של ה

אשר ליישומם עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה של  חברההפעילות של ה

לעיל. החמרת הרגולציה בכל  כאמורוהכוללים, בין היתר, את מתווה הגז  חברהה

הקשור לחיפושים, פיתוח והפקה, תנאי האספקה של גז טבעי, ייצוא גז טבעי, מיסוי 

רווחי נפט וגז, כללים להקצאה, העברה ושעבוד של זכויות נפט, הגבלים עסקיים, 
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עלולים להשפיע לרעה על  פיקוח על מחירי הגז, אסדרה תכנונית וכיוצא בזה,

ראו  החברהלפרטים נוספים בנוגע לרגולציה החלה על פעילות  עסקיה של החברה.

 לעיל. 6.7.2סעיף 

 אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי  7.24.14

פורסם צו פיקוח על מחירי  22.4.2013ביום לעיל,  )ב(7.16.7כפי שצוין בסעיף 

, 2013-מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

ל רווחיות ומחירים. חובת הדיווח המטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח ע

כאמור חלה באופן נפרד ביחס לכל פרויקט. בהתאם למידע שיתקבל ייבחן הצורך 

בפיקוח על מחירי הגז הטבעי בישראל ברמה של קביעת מחיר. במקרה בו יוטל 

פיקוח על המחירים, ויקבע מחיר מירבי הנמוך מהמחירים הקבועים בהסכמים 

, ככל שקביעה זאת תעמוד בבחינה משפטית, עלולה חברהלמכירת גז טבעי של ה

גזר מהמחיר המירבי שיקבע. י, שהיקפה יחברהלהיות לכך השפעה לרעה על עסקי ה

מאידך, פיקוח על מחירים עשוי להקשות על כניסת ספקים מתחרים ובכך לסייע 

בהתאם למתווה הגז, נעשתה פניה לוועדת הפיקוח על המחירים וזו  לעסקי החברה.

ונובל בכל תנאי המתווה, יש להותיר את  תעמודנה דלק קידוחיםהחליטה כי כל עוד 

 , כמפורט בסעיףהפיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים כאמור בתקופת המעבר

  .)ג(7.16.1

 בקשר עם המחיר בהסכם עם חברת חשמל בקשה לאישור תובענה ייצוגית 7.24.15

על ידי צרכן של חברת החשמל שהוגשה ייצוגית התובענה היצוין כי ככל שתתקבל 

, עשויה ותתקבל החלטה סופית וחלוטה לעיל 7.20נגד שותפי תמר כאמור בסעיף 

שותפי תמר גז  החברה ויתר להיות לכך השפעה לרעה על המחירים בהם ימכרו

 . ובענה, שהיקפה ייגזר מתוצאות התטבעי ללקוחותיהם

 בתיתכפיפות לרגולציה סבי 7.24.16

כפופה למגוון של חוקים, תקנות והנחיות בנושא הגנת הסביבה,  חברהה

 או של מזהמים אחרים המתייחסים לנושאים שונים כגון: זליגה של נפט או גז טבעי

, שפכיםופסולת מסוגים שונים ) לסביבת הים, שחרור לים של חומרים מזהמים

חומרים כימיים בהם שאריות של ציוד קדיחה, בוץ קידוח, מלט וכיוצ"ב(, 

ויר, מפגעי תאורה, רעש, ומשתמשים בשלבי העבודה השונים, פליטת מזהמים לא

, חברהההקמת תשתיות צנרת על קרקעית הים ומתקנים נלווים. בנוסף, נדרשת 

פי חוק הנפט וחוק -להשיג אישורים מגורמים המוסמכים על באמצעות המפעיל,

 משק הגז הטבעי לצורך פעילותה. 

 חברהדה בהוראות הרגולציה הסביבתית כאמור, עלולה לחשוף את האי עמי

ציות שונות, נקושותפי תמר לצעדי אכיפה שונים, ובתוך כך גם תביעות, קנסות וס

כמו כן,  .חברהלרבות במישור הפלילי, כמו גם לעיכוב ואף להפסקת פעילות ה

בלני צד החברה עשויה להיות אחראית לפעולות של אחרים, כגון המפעיל או ק

 שלישי הקשורים למפעיל.
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במהלך השנים האחרונות חלה החמרה ברגולציה הסביבתית החלה על פעילות 

, מגמה זו צפויה להימשך ואף חברהובאכיפה. להערכת ה תמר, בפיקוח שותפי

 .להחמיר בשנים הקרובות

פרסם משרד האנרגיה בשיתוף פעולה עם  2016כפי שצוין לעיל, בחודש ספטמבר 

להגנת הסביבה ומשרדים ממשלתיים נוספים, הנחיות המסדירות את המשרד 

ההיבטים הסביבתיים בפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. 

, אשר נכון חברהלהנחיות כאמור עשויה להיות השפעה על עלויות ואופן פעילות ה

  .לא ניתן לאמוד את היקפה דוחהפרסום למועד 

לומדת את השלכות החוקים, התקנות וההנחיות  חברהה, דוחהבנוסף, נכון למועד 

המוצעים בתחום איכות הסביבה, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים 

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, 

ומקצה  הנחיות כאמורהחוקים, התקנות וההמשפטיות והתפעוליות הנובעות מ

העבודה בנכסיה השונים תקציבים לשם מילויים. יחד עם זאת,  במסגרת תוכניות

בקשר עם החוקים, התקנות וההנחיות  חברהמהאין כל וודאות שהעלויות שידרשו 

ידי -הקיימים והצפויים בתחום איכות הסביבה לא יעלו על הסכומים שהוקצו על

 למטרות אלה.  חברהה

 ויר ובתנאי יםותלות במזג א 7.24.17

לסביבה הימית,  ייחודייםה למגוון של סיכונים תפעוליים ההפעילות הימית כפופ

כגון התהפכות, התנגשויות ונזק או הפסד הנגרמים כתוצאה מתנאי מזג אוויר 

קשים ותנאי הים. תנאים אלה עלולים לגרום נזק משמעותי למתקנים ולשבש את 

למערכת תנאי ים סוערים ומזג אויר בלתי מתאים עלולים לגרום לנזקים הפעילות. 

ההפקה וההולכה של פרויקט תמר וכן לדחיות בלוח הזמנים שנקבע לתוכנית 

העבודה בפרויקט תמר ולהארכת משך ביצועה. דחיות כאלה עלולות לגרום לייקור 

מחויבת  חברהואולי אף לגרום לאי עמידה בלוחות זמנים שה ,העלויות הצפויות

 בהם. 

 סיכוני אבטחת מידע 7.24.18

)במישרין ובאמצעות קבלני  בו המפעילוכן  חברההרבות ל בפרויקט תמרהשותפים 

"(, נסמכים על מערכות מידע בפעילותם. התאגידיםמשנה( )להלן בסעיף זה: "

לדוגמא, נעשה שימוש בתוכנות מחשב על מנת לנתח סקרים סייסמים, לתפעל 

קידוחים, מערכות הפקה, הובלה וכיוצ"ב. תקלות במערכות מידע וכשלים 

ידי פריצה למערכות המחשוב של התאגידים עלולים -, לרבות עלבאבטחת המידע

לגרום לשיבוש ופגיעה במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות 

העסקית לרבות שיבוש ואף במקרי קיצון להפסקת אספקת הגז, לאובדן מידע, 

עלויות מהותיות בגין שיקום מערכות המידע. בנוסף, פגיעה מכוונת  תולהסב

 חברההמערכות המידע של התאגידים עלולה לגרום לפגיעה ברשת הניהולית של ב

 שבידיהםוהמפעיל, לזליגת מידע לגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות המידע 

באופן מהותי על עסקי החברה, מצבה הכספי, תוצאות לרעה דבר העלול להשפיע 



  118 -א 

 

 

פועלים למניעת כשלים  , התאגידיםדוחהפרסום . נכון למועד פעילותה או יכולותיה

במערכות המידע, בין היתר, באמצעות מנגנוני גיבוי ואבטחה, מנגנונים למניעת 

 ולהעלאת רמת אבטחת המידע.  םכשלים במערך המחשוב שלה

  סיכוני מס 7.24.19

פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, הקשורות -סוגיות המס, לרבות ההיטל על

נחקק חוק  2011. בשנת המשפט בישראלטרם נדונו בפסיקת בתי , חברהבפעילות ה

מיסוי רווחים ממשאבי טבע. יישום חוק זה הוא חדש יחסית ולא נבחן על ידי בתי 

המשפט בישראל, ולכן קשה לקבוע או לצפות כיצד רשויות המס ובתי המשפט 

כמו כן, לגבי  יפרשו ויפסקו בסוגיות הנוגעות לחוק זה, אם וכאשר יובאו בפניהם.

חלק מהסוגיות המשפטיות, אין אפשרות לצפות מה תהיה עמדתם של שלטונות 

, פסיקה או שינוי בעמדת רשות המס. שינויים שינבעו כתוצאה משינויי חקיקה

על משטר המס לרעה השלכות מהותיות  יבעל להיות יםהמיסים, כאמור לעיל, יכול

 .מניותיהובעלי  חברהשיחול על ה

 ח עיקריתלות בלקו 7.24.20

הכנסותיה להערכת החברה . חברהחברת החשמל הינה כיום צרכן הגז העיקרי של ה

הכנסותיה סך מ 42% -כבשלוש השנים הבאות צפויות להוות   מחברת החשמל

אינה יכולה לצפות אילו שינויים )אם בכלל(  חברההבמהלך התקופה האמורה. 

של חברת החשמל וכיצד שינויים אלו ישפיעו על מצבה  רישיוןיחולו בתנאי ה

הכלכלי של חברת החשמל. יצוין עוד, כי מדיניות הממשלה להגברת התחרות במשק 

ידי הכנסת יצרני חשמל פרטיים, וכן כוונת הממשלה לפעול להפרטתה -החשמל על

של חברת החשמל עלולות להביא לפגיעה בחוסנה הכלכלי של חברת החשמל וכפועל 

ביכולתה לקיים את התחייבויותיה בהתאם להסכם רכישת הגז הטבעי  לפגועיוצא 

עם שותפי תמר. בהסכם עם חברת החשמל נקבעו מספר אירועי "כח עליון" אשר 

פי ההסכם -בקרותם לא תהיה חברת החשמל חייבת להמשיך לבצע תשלומים על

 רשאי כל צדחשמל נקבעו שני מועדים בהם הכמו כן, בהסכם עם חברת כאמור. 

. ככל שחברת החשמל תבקש התאמה של מחיר הגז לבקש התאמת המחיר להסכם

 שליליתלהיות לכך השפעה  עלולהידה בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם -הנרכש על

על  לעיל. )ד(7.4.4לפרטים נוספים ראו סעיף על עסקי החברה ותוצאות פעילותה. 

בהכנסותיה של החברה מחברת החשמל עלול להשפיע  מהותית כן, הפסד או פגיעה

יחד באופן מהותי על עסקי החברה, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או יכולותיה. 

ספקת גז עם לקוחות משמעותיים עם זאת, יצוין כי שותפי תמר, חתמו על הסכמי א

בחברת החשמל. ככל שיממשו שותפי תמר  חברהנוספים, המפחיתים את התלות ה

לעיל, תפחת באופן 7.4.5 את אופציות הייצוא העומדות בפניהם, כמפורט בסעיף

 .משמעותי התלות בחברת החשמל
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 חברהחוסן פיננסי של יתר לקוחות ה 7.24.21

 חברהמפרויקט תמר בהתחייבויותיהם וזאת כאשר ה חברהה לקוחות עמידת לאי

לא תצליח למכור את הכמות החוזית שנקבעה בהסכמים האמורים ללקוחות 

 .חברהאחרים, תהא השפעה לרעה על הכנסותיה של ה

 מפעילתלות ב 7.24.22

וזאת הן לאור הוראות , חזקותב נובל, המפעילמסתמכת במידה מרובה על  חברהה

הסכמי התפעול המשותף והן כפועל יוצא מהניסיון שהצטבר אצל נובל בביצוע 

פרויקטים בסדרי גודל דומים במקומות אחרים בעולם וחוסר הניסיון היחסי של 

פרישת נובל, מכל סיבה שהיא, מפרויקט תמר או . בפרויקטים מעין אלה חברהה

פרויקט תמר שינוי במעמדה ו/או בזכויותיה באופן שתחדל מלהיות המפעיל של 

פי תוכניות העבודה -לעמוד בהתחייבויותיה על חברהלפגוע ביכולתה של ה עלול

ההפקה פי הסכמי מכירת הגז ועלולים להשפיע על עלויות -ו/או על פרויקט תמרב

עסקי על באופן מהותי לרעה להשפיע  תוצאה מכך, וכיה בפרויקט תמרוהוצאות

 .החברה, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או יכולותיה

 זכות דעה של מיעוט 7.24.23

מחזיקה באחוז השתתפות נמוך בפרויקט תמר ועקב כך גם באחוז הצבעה  חברהה

התפעול  םמאחר שההחלטות מתקבלות ברוב דעות )בשיעור המוגדר בהסכנמוך. 

לגרום לקבלת החלטות הרצויות לה ו/או למנוע קבלת  חברההמשותף(, לא תוכל ה

החלטות שאינן לרוחה. בנוסף, בעסקאות אלו, קיימת אפשרות שפרישת אחד 

המשתתפים כאשר יתר המשתתפים לא קיבלו על עצמם לשאת בחלקו )בהוצאות 

להבאת הפעולות  שטרם אושרו( בפעולות החיפושים או הפיתוח, עלולה לגרום

כאמור לקיצן לפני השלמת התוכנית שנקבעה בעסקה ולהחזרת נכסי הנפט שבהם 

מסתמכת במידה מרובה על נובל בזכויות  חברהכפי שצוין לעיל, ה הן מבוצעות.

יכולת מוגבלת להשפיע על פעולות  חברההנפט בהם היא משמשת כמפעיל, ולפיכך ל

 החיפושים, הפיתוח וההפקה בפרויקט תמר.

 במקרה של ממצא העדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה סיכון ו 7.24.24

תהליך קבלת ההחלטה אם יש מקום לביצוע השקעה בפיתוח שדה ובהפקה 

מסחרית שלו ופעולות ביניים שעד להפקה המסחרית וכן ביצוע הפיתוח וההפקה 

המסחרית )אם יוחלט שיש להם מקום( עשויים להימשך תקופות ממושכות ולחייב 

ום. להשקיע סכומים משמעותיים העולים על הסכומים שבידיה כיאת החברה 

סכומים אלה, במיוחד במקרה של ממצאים בים )כדוגמת ממצאים בהם שותפה 

(, הינם גבוהים ביותר והפעולות האמורות תהיינה כרוכות גם כן בסיכונים חברהה

נכס בעל ערך,  חברההלרבות סיכוני תפעול. אף שבמקרה של ממצא כאשר יש בידי 

תוכל להשיג אשראי  חברהשהמנת -אין כל בטחון כי שעבודו של נכס זה יספיק על

יכולות להשפיע לרעה גם עליה  חברהעל כדאיות ההפקה ללצורך הפיתוח וההפקה. 

, משמעותית בהוצאות ההפקה, הרעה משמעותית בנטל המסים, רגולציה נוספת
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או ירידה משמעותית  7.24.14אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי כאמור בסעיף 

 במחיר הנפט והגז. 

במים עמוקים )כדוגמת עומק המים בממצאי הגז  פיתוח והפקהעוד יצוין, כי 

פעילות מורכבת בעלת סיכון גבוה הדורשת הקמת מתקני הפקה  םהינהטבעי תמר( 

 מיוחדים.

 פקיעה של זכויות ונכסי נפטביטול או  7.24.25

פי חוק הנפט לתקופה קצובה ותוקפן מותנה במילוי -זכויות נפט ניתנות על

התחייבויות במועדים הקבועים בתנאי נכסי הנפט. במקרה של אי מילוי התנאים, 

ניתן לבטל את זכות הנפט, בכפוף לחוק הנפט. אי עמידה בתנאים הקבועים בזכויות 

ן הזכויות וכל הכספים שהושקעו בזכויות אלה עלולים הנפט עלול להביא לאובד

  .לרדת לטמיון

 יםמאגרשל גלישה  7.24.26

יש זכויות,  חברהיתכן שמאגרי נפט או גז טבעי שנתגלו או יתגלו בשטחים בהם ל

"גולשים" )מבחינת המבנה הגיאולוגי של המאגר והיקפו( לשטחים אחרים בהם אין 

גולש לשטחים אשר לצדדים אחרים  זכויות, ולהיפך. במקרה בו המאגר חברהל

זכויות בהם, יתכן ויהיה צורך להגיע להסכמים בדבר ניצול והפקה משותפת 

וכתוצאה מכך  מנת להגיע לניצול יעיל של עתודות הנפט או הגז הטבעי-מהמאגר, על

 . 83לבצע החברה שמתעתדתעלול לגרום לדחיות ועיכובים בפעילויות פיתוח 

 סיכון בטחוני 7.24.27

ההפקה של פרויקט ים תטיס ופרויקט תמר ממוקמים בלב ים בקרבה מתקני 

יחסית לגבול הימי בין ישראל לבין רצועת עזה, ולפיכך הם חשופים לסיכונים 

ביטחוניים, לרבות פעולות טרור. כמו כן, גם מתקן הקבלה חשוף לסיכונים 

עלול,  בטחוניים לרבות פעולות טרור. התממשותם של הסיכונים הביטחונים כאמור

לאתר הון אנושי מתאים, לגרום לנזק ו/או  חברהבין היתר, לפגוע ביכולתה של ה

פגיעה במתקני ההפקה, מתקן הקבלה וציוד נוסף, אשר עלול לשבש את אספקת הגז 

ואף ולהוביל לביטול הסכמים למכירת גז או להפחתת הסכומים אותם נדרשים 

ולכך עלולה להיות השפעה  "הלקוחות לשלם עקב טענה של אירוע "כח עליון

   . שלילית מהותית על עסקי החברה, מצבה הכספי, תוצאות פעילותה או יכולתה

 תנודתיות בשער הדולר 7.24.28

לחברה חשיפה לשינויים בשער הדולר. עיקר הכנסות והוצאותיה של החברה הינם 

בדולרים, אך החברה נישומה לצרכי מס על בסיס מדידה שקלית. לחברה עודף 

ות על נכסים פיננסיים הנקובים בדולר, החושף את החברה לתנודתיות התחייבוי

במסים על ההכנסה. קיטון בשער החליפין של השקל לעומת הדולר יביא לזקיפת 

                                                      

 אל רישיון ערן.  SWבקשר עם גלישת חלק קטן ממאגר תמר 7.2.8בעניין זה ראו סעיף  83
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הכנסות מהפרשי שער לצרכי מס וגידול בשער החליפין כאמור, יביא לזקיפת 

 הוצאות הפרשי שער לצרכי מס.

 ורה מלאה בגינןמכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמ 7.24.29

פעילות חיפושים והפקה דורשת סכומים משמעותיים, אשר במקרים רבים אינם 

כן במקרים מסוימים עשויה להידרש -ניתנים לגיוס במסגרת הלוואות או חוב, על

תוך מכירת חלק  חברההצטרפות שותפים נוספים לנכס הנפט בהם שותפה ה

  של הזכויות כאמור. מזכויותיה בנכסי הנפט במחיר הנמוך משווי השוק

 כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל חברהמעמדה של ה 7.24.30

שותפי תמר הוכרזו כבעלי מונופולין באספקת גז טבעי בישראל. עקב ההכרזה 

לרבות איסור לסרב מטעמים  חברהכאמור ניתן להטיל מגבלות על פעילותה של ה

לא סבירים לספק גז טבעי וכן איסור לנצל לרעה את מעמדה בשוק באופן העלול 

לאור מעמדה  חברהלהפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור. מגבלות על ה

כמונופולין באספקת גז טבעי בישראל עלולות להשפיע על יכולתה להרחיב את 

 הפעילות בישראל.

 בקשר עם פרעון אגרות החוב של החברה  התחייבויות  7.24.31

אי עמידה של החברה בהתחייבויות שנטלה על עצמה בקשר עם פרעון אגרות החוב 

ולכך עלולה להיות  של החברה עשוי להוביל להעמדת הסכומים הנ"ל לפירעון מיידי

. לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות שעל על חוסנה הכלכלי של החברההשפעה 

 .חלק שישי לדוח הדירקטוריון )פרק ב' לדוח זה(בהן ראו  החברה לעמוד

נטילת הלוואות על ידי החברה משמעה הגדלת המנוף הפיננסי. משמעות כמו כן, 

ביחס הדבר היא כי ככל שהיקף ההתחייבויות שהחברה נוטלת על עצמה יעלה 

ובאמות  , יגדל הסיכון לכך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיהלשווי נכסיה

 . המידה הפיננסיות בהן היא מחוייבת לעמוד

 הסתמכות על נכס נפט יחיד 7.24.32

מהוות את נכסי הנפט היחידים של החברה ומאגר  הזכויות בחזקות תמר ודלית

תמר הינו נכס הנפט המפיק היחיד שלה. פגיעה במאגר תמר ו/או פגיעה ביכולת 

וכן פגיעה רה משמעותית, ההפקה ממנו באופן בו כמות הגז שתופק ממנו תקטן בצו

עלולה להשפיע לרעה באופן בכמויות הנמכרות או במחירי המכירה ממאגר תמר, 

 מהותי על עסקי החברה, חוסנה הכלכלי, פעילותה ויכולתה.
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בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם )סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים 

פי השפעתם על -, עלחברהה(, אשר דורגו בהתאם להערכות חברהל ייחודייםוסיכונים 

 , השפעה גדולה, בינונית וקטנה:חברהה

 

  חברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי ה

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 קרואסיכוני מ 

 X   שינויים בתעריף ייצור החשמל ו/או שינויים
 (U.S CPI) במדד המחירים לצרכן האמריקאי

במקורות  ו/או ו/או במחירי הדלקים בעולם
 אנרגיה אחרים ו/או במחירי הדלקים בעולם

X   קשיים בקבלת מימון 

  X גיאופוליטיקה 

 ענפיים סיכונים 

  X תחרות באספקת גז 

  X מגבלות על הייצוא 

 X  תלות בתקינות מערכת ההולכה הארצית 

 X   ביטוחי מספיקסיכוני תפעול והיעדר כיסוי 

 X   תלות בקבלנים ובספקי ציוד ושירותים
 מקצועיים

 X   סיכוני חיפושים והסתמכות על נתונים חלקיים
 ומשוערים

 X  תחזיות והנחות יסוד משוערות 

 X   עלויות ולוחות זמנים משוערים בלבד
 ואפשרות של העדר אמצעים

X   חילוט זכויות החברה בחזקת תמר 

 X   תלות בקבלת אישורי גורמים חיצוניים 

 X  שינויים רגולטורים 

 X  אפשרות לפיקוח על מחירי הגז הטבעי 

X    בקשה לאישור תובענה ייצוגית בקשר עם
 המחיר בהסכם עם חברת חשמל

  X כפיפות לרגולציה סביבתית 

X   תלות במזג אויר ובתנאי ים 

 X  סיכוני אבטחת מידע 

 מיוחדים לחברהסיכונים  

X   סיכוני מס 

 X  תלות בלקוח עיקרי 

X   חוסן פיננסי של יתר לקוחות החברה 

  X תלות במפעיל 

X   זכות דעה של מיעוט 

  X  סיכון והעדר אמצעים לצורך פיתוח והפקה
 במקרה של ממצא

X   ביטול או פקיעה של זכויות ונכסי נפט 

 X  גלישה של מאגרים 

  X  סיכון בטחוני 
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  חברהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי ה

  השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

 X  תנודתיות בשער הדולר 

X    מכירת זכויות בנכסי נפט ללא קבלת תמורה
 מלאה בגינן

 X   מעמדה של החברה כמונופולין באספקת גז
 טבעי בישראל

 X   התחייבויות בקשר עם פרעון אגרות החוב של
 החברה

  X הסתמכות על נכס נפט יחיד 

 

הינה על סמך הערכה בלבד וייתכן כי  חברההמידת ההשפעה של גורמי הסיכון האמורים על פעילות 

 ה.בפועל מידת ההשפעה תהיה שונ
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  ספח מונחים מקצועייםנ

 להלן ביאורים למונחים מקצועיים המופיעים בפרק תיאור עסקי התאגיד:

 סך הפעולות הקשורות לחיפושי נפט וגז. –"אקספלורציה" 

 גז טבעי נוזלי. – "LNG"גט"ן" או "

 פחמימנים; שם כולל לנפט וגז שהם תרכובות המורכבות מפחמן ומימן. –"הידרוקרבונים" 

 כמשמעותו בחוק הנפט.  – "היתר מוקדם

אינטרס בנכס נפט המעניק לבעליו את הזכות להשתתף,  –( WORKING INTEREST) "זכות השתתפות"

ס הנפט למטרת חיפושי נפט, פיתוח והפקת נפט בכפוף להשתתפותו בחלק באופן יחסי לחלקו, בניצול נכ

 יחסי מההוצאות הכרוכות בכך שתהיינה, לאחר רכישת זכות ההשתתפות.

 רשיון או חזקה כמשמעותם בחוק הנפט. – "זכות נפט"

 כמשמעותה בחוק הנפט. –"זכות קדימה לקבלת רשיון" 

 כמשמעותה בחוק הנפט. –"חזקה" 

 –"חיפוש נפט" 

 קדיחת נסיון; (1)

כל פעולה אחרת לחיפוש נפט, לרבות בדיקות וניסויים גיאולוגיים, גיאופיסיים, גיאוכימיים  (2)

 ודומיהם, וכן קדיחות להשגת ידיעות גיאולוגיות בלבד.

 כמויות מספיקות של נפט המאפשרות להפיקו על בסיס מסחרי. – "כמויות מסחריות"

שונות המבוצעות במהלך פעולות הקידוח או לאחריו לרישום רצוף של תכונות הסלעים בדיקות – "לוגים"

 ותכולתם, ומטרתן לאתר את השכבות הפוטנציאליות שבהן עשוי להימצא נפט.

  2007Petroleum Resources Management System –( SPE-PRMSמערכת לניהול משאבי פטרוליום ))"

(, SPEידי איגוד מהנדסי הפטרוליום )-מערכת דיווח להערכת עתודות ומשאבי נפט, כפי שפורסמה על –

( WPC(, המועצה העולמית לפטרוליום )AAPGהארגון האמריקאי של גיאולוגים בתחום הפטרוליום )

 (, וכפי שתתוקן מעת לעת.SPEEואיגוד מהנדסי הערכת הפטרוליום )

-SPEפי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )-מוגדרים על –" (Contingent Resourcesמשאבים מותנים )"

PRMSידי -( ככמויות נפט המוערכות, נכון לזמן נתון, כפוטנציאל להיות ברות הפקה ממאגרים ידועים על

יישום של תכניות פיתוח, אך עדין אינן נחשבות ברות הפקה מבחינה כלכלית, כתוצאה מתנאי אחד או 

 ר. יות

 –החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, בהיתר מוקדם, ברשיון או בחזקה; במדינה אחרת  – "נכס נפט"

ידי הגוף המוסמך לכך. כן יראו -החזקה, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות בעלת מהות דומה שהוענקה על

כס נפט או בזכות בעלת כנכס נפט זכות לקבלת טובות הנאה הנובעות מהחזקה, במישרין או בעקיפין, בנ

 מהות דומה )לפי הענין(.

נפט ניגר, בין נוזלי ובין אדי, לרבות שמן, גז טבעי, גזולין טבעי, קונדנסאטים ופחמימנים  –"נפט" 
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)הידרוקרבונים( ניגרים להם, וכן אספלט ופחמימנים של נפט מוצקים אחרים כשהם מומסים בתוך נפט 

 ניגר וניתנים להפקה יחד אתו.

שיטה המאפשרת הדמיה של תת הקרקע )ביבשה או בים( ואיתור מבנים גיאולוגיים.  –סייסמי"  "סקר

ידי החדרת גלים סייסמים לתת הקרקע ורישום של הגלים המוחזרים מהאופקים השונים -הסקר מבוצע על

 (. הסקריםD3( וסקרים תלת מימדיים )D2מימדיים )-שבחתך שנבדק. כיום משתמשים בעיקר בסקרים דו

הדו מימדיים, משמשים בעיקר להכרות ראשונית של תת הקרקע באזור הנסקר, ולאיתור כללי של מבנים 

העשויים לשמש מלכודות לנפט. הסקרים התלת מימדיים מבוצעים באזורים שאותרו כמבטיחים בסקרים 

והתמונה  הדו מימדיים )שעלותם גבוהה יותר מסקר דו מימדי והנתונים והתוצאות באיכות גבוהה יותר(

המתקבלת בהם היא מפורטת ומאפשרת, בין השאר, איתור מיקום אופטימאלי לביצוע קידוחים ולהערכה 

 מדויקת יותר של גודל המבנה. 

( ככמויות של נפט SPE-PRMSפי המערכת לניהול משאבי פטרוליום )-עלמוגדרות  –" (Reservesעתודות )"

וכנית פיתוח על הצטברויות שנתגלו מיום מסוים ואילך ידי יישום של ת-הצפויות להיות ברות הפקה על

( 3( ברות הפקה; )2( עליהן להתגלות; )1תחת תנאים מוגדרים. על עתודות לענות על ארבעה תנאים: )

 ( להתבסס על פרויקט הפיתוח המיושם.  4מסחריות וקבועות )מיום ההערכה(; )

 את כושר תפוקתו, להפיק ממנו נפט ולשווקו.קידוחו וציודו של שטח נכס נפט כדי לקבוע  – "פיתוח"

ידי תליכי קירור -( תערובת פחמימנים מופקת מהגז הטבעי, מופרדת מהגז ומנוזלת על1) –"קונדנסט" 

( פחמימנים הנמצאים במצב גזי בתנאי המאגר, אך הופכים נוזל במעבר מהמאגר לפני 2והתפשטות; )

  ( פחמימנים מעובים מזיקוק נפט.3השטח; )

 קדיחת בארות נסיון לשם מציאת נפט או לשם קביעת גודלו או גבולותיו של שדה נפט. – דיחת נסיון""ק

קידוח שמטרתו לאמת קיום מאגר נפט שהתגלה על ידי קידוח  -(Confirmation Well) "קדיחת אימות"

 התגלית ואישוש מסקנות תוצאותיו. 

כחלק מתוכנית קידוחי הערכה אשר מטרתו לקבוע קידוח המבוצע  –( Appraisal Well) "קידוח הערכה"

 את היקף המאגר )בין היתר מבחינת עתודות ומשאבים(, ואת איכות והשתרעות סלעי המאגר.

 כמשמעו בחוק הנפט.  –"רשיון" 

קרקע על שכבותיה הגיאולוגיות שיש מתחתיה בידוע מאגר)י( נפט שניתן להפיק ממנו)הם(  – "שדה נפט"

 יות.נפט בכמויות מסחר

("; Discovered"נתגלה )("; Prospective Resources"משאבים מנובאים )("; Petroleum"פטרוליום )

"עתודות  (";Contingent Resources("; "משאבים מותנים )Reserves"עתודות ) (";Discovery"ממצא )

 Possibleשריות )("; "עתודות אפProbable Reserves("; "עתודות צפויות )Proved reservesמוכחות )

Reserves( אומדן כמויות נמוך" ;")Low Estimate( ( אומדן כמויות הטוב ביותר" ;")Best Estimate ;"

1C,2C,3C (1C,2C,3C ;")("; "משאבים מותנים בקטגוריית High Estimate"אומדן כמויות גבוה )

("; "מוצדק לפיתוח Approved for Development("; "אושר לפיתוח )On Production"בהפקה )

(Justified for Development הצדקת פיתוח בבחינה" ;")Development Pending תוכנית פיתוח" ;"))

 Development Unclarified or onהושעתה או בחינת אפשרויות פיתוח עלולה להתעכב באופן מהותי )

Hold ( נטישת באר" ;")Well (Abandonment( פיתוח אינו מעשי" ;"Development not Viable ;")
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  –1P/2P/3P (1P/2P/3P ")("; "עתודות בקטגוריה Dry Hole(; "קידוח יבש )Condensate"קונדנסט )

 (.SPE-PRMSכמשמעות מונחים אלה במערכת לניהול משאבי פטרוליום )

"BCF "–  מיליארד רגל מעוקב שהםTCF 0.001 0.0283 -או כ BCM. 

"BCM "– ( מיליארד מטר מעוקבBillion Cubic Meter.) 

"Mmcf/D "– .מיליון רגל מעוקב ליום 

"TCF "– ( טריליון רגל מעוקבTrillion Cubic Feet שהם )BCF 1,000 28.32 -או כ BCM. 

"MMCF "– ( מיליון רגל מעוקבMillion Cubic Feet שהם )BCF 0.001 0.00003 -או כ BCM. 

 לעיל: דוחבלהלן מקדמי המרה ליחידות בהן נעשה שימוש 

MMCF BCF BCM 

35310.7 35.3107 1 

 

BCM MMCF BCF 

0.0283 1,000 1 

 

BCM BCF MMCF 

0.00003 0.001 1 

 



 

 נספח א'

 

 

 

בדבר היעדר שינויים  NSAIאישור 
 בחזקת תמר מהותיים

 להכללת NSAIהסכמת ו

 דוחות העתודות בחזקת תמר 

 ודוחות המשאבים בחזקת דלית

 







 
 

 

 תמר פטרוליום בע"מ
 

 

 פרק ב'
 

 התאגידדירקטוריון על מצב ענייני הדוח 

 

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 תמר פטרוליום בע"מ
 

 

 על מצב ענייני התאגידדוח הדירקטוריון 
 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון לשנה  ,"(חברההבע"מ )להלן: "תמר פטרוליום  דירקטוריון
 "(.שנת הדוח)להלן: " 2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 

 תאגידה ענייניהסברי הדירקטוריון למצב  –חלק ראשון 
 

 

 החברהנתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי  .1
 

 המכר . עד למועד התקיימות התנאים המתלים בהסכם2015בנובמבר,  4החברה התאגדה ביום 

 ("דלק קידוחים")להלן:  שותפות מוגבלת –בין החברה לבין דלק קידוחים  2.7.2017שנחתם ביום 

המצורפים להלן  2017 בדצמבר 31לדוחות הכספיים ליום  4, כמתואר בביאור "(המכר הסכם)להלן: "

חודש בשליטה מלאה של דלק קידוחים. במהלך בבעלות והיתה החברה (, "דוחות הכספייםה")להלן: 

 650)סדרה א'( בערך נקוב של  , גייסה החברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת אגרות חוב2017יולי 

של ומניות לציבור, אשר שימשו כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות השתתפות בשיעור  מליון דולר

נאי וזאת על פי ת ,מדלק קידוחים( "החזקות")להלן:  תמר ודלית (, בחזקות100%)מתוך  9.25%

דלק קידוחים . יתרת התמורה לדלק קידוחים ניתנה באמצעות הקצאת מניות בחברה להסכם המכר

. על פי כתב ויתור בלתי חוזר שהמציאה של החברה המניות המונפק והנפרע הוןמ 40% של שיעורב

להלן: ) 4.7.2017דלק קידוחים לחברה ערב התשקיף להשלמה ותשקיף המדף של החברה מיום 

, ושנכנס לתוקף עם השלמת הנפקת המניות, ויתרה דלק קידוחים באופן חד צדדי על כל "(התשקיף"

 12%זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות על ידה למעט בנוגע למניות בכמות השווה לעד 

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת ההנפקה. 

 

בחברה ערב הרכישה, שליטה  תבעלדוחים, אשר היתה דלק קיזכויות בחזקות מ רכשהמאחר והחברה 

 9.25%. אי לכך, עסקת רכישת IFRS3של  ולהחינה מהווה צירוף עסקים במסגרת התהרכישה א

בהתאם, ערכה החברה את הדוחות . As Pooling -בשיטת הה בדוחות הכספיים טופלמהחזקות 

, תוך 2015בינואר  1הושלמה ביום מהחזקות כאילו  9.25%הכספיים על מנת לשקף בהם את רכישת 

 .לדוחות הכספיים המצורפים להלן א'2ביאור ביצוע התאמות המפורטות ב

 

' לדוחות הכספיים, החברה החלה לזקוף הוצאות מימון בקשר עם הנפקת אגרות ב2כמוסבר בביאור 

, וח הכוללפרופורמה על הרו. דוחות 2017החוב וכן מסים על ההכנסה החל מהרבעון השלישי של שנת 

 האמור לרבות זקיפת 22, ונערכו תחת ההנחות המפורטות בביאור לדוחות הכספיים 22נכללו בביאור 

 כל התקופות המדווחות. מסים על ההכנסה עבור מימון והוצאות הוצאות 

 

זכויות השתתפות  .Noble Energy Mediterranean Ltdרכשה החברה מחברת  2018מרץ  בחודש

מהון  43.5%, בתמורה להקצאת מניות בשיעור של (100%)מתוך  7.5%יעור של נוספות בחזקות בש

( 'במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב ההמניות המונפק והנפרע של החברה ולתמורה במזומן שגוייס

דוחות הכספיים, וכן ב ל23א וביאור 23מיליון דולר. לפרטים נוספים ראה ביאור  560בערך נקוב של 
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מהזכויות בחזקות תמר  7.5%לעסקת רכישת  2017בדצמבר  31ליום  פרופורמהדוחות כספיים ל

 . המצורפים להלן ודלית

 
 תוצאות הפעילות .2

 
  הכולל הרווח עלניתוח דוחות  .א

 

 באלפי דולר: ,החברהשל  הכוללרווח ה עלדוחות הלהלן נתונים עיקריים לגבי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דולר  מיליון 135.0 -לעומת סך של כ ,דולר מיליון 145.1 -של כסך להסתכמו בשנת הדוח  נטוהכנסות, 
הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובעת  בשנתהעלייה בהכנסות  .7% -של כ עליה, אשתקד

  .בפרויקט תמר ונמכרש והקונדנסטבכמויות הגז הטבעי  4% -של כבעיקר מגידול 
 לעומת ,דולר מיליון 34.5 -ההכנסות בניכוי תמלוגים לסך של כהסתכמו  2017הרביעי של שנת  ברבעון

 . אשתקד המקבילה בתקופה דולר מיליון 34.4 -כ של סך

ללקוח עיקרי ו(, חברההכנסות ה מכלל 53%-לחברת החשמל )כהינה  2017אספקת הגז הטבעי בשנת 
 מסה"כ ההכנסות האמורות( ולמגוון לקוחות נוספים. 11%-נוסף )כ

 
 , בין היתר,כוללותה תמר פרויקטב ותפעול ניהולהוצאות בעיקר כוללת  והקונדנסטעלות הפקת הגז 

הסתכמה בשנת עלות הפקת הגז והקונדנסט  הוצאות שינוע והובלה, שכר עבודה, יעוץ, תחזוקה וביטוח.
העליה  .5% -של כ עליה, אשתקדדולר  מיליון 11.6 -דולר לעומת סך של כ מיליון 12.2 -סך של כלהדוח 

צמצום כתוצאה מ, אשר קוזזו חלקית מגידול בעלויות שכר בעלות הפקת הגז והקונדנסט נובעת בעיקר
 בפרויקט תמר.ודמי מפעיל  ,שינועועלויות הובלה 

                                                 

 
 לדוחות הכספיים השנתיים. 22להנחות הפרופורמה ראה ביאור  1
 .BCMהנתונים מתייחסים למכירות גז טבעי על ידי כל שותפי תמר, מעוגלים לעשירית  2
 ( מפרויקט תמר, מעוגלים לאלפי חביות.100%הנתונים מתייחסים למכירות קונדנסט ) 3

 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017 31.12.2016 

   
 159,850 172,334 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 24,843 27,246 בניכוי תמלוגים

 135,007 145,088 הכנסות נטו

   עלויות והוצאות

 11,638 12,234 עלות הפקת גז טבעי וקונדנסט

 16,156 16,934 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,200 1,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 28,994 30,866 הוצאותו עלויותסך  הכל 

 106,013 114,222 מפעולות רגילותרווח 

 (342) (15,859) מימון הוצאות

 131 332 מימון הכנסות

 (211) (15,527) הוצאות מימון, נטו

 105,802 98,695 רווח לפני מסים על ההכנסה

 - 10,469 מסים על ההכנסה

 105,802 88,226 רווח כולל סה"כ 

  לשנהפרופורמה רווח כולל סה"כ 

 60,180 63,537 1לרכישת הזכויות מדלק קידוחים

 BCM2 -מכירת גז ב
9.7 9.3 

 3מכירות קונדנסט באלפי חביות
455 448 
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לעומת  ,דולר מיליון 3.4 -לסך של כ ,והקונדסט הסתכמה עלות הפקת הגז 2017הרביעי של שנת  ברבעון

  .10% -של כ עלייה, אשתקד המקבילה תקופהב דולר מיליון 3.1 -סך של כ

 

 16.2 -דולר לעומת סך של כ מיליון 16.9 -סך של כלהסתכמו בשנת הדוח  הוצאות פחת אזילה והפחתות
הוצאות הפחת כוללות פחת אזילה בפרויקט תמר. הגידול נובע  .4% -של כ גידול, אשתקדדולר  מיליון

בעיקר מעלייה בכמות הגז שהופק לעומת התקופה המקבילה אשתקד עקב גידול בביקוש לגז טבעי 
 במשק הישראלי. 

דולר לעומת סך  מיליון 3.8 -של כ לסך והפחתותהוצאות פחת הסתכמו  2017הרביעי של שנת  ברבעון
 אשתקד.  המקביל ברבעוןדולר  מיליון 3.4 -של כ

 
נכללו לפי הערכת ההנהלה בגובה החלק  2017ביולי  1לתקופות שקדמו ליום הוצאות הנהלה וכלליות 

א' 2, כמתואר בביאור דלק קידוחיםהמיוחס לפרויקט תמר מתוך כלל ההוצאות ההנהלה וכלליות של 
 מיליון 1.7 -הסתכמו בשנת הדוח לסך של כהוצאות הנהלה וכלליות לדוחות הכספיים המצורפים להלן. 

 ר, הוצאות בגין שירותים מקצועייםוכוללות, בין הית אשתקד דולר מיליון 1.2 -כ דולר לעומת סך של
  .הוצאות שכרו

דולר לעומת סך  מיליון 0.7 -של כ לסךהנהלה וכלליות הסתכמו הוצאות  2017הרביעי של שנת  ברבעון
 אשתקד. המקביל ברבעון דולר מיליון 0.3 -של כ

 
מיליון  0.2 -מיליון דולר לעומת סך של כ 15.5 -הדוח לסך של כ בשנתהסתכמו  , נטוהוצאות המימון

נבעו מהוצאות ריבית בגין אגרות החוב שהונפקו  2017עיקר הוצאות המימון בשנת  דולר אשתקד.
 .2017במהלך חודש יולי 

דולר לעומת סך  מיליון 8.1 -של כסך ל , נטוהסתכמו הוצאות המימון 2017הרביעי של שנת  ברבעון
 .אגרות החוב )סדרה א'(הנפקת מ נובע הגידול. אשתקד המקביל ברבעון דולר מיליון 0.1 -הנמוך מ

 
לדוחות  'ב2מיליון דולר. כמוסבר בביאור  10.5 -לסך של כ 2017בשנת הסתכמו  מסים על ההכנסה

 As -מהחזקות תמר ודלית על ידי החברה טופלה בשיטת ה 9.25%הכספיים המצורפים להלן, רכישת 

Pooling הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה מאחר  2017ביוני  30, ולפיכך עד ליום
מסים על ההכנסה כוללת שאינה  ,דלק קידוחיםשפעילות החברה עד למועד זה התבצעה במסגרת 

 יחידות ההשתתפות בה. על מחזיקי החל החבות המס בגין רווחיש מכיווןבדוחותיה הכספיים, 
 

 ספי, נזילות ומקורות מימוןמצב כ .3
 

 מצב כספי .א
 

לעומת  2017בדצמבר  31ליום  דוח על המצב הכספיההשינויים העיקריים בסעיפי פירוט  להלן
 :2016בדצמבר  31ליום הדוח על המצב הכספי 

 

מיליון דולר לעומת  575.3 -סתכם לכה 2017בדצמבר  31 ליום הנכסים בדוח על המצב הכספיסך 
 .2016בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 408.3 -סך של כ

 
 48.1 -של  כלסך  2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  21.8 -של כ מסך עלו הנכסים השוטפים

  מהגורמים המפורטים להלן:בעיקר נבע השינוי . 2017בדצמבר  31ליום  מיליון דולר

 
. 2017בדצמבר  31 מיליון דולר ליום 28.4 -ך של כסל הסתכמו ושווי מזומנים מזומנים (1)

 לא היתה יתרת מזומנים ושווי מזומנים. 2016בדצמבר  31ליום 
 

 -סך של כ עומתל 2016 בדצמבר 31מיליון דולר ליום  15.7 -של כך סל הסתכמו לקוחות (2)
  .2017  בדצמבר 31מיליון דולר ליום  18.3

 
 -סך של כל 2016 בדצמבר 31 ליוםמיליון דולר  6.1 -של כ מסך ירדו חייבים ויתרת חובה (3)

מירידה ביתרת מפעיל בעיקר  נובעת הירידה .2017 בדצמבר 31 ליוםמיליון דולר  1.3
 ת.ותפהמש ההעסק
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 -לסך של  כ 2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום  386.5 -עלו מסך של כ הנכסים הלא שוטפים
 :. השינוי נבע בעיקר מהגורמים המפורטים להלן:2017 בדצמבר 31מיליון דולר ליום  527.3

 
לסך  2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום  384.5 -מסך של כ ירדו וגזנכסי נפט השקעות ב (1)

נובע מיליון דולר  4.4 -הקיטון בסך של כ. 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  380.1 -של כ
-מהשקעות בסך של כ ומנגד  מיליון דולר 16.9 -בסך של כ בפרוייקט תמרמהוצאות פחת 

 (.8מיליון דולר )בעיקר בקידוח תמר  12.5
 

. כמוסבר 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  134.7 -הסתכמו לסך של כ נדחים מסים (2)
הדוחות הכספיים אינם כוללים מסים על ההכנסה, ולפיכך  2017ביוני  30עד ליום לעיל, 
לא היתה יתרת מסים נדחים. נכס המס שהוכר בדוחות הכספיים  2016בדצמבר  31ליום 

 29מיוחס לפער בין עלות רכישת החזקות לצרכי מס לבין העלות הרשומה בספרים. ביום 
התקבלה מרשות המסים החלטת מיסוי בהסכם לגבי אופן הפחתת עלות  2017ביוני 

 רכישת החזקות לצרכי מס. 
 
פיקדון ר. מיליון דול 10 -לסך של כ 2017 בדצמבר 31ליום  םהסתכבשימוש פקדון מוגבל  (3)

כרית ביטחון לתשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( זה משמש כ
      .האמורות ועבד לטובת נאמן אגרות החובומש

 
לעומת מיליון דולר  38.9 -כמסתכמות לסך של  2017בדצמבר  31ליום ההתחייבויות השוטפות 

מהגורמים המפורטים  בעיקרנבע  . הגידול2016בדצמבר  31יום למיליון דולר  12.2 -סך של כ
 להלן:

 
 11.4 -בסך של כ 2017שהונפקו בחודש יולי  )סדרה א( חלויות שוטפות של אגרות חוב (1)

 .מיליון דולר
 

מיליון דולר לעומת סך  24 -הסתכמו לסך של כ 2017 בדצמבר 31ליום  זכאים ויתרות זכות (2)
. העליה נובעת בעיקר מהוצאות ריבית 2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום  12.2 -של כ

 –ומגידול ביתרת בעלי עניין  מיליון דולר 14.6 -למחזיקי אגרות החוב בסך של כלשלם 
. מאידך העלייה קוזזה בעיקר מקיטון מיליון דולר 0.5 -בסך של כ –בעיקר בגין תמלוגים 

 3.8 -של חלק החברה בהתחייבויות העסקה המשותפת בקשר עם מאגר תמר בסך של כ
 מיליון דולר.

 
 31 ליום. 2017בדצמבר  31מיליון דולר ליום  3.5 -ך של כלס הסתכמוהכנסה לשלם מסי  (3)

 .מס חבות לחברהלא היתה  2016בדצמבר 
 

מיליון דולר לעומת  639.6הסתכמו לסך של  2017 בדצמבר 31ליום  לא שוטפותהתחייבויות הה
בעיקר מיליון דולר נובע  630.4. הגידול בסך 2016בדצמבר  31מיליון דולר ליום  9.2 -סך של כ

 , ומוצגות בניכוי הוצאות הנפקה וחלויות שוטפות2017מאגרות החוב שהונפקו במהלך חודש יולי 
 מיליון דולר. 629.7 -בסך של כ

 
הון  מיליון דולר לעומת 103.1 -של כשלילי סך ל, מסתכם 2017 דצמברב 31ליום  החברההון 

מהטיפול החשבונאי  בהון נובע הקיטון. 2016 בדצמבר 31מיליון דולר ליום  386.8 חיובי בסך של
, והכרה בפרמיה ובקרן הון שלילית בסכום שלילי As Pooling -ברכישת החזקות לפי שיטת ה

מיליון דולר  32 -מיליון דולר, ומאידך גידול ביתרת העודפים בסכום של כ 523.4 -כולל של כ
 -, וגידול בהון המניות בסך של כאשר נרשמו בגין פרויקט תמר, בניכוי חלוקה לבעלים מרווחים

 .מיליון דולר 1.4
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 תזרים מזומנים .ב

 
 ,מיליון דולר 107.7 -סך של כלהדוח  בשנתפעילות שוטפת, הסתכם מתזרים המזומנים נטו, שנבע 

הקיטון . אשתקדמיליון דולר  120 -כ , שנבע מפעילות שוטפת, בסך שלנטולעומת תזרים מזומנים 
מיליון  3.1 -ומשינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות נטו בסך של כ השנה ברווחקיטון מ בעיקר נובע
 .דולר

 
 20.3 -ששימשו לפעילות השקעה, הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ , נטו,תזרימי המזומנים

מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר  8.8 -מיליון דולר, לעומת סך של כ
מיליון דולר בפיקדון מוגבל בשימוש המשמש ככרית ביטחון למחזיקי אגרות  9.9 -מהפקדה של כ
 -ירידה של כ, ומנגד מיליון דולר 8.1 -סי נפט וגז בסך של כנכהשקעה בגידול במ(, 'החוב )סדרה א

 .מיליון דולר ביתרת מפעיל העסקה המשותפת 8
 

 58.9 -ששימשו לפעילות מימון, מסתכמים בתקופת הדוח לסך של כנטו, תזרימי המזומנים, 
קות מיליון דולר )תשלום עבור רכישת החז 902 -וכללו תשלומים בסך כולל של כ מיליון דולר,
רכישה עצמית של מיליון דולר,  49.1 -חלוקה לבעלים מיליון דולר,  845.3 -לשעבר  מבעל שליטה

מיליון דולר )תמורה מהנפקת  843.1 -תקבולים בסך של כמנגד מיליון דולר(, ו 7.5 -אגרות חוב 
(. תזרימי מיליון דולר 195.2 -מיליון דולר, תמורה מהנפקת מניות, נטו  647.9 –אגרות חוב, נטו 

 מיליון דולר 111.2 -הסתכמו לכ בתקופה המקבילה אשתקדהמזומנים ששימשו לפעילות מימון 
  שימשו לחלוקה לבעלים.ו
 

 .דולר מיליון 28.4 -כ של לסךהסתכמה  2017בדצמבר  31המזומנים ושווי המזומנים ליום  יתרת
  

 :מימון .ג

 

מיליון דולר על ידי הנפקה לציבור של  658 -גייסה החברה סכום של כ 2017בחודש יולי  .1
במהלך הרבעון השלישי השלימה ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה א'(.  2,315,668,000

 חובהש"ח ערך נקוב של אגרות  26,368,000תוכנית רכישה עצמית בהיקף של החברה 
של  אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעורן דולר. מיליו 7.5 -האמורות בתמורה לכ

 20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפירעון ב 60.75% -, וצמודות )קרן וריבית( לדולר. כ4.69%
, 2028ועד לחודש פברואר  2018תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל מחודש אוגוסט 

. הריבית 2028ודש אוגוסט מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון בח 39.25% -והיתרה של כ
ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות  2018משולמת כל חצי שנה, החל מחודש פברואר 

  .אופק יציבב A1.ilהחוב דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

שימש את החברה למימון  האמורות מיליון דולר מתמורת הנפקת אגרות החוב 650סכום של 
מתואר כמהחזקות תמר ודלית מדלק קידוחים, בהתאם להסכם המכר,  9.25%רכישת 
 .דוחות הכספיים המצורפים להלןל 4בביאור 

לדוחות הכספיים המצורפים  9ראה ביאור  לגבי אגרות החוב )סדרה א'(, לפרטים נוספים
 להלן.

 
 519 -כגייסה החברה סכום של )לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי(  2018מרץ בחודש  .2

ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה  1,940,113,000 מיליון דולר על ידי הנפקה לציבור של
החליט דירקטוריון החברה על תוכנית רכישה עצמית של אגרות החוב  11.3.2018ביום '(. ב

ש"ח לדולר )קרי: מעל  3.459מליון דולר לפי שער יציג של  560 -שתונפקנה מעבר ל
, וצמודות 4.69%של  אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור . "ח ע.נ.(ש 1,937,040,000

תשלומים חצי  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפירעון ב 53.62% -)קרן וריבית( לדולר. כ
 -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018שנתיים לא שווים, החל מחודש אוגוסט 

.  הריבית משולמת כל חצי 2028מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחודש אוגוסט  46.38%
ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות החוב דורגו על  2018 אוגוסטשנה, החל מחודש 

  .אופק יציבב A1.ilידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

לדוחות הכספיים המצורפים  ב23'(, ראה ביאור בלפרטים נוספים לגבי אגרות החוב )סדרה 
 להלן.

 



6 

 

 –( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 14)ב()10בהתאם להוראות תקנה  .ד
, תאגיד אשר קיימות לו במועד פרסום הדוחות הכספיים תעודות התחייבות במחזור נדרש 1970

ד פרסום הדוחות לבחון האם התקיימו לגביו סימני אזהרה כהגדרתם באותן תקנות. במוע
סדרה א' וסדרה ב' וזאת בעקבות  –הכספיים לחברה שתי סדרות תעודות התחייבות במחזור 

סי באישורים וחלק יחמהזכויות בחזקות תמר ודלית  7.5%ה מנובל של רכישעסקה להשלמת 
הנפקת תעודות התחייבות )סדרה ממומנה בחלקה זכויות והתחייבויות בהסכמים נלווים, אשר 

ואיל ובמועד פרסום הדוחות יש להתחשב בכל תעודות ההתחייבות של החברה במחזור הב'(. 
החברה בחנה את התקיימות סימני האזהרה על פי ( 13.3.2018, אשר הונפקה ביום )כולל סדרה ב'

הזכויות שנרכשו הכוללים את , )המצורפים לדוח זה( 2017בדצמבר  31דוחות פרופורמה ליום 
מתקיימים סימני האזהרה. לעניין זה יצוין כי בחינת סימני האזהרה על פי מנובל, ומצאה כי לא 

רק את הפעילות טרם רכישת הזכויות מעלה כי מתקיים סימן הכוללים הדוחות הכספיים 
האזהרה של גירעון בהון העצמי ואולם לאור העובדה שדוחות אלה אינם משקפים את פעילות 

הבחינה הנכונה היא לפי דוחות הפרופורמה, אשר ה, , לדעת החברהחברה במועד פרסום הדוחות
 לא מתקיימים סימני האזהרה.בעקבותיהם כאמור, 

 
 

 ניהולם רכישוק וד ניחשיפה לסיכו –שני  חלק
 

 דיווח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 

 בחברההאחראי על ניהול סיכוני שוק  .1
 

לפרטים אודות  .רייקין יובל מר, החברה של הכספים"ל סמנכהינו  בחברהסיכוני שוק האחראי על ניהול  
  .על התאגיד( פרטים נוספיםבחלק ד לדוח התקופתי )א 26תקנה  , ראההחברה של הכספים"ל סמנכ

 
 

 החברה פהאור של סיכוני השוק העיקריים אליהם חשוית .2
 

 סיכון שער חליפין .א
מטבע הפעילות של  הינם בדולר של ארה"ב ולכן החברהשל  עיקר פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה

 הינו דולר ארה"ב. החברה
למועד הדוח על המצב  .דולרב יםנקובשאינם התחייבויות ו נכסיםסיכון שער חליפין נובע בעיקר מ

 עם זאת, עודף ההתחייבויות על לחברה יתרות לא מהותיות במטבעות שאינן הדולר. ,הכספי
, חושף את החברה לתנודתיות במסים על הנכסים הפיננסיים הנקובים בדולר הקיים בחברה

ההכנסה, מתוך ששינויים בשער החליפין של השקל מול הדולר ישפיע על התוצאות שלה לצרכי 
מס. קיטון בשער החליפין של השקל לעומת הדולר יביא לכן לזקיפת הכנסות מהפרשי שער לצרכי 

 החליפין כאמור, יביא לזקיפת הוצאות הפרשי שער לצרכי מס.מס וגידול בשער 
 

  והקונדנסט הטבעי הגזסיכון מחירי  .ב
מבוססים על נוסחאות מחיר  מחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר

(, לתעריף ייצור U.S CPIשונות הכוללות, בין היתר, הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי )
תעריף ייצור חשמל )להלן: "-ידי הרשות לשירותים ציבוריים-כפי שנקבע מעת לעת עלהחשמל 
", בהתאמה( ולמחיר חבית מסוג ברנט. על אף האמור לעיל, החשיפה רשות החשמל"-" והחשמל

בהסכמים למכירת גז לתנודות בתעריף ייצור החשמל ובמחיר חבית נפט מסוג ברנט  החברהשל 
היות וכל ההסכמים הצמודים  ,אלה ברף תחתון שנקבע בהסכמים דרתומגטבעי מפרויקט תמר 

". בשל כך, לירידה נוספת במחיר חבית נפט מסוג ברנט או רצפהכוללים "מחיר  ,לרכיבים כאמור
 מכח ההסכמים שהיא צד להם.  החברההשפעה מתונה על הכנסות  ,בתעריף ייצור החשמל כאמור

  

 

 החליפין שערבניהול סיכוני שוק בתחום  החברהמדיניות  .3
 

פיקדונות בנקאיים בהתאם לתנאי שטר הנאמנות של אגרות במשקיעה את עודפי הנזילות שלה  החברה
לרשות החברה פנתה לעיל  'א2כאמור בסעיף  לתנודתיות במסים על ההכנסהבנוגע לחשיפה החוב. 

)כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של בבקשה לדון עימה בנוגע לתחולת תקנות מס הכנסה המסים 
 על החברה 1986-חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסוימות וקביעת הנכסתן החייבת(, התשמ"ו

 .וזאת לצורך מדידת ההכנסה החייבת של החברה על בסיס דולרי
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 אמצעי פיקוח ומימוש המדיניות . 4

 

  בדירקטוריון החברה בענייני סיכוני שוק.לא נקבעו אירועים לגביהם יש חובה לקבל החלטה מיוחדת 
 

  מבחני רגישות . 5
 

ומיידיים  תקופתיים )דו"חות ערך ניירות לתקנות השנייה בהתאם לתיקון התשס"ז בהוראות התוספת
מבחני רגישות לשינויים בגורמי סיכון המשפיעים על השווי ההוגן של  החברהביצעה (, 1970התש"ל 

 "מכשירים רגישים".
 

 רגישות לשינויים בשע"ח דולר/שקל )באלפי דולר( מבחני
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 .2017בדצמבר  31* שער חליפין שקל/דולר יציג ליום 
 
 

 :2017בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה באלפי דולר ליום .      6
   יתרות פיננסיות 

 
בדולר או 
 בהצמדה

 לדולר
בשקלים לא 

 צמודים
יתרות שאינן 

 סה"כ פיננסיות

     רכוש
 28,439 - 441 27,998 מזומנים ושווי מזומנים 

 18,296 - - 18,296 לקוחות

 1,324 791 - 533 חייבים ויתרות חובה

 380,065 380,065 - - נכסי נפט וגזב השקעות

 134,698 134,698 - - מסים נדחים

 9,969 - - 9,969 ן מוגבל בשימושפקדו

 2,521 412 - 2,109  נכסים אחרים לזמן ארוך

 575,312 515,966 441 58,905 סה"כ רכוש

     התחייבויות

 23,992 1,635 552 21,805  זכאים ויתרות זכות

 3,543 3,543 - - מסי הכנסה לשלם

 641,042 - - 641,042 חוב אגרות

 9,871 9,871 - - ות לסילוק נכסיםהתחייב

 678,448 15,049 552 662,847 סה"כ התחייבויות

 (603,942) (111) 500,917 (103,136) 

 

  

 מכשיר רגיש

רווח/)הפסד( 
 מהשינויים

שווי 
 הוגן

רווח/)הפסד( 
 מהשינויים

%10  %5  - %5  - %10  

814.3  640.3  4673.*  2943.  1203.  

(44) מזומנים ושווי מזומנים   (22)  441 22 44 

(552) 28 55 זכות ויתרות זכאים  (28)  (55)  
(111) 6 11 סה"כ  (6)  (11)  
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 היבטי ממשל תאגידי -חלק שלישי 

 
 בנושא מתן תרומותהחברה מדיניות  .1

 .קבעה מדיניות בנושא מתן תרומות ובהתאם, לא תרמה כספים בשנת הדוח לאהחברה 
 
 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .2
 

של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית קבע כי המספר המזערי הראוי דירקטוריון החברה 
כי בהתחשב בסוג פעילותה של החברה, וכן בניסיונם העסקי העשיר  ,סבורהדירקטוריון  יעמוד על אחד.

המספר  ,של הדירקטורים )גם אלה שאינם עונים על ההגדרה של "בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"(
עליו בהתאם לדין ולמסמכי ההתאגדות של  יםד בחובות המוטלהמזערי הנ"ל מאפשר לדירקטוריון לעמו

ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם. לכל החברה בכל הנוגע לבדיקת מצבה הכספי של  ,החברה
החשבון  ירוא ניםמוזמ ,בחברהפי נוהל העבודה -יש להוסיף את העובדה כי על ,הנימוקים הנ"ל

 יםעומד םהדוחות הכספיים, לכל ישיבת דירקטוריון שבה דנים בדוחות הכספיים וה של יםהמבקר
הן  ,החברהלרשות הדירקטורים למתן כל הסבר שיידרש בקשר עם הדוחות הכספיים ומצבה הכספי של 

יש לציין כי על פי הדין, כל דירקטור  ,כמו כן והן מחוץ לישיבות. פיםמשתת םבמסגרת הישיבות שבהן ה
על חשבון  ,כך, זכאי, בנסיבות המצדיקות זאת ובתנאים הקבועים בדין, לקבל ייעוץ מקצועיהחפץ ב
  לצורך ביצוע תפקידו, לרבות ייעוץ חשבונאי ופיננסי. ,החברה

דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית  חמישההחברה נכון למועד פרסום הדוח, מכהנים בדירקטוריון 
(. לפרטים ורן אפרתי , אברהם עיניאלון כהן )דח"צ(, סיגליה חפץ גיורא ענבר )דח"צ(, )ה"ה ופיננסית

)פרטים נוספים על לפרק ד'  26, ראה תקנה של דירקטורים אלו וכישוריהם ניסיונם, השכלתם בדבר
 המצורף בהמשך.( החברה

 
 דירקטורים בלתי תלויים .3
 

למעלה מן הנדרש,  .בחברה בלתי תלוייםהדירקטורים הכולל הוראה בדבר שיעור  ואינן החברה ותקנ
 הבלתי תלוי יתדירקטורכסיווגה גב' סיגליה חפץ, כדירקטורית בחברה, ואשר ה תמונ ,25.6.2017ביום 

 .חברהידי דירקטוריון ה-על 2.8.2017אושרר ביום 
 

 חברהבגילוי בדבר המבקר הפנימי  .4

 פרטי המבקר הפנימי .א
 .מר אלון עמיתשם המבקר הפנימי:  (1)
 .1.10.2017תאריך תחילת כהונה:  (2)
 הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד: (3)

, לחוק הביקורת הפנימית 8-ו)א( 3 פיםהמבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעי
-)ב( לחוק החברות, תשנ"ט146"( ובסעיף הפנימית הביקורת חוק)להלן: " 1992-תשנ"ב

 ."(החברות חוק)להלן: " 1999
 בר באוניברסיטת תקשורתו המדינה מדעי( בBAתואר ראשון )נו בעל הפנימי הי המבקר

וציבורית במנהל ציבורי, התמחות בביקורת פנימית ( MAשני )ובעל תואר תואר  אילן
מבקר פנימי ו( CISAמבקר מערכות מידע מוסמך ). בנוסף, הינו באוניברסיטת בר אילן

 (.CIAמוסמך )
, אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית כספק החברהשל עובד  אינוהמבקר הפנימי  (4)

של ם בקשר עם אימוץ נהלי עבודה בנוסף, העניק המבקר הפנימי לחברה שירותיחיצוני. 
רווה רביד שירותי ביקורת פנימית בע"מ, בחברת מכהן כמנכ"ל המבקר הפנימי החברה. 

 .ושות' חברה בבעלות משרד רו"ח רווה רבידשהינה 
 תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.  בחברהמלא המבקר הפנימי אינו מ (5)
וכן אינו רואה בחברה או קרוב של בעל עניין  ,בחברההמבקר הפנימי אינו בעל עניין  (6)

 החשבון המבקר או מי מטעמו.
 . אליה קשור גוף של אוהחברה  של ערך בניירות מחזיק אינו הפנימי המבקר (7)
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 רך המינויד .ב
 ,1.10.2017ביום החברה מבקר הפנימי אושר על ידי דירקטוריון כאלון עמית ו של מר מינוי

המלצת ועדת הביקורת, לאחר שזו מצאה אותו בעל הכישורים המתאימים למילוי התפקיד, בין ב
הצהיר אלון עמית היתר, לאור התמחותו וניסיונו העשיר בתחום הביקורת הפנימית, ולאחר שמר 

 פי דין. -שות לשם מילוי תפקידו כמבקר פנימי עלכי הוא עומד בכל דרישות הכשירות הנדר
 

 על המבקר הפנימיהארגוני זהות הממונה  .ג
 .יו"ר הדירקטוריון, והחל ממועד זה מנכ"ל החברה 20.12.2017עד ליום 

 
 תכנית העבודה .ד

. המבקר הפנימי שנתית כחלק מתכנית רב שנתיתפי תכנית עבודה -המבקר הפנימי פועל על
המליץ על תכנית ביקורת שנתית ורב שנתית המבוססת על סקר סיכונים לקביעת יעדי הביקורת 

בחברה מתבססת על עריכת ביקורות בקשר עם תהליכים מרכזיים הפנימית. התכנית הרב שנתית 
להונאה אשר שוקללה על בסיס החשיפה  בתדירות ביקורת שנקבעה בהתאם לרמת תעדוף

 2018לשנת  דת הביקורת הפנימיתועב תוכנית זק.נסבירות לאירוע כשל ומידת הוהערכת ה
 ידי ועדת הביקורת.-אושרה על

בפני ועדת הוצגה , הנהלת החברהעם בתיאום החברה ידי המבקר הפנימי של -על ההתכנית נערכ
 . ועדת הביקורתידי -עלואושרה  ,החברההביקורת ודירקטוריון 

 
 היקף העסקה .ה

ידי המבקר הפנימי יהיו בהתאם לצרכי הביקורת הנדרשת והגדרת -שתסופקנה עלהיקף השעות 
בשירותי היקף העסקתו של המבקר הפנימי . החברה והנהלת החברה דירקטוריון, הביקורת ועדת

 . שעות 150 -בשנת הדיווח הסתכם בכהביקורת הפנימית 

פעילותה העסקית  ומורכבות גודלבהתבסס על , בין היתר, נקבע, הפנימי המבקר העסקת היקף
לעדכן את  האפשרות ,החברה, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הנהלת בידי .החברה של

 .לנסיבות בהתאם שירותי הביקורת  הפנימית היקף
 

 עריכת הביקורת .ו
הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקני הביקורת הפנימית המקובלים בארץ ובעולם, ובהתאם 

 .לחוק הביקורת הפנימית)ב( 4כקבוע בסעיף להנחיות מקצועיות בתחום הביקורת הפנימית, 
תנאים שצוינו לעיל, והעמד בכל הדרישות הפנימי כי המבקר  החברהנחה דעתו של דירקטוריון 

 .החברה שנמסרה לדירקטוריוןכפי  הפנימיעתו של המבקר וזאת בהתחשב בהוד
 

 גישה למידע .ז
, לרבות נתונים כספיים החברהבלתי מוגבלת למערכות המידע של ולמבקר הפנימי גישה מלאה 

 לחוק הביקורת הפנימית. 9פי סעיף -עלהביקורת עריכת לצורך 
 

 דין וחשבון המבקר הפנימי .ח
 בכתב. יוגשדין וחשבון המבקר הפנימי 

. לפרטים נוספים רב שנתיתהשנתית והביקורת הסיכונים ותוכנית הנכון למועד הוגש דוח סקר 
  ראו סעיף )ד( לעיל.

 
 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי .ט

, היקף אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי החברהלהערכת דירקטוריון 
החברה  שלהינם סבירים בהתחשב במבנה הארגוני, במהות פעילויותיה העסקיות החברה של 

 ובהיקפן, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית. 
 

 תגמול .י
 ,אלון עמיתמר של )החל מיום מינויו  2017בשנת  החברהבגין שירותי הביקורת הפנימית, שילמה 

התגמול הינו  ,החברה. להערכת דירקטוריון ארה"בדולר  אלפי 11 -ככולל של ך ס( 1.10.2017
 סביר ואין בו כדי להשפיע על אופן הפעלת שיקול דעתו המקצועי העצמאי.
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 שכר רואי החשבון המבקרים .5
זיו האפט,  - 2017לשנת  בחברהסכומי שכר טרחת רואי החשבון המבקרים שעות העבודה ולהלן פרוט 

 : , רואי חשבוןגבאי את קסירררואי חשבון ביחד עם קוסט פורר 
 אלפי ש"ח. 373 -שעות; כ 2,279 – בגין שרותי ביקורת, קשורים לביקורת ושירותי מס

אלפי  1,508 -שעות; כ 2,559 – )בעיקר בקשר עם הנפקת ניירות ערך של החברה( בגין שירותים אחרים
 ש"ח.

 
 
  בעניין עסקאות זניחות החברהמדיניות   .6
 

 שלים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה ולראשונה קוהחברה דירקטוריון  אימץ 2018, במרץ 20ביום 
()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות 6)א()41עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, כמשמעותה בתקנה החברה 

 "(. נוהל הזניחות)להלן: " 2010-עכספיים שנתיים(, התש"
 

 :קבע כי עסקה תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו בה כל התנאים הבאים החברה דירקטוריון
 

 היא איננה עסקה חריגה )כמשמעות המונח בחוק החברות(. .א

טרום  ,בכל עסקה העומדת לבחינת רף הזניחות, תיבחן אמת המידה הרלבנטית לעסקה הנדונה .ב
נו בשיעור של האירוע כמפורט להלן, ובמידה וכל אחת מאמות המידה הרלבנטיות לעסקה הי

  ים, תיחשב העסקה כזניחה:יהשנ , לפי הנמוך מביןארה"ב דולר 500,000סך של  או 1% -פחות מ

פי -חלקי סך הנכסים על ,היקף הנכס נשוא העסקה -ברכישה/מכירה של נכס קבוע  (1
 הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, לפי הענין.

חלקי סך המכירות השנתיות,  ,המכירות נשוא העסקההיקף  -מכירת מוצרים או שירותים  (2
מחושבות על בסיס ארבעת הרבעונים האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים 

 או מבוקרים.

חלקי סך ההוצאות  ,היקף ההוצאות נשוא העסקה -רכישת מוצרים או שירותים  (3
רבעת הרבעונים כשהן מחושבות על בסיס א ,התפעוליות השנתיות הרלבנטיות לעסקה

 האחרונים שפורסמו לגביהם דוחות כספיים סקורים או מבוקרים.

פי -חלקי סך ההתחייבויות על ,ההתחייבות נשוא העסקה -קבלת התחייבות כספית  (4
 הדוחות הכספיים האחרונים הסקורים או המבוקרים, לפי הענין.

 הביטוחי הניתן. תיבחן הפרמיה כסכום העסקה, להבדיל מהיקף הכיסוי -עסקאות ביטוח  (5

 

, כל אמות המידה הנ"ל אינן רלבנטיות דירקטוריון החברהבמקרים בהם, לפי שיקול דעת  .ג
אמת מידה אחרת ובלבד שהיקף העסקה לא יעלה על הדירקטוריון לעסקה הנדונה, יקבע 

 הכללים שנקבעו לעיל. 
 

 העסקה הינה זניחה גם מבחינה איכותית.  .ד
 

אמורה להתרחש בעתיד יש לבחון, בין היתר, את מידת בבחינת זניחותה של עסקה אשר  .ה
 הסבירות להתממשותה.

 

תוך צירוף כלל העסקאות  ,לצורך הדוח התקופתי תיבחן זניחותה של עסקה על בסיס שנתי .ו
 מאותו סוג שנעשו עם בעל העניין בשנת הדוח.

 

בסיס שנתי  תיבחן זניחות העסקה על ,בעסקאות רב שנתיות )לדוגמא השכרת נכס למספר שנים( .ז
 )היינו בדוגמא דלעיל ייבחנו דמי השכירות השנתיים(.

 

תיבחנה באופן  ,כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של עסקאות שלובות או מותנות .ח
יה, ימצרפי. עסקאות שנעשות בתדירות גבוהה במהלך השנה ובסמיכות זמנים אחת לשנ

 תיחשבנה כעסקאות שלובות.
 

שיקול דעת  דירקטוריון החברהבמקרים בהם תתעוררנה שאלות לגבי יישום הקריטריונים דלעיל, יפעיל 
 וים המנחים דלעיל.וויבחן את זניחות העסקה על בסיס תכלית תקנות הדיווח והכללים והק
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  פנימית אכיפה תוכנית .7
 

בכוונת . והחברות ניירות הערךאימצה תוכנית אכיפה פנימית בתחום נכון למועד הדוח, החברה טרם 
 .2018החברה לאמץ תוכנית כאמור במהלך שנת 

 

 
 

 תוכנית רכישה – רביעיחלק 
 

ידי הדירקטוריון -לתוכניות רכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה א'( ושל אגרות חוב )סדרה ב'( שאומצו על
)מס' אסמכתא  13.3.2018ודוח מיידי מיום  (2017-01-061543)מס' אסמכתא  17.7.2017דוח מיידי מיום ראו 

(, בהתאמה, שהמידע המופיע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה. עד למועד הדוח השלימה 2018-01-019917
החברה את ביצוע תוכניות הרכישה של אגרות החוב )סדרה א'( ושל אגרות החוב )סדרה ב'( במלואן כמפורט 

-2017-01)מס' אסמכתא  26.7.2017(, 2017-01-064543אסמכתא )מס'  26.7.2017בדוחות מיידיים מיום 

 ( 2017-01-084813)מס' אסמכתא 21.8.2017(, מיום 2017-01-065281)מס' אסמכתא  27.7.2017(, 064789
, שהמידע המופיע בהם מובא (2018-01-021123 -, ו2018-01-021120אסמכתא )מס'  18.3.2018מיום ו

 בזאת על דרך ההפניה.
 

 
 החברהגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  – חמישיק חל

 

 
 הדוח על המצב הכספיאירועים לאחר תאריך  .1

 
 .בהמשך המצורפים הכספיים לדוחות 23ביאור  ראה

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .2
 

 .בהמשך המצורפים הכספיים לדוחות 'ד2ביאור  ראה
 
 
עד  החברה )באלפי ש"ח(ידי -פרטים בדבר אגרות חוב שהונפקו על – שישיחלק 

 למועד אישור הדוחות הכספיים
 
 

 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 כן כן האם הסדרה מהותית 

 1,940,113 2,315,668 ערך נקוב במועד ההנפקה

 13.3.2018 9.7.2017 מועד ההנפקה

 - 2,289,300 31/12/2017ערך נקוב ליום 

ערך נקוב צמוד ליום 

31/12/2017 

2,253,550 - 

ערך בספרי החברה ליום 

31/12/2017 

2,222,493 - 

 - 2,297,770 31/12/2017שווי בורסה ליום 

סכום הריבית שנצברה נכון 

 31/12/2017ליום 

50,674 - 

 4.69% 4.69% שיעור הריבית הקבועה לשנה

 לדוח זה 'בנספח ראה  לדוח זה נספח א'ראה  מועדי תשלום הקרן

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים מועדי תשלום הריבית

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 

 28 ביום, תשלומים חצי שנתיים

של כל באוגוסט  30וביום בפברואר 
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018בפברואר  28מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

החל  2028ועד  2018אחת מהשנים 

ועד ליום  2018באוגוסט  30מיום 

 (כולל) 2028באוגוסט  30

בסיס הצמדה, שער הבסיס  

 )קרן וריבית(

צמוד לדולר ארה"ב; השער היסודי 

 ש"ח/דולר. 3.522 –

צמוד לדולר ארה"ב; השער 

 ש"ח/דולר. 3.459 –היסודי 

 אין אין זכות המרה

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  • זכות לפרעון מוקדם

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

א' להודעה המשלימה 

)מס'  6.7.2017ביום שפורסמה 

( 2017-01-057724אסמכתא 

 "(.סדרה א הנאמנותשטר )"

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

ל אגרות מוקדם ש פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .סדרה א הנאמנות

לפדיון מוקדם של אגרות החוב  •

 9.1ביוזמת הבורסה ראו סעיף 

צורף כנספח לשטר הנאמנות ש

יום א' לדוח הצעת המדף מ

)מס' אסמכתא  12.3.2018

שטר ( )"2018-01-019125

 "(.בסדרה  הנאמנות

לזכות פדיון מוקדם, מלא או  •

 ביוזמתחלקי, של אגרות החוב 

לשטר  9.2החברה ראו סעיף 

 .בסדרה  הנאמנות

מוקדם של אגרות  פדיוןלחובת  •

לשטר  9.3החוב ראו סעיף 

 .בסדרה  הנאמנות

 אין אין ערבות לתשלום ההתחייבות

שטראוס לזר, חברה לנאמנות  שם הנאמן

 ( בע"מ1992)

לנאמנות שטראוס לזר, חברה 

 ( בע"מ1992)

 רו"ח ועו"ד אורי לזר רו"ח ועו"ד אורי לזר שם האחראי בחברת הנאמנות

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה  כתובת הנאמן ודוא"ל

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

, תל אביב, 17רחוב יצחק שדה 

 ;677775מגדל ניפ, 

ori@slcpa.co.il 

את אגרות  שם החברה המדרגת

 בהחו

 מידרוג בע"מ מידרוג בע"מ

 A1.il A1.il דירוג למועד ההנפקה

דירוגים ממועד ההנפקה ודירוג 

 4למועד הדוח

A1.il  A1.il 

 31/12/2017האם עד ליום 

ובמהלך שנת הדיווח, עמדה 

החברה בכל התנאים 

וההתחייבויות לפי שטר 

 - כן

                                                 

 
ולאגרות החוב  12.3.2018 -ו 20.2.2018, 12.7.2017, 5.7.2017, 2.7.2017, 25.6.2017בתאריכים לאגרות החוב )סדרה א'( ניתן דירוג  4

-2018)מס' אסמכתא  12.3.2018. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 12.3.2018 -ו 20.2.2018)סדרה ב'( ניתן לדירוג בתאריכים 

 ניה.(, אשר המידע המופיע בו נכלל בזאת על דרך ההפ01-019119
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 הנאמנות סדרה א

האם התקיימו תנאים 

המקימים עילה להעמדת אגרות 

או למימוש החוב לפרעון מיידי 

בטוחות שניתנו להבטחת 

 התשלום למחזיקי אגרות החוב

 לא לא

לשעבודים שניתנו להבטחת  • שעבודים להבטחת אגרות החוב

 5.8.1אגרות החוב ראו סעיף 

, אשר סדרה א לשטר הנאמנות

המידע המופיע בו נכלל בזאת 

  .דרך ההפניהעל 

כל  31/12/2017נכון ליום  •

השעבודים האמורים בסעיף 

לשטר הנאמנות נרשמו  5.8.1

פי כל דין -והינם תקפים על

ומסמכי ההתאגדות של 

 החברה. 

העברה ושעבוד למגבלות בדבר  •

 5.9של נכסי החברה ראו סעיף 

סדרה א, אשר  לשטר הנאמנות

המידע המופיע בו נכלל בזאת 

 .על דרך ההפניה

לפרטים בדבר זכות החברה  •

להנפיק אגרות חוב )סדרה א'( 

נוספות בדרך של הרחבת סדרה, 

וזכותה להנפיק אגרות חוב 

מסדרות אחרות וחוב נוסף 

אחר, בכפוף לתנאים מסוימים, 

 לשטר הנאמנות 2.2ראו בסעיף 

סדרה א, אשר המידע המופיע 

 .בו נכלל בזאת על דרך ההפניה

לשעבודים שניתנו להבטחת  •

 5.8.1אגרות החוב ראו סעיף 

ב, אשר סדרה  לשטר הנאמנות

המידע המופיע בו נכלל בזאת 

  .על דרך ההפניה

למועד אישור הדוחות נכון  •

כל השעבודים הכספיים 

לשטר  5.8.1האמורים בסעיף 

הנאמנות נרשמו והינם תקפים 

פי כל דין ומסמכי -על

 ההתאגדות של החברה. 

העברה ושעבוד למגבלות בדבר  •

 5.9נכסי החברה ראו סעיף  של

סדרה ב, אשר  לשטר הנאמנות

המידע המופיע בו נכלל בזאת 

 .על דרך ההפניה

לפרטים בדבר זכות החברה  •

'( בלהנפיק אגרות חוב )סדרה 

נוספות בדרך של הרחבת 

סדרה, וזכותה להנפיק אגרות 

חוב מסדרות אחרות וחוב נוסף 

אחר, בכפוף לתנאים מסוימים, 

 לשטר הנאמנות 2.2ראו בסעיף 

סדרה ב, אשר המידע המופיע 

 .בו נכלל בזאת על דרך ההפניה

)כולל זכויות מיעוט( הון עצמי  • אמות מידה פיננסיות 

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

 לשטר הנאמנות 5.10.1בסעיף 

 31/12/2017נכון ליום ( סדרה א

 .5דולר מיליון 606 -

עצמי )כולל זכויות מיעוט(  הון •

 ובתוספתקרן הון  נטרולב

 לזכויות הנחותות הלוואות

)כמפורט  החוב אגרות מחזיקי

 לשטר הנאמנות 5.10.1בסעיף 

 לראשונה ייבחן –( סדרה ב

 .31.3.20188 ליום

                                                 

 
 מיליון דולר. 250 -לא יפחת מההון העצמי האמור סדרה א פי תנאי שטר הנאמנות -על 5
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 סדרה ב' סדרה א' פרטים

 החוב הצפוי לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

 לשטר הנאמנות 5.10.2בסעיף 

 12)לתקופה של ( סדרה א

 באפריל 1החודשים החל מיום 

 .1.456הינו  - (2018

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 לשטר הנאמנות 5.10.3בסעיף 

 31/12/2017נכון ליום  (סדרה א

 .7מיליון דולר 490הינו  -

החוב הצפוי  לשירותיחס כיסוי  •

לתקופת הבדיקה )כהגדרתו 

לשטר הנאמנות(  5.10.2בסעיף 

החודשים החל  12)לתקופה של 

הינו  -( 2018 באפריל 1מיום 

1.459. 

)כהגדרתו  כלכלי עצמי הון •

 לשטר הנאמנות( 5.10.3בסעיף 

 ייבחן - 31/12/2017נכון ליום 

 .31.3.201810 ליום לראשונה

 
 

 
 נוסף  מידע

 
 

 ותרומתם המסורה עבודתם על, כולו העובדים וצוותהחברה  להנהלת הוקרתו את מביעהחברה  דירקטוריון
  .החברה עסקי לקידום המשמעותית

 
 

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ליעמי ויסמן יוסי אבו

 "למנכ יו"ר הדירקטוריון

 
 
 

                                                                                                                                                                                                        בע"מ תמר פטרוליום
  

                                                                                                                                                              

 
 מיליון דולר. 350 -לא יפחת מההון העצמי האמור  בסדרה פי תנאי שטר הנאמנות -על 8
 .1.05 -סדרה א היחס האמור לא יפחת מפי תנאי שטר הנאמנות -על 6
 במשך שני רבעונים עוקבים. מיליון דולר 250 -הכלכלי האמור לא יפחת מההון העצמי סדרה א פי תנאי שטר הנאמנות -על 7
 .1.05 -היחס האמור לא יפחת מ בסדרה פי תנאי שטר הנאמנות -על 9

 במשך שני רבעונים עוקבים. מיליון דולר 350 -הכלכלי האמור לא יפחת מההון העצמי  בסדרה פי תנאי שטר הנאמנות -על 10
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 'א נספח
 '(א)סדרה  החוב אגרות של סילוקין לוח

 
  פרעוןמועד 

 
שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 1.932% 
28/02/2019 3.954% 
30/08/2019 3.992% 
28/02/2020 4.130% 
30/08/2020 3.940% 
28/02/2021 4.053% 
30/08/2021 3.019% 
28/02/2022 3.142% 
30/08/2022 2.018% 
28/02/2023 2.111% 
30/08/2023 2.532% 
28/02/2024 2.636% 
30/08/2024 2.432% 
28/02/2025 2.520% 
30/08/2025 2.828% 
28/02/2026 2.944% 
30/08/2026 2.984% 
28/02/2027 3.106% 
30/08/2027 3.175% 
28/02/2028 3.304% 
30/08/2028 39.248% 

 100.00% סה"כ
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 'בנספח 

 '(בלוח סילוקין של אגרות החוב )סדרה 
 

  מועד פרעון
 

שיעור 
  קרן נפרע

30/08/2018 3.256% 
28/02/2019 4.609% 
30/08/2019 4.349% 
28/02/2020 4.513% 
30/08/2020 2.845% 
28/02/2021 1.611% 
30/08/2021 4.328% 
28/02/2022 1.289% 
30/08/2022 3.040% 
28/02/2023 2.692% 
30/08/2023 2.389% 
28/02/2024 2.167% 
30/08/2024 2.502% 
28/02/2025 2.410% 
30/08/2025 2.473% 
28/02/2026 1.998% 
30/08/2026 1.901% 
28/02/2027 1.651% 
30/08/2027 1.834% 
28/02/2028 1.764% 
30/08/2028 46.379% 

 100.00% סה"כ
 



 
 

 

 תמר פטרוליום בע"מ
 

 

 'גפרק 
 

 דוחות כספיים
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 תמר פטרוליום בע"מ

 

 2017 בדצמבר 31ליום  כספייםדוחות 

 באלפי דולר של ארה"ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 

 

 

 

 

 
 בע"מ תמר פטרוליום

 2017 בדצמבר 31ליום  כספייםדוחות 

 באלפי דולר של ארה"ב

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 

 

 עמוד 

 2-3 יםהחשבון המבקר ירוא ותדוח

 4 הכספי על המצב ותדוח

 5 הכולל הרווחדוחות על 

 6 דוחות על השינויים בהון )גירעון בהון(

 7 דוחות על תזרימי המזומנים

 8-63  הכספיים ביאורים לדוחות 
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 המבקרים לבעלי המניות של תמר פטרוליום בע"מרואי החשבון וח ד

 

בדצמבר  31ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "החברה"( לימים 

ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה , השינויים בהון ואת הדוחות על הרווח הכולל 2016-ו 2017

 .. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה2017בדצמבר  31ביום  שהסתיימה

 אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-חשבון(, התשל"ג פעולתו של רואה

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

ונאות שיושמו ושל ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשב

האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

 הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

ספי של החברה לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכ

אחת משלוש לכל ותזרימי המזומנים שלה  , השינויים בהון, את תוצאות פעולותיה2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

הוראות תקנות ( וIFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2017בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

  .2010 –ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 

 

 זיו האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 

 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 

 

 2018 במרץ 20תל אביב, 
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 של תמר פטרוליום בע"מהמבקרים לבעלי המניות רואי החשבון וח ד

 

של תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "החברה"( הכולל את הדוחות פרופורמה על הרווח  22ביקרנו את המוצג בביאור 

. המידע כספי פרופורמה האמור הינו 2017בדצמבר  31הכולל לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

תנו היא לחוות דיעה על המידע כספי  פרופורמה האמור באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריו

 בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

רה . על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במט1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע כספי פרופורמה האמור הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 

מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבמידע כספי פרופורמה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

וההנהלה של החברה וכן הערכת  החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון

 נאותות ההצגה במידע כספי פרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 הנ"ל משקף באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות פעולותיה פרופורמה של 22לדעתנו, המוצג בביאור 

א לתקנות 9בהתאם להוראות תקנה  2017בדצמבר  31החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 לדוחות הכספיים.  22ובכפוף להנחות המפורטות בביאור  1970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

 

 

 זיו האפט  קסירראת גבאי קוסט פורר 

 רואי חשבון  רואי חשבון

 

 

 

 2018במרץ  20תל אביב, 

 

 

 

 

 

 



 

 - 4 - 

  בע"מ תמר פטרוליום

 *על המצב הכספי )באלפי דולר( ותדוח

 31.12.2016 31.12.2017 ביאור 
    נכסים:

    נכסים שוטפים:
 -  28,439  א20 מזומנים ושווי םימזומנ

 15,692  18,296  (2ה)20 לקוחות

 6,134  1,324  5 חובה ויתרות חייבים
    

   48,059  21,826 
    

    נכסים לא שוטפים:
 384,488  380,065  6 השקעות בנכסי נפט וגז

 -  134,698  ב19 מסים נדחים
 -  9,969  א20 מוגבל בשימוש פקדון

 1,968  2,521  7 ארוך לזמן אחרים נכסים
    

   527,253  386,456 
    

   575,312  408,282 
    )גירעון בהון(:התחייבויות והון 

    התחייבויות שוטפות:
 -  11,351  9 חוב אגרות של שוטפות חלויות

 12,229 23,992 8 זכאים ויתרות זכות

 -  3,543   מסי הכנסה לשלם
    

   38,886  12,229 
    

    
    התחייבויות לא שוטפות:

 -  629,691  9 שוטפות חלויות בניכוי, חוב אגרות

 9,228  9,871  10 לסילוק נכסיםהתחייבות 
    

   639,562  9,228 
    

 21,457 678,448   התחייבויות  סך
    

    
   13 (:בהון)גירעון  הון

 **  1,399   מניות רגילות  הון
 386,825  570,648   מניות על פרמיה

 -  32,023   עודפים יתרת
    

   604,070  386,825 
 -  (707,206)  הון קרן

    
  (103,136)  386,825 

    
   575,312  408,282 

    
 

ראה  -( 2017ביולי  1באשר לבסיס ההצגה של הנתונים המתייחסים לתקופה שקדמה לתחילת פעילות החברה ) *   

 .2ביאור 

 .דולר מאלף פחות   ** 

 
 .כספייםההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 

 
    2018 במרץ 20

 ותתאריך אישור הדוח
 ים הכספי

 יוסי אבו
 יושב ראש הדירקטוריון

 ליעמי ויסמן 
 מנכ"ל

 יובל רייקין
 סמנכ"ל כספים
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  בע"מ תמר פטרוליום

 *דולר()באלפי הכולל  הרווחדוחות על 

 

 ביום שהסתיימה לשנה  
 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 ביאור 
     
     

 146,142  159,850  172,334  14 וקונדנסטממכירת גז  הכנסות

 22,935  24,843  27,246  15 תמלוגים בניכוי
     

 123,207  135,007  145,088   נטו הכנסות
     

     

     והוצאות עלויות

 12,249  11,638  12,234  16 וקונדנסטהפקת גז טבעי  עלות

 14,190  16,156  16,934  6 והפחתות אזילה, פחת הוצאות

 1,200  1,200  1,698  17 וכלליות הנהלה הוצאות
     

 27,639  28,994  30,866   עלויות והוצאות הכל - סך
     

     

 95,568  106,013  114,222   רגילות מפעולות רווח
     

     

 (580) (342) (15,859) 18ב,2 מימון הוצאות

 10  131  332  18 מימון הכנסות
     

 (570) (211) (15,527)  נטו, מימון הוצאות
     

 94,998  105,802  98,695   ההכנסה על מסים לפני רווח

 -  -  (10,469) 19ב,2 ההכנסה על מסים

 94,998  105,802  88,226   רווח כולל "כ סה

 1.90 2.12  1.76   )בדולר( למניה ומדולל בסיס רווח

 50,000,000  50,000,000 50,000,000 (4א)2 לצורך החישוב הנ"ל  המשוקללהמניות  מספר
 

 

( ומידע 2017ביולי  1באשר לבסיס ההצגה של הנתונים המתייחסים לתקופות שקדמו לתחילת פעילות החברה ) *   

 .22-ו 2ראה ביאורים  -פרופורמה 

 

 

 

 

 

 

 .כספייםההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 בע"מ תמר פטרוליום

 *)באלפי דולר()גירעון בהון(  השינויים בהוןדוחות על 
 

 

 סך הכל
יתרת 
 קרן הון עודפים

פרמיה על 
 מניות

מניות הון 
  רגילות

      
 2015בינואר  1ליום  ** 372,503 -  -  372,503 

 :2015שינויים בשנת      

 רווח כוללסה"כ  -  -  -  94,998  94,998 

       השקעות בעלים )חלוקה לבעלים( -  19,671 -  (94,998) (75,327)
 2015בדצמבר  31יתרה ליום  **   392,174  -  -  392,174 

      
      

 :2016בשנת  שינויים     

 רווח כוללסה"כ  -  -  -  105,802  105,802 

       חלוקה לבעלים -  (5,349) -  (105,802) (111,151)
 2016 בדצמבר 31יתרה ליום  **  386,825  -  -  386,825 

      
      

 :2017שינויים בשנת      

 רווח כוללסה"כ  -  -  -  88,226  88,226 

 השקעות בעלים )חלוקה לבעלים( -  7,112  -  (56,203) (49,091)

(724,256)  - (707,206) (17,050)  - 
 עסקה עם בעל שליטה לשעבר, 

 א'2ראה ביאור 

       הנפקת מניות 1,399  193,761  -  -  195,160 
 2017 דצמברב 31יתרה ליום  1,399  570,648  (707,206) 32,023  (103,136)

      
 

 

ראה  -( 2017ביולי  1באשר לבסיס ההצגה של הנתונים המתייחסים לתקופה שקדמה לתחילת פעילות החברה ) *   

 .2ביאור 

 .דולר מאלף פחות **
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 תמר פטרוליום בע"מ 

 דוח על תזרימי המזומנים )באלפי דולר(*
 לשנה שהסתיימה ביום 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    פעילות שוטפת: -תזרימי מזומנים 

 94,998  105,802  88,226  רווח נקי

    להציג את תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת:התאמות הדרושות 

 14,190  16,156  16,934  פחת, אזילה והפחתות

 -  -  6,937  מסים על ההכנסה

 181  197  849  נטו, מימון הוצאות

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 219  (2,696) (20,844) ירידה )עליה( בלקוחות

 (110) 50  (2,307) ויתרות חובהירידה )עליה( בחייבים 

 (807) 483  17,877  עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 108,671  119,992  107,672  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת

    פעילות השקעה: -תזרימי מזומנים 

 -  -  (9,940) הפקדה בפקדונות מוגבלים בשימוש

 (17,263) (10,383) (18,507) השקעות בנכסי נפט וגז

 (445) -  (1,666) השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך

 (1,511) 1,543  9,545 ירידה )עליה( בגין יתרת מפעיל העסקה המשותפת

 -  -  109 ריבית שהתקבלה

 -  -  130 תקבולים בקשר עם נכסים אחרים לזמן ארוך

 (19,219) (8,840) (20,329) מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה

    :פעילות מימון -תזרימי מזומנים 

 -  -  (845,299) ד4תשלום לבעל שליטה לשעבר בגין הסכם המכר, ראה ביאור 

 -  -  647,955  תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו

 -  -  195,160  תמורה מהנפקת מניות, נטו

 -  -  (7,523) רכישה עצמית של אגרות חוב

 -  -  34,000 ה 4קבלת אשראי לזמן קצר מבעל שליטה לשעבר, ראה ביאור 

 -  -  (34,000) פירעון אשראי לזמן קצר מבעל שליטה לשעבר 

 (14,125) -  -  תשלומים בגין חכירת נכסי נפט וגז

 (75,327) (111,152) (49,091) חלוקה לבעלים

 -  -  (106) ריבית ששולמה

 (89,452) (111,152) (58,904) ששימשו לפעילות מימוןמזומנים נטו, 

 -  -  28,439  עליה במזומנים ושווי מזומנים

 -  -  - יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 -  -  28,439  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה תיתר

     פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים -נספח א' 

 2,548  5,141  485 השקעות בנכסי נפט וגז כנגד זכאים ויתרות זכות 

 -  1,615  - השקעה בנכסים אחרים לזמן ארוך כנגד זכאים ויתרות זכות

 2,385  635  197 התחייבות בגין סילוק נכסים כנגד נכסי נפט וגז

    מידע נוסף על תזרימי המזומנים -נספח ב' 

 -  -  3,530  מסי הכנסה ששולמו

 1,497  -  106 ריבית ששולמה
 .2ביאור  ראה -( 2017ביולי  1*   באשר לבסיס ההצגה של הנתונים המתייחסים לתקופה שקדמה לתחילת פעילות החברה )

 .כספייםההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
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 :כללי - 1יאור ב

תחת שמה הקודם כריש תנין ניהול  2015בנובמבר,  4( התאגדה ביום "החברה)להלן: "תמר פטרוליום בע"מ  .א

 בע"מ.

החברה לא היתה פעילה, והיתה  להלן( 4התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר )ראה ביאור למועד עד 

  (."דלק קידוחים"או  "השותפות"של דלק קידוחים שותפות מוגבלת )להלן:  מלאה ובשליטה בבעלות

 I/12חזקות ב( 100%)מתוך  9.25%זכויות השתתפות בשיעור של בחברה ההחזיקה  2017בדצמבר  31ליום 

לרבות , "(המשותפת העסקה" ו/או "ודלית תמר חזקות" או "החזקותו"דלית" )להלן ביחד: " I/13 -ו "תמר"

והזכויות בגינן הועברו החזקות האמורות  ;להלן( 4ביאור ההסכמים הקשורים בפעילותן )ראה הגדרת הממכר ב

עם התקיימות התנאים המתלים בהסכם המכר, ב' להלן( ו סעיף לחברה לאחר השלמת הנפקה לציבור )ראה

כי החברה תבצע אך ורק  ,נקבע בתקנון החברה .2017ביולי  1וזאת למפרע מיום  החברה החלה את פעילותהו

באשר לרכישת  תמר ודלית. חזקותבקשר עם של נפט וגז והולכה לשווקי היעד הפקה  ,פעולות חיפוש, פיתוח

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ראה סעיף ד' להלן. 7.5%זכויות נוספות בחזקות בשיעור של 

 , הרצליה.11כתובת המשרד הראשי של החברה הינה רחוב גלגלי הפלדה 

גרות חוב )סדרה א'( ומניות לציבור , גייסה החברה מקורות כספיים בדרך של הנפקת א2017במהלך חודש יולי  .ב

בחזקות תמר ודלית השתתפות ה(, אשר שימשו כחלק מהתמורה לרכישה של זכויות להלן 13-ו 9 ביאורים)ראה 

להלן. לאחר השלמת  4מדלק קידוחים וזאת, על פי תנאי הסכם המכר שנחתם בין הצדדים כמתואר בביאור 

בזכויות בהון )באשר לזכויות ההצבעה של  40% -הנפקת המניות, ירדו החזקותיה של דלק קידוחים בחברה ל

להלן(. המסחר במניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל  13, ראה ביאור שנותרו בידי דלק קידוחיםמניות ה

 .  2017ביולי  24( החל ביום "הבורסה"אביב בע"מ )להלן: 

"( פרויקט תמרהמופק ממאגר תמר שבשטח חזקת תמר )להלן: " וקונדנסט החברה עוסקת במכירה של גז טבעי .ג

ליצרני  ,, ללקוחות תעשייתים"(חברת החשמללחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "ללקוחות שונים ובעיקר 

בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט תמר ובבחינת , ים וכן לחברות שיווק של גז טבעיחשמל פרטי

 הפוטנציאל הגיאולוגי במטרות העמוקות שבשטח חזקת תמר.

)ראה ביאור ידי חברת החשמל -ממכירת גז מושפעות בעיקר מהיקף הצריכה של גז טבעי על החברה הכנסות 

 .להלן( 'ג11

 Noble Energy רכשה החברה מחברת לאחר תאריך הדוחות על המצב הכספי() 2018מרץ בחודש  .ד

Mediterranean Ltd ("זכויות השתתפות נוספות בחזקות בשיעור של להלן: "נובל" או "המפעילה )7.5% ,

מזומן שגוייס לתמורה בו מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 43.5%בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 

א וביאור 23לפרטים נוספים ראה ביאור  מיליון דולר. 560במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ב( בערך נקוב של 

 להלן.  ב23
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 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים: - 2ביאור 

א' 1אשר מהווה עסקה עם בעל שליטה כאמור בביאור ,  קידוחיםדלק מתמר ודלית בחזקות רכישת הזכויות  .א

טופלה על ידי החברה בדוחות  , ובהתאם לכךIFRS3ולה של חאינה מהווה צירוף עסקים במסגרת הת ,לעיל

על מנת לשקף  שלה, ערכה החברה את הדוחות הכספיים לשיטה זו בהתאם . As Pooling -הבשיטת הכספיים 

תוך ביצוע ההתאמות  , ,2015 בינואר 1 ביום הושלמהכאילו חזקות ההשתתפות בבהם את רכישת זכויות 

 שלהלן:

 מהפרשים נובעיםה וההתחייבויות בנכסים חלק לקחה לא החברה, 2017ביולי  1במועדים שקדמו ליום  (1

 העסקה שותפי הסכמת מאי הנובעשלישיים  ולצדדים למדינה התמלוגים בשיעורהפרשים  הבאים:

 למספר תמר שותפי בין הסכמות מאיהפרשים הנובעים   ;(1ח11 ביאור ראה) האנרגיה משרד עם המשותפת

 .החשמל ייצור לתעריף הצמוד הגז מחיר עם בקשר לקוחות

 החלק בגובה ההנהלה הערכת לפי נכללו 2017ביולי  1לתקופות שקדמו ליום  הנהלה וכלליות הוצאות (2

 . השותפות של וכלליות ההנהלה ההוצאות כלל מתוך תמר לפרויקט המיוחס

יתרת ההון של הפעילות המועברת סווגה בדוח על השינויים בהון במסגרת הפרמיה על המניות. חלוקות  (3

  שבוצעו לבעלים לפני מועד העברת החזקות נזקפו בדוח על השינויים בהון לפרמיה ולעודפים.

מניות. הנפקת  49,990,000להלן, במועד השלמת עסקת הרכישה הנפיקה החברה  ב13כאמור בביאור  (4

בחישוב הרווח למניה עבור כל הובאה בחשבון בדרך של תיאום למפרע של כמות המניות המניות כאמור 

 .2015בינואר  1ביום כאילו הונפקו  אלהבדוחות כספיים התקופות המוצגות 

, אינם נותנים ביטוי 2017 ביולי 1-ל שקדמו לתקופות המתייחסיםו המוצגים בדוחות כספיים אלה הנתונים .ב

'( לצורך ביצוע הרכישה של א)סדרה  החוב אגרות מהנפקת כתוצאה החברה עללהוצאות המימון החלות 

יולי  חודשב החברה החלה לזקוף הוצאות מימון בקשר עם אגרות החוב האמורות ממועד הנפקתן) החזקות

התבצעה במסגרת השותפות  בתקופות אלו חזקותה שלפעילות ה) מיסים על ההכנסה, ואינם כוללים (2017

על  יםחבות המס בגין רווחי השותפות חלש כיווןכוללת מסים על ההכנסה בדוחותיה הכספיים, משאינה 

הוצאות ו החוב אגרות בגין מימון הוצאותבהן נזקפו  ,. דוחות פרופורמה על הרווח הכולל(המחזיקים בשותפות

 להלן. 22נכללים בביאור  , 2017 ביולי 1תקופות שקדמו ליום המיסים על ההכנסה גם עבור 

ל ספרי חשבונות, מסמכים ונתונים חשבונאיים שהומצאו עמבוססים  אלההכספיים בדוחות כספיים  הנתונים .ג

למשתתפים צאו לחברה על ידי דלק קידוחים )בהתייחס לתקופה שלפני תחילת פעילות החברה( ואלו שהומ

 .נובל על ידיבעסקה המשותפת הישראליים 

 : הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותייםשיקולי דעת ו .ד

 החברה מהנהלת, דורשת (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  החברההדוחות הכספיים של  עריכת

לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. אומדנים אלו מצריכים 

 וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות הכספיים. לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי 

המשמשים בהכנת הדוחות  המהותייםאומדנים החשבונאיים ב בהסתייעות המפתח הנחות של תיאורלהלן 

רועים להניח הנחות באשר לנסיבות ואי החברה, אשר בעת גיבושם נדרשה הנהלת החברההכספיים של 

על עובדות  החברההכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

לכל אומדן. התוצאות בפועל עשויות  שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות

 . החברה תלהיות שונות מאומדני הנהל
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 בסיס העריכה של הדוחות הכספיים )המשך(: - 2ביאור 

 : )המשך( הנחות מפתח בהסתייעות באומדנים מהותייםד.    שיקולי דעת ו

אומדן עתודות הגז משמש בקביעת שיעור הפחתת הנכסים המפיקים אשר משמשים את  - אומדן עתודות הגז

הפעילות במהלך התקופה המדווחת. הפחתת השקעות הקשורות לגילוי והפקה של עתודות גז מוכחות, נעשית 

 .ד1ח3בביאור  כאמור בהתאם לשיטת האזילה

מידי שנה על פי חוות דעת של מומחים כמות הגז המוערכת במאגרים המוכחים בתקופה המדווחת נקבעת 

 חיצוניים להערכת עתודות של מאגרי נפט וגז. 

הערכה של עתודות הגז המוכחות הינו תהליך סובייקטיבי והערכות של מומחים שונים עשויות לעיתים להיות 

 גזבהערכת רזרבות השונות באופן מהותי. לאור המהותיות של הוצאות ההפחתה יכולה להיות לשינויים 

 .החברההשפעה מהותית על תוצאות פעולותיה ומצבה הכספי של 

על חוות  חברה, הסתמכה ההנוגעות לפעילות שהועברה לחברהבהערכות סיכויי תביעות משפטיות  -תביעות 

דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, 

בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה 

 .יא11 -ו ו4 יםביאור גם ראהלעניין זה, מהערכות אלה. להיות שונות 

מכירה בנכסי מיסים נדחים ובהתחייבויות מיסים נדחים על בסיס ההפרשים בין חברה ה -נסה מסים על ההכ

בוחנת באופן  חברההסכומים בספרים של הנכסים וההתחייבויות לבין סכומם המובא בחשבון לצורכי מס. ה

יות, עיתוי שוטף את יכולת ההשבה של נכסי המס הנדחים הנכללים בחשבונותיה, על בסיס הכנסות חייבות חזו

להפיק  חברההיפוכם הצפוי של הפרשים זמניים ויישומן של אסטרטגיות תכנון מס. אם אין ביכולתה של ה

עשויה להידרש לבטל חלק מנכסי המיסים הנדחים או להגדיל  יאהכנסות חייבות עתידיות בסכום מספיק, ה

אפקטיבי שלה ולהשפיע לרעה על את התחייבויות המיסים הנדחים, דבר אשר עלול להגדיל את שיעור המס ה

 תוצאות פעילותה. 

מכירה בנכס ובמקביל בהתחייבות בגין מחויבותה לסילוק נכסי נפט וגז  החברה - נכסים סילוק בגין מחויבות

בתום השימוש בהם. עיתוי וסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות מבוססים על הערכת 

 נאותות בחינת לצורך תקופה מדי ונבחנים היתר, על הערכת יועץ מקצועיהמסתמכת, בין  החברה תהנהל

 "ל.הנ ההערכות

 התבססה השקעה החזרבקביעת מועד  -( 2ח'11)ראה ביאור  על תמלוג תשלום לצורך השקעה החזר מועד

קבוצת דלק בע"מ לבין  קידוחים דלק, שמונה בהסכמה בין 2002על החלטת מומחה חיצוני משנת  החברה

ושחיווה את דעתו על דרך חישוב מועד החזר השקעה  "(יםבעלות התמלוגודלק מערכות אנרגיה בע"מ )להלן: "

וכן על הרכיבים השונים שיש לקחת בחשבון. שינוי בקביעת מועד החזר השקעה עשוי להשפיע על תוצאות 

 . חברהפעולותיה ומצבה הכספי של ה
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 :ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 הכספיים הדוחות  (. כמו כן,IFRS -מצייתים להוראות תקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן הכספיים  ותדוחה .א

  .2010-ללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"עכו

זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות  ביאוריםהמדיניות החשבונאית המוצגת ב

החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד  הכספיים נערכו תוך יישום עיקרון העלות.הדוחות  כספיים.ה

 .לפי שיטת מאפיין הפעילות

 :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ב

מטבע  שלה; מטבע הפעילותשהינו גם ( "הדולר"החברה מציגה את דוחותיה הכספיים בדולר של ארה"ב ) (1

המציג נאמנה, בצורה הטובה ביותר, את ההשפעות הכלכליות של עסקאות, אירועים הוא המטבע הפעילות 

  .הינה עסקה במטבע חוץ חברה. כל עסקה שאינה במטבע הפעילות של החברהפעילותה של ה עבורונסיבות 

 עסקאות במטבע חוץ: (2

נרשמה, בעת ההכרה לראשונה, במטבע הפעילות, תוך שימוש בשער החליפין עסקה הנקובה במטבע חוץ 

 המיידי בין מטבע הפעילות לבין מטבע החוץ במועד העסקה.

 :דיווח תקופת כל בסוף

 ;הדיווח תקופת לסוףתוך שימוש בשער החליפין  ופריטים כספיים במטבע חוץ תורגמ -

תוך שימוש בשער החליפין במועד  ותורגמ ,חוץפריטים לא כספיים שנמדדים בעלות היסטורית במטבע  -

 העסקה; 

הפרשי שער הנובעים מסילוק של פריטים כספיים, או הנובעים מתרגום של פריטים כספיים לפי שערי  -

חליפין שונים מאלה ששימשו לתרגום בעת ההכרה לראשונה במהלך התקופה, או מאלה ששימשו 

 ברווח או הפסד בתקופה בה נבעו. מוכריםלתרגום בדוחות כספיים קודמים, 

 :התפעולי המחזור תקופת .ג

 .שנה הינה החברה של התפעולי המחזור תקופת

 צירופי עסקים: .ד

בצירופי עסקים מתבצע תוך שימוש בשיטת הרכישה. התמורה שמועברת בגין  החברההטיפול החשבונאי של 

, החברה, מחושבת כסיכום של ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי הפעילות הנרכשתרכישת 

הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות  פעילותמול הבעלים הקודמים של ה לחברהההתחייבויות שמתהוות 

. התמורה שמועברת כוללת את השווי ההוגן של כל נכס או התחייבות, שנובעים כתוצאה מהסדר החברהעל ידי 

 ה מותנית. עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד עם התהוותן.תמור

 

 

 
  



  תמר פטרוליום בע"מ

 )באלפי דולר( 2017 בדצמבר 31ליום הכספיים אורים לדוחות יב

 

 - 12 - 

 :ונאית )המשך(עיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 :עסקאות משותפות .ה

 שלפיו, שני צדדים או יותר נוטלים על עצמם פעילות כלכלית -עסקה משותפת מהווה הסדר חוזי, אשר על .1

 קרובות לעיתים כרוכות, מסוימות משותפות עסקאות. משותפת בבעלות הנמצא בנכס וגז נפט חיפושי

 .יותר או אחד בנכס משותפת בבעלות

 אינן, לעסקה השותפים הצדדים של אחד פה להסכמה פורמלית דרישה קיימת לא בהן עסקאותנראה כי 

 מלמדת אלה עסקאות בחינת, זאת למרות . 11IFRS -ל בהתאם משותפת שליטהל ההגדרה את מקיימות

. המשתתפים בשם בהתקשרויות מתחייבות אינן וכי בנכסים כלשהן זכויות אין עצמן לעסקאות כי

 בנכסים זכויותיו את לשעבד רשאי משתתף כל'. ג צד לבין המשתתפים בין ישירות נערכות ההתקשרויות

כפועל יוצא, למשתתפים יש חלק יחסי בנכסים  .מהעסקה הכלכליות להטבות זכאי משתתף וכל

 ובהתחייבויות המיוחסים לעסקה המשותפת.

 בדוחותיה הכספיים: החברהמשותפת, הכירה  בבעלותבנכסים  בפעילות החברה זכויותבגין 

 משותפת. בבעלותבחלקה בנכסים  (א

 התחייבויות כלשהן שהתהוו לה.ב (ב

 .משותפת בבעלות בנכסים לפעילותבהקשר  ,בחלקה בהתחייבויות כלשהן שהתהוו במשותף (ג

בבעלות משותפת, יחד עם    הנכסיםהכנסה כלשהי מהמכירה או מהשימוש בחלקה בתפוקה של ב (ד

 בנכסים בבעלות משותפת. לפעילותשהתהוו  ,חלקה בהוצאות כלשהן

  משותפת בבעלות בנכסיםהוצאות כלשהן שהתהוו לה בגין זכותה ב (ה

 ושטרם נעשה בהם שימוש, תהמשותפ ההעסק למפעילת שהועברו יםבתשלומ חלקה ציגה אתמ החברה .2

 ושווי מזומנים להגדרת עונים אינם כאמור סכומיםהו מאחר וזאת החובה תוויתר חייבים סעיף במסגרת

 .מזומנים

 :הפרשות .ו

קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה  לחברהמוכרת כאשר  IAS 37 -ל בהתאם הפרשה

במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד  שימושמאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש 

, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק לחברהצופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר  החברהן מהימן. כאשר אותה באופ

 בלת הנכס. בו קיימת וודאות למעשה לקבמועד 

 משפטיות תביעות

משתמעת כתוצאה  מחויבותמשפטית בהווה או  מחויבותקיימת  חברהבגין תביעות מוכרת כאשר ל הפרשה

תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק  החברהמאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי 

 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.  המחויבות

 נכסים לסילוק מחויבויות

 מחויבויות בגין עלויותבדבר  להלן 2'ח סעיף ראה ,נכסים לסילוק מחויבותהפרשה בגין  תנרשמ החברה בספרי

 .נכסים לסילוק
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 :ונאית )המשך(עיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 :היטלים .ז

 IFRICעל ידי מוסדות ממשלה באמצעות חקיקה, מטופלים בהתאם לפרשנות  חברההמוטלים על ה היטלים

"האירוע ) לתשלום המחויבות את היוצר האירוע קרות בעת רק תוכר ההיטל לתשלום ההתחייבות לפיה, 21

 .(המחייב"

החברה כפופה לתשלום היטל רווחי נפט על רווחיה  2011-על פי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, תשע"א

(. לפרטים 46.8%לבין  0%)בין . שיעור ההיטל פרוגרסיבי ועולה ככל שגדלה הרווחיות חזקות תמר ודליתמ

 .להלן 12ביאור נוספים ראה 

פנתה החברה, ביחד עם שאר השותפים הישראליים במאגר תמר )להלן:  2017בתחילת חודש אוגוסט 

(, לסגל רשות ניירות ערך והביעו בפניו את עמדתן בנושא, לרבות בסוגיה האם ההיטל "הישויות המדווחות"

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי  21הינו בתחולת פרשנות מספר  או שמא IAS 12הינו בתחולת 

(, וכן מהו העיתוי בו תידרש הכרה בהיטל במסגרת הדוחות הכספיים. לאחר "21IFRIC""היטלים" )להלן:  -

שהישויות המדווחות בחנו את הטיפול בהיטל ובפרט את השאלה האם יש ליישם במקרה זה, לאור המאפיינים 

,  הישויות המדווחות הגיעו IAS 12או את הוראות    21IFRICהייחודיים של היטל כאמור, את הוראות 

לגבי היטל   21IFRICלמסקנה כי במקרה דנן יהיה מהימן יותר ורלוונטי יותר ליישם את הוראות פרשנות 

הוצאה בגין ההיטל כאמור, וסגל הרשות החליט שלא להתערב בעמדתן. לפיכך, הלכה למעשה, החברה תכיר ב

בהתאם לגישת "האירוע המחייב", דהיינו רק במועד בו קמה המחויבות לתשלומו )קרי רק החל ממועד תחילת 

תשלומו בפועל(. לטיפול החשבונאי בהיטל כאמור אין השפעה על דוחות כספיים אלה, שכן טרם קמה 

 המחויבות לתשלום ההיטל.

 :וכחיםמ מאגרים ופיתוח וגז נפט חיפושי הוצאות .ח

הינה שיטת ה"מאמצים  וגז נפט בחיפושי בהשקעות הטיפול לגבי החברה של החשבונאית המדיניות (1

 :לפיההמוצלחים", 

 המקדמייםבשלבים  המתרחשיםמבדקים וסקרים גיאולוגיים וסיסמיים  הוצאות השתתפות בביצוע (א

הפסד בעת היווצרותן, עד למועד שבו בעקבות ביצוע סקרים ומבדקים  אורווח לשל החיפוש נזקפות 

 .ספציפיאלו מגובשת תכנית לקידוח 

 ותומוצגפוש והערכה", כ"נכסי חי מסווגותהם בלתי מסחריים,  כיהוכח  שטרם במאגריםהשקעות  (ב

 .לפי העלות

מאגרים שהוכחו כיבשים וננטשו או שנקבעו כבלתי מסחריים, מופחתות במלואן מסעיף בהשקעות  (ג

 "נכסי חיפוש והערכה" להוצאות ברווח או הפסד. 

טכנית ויכולת קיום מסחרית של הפקת גז או נפט  היתכנותלגביהן נקבע שקיימת  במאגרים השקעות (ד

ביצוע בחינה לירידת ערך, מסעיף "נכסי , בכפוף למסווגותאשר נבחנות במכלול של אירועים ונסיבות 

 וגז נפט נכסי. בדוח על המצב הכספי לפי העלות ותחיפוש והערכה" לסעיף "נכסי נפט וגז", ומוצג

, קידוחי פיתוח, רכישה והקמה של מתקני פיתוח המאגרים, בין היתר, עלויות תכנון הכוללים, כאמור

 יםלהלן(, מופחת 2ת סילוק נכסים )ראה גם פסקה צנרת להולכת הגז, הקמת תחנת קבלה ועלויו ,הפקה

  כלהלן: )דהיינו על בסיס כמות ההפקה(  האזילה שיטת בסיס עלו הפסד אלרווח 

לפי כמות הרזרבות המוכחות והמפותחות, ועלות הרכיבים הנוספים )כגון:  מופחתתעלות הקידוחים 

המפותחות ושעתידות להיות )וכחות לפי כמות הרזרבות המ מופחתתפלטפורמה, צנרת ומתקני קבלה(, 

 . (מפותחות
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 :ונאית )המשך(עיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 :)המשך( מוכחים מאגרים ופיתוח וגז נפט חיפושי הוצאות ח.

ירידת ערך בנכסי חיפוש והערכה ובנכסי נפט וגז, מתבצעת כאשר עובדות ונסיבות מצביעות על  בחינת (ה

 הםעל הסכום בר השבה של יםכך שיתכן שהערך בספרים של נכס חיפוש והערכה ונכסי נפט וגז עול

 .-IFRS 6ו  IAS 36 ניםבהתאם לתק

 

 עלויות בגין מחויבות לסילוק נכסים: (2

 ההתחייבות. בהם השימוש תקופת בתום נכסים לסילוק במחויבות חלקה בגין בהתחייבות מכירה החברה

 בעקבותערכה הנוכחי,  משערוך, וההוצאות הנובעות נפט וגז כנגד נכס הנוכחי בערכה לראשונה רשמתנ

והוא מופחת של ההתחייבות הנוכחי  הנזקפות לרווח או הפסד. הנכס נמדד לראשונה בערכ הזמן חלוף

 .לעיל (1) כאמור בסעיףו הפסד אלרווח 

שינויים הנובעים מעיתוי, משיעורי ההיוון ומסכום המשאבים הכלכליים הדרושים לסילוק המחויבות, 

מתווספים או נגרעים מהנכס בתקופה השוטפת במקביל לשינוי בהתחייבות )שיעורי ההיוון ששימשו 

ת הדוח על המצב הכספי רשומו(. בסעיפי 4.75%לשערוך התחייבויות לסילוק הנכסים של החברה הינו 

"( ויתרת נכס לאחר הפחתה )בסעיף "השקעות בנכסי לסילוק נכסיםת יתרת התחייבות )בסעיף "התחייבו

 נפט וגז"(.

 עלויות אשראי: .ט

 זמן תקופת נדרשת אשר כשירים נכסים של ייצור או הקמה, לרכישה הקשורות אשראי עלויות מהוונת חברהה

 עלויות הוצאו שבו במועד מתחיל האשראי עלויות היוון .מכירתם או המיועד לשימושם, להכנתם משמעותית

 כל מהותית הושלמו כאשר ומסתיים, אשראי עלויות ונגרמו הנכס להכנת הפעולות התחילו, עצמו הנכס בגין

הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת . למכירתו או המיועד לשימושו הכשיר הנכס להכנת הפעולות

 כולל עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.הדיווח 

 מזומנים ושווי מזומנים: .י

כשווי מזומנים נחשבות השקעות לזמן קצר ברמת נזילות גבוהה הכוללות, בין היתר, פקדונות לזמן קצר 

שהופקדו בבנקים ושאינם מוגבלים בשימוש. השקעות אלו ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים 

וחשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי, כאשר התקופה לפרעון הינה עד שלושה חודשים ממועד 

 שקעה.הה

 :פיננסיים מכשירים .יא

 נכסים פיננסיים: (1

פיננסיים בתחולת נכסים  נכס פיננסי מוכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר.

IAS 39  נכסיםמוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט לגבי 

. הפסד ואעלויות עסקה נזקפות לרווח  םהפסד, אשר לגביה וארווח דרך בשווי הוגן פיננסיים הנמדדים 

 לן:לה כמפורטההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם לאחר 

 :הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים (א

 ההכרה עם יועדו אשר פיננסיים ונכסים למסחר המוחזקים פיננסיים נכסים נכללים זו קבוצהב

נגזרים, לרבות נגזרים משובצים  .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי מוצגים להיות בהם הראשונית

שהופרדו מהחוזה המארח, מסווגים כמוחזקים למסחר, למעט אם הם מיועדים לשמש כמכשירים 

 להגנה אפקטיבית. 
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 )המשך(: ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 :פיננסיים מכשירים .יא

 )המשך(:  פיננסיים נכסים (1

 )המשך(: הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים נכסים (א

 :אם בנפרד ומטופלים המארח מהחוזה מופרדים משובצים נגזרים

 ;המשובץ הנגזר ושל המארח החוזה של והסיכונים הכלכליים המאפיינים בין הדוק(  אין קשר א

 -(  מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה עומד בהגדרת נגזר, וב

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדד אינו המשולב המכשיר( ג

   התנאים כל, היתר בין, התקיימו בו במועד בהפרדתו והצורך משובץ נגזר של קיומו את בוחנת החברה

 יש כאשר רק נעשית משובץ נגזר בהפרדת הצורך של מחדש הערכהצד להתקשרות.  להיותהמתלים 

 .מההתקשרות המזומנים תזרימי על משמעותי באופן המשפיע ההתקשרות בתנאי שינוי

 :וחייבים הלוואות (ב

נכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם מצוטטים בשוק 

 נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין. וחייבים הלוואותפעיל. 

 הריבית האפקטיביתנכסים אלה נמדדים בעלותם המופחתת בהתאם לשיטת , לראשונה ההכרה לאחר

  לירידת ערך. ותבניכוי הפרש

 : התחייבויות פיננסיות (2

תחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן כאשר החברה הפכה להיות צד להוראות החוזיות של ה

שניתן לייחס במישרין לנטילה או להנפקה המכשיר. ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות בניכוי עלויות עסקה 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על  .של התחייבות פיננסית

סיווגם. התחייבויות פיננסיות כדוגמת אגרות חוב נמדדות בעלותן המופחתת בהתאם לשיטת הריבית 

מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא  האפקטיבית.

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )החברה( פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים 

 פיננסיים אחרים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

 :פיננסיים מכשירים קיזוז (3

קיימת זכות  אם הכספי המצב על בדוחנטו מוצג פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום  נכסים

שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות 

 על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

 :פיננסיים מכשירים גריעת (4

 :פיננסיים נכסים (א

פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או כאשר  נכס

העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על  חברהה

 עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. 

 לא ואף העבירה לא או, לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן העבירה כאשר ףבנוס

 .הנכס על השליטה את העבירה אך לנכס הקשורים וההטבות הסיכונים כל את ממשי באופן הותירה

 :פיננסיות התחייבויות (ב

 התחייבות. פקעה או בוטלה, נפרעה ההתחייבות דהיינו, מסולקת היא כאשר נגרעת פיננסית התחייבות

 פיננסיים בנכסים, במזומן תשלום ידי על ההתחייבות את פורע( חברה)ה החייב כאשר מסולקת פיננסית

 .מההתחייבות משפטית משוחרר או, אחרים
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 )המשך(: ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 :פיננסיים לא נכסים ערך ירידת .יב

לא  נכסיםבירידת ערך להכיר  הצורך את  36IASדיווח  נילכללים שנקבעו בתק בהתאם בוחנת החברה

 בדוחות שהיתרה כך על המצביעים בנסיבות שינויים או מאירועים כתוצאהים כאשר ישנם סממנים יפיננס

 השבה.-ברת אינה הכספיים

, שלהםההשבה -בר סכום על עולה פיננסיים הלא הנכסים של הכספיים בדוחות היתרה בהם במקרים

 עלויות בניכוי הוגן שווי מבין הגבוה הינוההשבה -בר סכום. שלהםההשבה -בר לסכום סיםהנכ מופחתים

 מס לפני ניכיון שיעור לפי הצפויים המזומנים תזרימי מהוונים השימוש שווי בהערכת. שימוש ושווי למכירה

-בר סכום נקבע עצמאיים מזומנים תזרימי מייצר שאינו נכס בגין. נכס לכל הספציפיים הסיכונים את המשקף

 . הנכס שייך שאליה המזומנים מניבת היחידה עבורההשבה 

מזומנים הינה בדרך כלל המאגר הבודד למעט במקרים בהם שני  תלצורך בחינת ירידת ערך, יחידה מניב

מזומנים אחת וזאת, בין היתר, לאור קיומה של תלות בתזרימי  תמאגרים או יותר מקובצים ליחידה מניב

 לרווח נזקפים ערך מירידתים הנובעים מהמאגרים והשימוש המשותף בתשתיות. הפסדים יהמזומנים החיוב

-, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום ברנכס של ערך מירידת הפסד .הפסד או

בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין  ההשבה של הנכס מהמועד

 . הערך עליית סך וביןסכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( 

 :וגז נפט נכסי של ערך ירידת בבחינת מיושמים להלן הייחודיים הקריטריונים

נפט וגז נבחנים לירידת ערך כאשר עובדות ונסיבות עשויות להעיד על כך שערכם בספרים עולה על סכום  נכסי

בר ההשבה של נכסי נפט וגז, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש  ערךבר ההשבה המיוחס להם. 

כס ואומדן שיעור היוון בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנ

 מזומנים אלה.  לתזרימי מתאים

להשתמש בהנחות מסוימות לגבי עלויות והשקעות  החברה נדרשתהערך בר ההשבה של נכסי נפט וגז  במדידת

, כמויות המשאבים במאגר, מחירי המכירה הצפויים, השלכות חוק פיתוח, סבירות קיומן של תכניות צפויות

שיעורי ההיוון וכיוצא בזה, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים היטל רווחי נפט, קביעת 

מהנכסים. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנכסים בעלי אופי ומיקום דומים 

 לזה המוערך.

 :הכרה בהכנסה .יג

מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות  הכנסות

באופן מהימן. ההכנסות  וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה חברהללעסקה יזרמו 

 נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות והנחות כמות.

  :בהכנסה ההכרה לפני שיתקיימו נדרש אשר בהכנסה הכרה בדבר הספציפיים הקריטריונים הלןל

. הכנסות ללקוחו/או הגז  הנפט העברתממכירת נפט וגז מוכרות בעת  הכנסות - וגז נפט ממכירת הכנסות

 ו/או זכאית לקבל בעבור עצמה.  החברהכלכליות שמקבלת  הטבותכוללות רק  החברה
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 )המשך(: ונאיתעיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

 : לעובדים הטבות .יד

 :הקצר לזמן לעובדים הטבות (1

לעובדים לזמן הקצר אשר כוללות משכורות, דמי הבראה, ימי מחלה והפקדות לביטוח לאומי  הטבות 

מוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. כאשר לחברה קמה מחויבות משפטית או משתמעת שניתנת לאמידה 

 החברה. המחוייבותמהימנה למתן מענקים לעובדים, החברה מכירה בהתחייבות זו במועד בו קמה 

 12 לפני במלואה מסולקת להיות חזויה ההטבה כאשר השוטפות להתחייבויות עובד טבתה מסווגת

 .המתייחס השירות את מספקים העובדים בה הדיווח תקופת מתום חודשים

 :העסקה סיום לאחר לעובדים הטבות (2

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל, החברה חייבת בתשלום פיצויים לעובדים שיפוטרו, 

ובתנאים מסויימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם. התחייבות החברה לתשלום פיצויים לעובדיה 

לחוק פיצויי פיטורין )החברה משלמת תשלומים קבועים מבלי שתהיה לה מחוייבות  14הינה לפי סעיף 

ם את משפטית או משתמעת לתשלומים נוספים, אף אם לא הצטברו סכומים מספקים בתוכנית כדי לשל

כל ההטבות לעובדים המתייחסות לעבודת העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות( ומטופלת כתכנית 

להפקדה מוגדרת. החברה מכירה כהוצאה את הסכום שיש להפקיד במקביל לקבלת שירותי העבודה 

 מהעובד.

 :ההכנסה על מיסים .טו

למעט אם הן מתייחסות לפריטים  תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, (1

הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס 

שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות לתשלום בגין שנים קודמות. מסים נדחים מחושבים בגין 

הכספיים לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס 

הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם 

דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם.  הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. בכל תאריך

מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים 

 הנדחים מתייחסים לאותה רשות מס.

 1) החברה פעילות לתחילת שקדמובהתייחס לתקופות  הכנסה על מיסים כוללים אינם  הכספיים הדוחות (2

 לעיל. ב2 ביאור ראה, (2017 ביולי

 :למניהרווח  .טז

תחשב את  החברה, הקובע, בין היתר, כי 33חושב בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי  למניהרווח ה

וכן תחשב את סכומי  החברהשל  המניותלגבי רווח או הפסד, המיוחס לבעלי  למניהסכומי הרווח הבסיסי 

שמוצג , במידה החברהשל  המניותלגבי רווח או הפסד מפעולות נמשכות, המיוחס לבעלי  למניההרווח הבסיסי 

 .4א2ביאור ראה גם  רווח כזה.
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 :ונאית )המשך(עיקרי המדיניות החשב - 3 ביאור

היכולים להשפיע על הדוחות הכספיים בתקופה של היישום  יםחדש יםדיווח כספי בינלאומי ניהשפעת תק .יז

 :לראשונה

1. 15 IFRS  ( פורסם על ידי ה"התקן" -)להלן-IASB  ,2014במאי: 

 IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13חוזי הקמה ואת  IAS 11הכנסות,  IAS 18התקן מחליף את 

עסקאות חליפין  -הכנסות   31SIC-העברות של נכסים מלקוחות ו IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים, 

 הכוללות שירותי פרסום.

  מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:התקן מציג 

  ( modificationsזיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים )     -  1שלב 

 בחוזים.                    

 ( בחוזה.distinctזיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) -  2שלב 

קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן  -  3שלב 

 במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.

 הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך       -  4שלב 

 שימוש במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 

      הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין       -  5שלב 

 קיום מחויבות לאורך זמן.                    

 . 2018בינואר,  1תחילות ביום התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המ

התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל 

 החברהמתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. במקרה זה, על 

ם ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב אחר להכיר בהשפעה המצטברת של יישום לראשונה של התקן כתיאו

 בהון, כפי שמתאים( למועד היישום לראשונה. לחלופין, התקן מאפשר יישום למפרע מלא עם הקלות מסוימות. 

  מתכוונת לבחור בגישת יישום למפרע חלקי בעת היישום לראשונה של התקן. החברה

הכנסותיה ממכירת גז טבעי וקונדנסט למגוון לקוחות, בדרך כלל במסגרת ההתקשרויות החברה מפיקה את 

את השלכות יישום התקן בדבר הכנסות מחוזים עם  2017בחנה במהלך שנת החברה בחוזים ארוכי טווח. 

(. בהתאם לבחינה כאמור, הגיעה החברה למסקנה כי לתקן 2018בינואר  1לקוחות במועד האימוץ המנדטורי )

 אין השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.
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2. 9 IFRS :מכשירים פיננסיים 

מכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 

IAS 39 -  .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידהIFRS 9  שלושת האספקטים ב התקן החדש( מטפל  –)להלן

 הקשורים למכשירים פיננסים: סיווג ומדידה, ירידת ערך וחשבונאות גידור.

ה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש התקן החדש קובע כי בעת ההכרה לראשונ

 הבאים: למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים  -

 החוזיים הנובעים מהם.

החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסוימים, לקבל תזרימי מזומנים על פי התנאים  -

 המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן החדש 

בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך  קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו

 רווח כולל אחר.

נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד 

רים הוניים או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשי

 המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

כמו כן, התקן החדש כולל מודל חדש הבנוי משלושה שלבים למדידת ירידת ערך של מכשירי חוב פיננסים אשר 

 Expected Credit Lossאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומתבסס על הפסדי אשראי צפויים )"

Model כל שלב קובע את אופן המדידה של הפסדי האשראי הצפויים וזאת בהתבסס על שינויים שחלו .)"

ם בעלי תקופות אשראי יבסיכון האשראי של מכשיר החוב. כמו כן, ניתנת הקלה במודל זה לנכסים פיננסי

 קצרות, כגון לקוחות. 

 IASקן החדש את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע הת

 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.  39

המיוחס  -לגבי התחייבויות שלגביהן נבחרה חלופת השווי ההוגן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

ף לרווח כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או ייזק -לשינויים בסיכון האשראי של הישות 

 הפסד. 

התקן החדש כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור אך מאפשר לחברות להמשיך וליישם את הוראות 

IAS 39  בנושא חשבונאות גידור. במסגרת התקן החדש הורחבו דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניהול

 של החברה. הסיכונים 

יישום ללהערכת החברה,   .2018בינואר,  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה. אין התקן החדש
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3. 16 IFRS :חכירות 

16IFRS חכירות" ואת הפרשנויות  17, מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 2016, שפורסם בינואר"

משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד  16IFRSמטעמו. 

 נשאר ברובו ללא שינוי. המחכיר

16IFRS   מבטל את הסיווג של חכירות כמימוניות או כתפעוליות על ידי החוכר, וקובע כי חוכר יכיר בדוח

על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה 

ווי נמוך )לגביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי ש 12עולה על 

 ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות(.

, כדי שחוזה יהווה הסדר )או יכיל רכיב( חכירה, נדרש כי החוזה יעניק לחוכר את 16IFRS-בהתאם ל

מורה. חברה יכולה לבחור ליישם הזכות לשלוט בשימוש בנכס המזוהה במשך תקופת זמן כנגד קבלת ת

מדיניות חשבונאית עבור כל קבוצה של נכסי בסיס, לפיה לא תיעשה הפרדה של רכיבי החכירה ושל רכיבי 

 .השירות בחוזה, אלא כל הרכיבים בחוזה יטופלו כהסדר אחד המהווה חכירה

ירה שאינם משולמים התחייבות חכירה תימדד במועד ההכרה לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכ

במועד תחילת החכירה, מהוונים בשיעור הריבית הגלום החכירה, אלא אם שיעור זה לא ניתן לקביעה 

בנקל ואז היא תימדד לפי שיעור הריבית התוספתי של החוכר. נכס זכות שימוש יימדד במועד ההכרה 

מו למחכיר במועד תחילת לראשונה לפי סכום התחייבות החכירה, בתוספת תשלומי חכירה כלשהם ששול

החכירה או לפניו )בניכוי תמריצי חכירה כלשהם מהמחכיר(; עלויות ישירות ראשוניות המיוחסות 

 להתקשרות בחכירה; וכן אומדן העלויות לפירוק ושיקום על ידי החוכר.

כסי בדוח על המצב הכספי נכסי זכות שימוש, אם אינם מוצגים בנפרד, יוצגו בסעיף שבו היו מוצגים נ

הבסיס אילו היו בבעלות החוכר. התחייבויות חכירה תוצגנה בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

"הצגת דוחות כספיים", לרבות ההפרדה בין שוטף ובין לא שוטף. ברווח או הפסד תוכרנה הוצאות  1

המזומנים, הפחתה של נכס זכות השימוש והוצאות ריבית בגין התחייבות החכירה. בדוח על תזרימי 

תשלומים בגין חלק הקרן של התחייבות החכירה יסווגו כפעילות מימון ותשלומים בגין חלק הריבית על 

התחייבות החכירה יסווגו בהתאם למדיניות החברה בדבר סיווג תשלומי ריבית )כפעילות שוטפת או 

 כפעילות מימון(.

16IFRS  טופל כחכירה חדשה ונפרדת, וכן מוסיף גם מגדיר מהו שינוי בתנאי חכירה וקובע מתי הוא י

 הוראות חדשות בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה.

16IFRS   או לאחר מכן.  2019בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

הכנסות מחוזים עם " 15יישום מוקדם אפשרי, ובתנאי שהישות מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי 

ביחס לחוכרים ייושם בדרך של יישום למפרע באחת  16IFRS-הטיפול החשבונאי בהתאם ל לקוחות".

הכרה בהשפעה המצטברת של היישום ( 2) הצגה מחדש של תקופות קודמות; או( 1) משתי הדרכים הבאות:

מתאים( לתקופה שבה למפרע כתיאום ליתרת הפתיחה של העודפים )או של רכיב אחר של ההון, כפי ש

 לראשונה, בכפוף לדרישות מסוימות ולהקלות שנקבעו בתקן. IFRS16 מיושם
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3 .16 IFRS המשך( חכירות(: 

מאפשר שלא לבצע התאמות  IFRS16 ביחס למחכירים, 16IFRS-באשר לטיפול החשבונאי בהתאם ל

במועד המעבר ביחס לחכירות )למעט חכירות משנה( שבהן הישות היא המחכיר, אלא לטפל באותן חכירות 

 החל ממועד היישום לראשונה ואילך. IFRS16 בהתאם להוראות

תלויה בגורמים עתידיים, לרבות שיעור הריבית התוספתי של  16IFRS ההשפעה בפועל שתהיה ליישום

במועד היישום לראשונה וציפיות ההנהלה באותו מועד לגבי מימוש אופציות להאריך או לבטל  החברה

 , לרבות הקלות שניתנו. 16IFRSאת הוראות המעבר של  תעדיין בוחנ החברהחכירות. כמו כן, 

 

 :שינויים במדיניות חשבונאית .יח

 דוח על תזרימי מזומנים, בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות: IAS 7-יישום התיקונים ל

התיקונים(. התיקונים דורשים  –)להלן  2016בינואר  IASB-מיישמת את התיקונים אשר פורסמו ע"י החברה ה

להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים הנובעים 

 א'20ראה ביאור ) מתזרימי מזומנים מפעילות מימון, משינויים בשערי חליפין, משינויים בשווי ההוגן ועוד

 .(להלן

 

  כם המכר:הס - 4 ביאור

)להלן  שני מצד כקונה החברה לבין אחד מצד כמוכרת קידוחים דלקנחתם הסכם מכר מותנה בין  2017ביולי  2ביום 

 שעיקריו כדלקמן: "(הצדדים"" והמכר הסכם" זה בסעיף

 דסעיף דלק קידוחים התחייבה, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים )באשר להתקיימות התנאים המתלים ראה  .א

( בחזקות, בכפוף להתחייבויות 100%)מתוך  9.25%למכור ולהעביר לחברה זכויות השתתפות בשיעור של (, להלן

( מהזכויות 9.25%על לצדדים קשורים ולצדדים שלישיים, וכן את החלק היחסי )-הקיימות לתשלום תמלוגי

במתקני ים  והתחייבויות על פי הסכם התפעול המשותף, הסכמי מכירת הגז מחזקת תמר, הסכם השימוש

אינטש בע"מ, אישור ההפעלה של הפלטפורמה של תמר ואישורי הייצוא מתמר  10תטיס, מניות חברת תמר 

 "(.הממכר)לעיל ולהלן: "

בתמורה לממכר התחייבה החברה, לשלם לדלק קידוחים את כל הסכומים שיגויסו במסגרת גיוס החוב וההון  .ב

מליון  650של החברה בניכוי כל סכום שיגוייס, אם יגוייס, בהנפקת החוב מעבר לסך בשקלים השווה למכפלת 

י, אשר יוותר בידי החברה. דולר בשער הדולר היציג כפי שיהיה בתום יום המסחר במט"ח במועד המכרז המוסד

בהסכם המכר נקבע כי ככל שלא ימכרו לציבור מלוא מניות החברה אשר יוצעו במסגרת גיוס ההון של החברה 

)על פי הצעת מדף(, אזי השלמת תמורת הממכר תיעשה בדרך של הקצאה לדלק קידוחים של יתרת מניות 

להלן, בקשר עם  13-ו  9ביאורים החברה(. ראה  מהון 40%החברה שלא ימכרו בהנפקה )בשיעור שלא יעלה על 

 הנפקת אגרות חוב ומניות שבוצעו על ידי החברה.

בכפוף לקיום התנאים המתלים ולהשלמת העסקה נשוא הסכם המכר, המועד הקובע לצורך חישוב סכום  .ג

 .)להלן: "המועד הקובע"( 2017ביולי  1-התמורה והעברת האחריות בגין הממכר נקבע ליום ה
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 : )המשך( הסכם המכר - 4 ביאור

לרבות קבלת אישור הממונה על ענייני התקיימו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם, , 2017 ביולי 20 ביום .ד

ובעקבות כך הושלמה  תמר ודלית ורישומן בספר הנפט, בחזקות הזכויות להעברת "הממונה"()להלן:  הנפט

( בחזקות כנגד 100%)מתוך  9.25%רה זכויות בשיעור העסקה נשוא הסכם המכר, קרי: הועברו לידי החב

מניות רגילות  19,990,000מיליוני ש"ח( וכנגד הקצאת  2,985 -מיליון דולר )כ 845 -תשלום תמורה במזומן של כ

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה( לדלק  39.98%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1של החברה בנות 

ג להלן ובהתאם לתקנון החברה, מניות 13המתואר בביאור  דלק קידוחיםהויתור של בהתאם לכתב ) קידוחים

מהון המניות  12%ור העולה על עהחברה המוחזקות על ידי דלק קידוחים, כל עוד הינן מוחזקות על ידה בשי

ההוצאות נשאה בכל התשלומים,  החברה .המונפק והנפרע של החברה, לא מקנות זכויות הצבעה כלשהן(

והאגרות שיש לשלם למדינה )למעט מיסים(  ששימשו לשם העברת הממכר לחברה, וכן,  בכל ההוצאות 

והעלויות הקשורות להנפקת אגרות החוב. דלק קידוחים נשאה בהוצאות והעלויות של היועצים והמומחים 

 בקשר עם התשקיף וכן ההוצאות בקשר עם הנפקת המניות של החברה.

מליון דולר מתוך התמורה כהלוואה הנושאת רבית  34, השאירה החברה בידה סכום של כרהסכם המבהתאם ל .ה

 , נפרעה במלואה.2017בדצמבר  31לשנה, אשר ליום  3%בשיעור של 

 עם השלמת העסקה והחל מהמועד הקובע נושאות החברה ודלק קידוחים בחובות וההתחייבויות הבאות: .ו

 בנוגע לממכר ביחס לבעלי התמלוגים. בכל החובות וההתחייבויות נושאת החברה  (1

, בהתאם לחלקה היחסי, בכל ההוצאות, התשלומים, הערבויות, הבטחונות תשלם ותישאהחברה  (2

וההתחייבויות החלים בגין הממכר ועל פי הוראות כל דין, לרבות כל התחייבות, חוב או תביעה בקשר עם 

התקופה שקדמה למועד החתימה על הסכם המכר וכן כל מס, פיצוי, קנס או הוצאה אחרת שתחול בקשר 

ור, למעט ההתחייבויות שלגביהן נקבע במפורש שיוותרו באחריות דלק קידוחים גם עם התחייבות כאמ

 להלן.  4לאחר המועד הקובע, כמפורט בסעיף 

דלק קידוחים תשפה את החברה בגין כל נזק או חבות שתגרם לחברה בקשר עם כל תביעה, טענה או הליך  (3

ם של דלק קידוחים במסגרת ההסכם. משפטי אחר של רשות ממשלתית או צד שלישי כתוצאה מהפרת מצגי

דלק קידוחים לא תהיה אחראית על נזק שנגרם לחברה כתוצאה מהפרת המצגים עד אשר סך הנזק האמור 

 אלפי דולר ארה"ב. 500יעלה על 

דלק קידוחים תמשיך להיות אחראית ביחס לנושאים הבאים גם לאחר המועד הקובע: הבוררות בגין  (4

תעריף רכיב היצור, הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר ללקוחות פרויקט ים תטיס 

ור הבקשה לאישלרבות ביחס לכל חבות בקשר להליכים אלה שתיגרם בתקופה שלאחר המועד הקובע; 

להלן וזאת ביחס לסכומים שנתקבלו על ידי דלק קידוחים בתקופה  יא11תביעה ייצוגית כמפורט בביאור 

שלפני המועד הקובע; חבות בגין מיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או ביחס 

כאמור התבצעה לכל רווח, הכנסה או תקבול של דלק קידוחים בקשר עם הממכר )לרבות אם שומת המס 

לאחר מועד ההשלמה(, למעט מיסים המתייחסים לדוחות שהוגשו לפני המועד הקובע לרשויות המס בקשר 

מיסים החלים על דלק קידוחים בקשר עם העברת  ;2011-תשע"אהעם חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, 

 ע"מ.וכן חבויות ככל שיהיו בקשר עם חברת דלק ואבנר )תמר בונד( ב הממכר לחברה;
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 חייבים ויתרות חובה:  - 5אור יב

 31.12.2017 31.12.2016 
   

 314 791 ויתרות חובה הוצאות מראש
 492 533 סכומים לקבל בקשר עם הקמת תשתית לייצוא

 5,328 - מפעיל העסקה המשותפת -נובל 

 1,324 6,134 

 :השקעות בנכסי נפט וגז - 6ביאור 

 הרכב: .א

  

 31.12.2017 31.12.2016 

    עלות
 426,480  437,045  תחילת השנהיתרה ל  

   תוספות במהלך השנה:  
 4  (46)  (עדכון/קידוח ניסיון )השלמה  
 9,926  12,360  השקעות בפיתוח  
 - (743) הפחתות  
 635  197  תנועה בעלות לסילוק נכסים לזמן ארוך  

  11,768  10,565 

 437,045  448,813  לסוף השנהיתרה 

   

   פחת נצבר
 36,401  52,557 תחילת השנהיתרה ל

 16,156  16,191   והפחתות* פחת

 52,557  68,748  סוף השנהיתרה ל

 384,488  380,065  **עלות מופחתת לסוף השנה

 4.5% .%74 * שיעור ההפחתה הממוצע של הנכסים המפיקים בתקופה

מופחתת של נכסים בחכירה  ** העלות המופחתת כוללת: יתרת עלות
 ' להלן(אי סעיף מימונית מים תטיס )ראה

 
14,316 

 
14,970 

 7,537  7,404 בסך נכסים סילוק עלות יתרת 

 

. נובל הינה מפעילת החזקות. ההפקה ממאגר תמר ק"מ מערבית לחופי חיפה 50-100ת ות נמצאוחזקשתי ה .ב

 .2013החלה במחצית הראשונה של שנת 

לחיפוש ולהפקה של נפט ושל גז טבעי חזקה  ישטרלבעלי הזכויות שני העניק הממונה  2009דצמבר בחודש  .ג

 .2038בדצמבר  1הזכויות בתוקף עד ליום  ."דלית I/13 -ו "תמר" I/12 :כדלקמן

"דלית" כוללים את שדה הגז "דלית".  I/13"תמר" כוללים את שדה הגז "תמר". שטחי חזקה  I/12שטחי חזקה 

החזקות נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין לוחות זמנים לפיתוח החזקות, הוראות לעניין הקמה והפעלה בשטרי 

של המתקנים שבחזקות, עריכת בדיקות, דיווחים, אחריות, ביטוח וכיו"ב. שטרי החזקות ניתנו בכפוף לחוק 

שנה  30קות לתקופה של הנפט והם מקנים לשותפים בחזקות זכות ייחודית להפיק נפט וגז טבעי בשטחי החז

 .  1952-שנה נוספות, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הנפט, התשי"ב 20 -עם זכות להאריך ב
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 השקעות בנכסי נפט וגז )המשך(: - 6ביאור 

 "תמר": הפיתוח בפרויקט תכנית .ד

בארות שכל אחת מהן  5"( כללה בעיקרה, תוכנית הפיתוחתוכנית הפיתוח של פרויקט תמר )להלן בסעיף זה: "

פסקה ראה  8קידוח תמר בארות, לפרטים אודות  6)מאגר תמר כולל היום  ליום MMCF 250-יכולה להפיק כ

לפלטפורמת טיפול שהוקמה מול חופי  16. הגז מוזרם משדה תמר באמצעות שני צינורות בקוטר "(להלן 'ו

של פרויקט ים תטיס. מפלטפורמת תמר ק"מ צפונית לפלטפורמה  2-"(, כפלטפורמת תמראשקלון )להלן: "

נתיבי הגז הטבעי לישראל ומשם למערכת ההולכה הארצית של  למתקן הקבלה 30מוזרם הגז הטבעי בצינור "

 ."(נתג"ז)להלן:" בע"מ

תפעולית של שלושה  ההרצו העבודות התקנ 2016 שנתלשם הגדלת יכולת האספקה ממאגר תמר, הושלמו ב

יכולת  (.מיליון דולר 23.8 -כ החברה, חלק 100%מיליון דולר ) 257 -כבעלות של  מדחסים ומערכות עזר נלוות

 ליום בהפקה מקסימאלית. BCF 1.1-למערכת ההולכה של נתג"ז, עומדת על כ אספקת הגז מפרויקט תמר

במקור  אשר יועד, הקיים 10''העניק שר האנרגיה לשותפי תמר רישיון להפעלת צינור  2016באוגוסט  29ביום 

 כושר אספקת הגז. בכדי להגדיל אתלהעברת גז טבעי  , להובלת קונדנסט מפלטפורמת תמר

 בחינת אפשרות להרחבת יכולת האספקה של פרויקט תמר  .ה

הכוונות  מכתבלהלן(,  ג'23בבאור כמתואר) דולפינוס עםבין דלק קידוחים ונובל  הייצוא הסכם חתימת לאור

 Union Fenosa Gas SAהבלתי מחייב לניהול משא ומתן על הסכם לאספקת גז טבעי מפרויקט תמר לחברת 

למועד אישור  נכון. עוד רלבנטי אינו, UFGבין שותפי תמר לבין חברת  2014"(, אשר נחתם בשנת UFG)להלן: "

קה שונה לאספקת גז טבעי לצורך אפשרות למתווה עס  UFG, בוחנים שותפי תמר יחד עם ות הכספייםהדוח

 לביצוע אפשרויות תמר שותפי בוחנים לעיל האמור לאורבמצרים.  UFGהזנת מתקני ההנזלה הקיימים של 

 קידוחי מספר לכלול עשויה האספקה יכולת הרחבת  .שתידרש ככל, תמר מפרויקט ההפקה יכולת של הרחבה

 כמו; Bתמר ומרי  תולפלטפורמ תמר משדה נוסף אספקה צינור וכן ההפקה למערך יחוברו אשר נוספים הפקה

 . B ומרי תמר פלטפורמות של הנדרש השידרוג של והאופן הצורך נבחנים, כן

 8קידוח תמר  .ו

הגדיל את היתירות במערכת ", אשר נועד, בין היתר, ל8-החל קידוח פיתוח והפקה "תמר 2016בחודש אוקטובר 

בחודש . הקידוח הסתיים )כולל השלמה וחיבור למערכת ההפקה( מירבית ממאגר תמראספקה אפשר ההפקה ול

לרבות , 2017בדצמבר  31ליום " 8-ופיתוח "תמר קידוח עלות והחלה הזרמת הגז הטבעי ממנו. 2017אפריל 

מיליון דולר  238 -כ ההינימית וחיבור הקידוח לתשתית הקיימת בתמר, -ההשלמה ופיתוח המערכת התת

  מיליון דולר(. 22 -כ החברה, חלק 100%)

 ופיתוחו: South Westמאגר תמר  .ז

, 2014"(, אשר הוגשה לממונה בחודש אפריל SWתמר )" South Westעל פי תוכנית הפיתוח של מאגר תמר 

 עתיד להיות מפותח על ידי חיבורו למתקנים התת ימיים של פרויקט תמר.  SWמאגר תמר 

במתכונת הנ"ל, לאור העובדה שחלק  SWיתוח מאגר תמר דחה הממונה את התוכנית לפ 2014ביוני  4ביום 

 גולשות לרישיון ערן.  SWמהעתודות במאגר תמר 

בהמשך לכך, הגישו שותפי תמר עתירה לבג"ץ, כנגד החלטת הממונה בקשר לאי מתן אישורו לפיתוח מאגר 

מחיקת העתירה, החליט בית המשפט על  2014בדצמבר  1"(. ביום העתירה)להלן בסעיף זה: " SWתמר 

  :להלן) האנרגיה יום יוגש ערעור לשר 30מטעמים של אי מיצוי הליכים. במסגרת פסק הדין הוחלט שבתוך 

חודשים מיום הגשתו. בהתאם להסכמה  3וצוין כי החלטת השר בערעור תינתן בהקדם האפשרי תוך  "השר"(,

טתו של הממונה כאמור. נכון למועד אישור ערעור לשר על החל 2014בדצמבר  9כאמור, הגישו שותפי תמר ביום 

 הדוחות הכספיים, טרם התקבלה החלטה בעניין. 
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 השקעות בנכסי נפט וגז )המשך(: - 6ביאור 

ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה  בביצוע עבודות שדרוגהחלה המפעילה  2017בספטמבר  20ביום  .ח

בכל אחד מפרקי הזמן האמורים הוזרם גז טבעי משדה וזאת בשני פרקי זמן, כאשר  "(עבודות השדרוג)להלן: "

פקה של פרויקט תמר באמצעות צינור אחד בלבד מתוך שניים, ובהיקף של מחצית התמר לפלטפורמת ה

מקיבולת ההפקה המקסימלית. במהלך עבודות השידרוג התגלה סדק בצנרת האוורור המשמשת לשחרור גז 

טבעי ולחץ מהפלטפורמה בעתות שגרה וחירום )להלן: "הסדק" או "התקלה"(. בעקבות איתור הסדק, ובהתאם 

אספקת הגז הטבעי  2017בספטמבר  21קיימים בפלטפורמת תמר, הופסקה באופן מבוקר ביום לנהלים ה

ממאגר תמר. לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליטה המפעילה להמשיך בעבודות השדרוג המתוכננות וזאת 

במקביל לתיקון התקלה. שותפי תמר פעלו ליידע את לקוחותיהם כנדרש, בהתאם לתנאי הסכמי אספקת הגז 

עם השלמת התיקון על בתיאום מלא עם משרדי הממשלה השונים.  עלוופחתמו עימם, וכן עמדו בקשר רציף שנ

 2017באוקטובר  10ביום ו, חודשה הזרמת גז טבעי ממאגר תמר 2017בספטמבר  27, ביום ידי המפעילה

 .הסתיימו עבודות השדרוג כמתוכנן

 .נם מהותייםיצוין כי עלויות תיקון התקלה מסתכמות לסכומים שאי

 

 בשדה הגז "תמר": והקונדנסטעתודות הגז הטבעי  הערכת .ט

" NSAI)להלן: "  Netherland Sewell & Associates Incע"י חברתשהוכן  2018בפברואר  13 יוםמעל פי דוח 

, עתודות הגז SPE-PRMSשהינה מעריכת עתודות ומשאבים מוסמכת, מומחית ובלתי תלויה(, על פי כללי 

 בדצמבר 31ם (, המסווגות כעתודות בהפקה, נכון ליוSWהטבעי בפרויקט תמר )הכולל את מאגרי תמר ותמר 

 Proved + Probableוכמות העתודות המסווגות  BCM  221.9-, הינן כProved Reservesוהמסווגות , 2017

Reserves 313.2-הינה כ BCMפי הדוח האמור, עתודות הקונדנסט במאגר תמר ותמר  . עלSW המסווגות ,

, Million Barrels 10.2-הינה כ Proved Reservesהמסווגות  ,2017 בדצמבר 31ם כעתודות בהפקה, נכון ליו

. העתודות לעיל Million Barrels 14.4 -הינה כ Proved + Probable Reservesוכמות העתודות המסווגות 

 .בדבר אי הוודאות בהערכת עתודות להלן גיערן. ראה סעיף אינן כוללות את העתודות הגולשות לרישיון 

 

 "דלית":  קידוח .י

 ממצאאשר בעקבותיו הוכרז על  ,ק"מ מחוף ישראל 50-במרחק של כ ,ימי "דלית"הקידוח הבוצע  2009 בשנת

ות כמ ,PRE-PRMS, על פי כללי 2018 מרץבחודש  NSAIאחרון שהתקבל מחברת  פי דוח עלמסחרי. 

נכון  Devlopment Pending), המסווגים בשלב הצדקת פיתוח בבחינה )המשאבים המותנים בחזקת "דלית"

בדוח המשאבים (. הגבוה)האומדן  BCM 9.5-לכ)האומדן הנמוך(  BCM 6.1-כ בין נעה ,2017 בדצמבר 31 ליום

הכולל תוכנית פיתוח מאושרת וצפי סביר למכירת גז  ,פרויקטים באישור מצויין כי המשאבים המותנים מותנ

 . עתודות בהערכת וודאות אי בדבר להלן גי סעיףראה טבעי. 

, הגישו לממונה תוכנית פיתוח שהינה משולבת בתוכנית הפיתוח של דליתפרויקט ב, ביחד עם שותפיה החברה

 ניתוח מבצעים וכן דלית מאגר של מיפוי מעדכנים ,בפרויקטביחד עם שותפיה  החברהכן,  כמושדה "תמר". 

 .שבוצע על סקר סייסמי בהתבסס וזאת, המאגר של
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 השקעות בנכסי נפט וגז )המשך(: - 6ביאור 

 ים תטיס: פרויקטלמתן זכויות שימוש במתקני  הסכם .יא

 שותפי לביןים תטיס  פרויקט שותפי"( בין הסכם השימושנחתם הסכם התקשרות )להלן: " 2012יולי  בחודש

ים תטיס  בפרויקט הקיימים במתקנים שימוש זכויות תמר לשותפי יעניקו תטיס ים שותפי לפיו, תמר פרויקט

 הזכות תמר לשותפי ניתנה וכן הקבלה ומתקן הצנרת, הדחיסה מערכת, B-לרבות הבארות, פלטפורמת מרי

"(. תטיס ים מתקניתמר )להלן: " מפרויקט טבעי גז של ואחסון הובלה לצורך מתקנים להקיםאו /ו לשדרג

ים תטיס תינתנה בכפוף לשמירת קיבולת לגז המופק מפרויקט ים תטיס בצנרת  יזכויות השימוש במתקנ

 ובמתקן הקבלה.

 יפותח בו ובמקרה תמר חזקת של סיום או פקיעה( 1: )מבין המוקדם במועד תסתייםהשימוש  הסכם תקופת

 על הודעה מתן( 2; )דלית חזקת של סיום או פקיעה אזי, תטיס ים במתקני שימוש שיעשה באופן, דלית שדה

תמורת  תמר. פרויקט( נטישת 3תמר; ) מפרויקט גז של מסחרית בהפקה קבועה הפסקה על תמר שותפיידי 

  .מיליון דולר 380סך כולל של , בשנים קודמות, שילמו שותפי תמר לשותפי ים תטיס במתקני ים תטיסהשימוש 

 במהלך תטיס ים שותפי לבין תמר שותפי בין היחסים מערכת את המסדירות הוראות, היתר בין, כולל ההסכם

 הוצאות חלוקת מנגנון, תטיס ים מתקני לניהול הקשור בכל לרבות, תטיס ים במתקני השימוש תקופת כל

 ים מתקני ושדרוג הכנת עם בקשר תטיס ים מתקני של ההוניות ההוצאות וחלוקת תטיס ים מתקני תפעול

 פרויקט לבין תטיס ים פרויקט בין הגז תפוקת היקף יחסי על המבוסס תמר מפרויקט טבעי גז לקבלת תטיס

 בין מחלוקות לפתרון בוררות ומנגנון השימוש להסכם הצדדים זכויות של שעבודאו /ו העברה על מגבלות, תמר

 .הצדדים

 מנגנון יקבע השימוש ובהסכם תטיס ים שותפי בידי תישאר המשודרגים תטיס ים מתקני על הבעלות כי, יצוין

 תמר.  מפרויקט ההפקה תקופת בתום האמורים המתקנים לערך בנוגע התחשבנות
 

 מסחרית"(:  הסדרה" :להלן) מסחרית של התפעול וההפקה מפרויקט ים תטיס ומפרויקט תמר הסדרה .יב

)בהתאם  תטיס ים פרויקט ללקוחותגז טבעי  סופק, 2017עד וכולל חודש ספטמבר  2013 מאי מחודש החל

בין שותפי תמר באופן שבו שותפי חולקה תמורת המכירה כאמור  ר.תמ ממאגר( הפרויקט של המכירה להסכמי

השווה למחיר הממוצע החודשי של גז  גז טבעי פרויקט תמר שאינם שותפי פרויקט ים תטיס, מקבלים מחיר

עי שסופק במהלך אותו חודש ללקוחות פרויקט תמר והיתרה הכספית שנותרת מחולקת בין שותפי ים תטיס טב

שלהם זכויות בפרויקט תמר, לפי חלקם בפרויקט תמר. חלוקה זו מאפשרת שמירה על איזון כמויות הגז 

קיבלה ם תטיס יובהר, כי החברה אשר אינה שותפה בפרויקט יבפרויקט תמר בין השותפים בו לפי חלקם. 

ללקוחות פרויקט  יםחודש םגז טבעי השווה למחיר הממוצע החודשי של גז טבעי שסופק במהלך אותמחיר 

 .תמר

ים , עם פקיעת חלק מהסכמי מכירת הגז הטבעי ממאגר ים תטיס, מספק2017החל מראשית חודש אוקטובר 

שותפי ים  בכוונת  הדוחות הכספיים,אישור כון למועד נבאופן מלא.  םים תטיס את צרכי לקוחותיה שותפי

תמר,  יממאגר ים תטיס לשותפ)שאינה מהותית( למכירת עודפי ההפקה בהסכם להתקשר שותפי תמר ו  תטיס

  .פרויקט תמר לשם מכירתם ללקוחות
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 השקעות בנכסי נפט וגז )המשך(: - 6ביאור 

 הערכות עתודות גז טבעי, קונדנסט ומשאבים מותנים: .יג

בחזקות מבוססות, בין  החברהומשאבים מותנים בזכויות  קונדנסטהטבעי,  הגז עתודותהנ"ל בדבר  ההערכות

בזכויות הנ"ל.    הואחר שנתקבל  מהקידוחים  ומאת  המפעיל הנדסי, גיאופיסיר על מידע גיאולוגי, הית

 כמויות. וודאות כל קיימת לא לגביהם אשר, NSAIההערכות הנ"ל הינם בגדר הערכות והשערות מקצועיות של 

שיופקו בפועל, עשויות להיות שונות מההערכות וההשערות הנ"ל, בין היתר, כתוצאה  והקונדנסט הטבעי הגז

ו/או  או משינויים רגולטורים ו/או מתנאי היצע וביקוש בשוק הגז הטבעי/מתנאים תפעוליים וטכניים ו

"ל הנ וההשערות ההערכות. יםהמאגרועל של מהביצועים בפכתוצאה ו/או  הקונדנסט ו/או מתנאים מסחריים

 חיפושים של בפרויקטים הקשורים גורמים של ממכלול כתוצאהאו /ו נוסף מידע שיצטבר ככל להתעדכן עשויות

 .טבעי וגז נפט של והפקה

 

  :נכסים אחרים לזמן ארוך - 7אור בי

 31.12.2017  31.12.2016 

 1,968  1,949 לייצוא סכומים לקבל בקשר עם הקמת תשתית
 -  373 ב להלן(15)ביאור  בגין תמלוגים האנרגיהמשרד 

 -  103 בעלי עניין
 -  96 אחרים

 2,521  1,968 
 

  זכאים ויתרות זכות: - 8אור בי

 31.12.2017  31.12.2016 

 -  14,616 ריבית לשלם
 1,712  1,635 בגין תמלוגיםהאנרגיה משרד 

 399  281,0 בעלי עניין
 9,835  6,025 במסגרת העסקה המשותפת זכאים
 283  688 אחרים

 23,992  12,229 

 

 אגרות חוב )סדרה א'( - 9 ביאור

 648 -הסכום נטו, בהתחשב בהוצאות הנפקה, כמיליון דולר ) 658 -גייסה החברה סכום של כ 2017יולי  חודשב

נקוב של אגרות חוב )סדרה א'(, על פי תשקיף ש"ח ערך  2,315,668,000( על ידי הנפקה לציבור של מיליון דולר

 . 2017ביולי  6"( והודעה משלימה מיום התשקיף)להלן: " 2017ביולי  4להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 

"(, וצמודות )קרן וריבית( הבסיס ריבית" –)להלן  4.69%אגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל מחודש אוגוסט  20 -קרן אגרות החוב עומדות לפירעון במ 60.75% -לדולר. כ

.  2028מקרן אגרות החוב עומדת לפירעון בחודש אוגוסט  39.25% -, והיתרה של כ2028ועד לחודש פברואר  2018

רן. אגרות החוב דורגו ועד למועד הסילוק הסופי של הק 2018הריבית משולמת כל חצי שנה, החל מחודש פברואר 

(. שיעור הריבית האפקטיבי "הבסיס"דירוג  -באופק יציב )להלן  A1.ilעל ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

 .4.9%-בהתחשב בעלויות ההנפקה הינו כ
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 )המשך(: אגרות חוב )סדרה א'( - 9 ביאור

 העיקריות הבאות: בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'( נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות

להבטחת אגרות החוב )סדרה א'( התחייבה החברה לשעבד לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה א'( בשעבוד יחיד  .א

( זכויותיה 3( זכויותיה באישור ההפעלה של מאגר תמר 2( זכויותיה במאגר תמר; 1קבוע ראשון בדרגה את: 

והעתידיות  הקיימות( זכויותיה 4ל חזקת תמר; הקיימות והעתידיות של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכוש ש

חודשים אשר  12והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה עולה על  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי החברה של

 (JOA) המשותף התפעול בהסכם החברה של זכויותיה( BCM 0.1 ;)5כמות הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על 

( זכויותיה של 6לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה של מאגר תמר; 

הקיימות  זכויותיה( 7שותפות תמר במתקנים של ים תטיס;  של שימושהמסדיר את ה הסכםהחברה ב

 החברה של יהתיוזכו ואת( 8"(; הפעילות)"חשבון  בפרוייקט החברה של הבנקוהעתידיות של החברה בחשבון 

 של תמלוגים לזכויות כפופים האמורים השיעבודים כי יצוין. והריבית הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון

. למועד אישור הדוחות הכספיים מהחברה תמלוגים לקבל הזכאים אחרים תמלוגים בעלי לזכויות וכן המדינה

 לשעבד את הנכסים המשועבדים בשעבוד נוסף.החברה לא תוכל  נרשמו כל השעבודים האמורים והינם בתוקף.

במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו הוראות לעניין פרעון מוקדם של אגרות החוב שתבצע החברה מתוך 

 הסכום שהתקבל בגין המכירה.

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם יעודכן  .ב

"הדירוג  –אגרות החוב )סדרה א'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר )להלן דירוג 

המופחת"( מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

. על אף האמור 0.25% -יעלה שיעור הריבית השנתית ב (notch), ובמקרה של כל ירידה נוספת בדרגה 0.5% -ב

לעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית שתתוסף לריבית 

 .1.25%הבסיס לא  תעלה על 

ככל שההון העצמי של החברה )כהגדרתו בשטר  0.25%בנוסף תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של  .ג

ג' לעיל ביחד לא תשלם  -רה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק ב' ומיליון דולר א 320 -הנאמנות( יפחת מ

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%החברה שיעור העולה על 

נטילת חוב נוסף על ידי החברה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט  .ד

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות  5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

ה להתקיימות תנאים בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופ

שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת הדירוג 

 שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם: ש"היום  .ה

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום קרן ו/או  60 -הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מ הקובע" בחלוקת

ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, כהגדרתם בשטר 

ם )היחס ההיסטורי יבדק החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה ליו 1:1.20 -הנאמנות, לא יפחת מ

ובהתייחס  לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית הביטחון לשירות  2018בדצמבר  31

מיליון  10 -הפקידה החברה בכרית הביטחון את מלוא הסכום הנדרש למועד זה, כ 2017 בדצמבר 31החוב. ליום 

 "פקדון מוגבל בשימוש". על המצב הכספי במסגרת נכסים לא שוטפים בסעיף ותדולר, המוצגים בדוח
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 אגרות חוב )סדרה א'( )המשך(: - 9 ביאור

החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים  .ו

המגיעים מהם לחברה לחשבון בנק כפי שהוגדר בשטר ואשר שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל 

רק לתשלום על ידי "חשבון הפעילות"(. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך ו –)להלן 

 החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות ולפי סדר התשלומים 

שנקבע בשטר. החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך תשלומים כאמור לעיל 

המועד בו נמשך מחשבון הפעילות חר רק בגובה הסכום שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לא

ביצוע תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב )ולאחר ששולמו יתר התשלומים הסכום הנדרש לצורך 

שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים שנמשכו מחשבון הפעילות לא תחול על החברה מגבלה לשימוש בהם 

  ים בשטר הנאמנות.לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף ליתר התנאים הנקוב

 

הנאמנות הוגדרו אירועי הפרה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( עילה להעמדת  בשטר .ז

העיקריים הבאים: אי תשלום  הארועים, הכוללים, בין היתר, את מיידיאגרות החוב )סדרה א'( לפירעון 

ות מידה פיננסיות ובהן התחייבות להון סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמ

מיליון דולר )במשך שני רבעונים עוקבים(, יחס כיסוי  250 -עצמי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

)במשך שני רבעונים עוקבים(  )יחס  1.05: 1 -לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

(, והון עצמי כלכלי מינימלי 1.45הינו  2018 באפריל 1שים החל מיום החוד 12שירות החוב הצפוי לתקופה של 

 מיליון דולר )במשך שני רבעונים עוקבים( )ההון העצמי הכלכלי 250 -)כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום  מחוייבויותמיליון דולר(; הפרת  490 -הינו כ 2017 בדצמבר 31ליום 

ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה  30דוחות כספיים שהחברה חייבת בפרסומם בתוך 

הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה ויש חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את 

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; cross defaultאחרים של החברה ) חובות מיידי לפרעוןאגרות החוב במועדן; הועמדו 

קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(; דירוג 

 .החברה של הכספיים בדוחותיה" חי"עסק  הערת נוספה; Baa3אגרות החוב יהיה נמוך מדירוג של 

 החברה עומדת במחויבויות האמורות. לתאריך הדוח על המצב הכספי

מיליון דולר מתמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( שימש את החברה למימון רכישת הממכר על פי  650סכום של 

לעיל(. החברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( מעבר לסכום  4הסכם המכר )המתואר בביאור 

ביולי  17בהתאם, ביום  .)סדרה א'( של אגרות חוב עצמית או לפרעון מוקדםשמש לרכישה תמיליון דולר  650של 

ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה  26,368,000, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית בהיקף של 2017

 מיליון דולר.  7.5 -בתמורה לכ, אשר בוצעה במהלך הרבעון השלישי של השנה א'(

  .2017ביולי  10א'( החלו להיסחר בבורסה ביום אגרות החוב )סדרה 
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 סילוק נכסיםלהתחייבות   - 10אור בי

)ראה גם ביאור  תמר במאגר חלקה בגין נכסים לסילוק מחויבות בגין בנכס ובמקביל בהתחייבות מכירה החברה

 :דוחלהלן התנועה בהתחייבות לסילוק נכסים בתקופות ה .(2ח3

  

 2017  2016 

 8,285  9,228 לתחילת השנהיתרה 
 635  197 תוספות במהלך השנה

 308  446 השפעת חלוף הזמן 

 9,228   9,871  יתרה לסוף השנה

 



  תמר פטרוליום בע"מ

 )באלפי דולר( 2017 בדצמבר 31ליום הכספיים אורים לדוחות יב

 

 - 31 - 

 :עבודיםוש התקשרויותתלויות,  התחייבויות - 11  ביאור

  :1(הנפט בנכס מהזכויות 100%ל מתייחסים המתוארים הנתונים) תמר שותפי ידי-על וקונדנסט טבעי גז למכירת הסכמים: טבעי גז לאספקת התקשרויות .א

 

 
 תחילת שנת

 אספקה

 
 אספקת תקופת

 2הבסיסית הגז
 

 ?הארכה אפשרות קיימת האם

 מירבית כמות
כוללת לאספקה 

(%100( )BCM)3 

 שסופקה הכמות
 31  ליום עד

 2017בדצמבר 
(100%( )BCM) 

 
 

 הגז למחיר העיקרי ההצמדה בסיס

 שנתיים בעוד להארכה אפשרות שנים 15 2013 4החשמל חברת
 21.2-כ 87-כ .נוספות

 המחירים לצרכן האמריקאי  מדד
(U.S CPI) 

 לנפט זיקוק בתי
 "("ןבז"מ )להלן:  "בע

 שנתיים בעוד להארכה אפשרות שנים 7 2013
 .נוספות

 הקטן ובחלקה( Brent) הברנטלמחירי  הצמדה על ברובה מבוססת ההצמדה נוסחת 3.6-כ 5.8-כ
 וכוללת "מחיר רצפה". החשמל ייצור לתעריף

דליה אנרגיות כוח 
 בע"מ

אפשרות להארכה בעוד שנתיים  שנים 17 2015
 נוספות.

לתעריף ייצור החשמל וכוללת "מחיר נוסחת ההצמדה מבוססת בעיקרה על הצמדה  9.2-כ 23.3-כ
 רצפה".

 פרטיים חשמל יצרני
 5אחרים

 שנים 15-18 2013-2020
 הסכם למעט

אחד לתקופה של 
 כשנתיים

מההסכמים קיימת אפשרות  בחלק
לשלוש שנה  ביןלהארכתם לתקופה של 

 .6נוספותשנים 

 החשמל ייצור לתעריף הצמדה על מבוססת ההצמדה נוסחת ההסכמים במרבית 8.7-כ  59-כ
 ובחלקה הקטן למדד המחירים לצרכן האמריקאי.

 
הצמדה לתעריף ייצור החשמל  ברובה עלהסכמים נוסחת ההצמדה מבוססת במספר 

 (.Brent) הברנטובחלקה הקטן למחירי 
 וכולל והצמדה בסיס מחיר הכוללת נוסחהידי -על נקבע הגז מחיר ההסכמים בכל

 ".רצפה"מחיר 

אפשרות ינם כוללים אההסכמים  שנים 5-7 2013 - 2017 תעשייתיים לקוחות
 .םלהארכת

( Brent) הברנטההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי  נוסחתההסכמים  במרבית 0.5-כ  1-כ
באחד מההסכמים נוסחת   ".רצפהנוזליים וכוללת  "מחיר  דלקיםוהיתר למחירי 

רצפה" ובהסכם נוסף ההצמדה מבוססת על מחירי דלקים נוזליים וכוללת  "מחיר 
 נוסחת המחיר מבוססת על מחיר הבסיס שנקבע במתווה הגז.

 גז של לשיווק חברות
 7טבעי

אפשרות  קיימתמההסכמים  בחלק שנים 5-7 2013-2019
 להארכתם לתקופה של עד שנה נוספת.

 ".רצפה( וכוללת  "מחיר Brent) הברנטההצמדה מבוססת על הצמדה למחירי  נוסחת .20-כ  1.5-כ

 שנתיים בעוד להארכה אפשרות שנים NBL 2017  15 - ייצוא םהסכ
 .נוספות

 ( וכוללת "מחיר רצפה".Brent) הברנטמחירי  על מבוססת ההצמדה נוסחת 0.1-כ 2 -כ

 

                                                           
 ( להלן. 2ו')11לפרטים בקשר עם הסכם ייצוא נוסף, הסכם הייצוא למצרים עליו חתמו נובל ודלק קידוחים, ראה ביאור   1
 לעיל, או עד אשר תצרוך הרוכשת את הכמות החוזית המירבית הקבועה בהסכם, לפי המוקדם.במרבית ההסכמים, תקופת אספקת הגז תהיה בהתאם לאמור בטבלה המובאת   2
 לרכוש הינה נמוכה מכמות זו. הרוכשים  כמות זו הינה הכמות המירבית אותה התחייבו שותפי תמר לספק ללקוח במשך תקופת ההסכמים. הכמות אותה התחייבו     3
 , ראה פסקה ג להלן.לפירוט אודות ההסכם עם חברת החשמל  4
 יובהר, כי בחלק מההסכמים לא התמלאו כל התנאים המתלים להסכם.  5
ת ממאגרי תנין . על פי הסכם אספקה זה, במקרה של איחור במועד תחילת ההפקה המסחרי21.2.2018למעט תקופת ההארכה שנקבעה בהסכם שנחתם בין שותפי תמר לבין חברת כימיקלים לישראל בע"מ )להלן: "כי"ל"( ביום   6

, לפי המוקדם מביניהם. כמו כן נקבע כי, כי"ל 31.12.2025ריש או עד ליום וכריש, תוארך תקופת ההסכם באופן אוטומטי בתקופות נוספות של שישה חודשים כל אחת, וזאת עד למועד תחילת ההפקה המסחרית ממאגרי תנין וכ
 .31.12.2025בתום כל אחת מתקופות ההארכה כאמור. היה והסכם תנין כריש יבוטל, אזי תקופת הסכם האספקה תוארך באופן אוטומטי עד ליום  תהיה רשאית להודיע לשותפי תמר על ביטול הסכם האספקה

 יובהר, כי בחלק מההסכמים לא התמלאו כל התנאים המתלים להסכם.  7
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 )המשך(: עבודיםושהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 ידי שותפי תמר:-למכירת גז טבעי עלפרטים נוספים אודות כל ההסכמים  .ב

 Take Orהרוכשות לרכוש או לשלם )התחייבות של חלק מ, בין היתר, הבהסכמי מכירת הגז הטבעי נקבע (1

Pay בעבור כמות שנתית מינימאלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם האספקה )

עוד קובעים הסכמי האספקה מנגנון של צבירת יתרה בגין כמויות עודפות  "(.הכמות המינימאלית)להלן: "

ידי הרוכשת בשנה כלשהי וניצולה להפחתת חובת הרוכשת לרכישת הכמות המינימאלית -שנצרכו על

כאמור לעיל במספר שנים לאחר מכן. כמו כן, נקבעו הוראות ומנגנונים המאפשרים לכל אחת מהרוכשות 

ה בגין גז שלא צרכה עקב הפעלת מנגנון הכמות המינימאלית לחיוב כאמור לעיל, האמורות, לאחר ששילמ

 לקבל גז ללא תשלום נוסף עד לכמות ששילמה בגין גז שלא צרכה.

 בהם הסכמיםבעקבות החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר הענקת פטור מהסדר כובל בקשר ל (2

 ארוכי הסכמים: "להלן) החשמל חברת עם םההסכ למעט שנים 7-מ ארוכה הבסיסית האספקה תקופת

 שזו כך, המינימאלית הכמות את להקטין אופציה מהרוכשות אחת לכל ניתנהבחלק מההסכמים "(, טווח

, האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש שצרכה הממוצעת השנתית מהכמות 50% על תעמוד

 הכמות הקטנת עם"(. האופציה: "זה בסעיף להלן) האספקה בהסכם ושנקבע כפיותנאים  להתאמות בכפוף

 . האספקה בהסכם שנקבעו הכמויות יתר בהתאם יופחתו המינימאלית

 . ההודעה מתן ממועד שנה בתום הכמות תופחת, כאמור האופציה מימוש על האמורה הרוכשת הודיעה

, מנצלת בזמני שיא 2012אספקת מלוא הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה שנחתמו לפני אוקטובר  (3

ההפקה, הטיפול וההולכה של פרויקט תמר )להלן ביחד בסעיף זה:  מערכתהצריכה את מלוא הקיבולת של 

נקבעה תקופת  2012"( ולפיכך בהסכמים למכירת גז טבעי שנחתמו מחודש אוקטובר מערכת ההפקה"

קיבולת מערכת ההפקה תאפשר להם לספק  כאשרותסתיים  2015יניים אשר החלה במהלך חודש מאי ב

"(. אספקת הגז על פי תקופת הבינייםאת הכמויות הקבועות בהסכמי האספקה )להלן בסעיף זה: "

הסכמים אלה בתקופת הביניים תהיה כפופה, בין היתר, לכמויות הגז שתהיינה זמינות באותה העת, לאחר 

בהתאם למנגנונים שנקבעו  2012אספקת הגז ללקוחות שחתמו על הסכמי אספקה לפני חודש אוקטובר 

לא תחול במשך תקופת הביניים בכל אחד מהסכמי האספקה האמורים. בכל ההסכמים האמורים 

 ההתחייבות לרכישת הכמות המינימאלית כאמור לעיל. 

וחות עמם נחתמו הסכמים למכירת גז טבעי החל הודיעו שותפי תמר למרבית הלק ,2016בחודש נובמבר 

פי סדר קדימות חתימת ההסכמים(, לרבות יצרני חשמל פרטיים, חברות -כאמור )על 2012מחודש אוקטובר 

תסתיים תקופת הביניים ובהתאם, שותפי  2020בספטמבר  30לשיווק גז טבעי ולקוחות תעשיתיים, כי ביום 

 י תחת ההסכמים על בסיס מחייב.   תמר יוכלו לספק ללקוחות אלו גז טבע

בהסכמי האספקה נקבעו הוראות נוספות, בין היתר, בנושאים הבאים: זכות לסיום ההסכם במקרה של  (4

הפרת התחייבות מהותית, זכות שותפי תמר לספק גז לרוכשות האמורות ממקורות גז טבעי אחרים, מנגנוני 

ועות פיצויים במקרה של עיכוב באספקת הגז מפרויקט תמר או במקרה של אי אספקת הכמויות הקב

בהסכם, מגבלות לאחריות הצדדים בהסכם, וכן בנוגע ליחסים בין המוכרים לבין עצמם בכל הקשור 

 לאספקת הגז לרוכשות האמורות. 
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 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 :)המשך( ידי שותפי תמר-פרטים נוספים אודות כל ההסכמים למכירת גז טבעי על .ב

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ )להלן: "דלק ישראל"(:   -בעל עניין לאספקת גז טבעי ל הסכם (5

, דלק קבוצת של מלאה בשליטה חברה, ישראל דלק עם טבעי גז הסכם לאספקת נחתם 2013 דצמבר בחודש

 בהיקף טבעי גז לרוכשת לספק המוכרים התחייבו האספקה הסכם פי-על .דלק קידוחיםב השליטה בעלת

 בהסכם המפורטים לתנאים בהתאם"( הכוללת החוזית הכמות: "להלן)  0.46BCM -כ עד של כולל

 או שנים 7-כ בתום ותסתיים 2015 שנת של הראשונה במחצית החלה האספקה הסכם תקופת. האספקה

  המוקדם. לפי, הכוללת החוזית הכמות את תצרוך הרוכשת בו במועד

 .פי.פי דלק שורק בע"מ )להלן: "דלק שורק"(: איי -בעל עניין ללאספקת גז טבעי  הסכם (6

 חברה, שורק דלק עם 2014 מרץ תוקן הסכם לאספקת גז טבעי אשר נחתם בחודש 2015בחודש מאי 

 לרוכשת לספק התחייבו המוכרים .דלק קידוחיםב השליטה בעלת, דלק קבוצת ידי-על( בעקיפין) הנשלטת

 המפורטים לתנאים בהתאם"(, הכוללת החוזית הכמות: "להלן) BCM 3.3-כ עד של כולל בהיקף טבעי גז

 אועם אפשרות להארכה בשנתיים נוספות  שנים 15-כ הינה האספקה הסכם תקופת. האספקה בהסכם

 . המוקדם לפי, הכוללת החוזית הכמות את תצרוך הרוכשת בו במועד

 

 :החשמל חברת לבין תמר שותפי בין גז אספקת הסכם אודות נוספים פרטים .ג

, 2012בחודש יולי ותוקן  2012בחודש מרץ הסכם אספקת גז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל נחתם  (1

בקשר עם מימוש  ,בין היתר ,"(ההסכם)להלן בסעיף זה: " 2016ובחודש ספטמבר  2015בחודש מאי 

 .האופציות להגדלת כמויות הגז אותן תצרוך חברת החשמל

 BCM-לכ BCM  78 -לחברת החשמל אופציה להגדלת הכמות החוזית הכוללת מכבמסגרת ההסכם ניתנה  (2

 באפריל 15"(. האופציה התייחסה לשתי תקופות כמפורט להלן )א( עד ליום האופציה)להלן בסעיף זה: " 87

 2017 בינואר 1-ניתנה לחברת החשמל האופציה להודיע על הגדלת כמויות הגז אותן תצרוך החל מ 2013

ניתנה לחברת החשמל  2015 באפריל 15"(; )ב( עד ליום האופציה הראשונה)להלן: " 2018 בדצמבר 31ועד 

ועד לתום תקופת ההסכם  2019 בינואר 1-האופציה להודיע על הגדלת כמויות הגז אותן תצרוך החל מ

 "(, וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.האופציה השנייה)להלן: "

חברת החשמל לשותפי תמר על החלטתה לממש את האופציה כאמור עד  , הודיעה2013באפריל  11ביום  (3

הודיעה חברת החשמל לשותפי תמר כי החליטה לממש באופן חלקי  2015באפריל  16וביום  2018סוף שנת 

 את האופציה השניה. 

במסגרת התיקון להסכם אספקת הגז בין בעלי הזכויות בחזקות לבין חברת החשמל, הוסכם כי פרויקט  (4

ויימשך עד לסוף שנת  2017בינואר  1חבה לצורך ההסכם הושלם ומועד הגדלת הכמויות נקבע ליום ההר

2018 . 

-עמדה על כ 2016בדצמבר  31הכמות המינימאלית השנתית לחיוב ממועד ההפעלה המסחרית ועד ליום  (5

BCM 3.5.  עומדת על כ 2018בדצמבר  31ועד ליום  2017בינואר  1הכמות המינימאלית לחיוב החל מיום- 

BCM 5  לשנה )בכפוף להתאמות בהתאם להיקף מכירת הגז של שותפי תמר ליצרני חשמל פרטיים והיקף

 ועד לתום 2019בינואר  1לשנה(. החל מיום   BCM 3.6-ייצור החשמל של חברת החשמל אך לא פחות מכ

 לשנה. ההסכם כולל הוראות לעניין   BCM 3-תקופת ההסכם, הכמות המינימאלית לחיוב תעמוד על כ

חישוב והתאמת הכמות המינימאלית לחיוב ובכלל זה בנסיבות של כח עליון או של אי אספקה על ידי 

 המוכרים. 
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פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה המבוססת על מדד המחירים לצרכן האמריקאי -מחיר הגז נקבע על (6

(U.S CPI בתוספת ,)ואילך. מחיר הגז בגין יחידה  2020לשנה משנת  1%ובהפחתת  2019לשנה עד שנת  1%

דולר. ביחס לכמויות הגז הטבעי שתצרוך  5.042פי מחיר בסיס של -חושב על 2011בשנת  MMBTUאחת של 

מוצמד מחיר הגז  2014, החל משנת בהסכם הנקובות הכמויותחברת החשמל במסגרת האופציה להגדלת 

לשנה  1%( וההוספה או הפחתה של U.S CPIמשיעור עליית מדד המחירים לצרכן האמריקאי ) 30%-רק ל

 אינה חלה.כאמור לעיל 

בהסכם נקבעו שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש התאמת המחיר )בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם(, אם  (7

לצריכת גז טבעי  עוגןאותו צד בדעה כי המחיר שנקבע בחוזה אינו מתאים עוד לחוזה ארוך טווח עם קונה 

כהגדרתו בהסכם( מפרויקט שנים ממועד ההפעלה המסחרית ) 11-שנים ו 8לשימוש בשוק הישראלי: בחלוף 

 (, לפי המוקדם. 2013ביוני  30)קרי:  חודשים מתחילת ההזרמה מפרוייקט תמר 3או ממועד תום   תמר

)תוספת או  25%שנים( ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח של עד  8במועד ההתאמה הראשון )לאחר 

 )תוספת או הפחתה(. 10%ל עד ההתאמה שתבוצע למחיר תהיה בטווח ש הפחתה(, ובמועד ההתאמה השני

יהיו רשאים לסיים את ההסכם, במקרה בו הצד השני יבצע פעולת  משותפי תמרחברת החשמל או כל אחד  (8

חדלות פירעון )כהגדרתה בהסכם( שסביר כי תהיה לה השפעה מהותית לרעה על ביצוע התחייבויותיו 

הסכימו  ושותפי תמריום לפחות. חברת החשמל  120ידי מתן הודעה מראש ובכתב של -בהתאם להסכם, על

יות להם לסיים את ההסכם בהתאם לכל דין, אלא ביחס להפרות שלא לממש כל זכות שעשויה לה

יום לצד המפר  120משמעותיות או נמשכות של הוראות מהותיות של ההסכם ורק לאחר מתן תקופה של 

 )אלא אם כן נקבעה תקופה קצרה יותר בהסכם( לתיקון ההפרה. 

די חברת החשמל בהתאם להוראות י-לא יספקו את כמויות הגז שהוזמנו עלשותפי תמר פי ההסכם, אם -על (9

שותפי פי ההסכם, אזי יפצו -ההסכם ואי האספקה הינה בכמות העולה על שעורי הסטייה המותרים על

את חברת החשמל בדרך של אספקת גז בחודש העוקב במחיר מופחת בכמות שלא סופקה. כמו כן, תמר 

והים יותר. בהסכם נקבעו גבולות קובע ההסכם הפרות מיוחדות שבגינן ישולמו פיצויים בשיעורים גב

 לאחריות כל אחד מהצדדים בגין הפרת חלק מהוראות ההסכם בשיעורים הקבועים בהסכם.

פועלים יחדיו ביחס לנושאים כגון פיתוח המאגר, מתקני המוכרים והפקת הגז, הובלתו שותפי תמר   (10

כם לא תפורש כיוצרת . יחד עם זאת, נקבע כי אף הוראה בהסלכל אחד מההסכמיםואספקתו בהתאם 

יהא אחראי כלפי חברת החשמל אך ורק ביחס לחלקו בזכויות  שותףוכל שותפי תמר אחריות הדדית בין 

הנפט בקשר עם אחריות שתנבע מההסכם. על אף שחברת החשמל רשאית להזמין כמויות גז באמצעות 

תהא חלקו של כל  תףשו, הכמות שתיחשב כמוזמנת מכל שותפי תמרהודעה אחת שתומצא למתאם מטעם 

 מהכמות המוזמנת הכוללת.  שותף כאמור

פי ההסכם הינה על בסיס שעתי עם כמות מקסימלית לשעה, בהתאם למנגנונים -אספקת הגז על (11

 ולפרוצדורות המפורטים בהסכם.

מסירת הגז נעשית בנקודת החיבור למערכת ההולכה הארצית של נתג"ז, בסמוך למתקן הקבלה  או בכל  (12

 ור אחרת שתוסכם בין הצדדים. נקודת חיב

סופק בנקודת המסירה בהתאם להסכם צריך לעמוד בספציפיקציות הקבועות בהסכם. מהגז הטבעי ש (13

לחברת החשמל זכות לסרב לקבל גז לא תקני עד שהליקוי יתוקן. כל מחלוקת בין הצדדים הנוגעת לאיכות 

 הגז תופנה )לבקשת צד כלשהו( למומחה לשם הכרעה.
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המחאת חובותיה וזכויותיה של חברת החשמל על פי ההסכם מותנית בכך שלנעבר תהיה יכולת טכנית ופיננסית 
בר יועבר גם אותו חלק פרופורציונלי של תחנות הכח של חברת לעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם וכן שלנע

החשמל )משמע אם מעבירים חלק פרופורציונלי מהזכויות וההתחיייבויות לנעבר כלשהו, הוא יקבל גם חלק 
 פרופורציונלי מתחנות הכוח של חברת החשמל(.

 ההערכות בדבר כמויות הגז ומועדי האספקה: .ד

יכולת האספקה של , נה על ידי הרוכשות האמורות לעילהגז הטבעי שתירכשת יוכמולההערכות דלעיל ביחס 
מהוות מידע אשר אין כל ודאות כי יתממש,  ,האספקה מיפי הסכ-האספקה על יותחילת מועדפרויקט ההרחבה 

כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב אי התקיימות 

, שינויים בהיקף, בקצב ובעיתוי ים בכל אחד מהסכמי האספקה )ככל שאלו טרם התקיימו(תלהמ םהתנאי
ככל שרלבנטי , ביצוע והשלמת פרויקט ההרחבה )האמורות תוהרוכשכל אחת מידי -צריכת הגז הטבעי על

הקמת והפעלת תחנות הכח ו/או מתקנים אחרים של הרוכשות )ככל שרלבנטי להסכם  (,להסכם האספקה
 וכיוצ"ב.  ןומועד מימוש ות הניתנות בכל אחד מהסכמי האספקהמימוש האופצי קה(,האספ

 

 עם פז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן: "פז זיקוק"(:  קונדנסטהסכם לאספקת ב התקשרות .ה

 לאספקת הסכם(, "המוכרים": זה בסעיף)להלן  תמר שותפי לבין זיקוק פז בין נחתם 2012 נובמבר בחודש
 של תקופה במשך קונדנסט זיקוק לפז לספק המוכרים התחייבו פיו על(, "ההסכם")להלן בסעיף זה:  קונדנסט

 שאינו( ומחיר)כמויות  בהיקף, (30.3.2013) תמר מפרויקט הקונדנסט זרימת תחילת ממועד שהחלה שנים חמש
 .נוספות שנים 5-ל ההסכם הארכת על הצדדים בין הוסכם 2016 נובמבר בחודש. מהותי
 המכירות עיקר( בניכוי מרווח, כפי שנקבע בהסכם האספקה. Brent) הברנט מחיריפי -על נקבע הקונדנסט מחיר

 "ל.הנ ההתקשרות הסכם במסגרת היתה תמר שותפי ידי על קונדנסט של
 

 :טבעי גז ליצוא התקשרויותפרטים נוספים אודות  .ו

 NBL Eastern חברת לבין, תמר שותפי בין טבעי גז לאספקת הסכם נחתם, 2014 פברואר בחודש (1

Mediterranean Marketing Limited (להלן" :NBL )"להלן) בירדן לצרכנים טבעי גז ייצוא לצורך :

( בשרשור) מלאה בבעלות בת חברת הינה NBL. 2016בפברואר  16 אשר תוקן ביום, "(NBL הסכם"

הינה בעל עניין של  2018מרץ והחל מחודש , בנובל השליטה בעלת הינה אשר, .Noble Energy Incשל

 .א(23החברה )ראה ביאור 

 Arab Potash Company, מירדן חברות שתי עם הסכם על  NBL חתמה, NBL הסכם חתימת עם בבד בד

 גז NBL-מ הרוכשות תרכושנה לפיו"(, הרוכשות: "זה בסעיף יחד להלן) Jordan Bromine Company-ו

 הסכם: "זה בסעיף להלן) בירדן המלח ים של המזרחית בגדה הממוקמים במפעליהן אותן שישמש טבעי

יצוין כי על פי החלטת מיסוי בקשר עם ההסכם, מחויבים שותפי תמר להציע לכל לקוח "(. האספקה

(, כפי שיחושב בהתאם Brentישראלי חדש חלופת מחיר גז טבעי שיקבע בהתאם למחיר חבית ברנט )

 הבהסכמים של שותפי תמר. לפרטים ראלנוסחה המיטבית לצרכן, הקיימת במועד החלטת הממשלה 

להלן. ההתחייבות להצעה כאמור מכוח החלטת המיסוי תחול במהלך תקופה של שלוש שנים  יב'11 ביאור

ההצעה יחל בכל תקופה  (. מועד האספקה על פי2018באוגוסט  16 מיום החלטת הממשלה )קרי, עד ליום

( ועד לשש שנים מיום 2017לתה מתחילת האספקה על פי הסכם הייצוא )שהחלה בחודש ינואר שהיא שתחי

 מכירתו לצורך טבעי גז NBL-ל לספק תמר שותפי התחייבו NBL הסכם במסגרתחתימת הסכם הייצוא. 

 אחראים יהיו תמר שותפי: דהיינו) Back to Back בתנאי האספקה הסכם במסגרת לרוכשות NBL ידי-על

  (.מכוחו NBL-ל שיגיעו נטו ההכנסות לכל זכאים יהיו וכן האספקה הסכם פי-על NBL התחייבויות לקיום
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 )המשך(: טבעי גז ליצוא התקשרויותפרטים נוספים אודות  .ו

 )המשך(: (1

 האספקה. BCM 2-כ עד של כולל בהיקף טבעי גז לרוכשות לספק  NBLהתחייבה, האספקה הסכם פי-על

 . שנה 15-כ להימשך וצפויה 2017 ינואר חודש במהלך החלה האספקה הסכם פי על

 

 -)להלן בסעיף זה  Dolphinus Holdings Limitedנחתם בין שותפי תמר לבין  2015במרס  17ביום  (2

)לאחר תאריך הדוח  2018בפברואר  19 ההסכם(. ביום -הסכם לאספקת גז טבעי לרוכשת )להלן הרוכשת(

נחתם הסכם בין דלק קידוחים ונובל לבין הרוכשת לייצוא גז טבעי מפרויקט תמר  על המצב הכספי(

למצרים )להלן בסעיף זה: "הסכם הייצוא"( אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם שנחתם בין שותפי תמר 

 החברהכאמור ואשר נחתם מתוך כוונה להחליפו. המוכרות פנו אל  2015במרץ  17 לבין הרוכשת ביום

וליתר שותפי תמר במטרה להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר או להתקשר עמם בהסכם לרכישת 

ם הגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו לרוכשת. לפרטים בדבר הסכ

 . להלן ג23הייצוא ראה ביאור 

שותפי תמר הגישו בקשה לקבלת אישור יצוא בגין הכמויות שתימכרנה לרוכשת וזאת במסגרת מכסת הגז 

 23. ביום 2013ביוני  23הטבעי שהותרה ליצוא למדינות שכנות כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מיום 

ה על ענייני הנפט, לייצוא גז טבעי התקבל אישור ראש הממשלה, שר האנרגיה והממונ 2015בדצמבר 

 בכמויות הקבועות בהסכם והכל בהתאם לתנאים הקבועים באישור האמור. 

ההסכם כולל מספר תנאים מתלים נוספים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים נוספים מהגופים 

ימה על חתכניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה, לרבות הרלוונטיים בישראל ובמצרים, 

קבלת ערבות לטובת המוכרות כפי שנדרש בהסכם )ככל שיידרש(,  הסכם הולכה בין שותפי תמר לבין נתג"ז

. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, טרם התקיימו כל התנאים המתלים לכניסתו לתוקף של אהייצו

  ההסכם.

 

 :  בלקוח תלות .ז

חלקה של . חברת החשמל - תמר פרויקטידי -עלנחתם הסכם מחייב לאספקת גז  עמולקוח עיקרי  לחברה

: 2015; דולר מיליון 88.1-כ: 2016) דולר מיליון 91.7-כבמכירות לחברת חשמל בשנת החשבון הסתכם ל החברה

 הינוסגרת סעיף לקוחות במ נכלל 2017בדצמבר  31של חברת החשמל ליום  החוב יתרת(. דולר מיליון 80.2-כ

  .ב'(14)ראה גם ביאור  (דולר מיליון 9.5-כ: 2016 בדצמבר 31) דולר מיליון 6.7 -כ
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 )המשך(: התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 11ביאור  

 התקשרויות לתשלום תמלוגים: .ח

 :תמלוגים למדינה .1

נקבע, כי בעל חזקה ישלם למדינה תמלוג בשיעור של שמינית אחת מכמות הנפט  1952-בחוק הנפט התשי"ב

שהופקה משטח החזקה ונוצלה, למעט כמות הנפט שישתמש בה בעל החזקה בהפעלת שטח החזקה, אך 

י שווי בכל מקרה, לא יפחת התמלוג מתמלוג מינימלי שנקבע בחוק. החישוב של סכום התמלוגים נעשה לפ

על פי באשר לדיון עם הממונה על אופן חישוב שווי השוק של התמלוג  השוק של התמלוגים על פי הבאר.

 ב'.15הבאר, ראה ביאור 

 צדדים שלישיים:בעלי עניין ולתמלוגים ל .2

להסכם המכר כפופות הזכויות בחזקות שהועברו לחברה להתחייבויות שחלו על דלק קידוחים בהתאם  (א

לתשלום תמלוגים בהתאם לתנאים שחלו לגבי התמלוגים האמורים לפני העברת הזכויות לחברה. להלן 

 החלים על זכויותיה של החברה בחזקות:פרטים בדבר התמלוגים 
 

 פרטים נוספים שיעור התמלוגים  בעלי זכות התמלוגים

קבוצת דלק בע"מ ודלק 

 מערכות אנרגיה בע"מ

 (בעלי עניין)

 1.5%לכולם ביחד: 

לפני מועד החזר 

 6.5% -ההשקעה ו

מחלקה של  ,לאחר מכן

  .החברה

 1993מקורם של תמלוגים אלו בהסכם העברת זכויות משנת 

זכויות נפט מסוימות לדלק קידוחים )להלן: ועברו במסגרתו ה

 "(. תמלוגי דלק"

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי דלק, כפי שנקבעו 

 להלן. ה בבהסכם העברת הזכויות הנ"ל, ראו בפסק

כהן פיתוח ומבני 

)בעל  תעשיה בע"מ

י.נ.א חברה , עניין(

ואלייד  לרישומים בע"מ

 ,ש.מ., שותפות מוגבלת

ירושלים אויל  י.ו.א.ל.

 אקספלוריישין בע"מ

 3%לכולם ביחד: 

 החברהמחלקה של 

כהן פיתוח )חלקה של 

ומבני תעשיה בע"מ 

1.425%).  

אבנר מקורם של תמלוגים אלו בזכותו של השותף הכללי של 

אשר נקבעה  "(אבנרשותפות מוגבלת )להלן: " –חיפושי נפט 

 "(. תמלוגי אבנר)להלן: " אבנרבהסכם השותפות המוגבלת של 

דלק קידוחים. ולתוך התמזגה אבנר עם  2017בחודש מאי, 

עברה לדלק  לתשלום תמלוגי אבנר גרת המיזוג המחויבותבמס

 .קידוחים

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי אבנר, כפי 

, ראו דלק קידוחיםשנקבעו בהסכם השותפות המוגבלת של 

 להלן. ה גפסק

בע"מ דור כימיקלים 

 "(דור)להלן: "

 

 

מחלקה של  0.42%

  .החברה

שנחתם בין  21.1.2007יום מקורם של תמלוגים אלו בהסכם מ

 2.5%לדור לפיו רכשו שותפויות דלק מדור  דלק קידוחים

 והוענק ןבמקומומתן מיכל  נותברשיו( מן הזכויות 100%)מתוך 

והתחייבו  "(תמלוגי דור)להלן: " ודלית ת תמרוחזקלאחר מכן 

  בגין הזכויות שנרכשו.  6%לשלם לדור תמלוגים בשיעור 

לפרטים בדבר התנאים העיקריים של תמלוגי דור, כפי שנקבעו 

 להלן. ד הבהסכם רכישת הזכויות הנ"ל, ראו בפסק
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 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 התקשרויות לתשלום תמלוגים )המשך(: .ח

 תמלוגים לבעלי עניין ולצדדים שלישיים )המשך(: .2

 תמלוגי דלק: (ב

יחולו ביחס לכל זכויות לאחר מכן  6.5%-ועד החזר ההשקעה ולפני מ 1.5%תמלוגי דלק בשיעור כולל של 

 על פי הסכם המכר. חברהשרכשה הודלית ת תמר וההשתתפות בחזק

המועד אשר בו שווי התקבולים )נטו( )כהגדרתו להלן(  –" משמעו ההשקעה החזר מועדהמונח "לענין זה, 

אשר דלק קידוחים/החברה קיבלה או זכאית לקבל בגין נפט ו/או גז טבעי ו/או חומרים בעלי ערך אחרים 

לק שהופקו ונוצלו מנכס הנפט כשהם מחושבים בדולרים יגיע לסכום השווה למלוא שווי כל הוצאות ד

 קידוחים/החברה )כהגדרתו להלן( כשהן מחושבות בדולרים.

 מכירת השלמת מועד טרם דלק קידוחים שביצעה ההשקעותכל הוצאות כאמור יהיה שווה לסך כי סך  יצוין

 החל החברה שתבצע השקעות בתוספת( אלו השקעות לעניין השותפות בנעלי נכנסת שהחברה)כך  הזכויות

 .הזכויות מכירת השלמת ממועד

 החברהשל חשבון הידי רואי -שווי כל התקבולים כפי שיאושרו על – משמעו "שווי התקבולים )נטו("המונח 

"שווי התקבולים  )להלן:נכס הנפט ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שהופקו ונוצלו מ טבעי בגין נפט ו/או גז

 ( לאחר ניכוי כל הוצאות הפקתם ותמלוגים ששולמו בגינם.)ברוטו("

אך למעט נכס הנפט הוציאה ב החברהכל ההוצאות ש – " משמעושווי כל הוצאות דלק קידוחיםהמונח "

הוצאות )עד גובה שווי התקבולים )נטו(( שנוכו משווי התקבולים )ברוטו( לצורך קביעת סכום שווי כל 

 .החברהשל ידי רואי חשבון  -התקבולים )נטו( וכפי שיאושרו על

( בעלות הזכויות בתמלוגי דלק )קבוצת דלק בע"מ ודלק מערכות אנרגיה בע"מו החברהבכוונת לענין זה, 

כי במועד התקיימות התנאים המתלים להסכם המכר יחושבו הסכומים המייצגים את להגיע להסכמה 

" כהגדרתם לעיל, על בסיס ההוצאות שהיו שווי כל הוצאות דלק קידוחים" -" ושווי התקבולים )נטו("

לדלק  החברה שתשולם על ידיים עד למועד החישוב, ומבלי להביא בחשבון את תמורת הממכר לדלק קידוח

ובאו בחשבון החל ממועד התקיימות התנאים המתלים להסכם המכר י, וכי קידוחים עבור הזכויות

של נעליה שנכנסה לבמסגרת הפעילות בנכס הנפט, כמי  חברהתקבולים וההוצאות, לפי הענין, שיהיו לה

 ד'.15לפרטים נוספים ראה ביאור  .שהועברו לה(ביחס לזכויות )ידוחים לגבי תמלוגים אלו דלק ק

 . עילל 1בנוסף, על תמלוגי דלק יחולו התנאים המפורטים בפסקה 

 תמלוגי אבנר: (ג

 החברהשרכשה ודלית ר ת תמויחולו ביחס לכל זכויות ההשתתפות בחזק 3%תמלוגי אבנר בשיעור כולל של 

 . עילל 1בפסקה התנאים המפורטים בנוסף, על תמלוגי אבנר יחולו  על פי הסכם המכר.

 תמלוגי דור: (ד

שרכשה ודלית ת תמר ויחולו ביחס לכל זכויות ההשתתפות בחזק 0.42% -כבשיעור כולל של דור תמלוגי 

  .על פי הסכם המכר החברה

חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו הו/או  הטבעי גזהו/או בנפט  החברהתמלוגי דור יחושבו מחלקה של 

התנאים המפורטים בנוסף, על תמלוגי דור יחולו , לאחר ניכוי תמלוגי המדינה. ודלית ת תמרומחזקוינוצלו 

 . עילל 1בפסקה 
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 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 התקשרויות לתשלום תמלוגים )המשך(: .ח

 לבעלי עניין ולצדדים שלישיים )המשך(:.  תמלוגים 2

 תנאים נוספים : (ה

בעין, דהיינו, לקבל בעין  םלקבל את התמלוגים או מקצתרשאים  ם, יהיואו מי מהבעלי התמלוגים  (1

מי חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס הנפט. בחר הו/או  הטבעי גזהחלק מן הנפט ו/או 

את  עין יסדירו הצדדים את האופנים והמועדים בהם יקבללקבל את התמלוג במבעלי התמלוגים 

 החברההתמלוגים בעין, תשלם את בחר לקבל ילא  מי מבעלי התמלוגיםאם ובמידה ו התמלוג.

. בעלת התמלוגיםפי הבאר של התמלוגים המגיעים ל-על את שווי השוקבעל תמלוגים  ולאות

ו/או חומרים בעלי  טבעי נפט, ו/או גזמדידת הכמויות של  התשלום כאמור יעשה אחת בכל חודש.

ערך אחרים שיופקו וינוצלו מנכס הנפט לצורך חישוב התמלוגים ייעשו בהתאם לעקרונות מקובלים 

 . בענף הנפט

את זכויותיה בנכס  החברהבנכס הנפט. אם תעביר  החברההזכות לתמלוגים תהא צמודה לחלקה של  (2

עצמו את כל ההתחייבויות לתשלום תמלוג כאמור לכך שמקבל ההעברה יקבל על  החברהנפט תגרום 

 .החברהלעיל. האמור לעיל לא יחול במקרה של חילוט נכס עקב פיגור 

חומרים בעלי ערך בו/או  הטבעי גזבתנהל רישומים מלאים ומדויקים לגבי חלקה בנפט ו/או  החברה (3

נות רואה חשבון תהא זכאית למבעלות התמלוגים אחרים שיופקו וינוצלו מנכס הנפט. כל אחת מ

ויתר המסמכים   החברהאשר יהיה רשאי לעיין, לבדוק ולהעתיק בשעות העבודה הרגילות את פנקסי 

 .לתמלוגיםבעלות התמלוגים והרישומים הנוגעים לזכות 

 תלות במפעיל והסכם עם המפעיל .ט

י הסכם התפעול של חזקות תמר ודלית מתבצעת על ידי נובל. על פעיקר פעילותה של החברה בעסקה המשותפת 

המשותף בעסקה המשותפת הוסכם שנובל תשמש כמפעיל מנהל והיא תהיה אחראית באופן בלעדי לניהול 

 הפעולות המשותפות. 

בעקבות  .כמפעיל תפקידה למילוי בקשר שתוציא ההוצאות כל להחזר נובלפי כללי ההתחשבנות זכאית -על

נובל לדמי  זכאית 2016בינואר  1, נקבע כי החל מיום 2016תיקון להסכם התפעול המשותף שנחתם במהלך שנת 

שילמו  2017במהלך שנת  פעולות שיווק.ביחס למסך ההוצאות הישירות, למעט  1%-למפעיל בשיעור השווה 

במהלך ו ,מיליון דולר( 0.2 -של החברה כ , חלקה100%) דולר ןליוימ 2.5 -כ דמי מפעיל סך של שותפי תמר לנובל

דולר(  ןליוימ 2.1 -כ  החברה, חלקה של 100%דולר ) ןליוימ 22.4 -כ שלסך  שילמו שותפי תמר לנובל 2016שנת 

 .2015 שנת לתום ועד 2006 יולי מחודשבגין הוצאות עקיפות של נובל עבור התקופה 

 

 למתקני הפרויקט: ורישיונותהיתרים  .י

גז טבעי וקונדנסט  תהפקלהקמת אסדה קבועה לשותפי תמר אישור  וקיבל תמרפיתוח פרויקט  במסגרת .1

שלפיו, שותפי תמר מחויבים, וכן אישור להפעלה של מערכת הפקה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר 

; מיליון דולר 2.4 -כ החברה, חלק 100%מיליון דולר ) 25.6 -בסכום כולל של כ ערבותבין היתר,  להעמיד 

 (.להלן טוסעיף ראה 

 .ד לעיל6, באמצעות חברה יעודית בבעלות שותפי תמר, ראה ביאור 10שיון להפעלת צינור "ילעניין ר .2
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 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 הליכים משפטיים: .יא

לאישור תובענה ייצוגית על ידי צרכן של  אביב-, הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל2014ביוני  18ביום 

)להלן: "בקשת האישור"(. עניינה של הבקשה האמורה במחיר  לאותו מועד חברת החשמל נגד שותפי תמר

שבו מוכרים שותפי תמר גז טבעי לחברת החשמל. בבקשת האישור נטען כי מחיר הגז לחברת החשמל הוא 

של שותפי תמר כבעלי מונופולין בתחום אספקת גז טבעי מחיר בלתי הוגן המהווה ניצול לרעה של מעמדם 

 א לחוק ההגבלים העסקיים.29בישראל, באופן המנוגד לסעיף 

הסעדים המבוקשים בבקשת האישור הם: פיצוי של כל צרכני החשמל בהפרש שבין המחיר ששילמה חברת 

מיליארד ש"ח   2.5-סך כולל של כהחשמל עבור גז טבעי שסופק על ידי שותפי תמר לבין מחירו ההוגן, המוערך ב

(, וכן צווים הצהרתיים, לפיהם על שותפי תמר להימנע מלמכור את הגז הטבעי מפרויקט תמר 100%)במונחי 

בסכום העולה על הסכום שנקבע בבקשת האישור, ומכירתו במחיר גבוה יותר מהווה ניצול לרעה של כוחם 

 המונופוליסטי.

 באפריל 20 ביום תמר שותפי הגישו אשר הסף על סילוק בבקשת המשפט בבית דיון התקיים 2016 ביולי 7 ביום

 בעמדתו. האישור בקשת את הסף על לסלק יש לפיה מטעמו עמדה הגיש לממשלה המשפטי שהיועץ לאחר, 2016

 אסדרת את לתקוף ניתן שלא משום, הייצוגית התובענה את לברר מקום אין כי לממשלה המשפטי היועץ טען

 מתווה על השיפוטית הביקורת של ומקומה, כולו הגז ממתווה במנותק( הגז במתווה אחד רכיב שהיא) המחירים

 עלול הייצוגית התובענה בירור כי וטען הוסיף לממשלה המשפטי היועץ. ייצוגית בתובענה ולא ץ"בבג היא הגז

 . הגז מתווה מימוש את לסכל

 בדצמבר 15 וביום, הסף על האישור בקשת לסילוק הבקשה נדחתה לפיה החלטה ניתנה 2016 בנובמבר 23 ביום

 . זו החלטה על ערעור רשות בקשת תמר שותפי הגישו 2016

 בספטמבר 28 ביום. שופטים שלושה של הרכב בפני 2017 במרץ 16 ביום התקיים הערעור רשות בבקשת דיון

 המחוזי המשפט לבית הדיון את ולהחזיר הערעור בקשת את לדחות העליון המשפט בית החלטת התקבלה 2017

 המחוזי המשפט בבית משפט-קדם דיון התקיים 2017 באוקטובר 18 ביום. לגופה האישור בבקשת שידון מנת על

 29 ביום. 2018 ופברואר ינואר לחודשים בתיק והמצהירים המומחים לחקירות מועדים נקבעו במסגרתו

 בתיק מטעם המדינה ובקשה להוספת ראיות. לזימון עדים  בקשה תמר שותפי הגישו 2017 באוקטובר

הורה בית  2017בקשה לצירופה כמשיבה לבקשת האישור. בחודש דצמבר  החברההגישה  2017בחודש נובמבר 

 2018כמשיבה תוך הטלת מגבלות מסוימות עליה במתן תגובתה. בחודש ינואר  החברההמשפט על צירופה של 

את תגובתה לבקשת האישור בגדרה ביקשה לדחות את בקשת אישור נגדה, בין היתר, על יסוד  החברההגישה 

 הנטען בתגובות יתר המשיבות וחוות הדעת שצורפה להן, ומטעמים נוספים שפורטו בתגובתה.

קיבל בית המשפט את הבקשה לזימון עדים כאמור וקבע כי אלו יגישו תצהירים עליהם  2017בדצמבר  8ביום 

 2018חודש ינואר ב. כמו כן, דחה בית המשפט את בקשת שותפי תמר להוספת ראיות. 2018רו בחודש מרץ יחק

אישור הדוחות הכספיים הוגשו על ידי הפרקליטות תצהירי עדים שבית המשפט התיר את זימונם. נכון למועד 

 2018ודש פברואר ובמהלך ח 2018בסוף חודש ינואר  .המבקש טרם הגיש את תגובתו לתצהירים האמורים

שהגישו חוות דעת לבית מטעם הצדדים התקיימו דיוני הוכחות בבקשת האישור, בהם נחקרו המומחים 

לאחר סיום נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, הסתיימה חקירת המומחים מטעם הצדדים. . המשפט

 עמו של בית המשפט. חקירות המומחים הציע בית המשפט לקיים דיון באפשרות מינוי מומחה כלכלי מט

 

 

 



  תמר פטרוליום בע"מ

 )באלפי דולר( 2017 בדצמבר 31ליום הכספיים אורים לדוחות יב

 

 - 41 - 

 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 :)המשך( הליכים משפטייםיא.  

לאחר שמיעת עמדות הצדדים ובכלל זה עמדת החברה, אשר הביעו התנגדות לקיום דיון כאמור בשלב זה, בית 

במרץ  7המבקש את תשובתו לתגובת החברה. ביום הגיש  2018בפברואר  15המשפט לא הכריע בעניין זה. ביום 

, 2018במרץ  11הודיע בא כח המבקש כי המבקש נפטר, וכי בקשה מתאימה תוגש בזמן הקרוב. ביום  2018

 ים, ומועדי ההוכחות נדחו לחודשהגישו באי כח המבקש בקשה בהסכמה לדחות את מועדי ההוכחות האמורים

, בהתבסס החברהלהערכת מבקש והצורך בהחלפתו בתובע ייצוגי אחר. , זאת בעקבות פטירת ה2018 יוני-מאי

המשפטיים, סיכוייה של הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית להתקבל נמוכים  העל חוות הדעת של יועצי

ככל שתהיינה התפתחויות מהותיות בעתיד, ובכלל זה אם בהמשך להצעת בית המשפט לקיים עם זאת, . 50%-מ

מינוי מומחה כלכלי מטעמו של בית המשפט, ימונה מומחה כלכלי כאמור ותוגש על ידו חוות  דיון באפשרות

 את השלכות האמור על הערכת סיכויי ההליך כאמור לעיל. החברהדעת נוספת, תיבחן 

בקשר להליך האמור ביחס לסכומים שהתקבלו על ידה לפני המועד הקובע להתחייבות דלק קידוחים באשר 

 (.4ו')4לזכויות בחזקות אותן רכשה החברה מדלק קידוחים, ראה ביאור ואשר מיוחסות 

 :הגז מתווה .יב

 22 מיום הממשלה בהחלטת ואומצה שבה)אשר  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  ,2015באוגוסט  16 ביום

"תמר" ופיתוח מהיר של  הטבעי הגז משדה המופקת הטבעי הגז כמות להגדלת"מתווה  בנושא( 2016 במאי

"(, הממשלה החלטתשדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים" )להלן בסעיף  זה: "

עם הענקת פטור מהוראות מסוימות בחוק ההגבלים העסקיים  ,2015 בדצמבר 17אשר נכנסה לתוקף ביום 

, הכלכלה כשר בתפקידו, הממשלה ראשידי -על( "הצדדים, רציו ונובל )להלן בסעיף  זה: "לדלק קידוחים

 ההגבלים חוק לפי הפטור" או" הפטור: "זה בסעיף)להלן  העסקיים ההגבלים לחוק 52 סעיף להוראות בהתאם

 .להלן מובאים עיקריהם אשר"(, העסקיים

 תנאים לקיום פטור מהסדר כובל: (א

 שינוי מבני במאגר תמר (1

מהמועד הקובע לתמר את מלוא זכויותיה בחזקות תמר חודשים  72ר תוך ידלק קידוחים תעב (א)

ודלית לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים או מי מהם או למי שמחזיק באמצעי שליטה במאגר 

ככל שלא יועברו הזכויות  לוויתן או במאגרי כריש ותנין, בכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט.

חודשים מהמועד הקובע, תועבר הזכות  72וך שלא נמכרו )להלן: "הזכויות המועברות בתמר"( בת

להעביר את הזכויות המועברות בתמר לידי נאמן )כהגדרתו במתווה הגז(, אשר יפעל למציאת 

רוכשים ולקבלת מירב ההצעות למכירת הזכויות המועברות בתמר, והכל בהתאם להוראות 

ות המועברות בתמר המתווה ולהנחיות שיקבל מהממונה על ההגבלים. הנאמן ימכור את הזכוי

חודשים  12בהתייחס לשווי השוק ולמחיר הגבוה ביותר שיוצע לו, ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף 

ממועד העברת הזכויות בתמר )אף אם המחיר אינו מייצג את ערכן הריאלי של הזכויות המועברות 

 בתמר(.

מימושו, זכויות נובל עד המועד הקובע לתמר תעביר נובל לממונה חוזה מכירה מחייב, כך שלאחר  (ב)

והזכויות העודפות יועברו לצד שלישי שאיננו קשור לצדדים  25%-בחזקת תמר לא יהיו גבוהות מ

או מי מהם, ואינו מחזיק באמצעי שליטה במאגר לוויתן או במאגרי כריש ותנין, בכפוף לאישור 

 הממונה. 

כאמור לעיל, לפי המוקדם, החל במועד הקובע לתמר או ביום מכירת זכויות נובל בחזקת תמר,  (ג)

 נובל לא תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת למאגר תמר.
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 :)המשך( הגז מתווה .יב

 תמר: ממאגר טבעי גז לאספקת חדשים הסכמים (2

 בכלל יעמדו, הממשלה החלטת ממועד שייחתמו, תמר ממאגר טבעי גז של לאספקה הסכמים (א)

 :שלהלן ההוראות

 .אחר טבעי גז ספק מכל טבעי גז לרכישת בנוגע מגבלה כל הצרכן על תחול לא (1

לתנאים ולהוראות  תהא האפשרות למכור גז טבעי שרכש במכירה משנית, בהתאם לצרכן (2

 שנקבעו בפטור. 

 במכירה הטבעי הגז את הצרכן ימכור שבו המכירה מחיר על מגבלה כל יחילו לא הצדדים (3

 .משנית

 4 תום ועד הממשלה החלטת ממועד שייחתמו תמר ממאגר טבעי גז של מכירה להסכמי ביחס (ב)

 פתיחת)להלן: "מועד  ותנין בכריש הזכויות העברת את הממונה אישר בו מהמועד שנים

 בהסכם גז לרכוש האפשרות את צרכן לכל להציע יידרשו תמר במאגר הזכויות בעלי"(, האופציות

 הנוגע בכל. לצרכן הצדדים בין שתוסכם יותר ארוכה תקופה או שנים 8 עד שיבחר תקופה לכל

 בחלון ההסכם תקופת לקיצור צדדית חד זכות לצרכן תעמוד, שנים 8 על עולה שאורכו להסכם

 .האופציות פתיחת במועד שיתחיל שנים 3 של זמן

האנרגיה, לממונה על התקציבים הבהירו שותפי תמר בהודעה ששלחו לשר  2017באפריל  2ביום  (ג)

 במשרד האוצר ולממונה על הגבלים עסקיים, כדלקמן:

ידי ספק גז חדש, יאפשרו שותפי תמר -במקרה של עיכוב באספקת גז לראשונה על .1

 4ללקוחותיהם, בהתאם להסכמי אספקת גז שנחתמו ממועד החלטת הממשלה ועד תום 

"תנין" )מועד -במאגרי הגז "כריש" ו שנים מהמועד בו אישר הממונה את העברת הזכויות

פתיחת האופציות(, אשר היו אמורים לעבור לרכוש גז מהספק החדש, באופן מלא או 

באופן חלקי, להאריך את החוזה עימם עד למועד בו הספק החדש יוכל לספק גז בכמויות 

שנים מיום חתימת ההסכם עימם(, וזאת מבלי לשנות את  8-מסחריות )אך לא יותר מ

 אי ההסכם. תנ

כן הבהירו שותפי תמר כי יעניקו לצרכן שהוא יצרן חשמל או צרכן אחר המבקש להקים  .2

נים של המתקנים לחתום על הסכם ממתקנים חדשים ואשר נאלץ בשל דרישות הממ

שנים,  8אספקת גז ארוך טווח, את האפשרות לחתום עמם על הסכם שאורכו עולה על 

 תמר. ובהתאם לקיבולת האספקה של פרויקט

 :הממשלה החלטתנוספות מ הוראות (ב

 :מחירים (1

עוד בעלי הזכויות בחזקת תמר יעמדו בתנאי החלטת הממשלה והפטור לפי חוק ההגבלים  כל (א

העסקיים, יש להותיר על כנו את הקבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק 

, אשר מטיל פיקוח על משק הגז ברמה של דיווח 2013-על גז טבעי וקביעת רמת פיקוח(, התשע"ג

בו הושלמה העברת רי הגז וזאת למשך תקופה מיום החלטת הממשלה ועד למועד על רווחיות ומחי

)להלן:  מביניהם, לפי המאוחר או בחזקת תמרונובל בחזקות כריש ותנין  זכויות השותפות

 "(. תקופת המעבר"
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 :)המשך( הממשלה החלטתנוספות מ הוראותב( 

 :)המשך( מחירים(  1

בעלי הזכויות זה: " בביאורהמעבר יציעו בעלי הזכויות בחזקת תמר )להלן במהלך תקופת  (ב

 "( לצרכנים פוטנציאלים את חלופות המחיר והצמדת הגז הטבעי, כמפורט להלן:בחזקות

בסיס אשר יחושב בהתאם לממוצע משוקלל של המחירים הקיימים בהסכמים בין בעלי  מחיר (1

)בהתאם לחישוב המפורט  קלנדרי, ויעודכן בכל רבעון צרכניהםהזכויות בחזקות לבין 

 בהחלטת הממשלה(. 

כפי שיחושב בהתאם לנוסחה המיטבית לצרכן הקיימת ( Brent) ברנט מסוג חבית מחיר (2

 בהסכמים של שותפי תמר.במועד החלטת הממשלה 

( העומד בתנאים המפורטים בהחלטת קוגנרציהאו  קונבציונאלי) פרטי חשמל יצרן עבור (3

לעיל, גם חלופה הכוללת הצמדה  2-ו 1הממשלה מלבד החלופות המפורטות בסעיפים קטנים 

 לתעריף ייצור החשמל. 

 :טבעי גז ייצוא (2

, בוצעו, צמח ועדת של המלצותיה עיקרי את אימצה אשר 2013ביוני  23 מיום ממשלה בהחלטת (א

 יתירות יצירת ואופן המותרות הייצוא מכסות חישוב לאופן באשר ותיקונים הבהרות, היתר בין

בדבר החלטת ממשלה בנושא משק הגז  להלן יגסעיף  ה. לפרטים נוספים ראהגז אספקת במערכת

 .  הטבעי בישראל

לכל תקופת  Bבעלי הזכויות בחזקת תמר יהיו רשאים להשתמש באסדת מרי נקבע כי כן,  כמו (ב

חזקת תמר, לצורך ייצוא או אספקה למשק המקומי של גז טבעי ממאגר תמר, בכפוף לתנאים 

 שנקבעו בהחלטת הממשלה. 

 :SWמאגר תמר  (3

החלטת הממשלה נרשמה הודעת הממונה על ענייני הנפט כי ייתן אישור לתוכנית הפיתוח  במסגרת

לא תניב הכנסות בהיקף הגבוה  SW, בכפוף לכך שההפקה של גז טבעי ממאגר תמר SWשל מאגר תמר 

ידי הממונה על ענייני הנפט לאחר שתושג -מיליון דולר. מגבלת ההפקה האמורה תבוטל על 575-מ

. SWמדינה לבין בעלי הזכויות בחזקת תמר בכל הנושאים הקשורים בפיתוח מאגר הסכמה בין ה

 לעיל.  ז6 בביאור, ראו SWלפרטים נוספים אודות מאגר תמר 
 

 :מיסוי (4

במסגרת החלטת הממשלה נרשמה הודעת רשות המיסים, המסדירה סוגיות מיסוי שונות, הנוגעות 

לפעילות במאגר תמר. כמו כן, הממשלה החליטה לפעול לקידום תיקונים לחוק מיסוי רווחים 

ממשאבי טבע, שמטרתם, בין היתר, סגירת פרצות מס, הבהרות שונות וכן החלת הליכי שומה וגבייה. 

בע,  כי מחיר יחידת נפט בהסכם ייצוא ימוסה לפי התקבול בפועל מהסכם הייצוא ולא לפי בנוסף נק

"המחיר הממוצע מקומי", לאותו סוג נפט, כהגדרתו בחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, בכפוף לכך 

שבעל הסכם הייצוא יתחייב להציע את המחיר שנקבע בהסכם הייצוא כאמור ללקוחות חדשים 

 ובתנאים שנקבעו במתווה הגז.  בישראל, באופן 
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 )המשך(: ושעבודיםהתקשרויות התחייבויות תלויות,  - 11ביאור  

 :)המשך( הגז מתווה .יב

 :)המשך( הממשלה החלטתנוספות מ הוראות ב(

 :מקומי תוכן (5

 מתחייבים ולוויתן תמר במאגרי הזכויות בעלי כי הכלכלה שר הודעת את בפניה רשמה הממשלה

. הפטור מתן ממועד החל שנים 8 פני על דולר מיליון 500 של מצטבר בסכום מקומי בתוכן להשקיע

 בישראל הרשומים מגופים שירותים או סחורות רכישת בגין הוצאות, היתר בין, ייחשבו מקומי כתוכן

, ישראלים יצרנים או ספקים, מקבלנים רכש, טובין רכישת(, בישראל הרשומים זרים גופים לרבות)

 של לתקרה עד) אדם כח על הוצאות(, עקיפין או במישרין) בישראל ופיתוח מחקר של בתחום השקעות

 אחריות של בתחום ופעילות תרומות, מקצועיות הכשרות על הוצאות(, כאמור ההתחייבות מסך 20%

 . חברתית

 :יציבה רגולטורית סביבה קיום (6

בשלוש  -ממשלת ישראל התחייבה לשמור על יציבות רגולטורית במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו 

, ייצוא והשינוי המבני שכלול (Government Take)חלקו המירבי של הציבור ברווחים סוגיות: 

 שנים מיום קבלת החלטת הממשלה.  10למשך  זאתבהחלטת הממשלה 

ניתן פסק  ,2016במרץ  27גשו מספר עתירות לבג"ץ. ביום בעקבות החלטת הממשלה ומתן הפטור הו

שעיקריו כדלקמן: )א( תוקפו של מתווה הגז כולו )בנפרד  , דינו של בג"ץ בעניין העתירות האמורות

לחוק ההגבלים  52מפסקת היציבות( אינו מותנה בעיגונו בחקיקה ראשית; )ב( השימוש בסעיף 

משיקולי חוץ ובטחון, נעשה בסמכות; וכן )ג( פסקת היציבות העסקיים, הפוטר מהוראות חוק זה 

כנוסחה במתווה הגז, אינה יכולה לעמוד וניתן למדינה פרק זמן של שנה לפעול להסדרת נושא היציבות 

 22ביום . במתווה הגז בתום שנה ממועד פסק הדין וככל שלא תהא הסדרה כאמור, יבוטל מתווה הגז

בעניין מתווה הגז, תוך  2015באוגוסט  16לה את החלטתה מיום , שבה ואימצה הממש2016במאי 

קביעת הסדר חלופי לפרק י' למתווה בעניין "סביבה רגולטורית יציבה", לשם הבטחת סביבה 

 רגולטורית המעודדת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתו.

 

 :בישראל הטבעי הגז משק בנושא ממשלה החלטת .יג

לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק  הועדההממשלה לאמץ את עיקרי המלצות  החליטה ,2013יוני  בחודש

אושר מתווה הגז  2015בדצמבר  17ביום  ."(החלטת הממשלההגז הטבעי בישראל ופיתוחו העתידי )להלן: "

 החלטת עיקרי להלן. כאמור הממשלה להחלטת ותיקונים( אשר בו נערכו מספר הבהרות לעיליב )ראה סעיף 

 הגז: במתווה שתוקנה כפי הממשלה

 אספקה יאפשר היקף זה. BCM  540ת השוק המקומי יהיה בהיקף של היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטוב (1

 .הממשלה החלטת ממועד החל שנים 29 -כ של לתקופה המשק לצרכי טבעי גז של

מאגרים משותפים יצוין כי לעניין  .גודלו לפי מאגר כל של המקומי למשק המינימלית הכמות אספקת חובת (2

לישראל ולמדינות נוספות יקבע הממונה על ענייני הנפט תנאים והסדרים ספציפיים.  כמו כן, נקבע כי 

מתקני הייצוא חייבים להיות ממוקמים בשטח הנתון לשליטת ישראל הנמצא באזור הכלכלי הבלעדי שלו, 

 צדדי בין ישראל לבין מדינה אחרת.-אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם דו
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 )המשך(: התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 11ביאור  

 :)המשך( בישראל הטבעי הגז משק בנושא ממשלה החלטת .יג

לקבוע כי יצוא גז טבעי יהיה טעון אישור מאת הממונה, בכפוף להבטחת הכמות המינימאלית למשק  (3

 המקומי.  

החזקה למשק המקומי, בעיתוי ובהיקף שייקבעו, לקבוע חובה על בעלי חזקה לחבר כל שדה גז טבעי בשטח  (4

 במסגרת שטר החזקה, ובהתאם לתנאים שייקבעו.

להבטיח כי תכנון, הקצאה ובנייה של תשתיות יבשתיות וימיות להולכה ולטיפול בגז טבעי למשק המקומי  (5

 יתבצעו במעורבות ממשלתית, ככל שתידרש.

רבות בשטח הכלכלי הבלעדי אלא אם ייקבע אחרת מתקן יצוא הגז יהיה בשטח בשליטת מדינת ישראל, ל (6

 במסגרת הסכם בילטראלי בין מדינות. 

לחייב את כלל בעלי החזקות הקיימים והפוטנציאליים במאגרים, בהתאם לגודלם, בהקצאה של לפחות  (7

 "(. חובת אספקה למשק המקומיחלק מהגז שברשותם לטובת המשק המקומי בשיעורים שנקבעו )להלן: "

בעל חזקה במאגר מפותח יהיה רשאי להחליף את מכסת היצוא מטעמו כנגד חובת אספקה למשק  לקבוע כי (8

המקומי בהתאם לגודלו ובשיעורים שנקבעו, ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט והממונה על הגבלים 

 קטנים.עסקיים, ולאחר ששקלו את כלל השיקולים הרלוונטיים, לרבות הצורך בעידוד פיתוחם של מאגרים 

להטיל על מנהל רשות הגז הטבעי, ביחד עם הממונה על ענייני הנפט, לבחון מתן הוראות רגולטוריות למכר  (9

 בנפרד.

 50%אף האמור לעיל, מאגר שפותח לפני החלטה הממשלה )קרי: פרויקט תמר(, יהיה רשאי לייצא  על (10

יותר מכך,  ולאלטת הממשלה, מהכמות שבעלי החזקה טרם התחייבו לגביה למשק המקומי נכון למועד הח

 ובלבד שניתן אישור ליצוא. מיידיוזאת באופן 

שר האנרגיה יבחן בהתייעצות עם ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה, את הצורך לקבוע כללים לגבי  (11

 לייצוא יחשבו לא ואולםמכירה של גז טבעי לצרכנים במשק המקומי המיועד לייצור מוצרים לייצוא, 

 . רותם במישור אמוניה ליצור מפעל להקמת המכרז בעקבות יוקם אשר המפעל את ששימשו עיטב גז כמויות

ממשלת ישראל תפעל ליצירת יתירות במערכות אספקת הגז הטבעי למשק המקומי ובהתאם לכך מנחה  (12

את שר האנרגיה לבחון, את הצורך בחלופות השונות ליצירת היתירות כאמור, ובכלל זה את האפשרות 

ימוש והתאמה של תשתיות קיימות, לרבות לפני הרחבת שדה "תמר" וכן את האפשרות להקים לעשות ש

 למערכת ההולכה הארצית באזור אשקלון, כולל מיתקן טיפול. B צינור נוסף מאסדת מרי
או שעברו חמש שנים מיום  BCM 500כמו כן, נקבע כי כאשר יגיע היקף הגז הכולל המותר לייצוא לכדי  (13

הוועדה בממשלה, תבצע הממשלה הערכת מצב, לאור היצע הגז הטבעי והביקוש הצפוי לגז  אישור המלצות

שנים, מאותה נקודת זמן, באשר לצורך בעדכון מכסת הייצוא הכוללת. אישור ייצוא לכל שדה  25 -הטבעי ל

 יהיה בהתאם לחובת האספקה למשק המקומי כמפורט בהחלטת הממשלה בעניין ועדת צמח.
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 )המשך(: התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 11ביאור  

 :רגולציה סביבתית .יד

פרסם משרד האנרגיה בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ומשרדים ממשלתיים  ,2016בחודש ספטמבר 

נוספים, הנחיות המסדירות את ההיבטים הסביבתיים בפעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט וגז טבעי בים. 

 ות, אשר נכון למועד אישור הדוחהחברהת כאמור עשויה להיות השפעה על עלויות ואופן פעילות להנחיו

 , לא ניתן לאמוד את היקפה. יםהכספי

לומדת את השלכות החוקים, התקנות וההנחיות המוצעים  החברה, יםהכספי ותבנוסף, נכון למועד אישור הדוח

בתחום איכות הסביבה, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, 

ור ומקצה נערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיות והתפעוליות הנובעות מחוקים, התקנות והנחיות כאמ

 ה השונים תקציבים לשם מילויים. נכסימבמסגרת תוכניות העבודה 

 :הנפט זכויות עם בקשר בטחונות למתן הנחיות .טו

לחוק הנפט, הנחיות למתן ביטחונות בקשר עם זכויות  57פרסם הממונה בהתאם לסעיף  2014בחודש ספטמבר 

תר נפט על פיהן, בין היתר,  הממונה יקבע את גובה הערבות  בחזקות שניתנו לפי חוק הנפט בהתחשב בין הי

בתוכנית הפיתוח, במאפייני החזקה, בשלב הפיתוח בו היא נמצאת ובגודל שדה הנפט. גובה הערבות לא יפחת 

יום מהמועד  45מיליון דולר בגין חזקה בים. בחזקות קיימות יש להפקיד את הערבות תוך  7.5-מסך השווה ל

ה יהיה רשאי לחלט ערבות שהממונה ידרוש את הפקדתה. במקרה של אי עמידה בהוראות ההנחיה, הממונ

 שהומצאה וכן יהיה רשאי לראות בכך אי עמידה בתוכנית העבודה. 

בפרסום הנ"ל כלל הממונה גם דרישות בדבר ביטוחים שיש לערוך לרישיונות קיימים ביבשה ובים וכן לחזקות. 

הביטוח ואולם הממונה הממונה דרש כי אחת לשנה ימציא בעל הזכות ברישיון ו/או בחזקה תמצית של פוליסות 

 קבע כי תוכן התמצית והאופן שבו תוגש יקבעו בהנחיות עתידיות שיפורסמו בעניין זה, ואלו טרם פורסמו.

מיליון  3.3 -כערבויות בנקאיות בגין חזקות תמר ודלית בסך של העמידה החברה בהתאם להנחיות כאמור, 

גם את סכום בקשר עם חזקת תמר כוללת בתוכה  תהערבויצויין כי,  .מיליון דולר, בהתאמה 0.7 -כודולר 

 בקשר עם אישור שקיבלו שותפי תמר להפעלת מערכת הפקה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמרהערבות 

 .לעיל יסעיף ב כמתואר 

 :הגבלים עסקיים .טז

התקבלו מספר החלטות מהממונה על ההגבלים העסקיים בדבר מתן פטור בתנאים מאישור  2012במהלך שנת 

הסדרים כובלים בקשר לחמישה הסכמים לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין צרכני גז פרטיים וחברת 

לצרכן הגז תעמוד האפשרות לבחור ביחס להסכם באחת משתי "(. ההחלטות הקודמותהחשמל )להלן: "

ז הטבעי; שנים, החל ממועד תחילת אספקת הג 7קיצור תקופת ההסכם והעמדתה על  ( 1: )האפשרויות הבאות

לכמות השווה למחצית מכמות הצריכה  Take or Pay -הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית ה( 2) -או לחלופין

השנתית הממוצעת של צרכן הגז בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה. הפחתת כמות הרכישה תיכנס לתוקף 

"(. הפחתת כמות הרכישהלאחר שנה ממועד מתן ההודעה כאמור, ועד לסוף תקופת ההסכם לפי העניין )להלן: "

במהלך התקופה שסיומה מאוחר יותר מבין שתי התקופות  הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עתהודעה על 

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה 2; או )31.12.2020ועד ליום  1.1.2018( התקופה שמיום 1שלהלן: )

בעקבות ההחלטות הקודמות  החמישית ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור.

ידי שותפי תמר מאותו מועד תוקנו -לאספקת גז טבעי שנחתמו על תוקנו ההסכמים האמורים, וכל ההסכמים

 ו/או נערכו תוך התאמה להחלטות הקודמות. 
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 )המשך(: התחייבויות תלויות, התקשרויות ושעבודים - 11ביאור  

 :)המשך( הגבלים עסקיים .טז

התקבלה החלטה נוספת של הממונה על ההגבלים העסקיים בדבר מתן פטור בתנאים  ,2015בדצמבר  27ביום 

מהסדרים כובלים בקשר לתשעה הסכמים ארוכי טווח לאספקת גז טבעי בין שותפי תמר לבין יצרני גז פרטיים, 

 אשר דומים בעיקרם לתנאים שנקבעו בהחלטות הקודמות.

תנאי החלטת הממונה החדשה הינו הקביעה כי ההודעה על ההבדל המרכזי בין תנאי ההחלטות הקודמות לבין 

( 1הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שסיומה מאוחר מבין שתי התקופות שלהלן: )

( התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית 2; או )2022בדצמבר  31ועד ליום  2020בינואר  1התקופה שמיום 

החלטת הממונה ה בתום השנה השביעית כאמור )להלן בסעיף זה: "ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומ

 "(.החדשה

, הסכם אחד תוקן בהתאם לאמור לעיל ושותפי תמר פועלים לתיקון יתר דוחות הכספייםנכון למועד אישור ה

 הסכמי הרכישה עם הצרכנים הרלוונטיים בהתאם להחלטת הממונה החדשה.  

סכמים העומדים בתנאי הוראות המתווה. הסכמים אלה נמסרו הם ה 2016הסכמים שנחתמו החל מתחילת 

לרשות ההגבלים העסקיים לצורך קבלת היתר בהתאם לדרישה שנקבעה בהחלטת הממונה החדשה כאמור 

 לעיל.

 

 :2011-א"התשע טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוקהיטל על פי  - 12ביאור 

, החל על החזקות החברה בחזקות תמר ודלית, "(החוק: "להלן) 2011-"אהתשע, טבע ומשאבי רווחים מיסוי חוק

החוק כולל הוראות מעבר לגבי מיזמים מפיקים  .בין היתר, הנהגת היטל רווחי נפט וגז לפי מנגנון שנקבע בחוקקובע, 

 )וביניהם  מאגר תמר(: 2014 חלו בהפקה עד שנת האו כאלה ש

פקטור,  Rיחושב לפי מנגנון מוצע מסוג  ההיטל שיעור בשיעור שיקבע כאמור להלן. וגז נפט הנהגת היטל רווחי .1

חוק. היטל לבין ההשקעות המצטברות  כפי שהוגדרו ב פרויקטהיחס בין ההכנסות המצטברות נטו מה על פי

היחס יגדל ההיטל בצורה פרוגרסיבית  וכשיעלה, 2-פקטור יגיע ל Rשלב שבו יחס ייגבה החל ב 20%מינימאלי של 

בהפרש  0.64של בניכוי המכפלה  50%המחושב לפי  ,2.8-ל פקטור R -ה הגעת יחס , עםעד לשיעור המקסימאלי

לאור . 18%לפקודת מס הכנסה לגבי כל שנת מס לבין שיעור המס  126בין שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

 .46.8%על יעמוד של ההיטל  מלייהמקס שיעור, ה23% -ואילך ל 2018 מס החברות החל משנתהפחתת שיעור 

גבולות  ההיטל, בין היתר, ההיטל יוכר כהוצאה לצורך חישוב מס הכנסה; לעניןהוראות נוספות  נקבעובנוסף  .2

 ידי על תשלום(; Ring Fencingההיטל לא ייכללו מתקני יצוא; ההיטל יחושב ויוטל ביחס לכל מאגר בנפרד )

 לגובה בהתאם היטל בתשלום התשלום מקבל חייב יהיה, המופק מהנפט כשיעור המחושב נפט זכות בעל

 .הנפט זכות בעל חב שבו היטל מסכום יופחת זה וסכום, שקיבל התשלום

 .החוק לעניין נפט מיזמי של להפרדה או לאיחוד כללים נקבעו בחוקכן,  כמו

לפחת  (10%בין שיעור פחת קבוע )עד  עם אפשרות בחירה, ניכוי יינתן פחת מואץ על השקעות בנכסים ברי .3

 משתנה עד לגובה ההכנסה החייבת באותה שנה. בשיעור
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 :, קרנות ועודפיםהון - 13 ביאור

 המניות הון .א

ש"ח  1מניות בנות  1,000 כללעד למועד השלמת ההנפקה לציבור ו למועד הקמתה המונפק והנפרע הון החברה

מניות בנות  50,000,000כולל  2017בדצמבר  31ליום הון החברה הרשום, המונפק והנפרע  . ערך נקוב כל אחת

 ש"ח ערך נקוב. 0.1

 200,000,000 -גדל ההון הרשום של החברה ל א',23, כמתואר בביאור הכספי ות על המצבהדוח תאריך לאחר

 ש"ח ערך נקוב.  0.1מניות בנות  88,495,576 -ש"ח ערך נקוב, והונה המונפק של החברה גדל ל 0.1מניות בנות 

  לציבורלראשונה  להנפקהודוח הצעת מדף  תשקיף .ב

, הקצתה החברה למשקיעים מוסדיים המאוגדים בישראל 2017י ביול 18 מיום מדף הצעת ודוח התשקיף פי על

מהון המניות  60%ש"ח ערך נקוב כל אחת המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  30,000,000ומחוצה לה 

מיליון  195 -מיליון ש"ח; כ 696 -ש"ח למניה )ובסך כולל של כ 23.20 המונפק והנפרע של החברה, במחיר של

מניות  19,990,000הוקצו בנוסף לדלק קידוחים  לעיל( 4)המתואר בביאור  דולר(. כמו כן, בהתאם להסכם המכר

 ידי דלק קידוחים ערב-ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר ביחד עם המניות שהוחזקו על 0.1רגילות של החברה בנות 

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.  40%ההקצאה האמורה, מהוות 

 הצבעה זכויות .ג

ב ויתור בלתי חוזר שהמציאה דלק קידוחים לחברה ערב התשקיף ושנכנס לתוקף עם השלמת הנפקת כתפי -על

כל זכויות ההצבעה הנלוות לכל המניות המוחזקות  עלובלתי חוזר באופן חד צדדי קידוחים  דלקהמניות, ויתרה 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת  12% עדלמעט בנוגע למניות בכמות השווה ל ,ידה-על

כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות למען הסר ספק, הובהר כי (. "העודפות המניות"ההנפקה )להלן: 

, הטבה מניות: הזכות לקבלת דיבידנדים, זה ובכללבתוקפן המלא, שארו נידי דלק קידוחים -על המוחזקות

תחילה את המניות  למכור קידוחים דלקהזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. בנוסף, התחייבה ו, זכויות

העודפות )אשר לאחר מכירתן, תקנינה לרוכש את מלוא הזכויות הצמודות להן לרבות זכויות הצבעה והון 

כל עוד לא מכרה את המניות העודפות היא לא תרכוש מניות נוספות של  כי התחייבהעיל(, וכן היא כאמור ל

לא תובאנה בחשבון לעניין א' 23כאמור בביאור נובל שהוקצו למניות הפי תקנון החברה -יצוין, כי עלהחברה. 

 .דלק קידוחים האמורים בכתב הויתור של 12%חישוב חישוב ההון המונפק והנפרע של החברה לצורך 

  קרנות הון .ד

קרן ההון השלילית המוצגת בדוח על המצב הכספי נובעת מרישום הנכסים וההתחייבויות המועברים בעסקה 

 א'.2ראה גם ביאור  –עם דלק קידוחים לפי ערכם הפנקסני 

 דיבידנדים .ה

שנתיים בהסתמך על דוחות כספיים חצי  :חלק רווחים פעמיים בשנהבהתאם לתקנון החברה, החברה ת

ובהסתמך על דוחות כספיים שנתיים לתקופה שהסתיימה ביום של כל שנה ביוני  30לתקופה שהסתיימה ביום 

מהרווחים הראויים לחלוקה כמשמעות  100% –סכום הרווחים שיחולק יהא שווה ל ר של כל שנה. בדצמב 31

ות הכספיים האמורים, בכפוף בהסתמך על הדוח () להלן: "חוק החברות"1999-המונח בחוק החברות, התשנ"ט

בניכוי סכומים הדרושים לחברה לפי שיקול דעתו של   ,לעמידה במבחני החלוקה, כמשמעותם בחוק החברות

 :דירקטוריון החברה לשם כל אלו

 ;עמידתה של החברה במגבלות החלות עליה מכוח הסכמי מימון שהיא צד להם במועד ההכרזה .1

 ;ידה באותה עת-בקשר עם נכסי הנפט המוחזקים עלעמידתה של החברה בהתחייבויותיה  .2

 ;ידה-מימון פעילותה השוטפת של החברה לרבות תכניות ההשקעה שלה בנכסי הנפט המוחזקים על .3
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 הון, קרנות ועודפים )המשך(: - 13 ביאור

 )המשך(: דיבידנדיםה.  

ושסכומם לא יעלה על סכומים הדרושים לדעת הדירקטוריון לשם עמידה בהוצאות בלתי צפויות מראש  .4

 ;דולר ארה"ב מיליון 5 סך של
 

הדירקטוריון רשאי, לפני שיחליט על חלוקת דיבידנד כלשהו, להפריש מתוך רווחי החברה סכומים כלשהם, 

כפי שימצא לנכון, כקרן שמורה לצרכים כלשהם, או להשוואת דיבידנדים או לדיבידנדים מיוחדים או לתיקון, 

 .רכוש החברה, או לכל מטרה אחרת לפי שיקול דעת הדירקטוריון השבחת, החזקת או החלפת

 להלן. 5ב'23 -' וה9למגבלות על חלוקת דיבידנדים ראה ביאורים באשר 

 ה' להלן.23לחלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה ראה ביאור  2018במרץ  20באשר לאישור הדירקטוריון מיום 
 

  הכנסות ממכירת גז וקונדנסט:  - 14אור בי

מקורן ממכירת גז טבעי וקונדנסט אל מגוון לקוחותיה והכל בהתאם להסכמי התקשרות  החברההכנסותיה של  .א

 .לעיל א11שנחתמו עמם כמפורט בביאור 
 סתיימה ביום הלשנה ש 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 144,437 158,272 170,338 מכירת גז טבעי

 1,705 1,578 1,996 מכירת קונדנסט

 172,334 159,850 146,142 

    

לדליה אנרגיות כוח  ,53% -)באחוזים מתוך סך כל המחזור( לחברת החשמל היה כ 2017בשנת היקף המכירות  .ב

: חברת חשמל 2016מכירות הגז הטבעי והקונדנסט )שנת  מכלל 6% -ולבז"ן כ 11% -( היה כ"דליה"בע"מ )להלן 

ולבתי זיקוק נפט בע"מ  7% -כ –, לדליה 55% -: חברת חשמל כ2015שנת ; 7% -ולבז"ן כ 10% -לדליה כ,55% -כ

 (.11% -כ

: BCM 9.7 (2016 -הסתכמה בכ 2017שנמכרה בשנת  )עבור כל השותפים בתמר( כמות הגז הטבעי הכוללת .ג

BCM 9.3 ,2015 :BCM 8.3 2017שנמכרה בשנת  )עבור כל השותפים בתמר((. כמות הקונדנסט הכוללת 

 (.אלפי חביות 394.9 -: כ2015חביות, אלפי  447.6-: כ2016י חביות )אלפ 454.7 -הסתכמה בכ
 

 :תמלוגים - 51 ביאור

 הרכב: .א

 ביום שהסתיימה לשנה 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

 16,452 17,820 19,262 (להלן ב ראה) תמלוגים למדינה

 3,866 4,188 4,918 להלן( ד-ג ו ראהתמלוגים לבעלי ענין )

 2,617 2,835 3,066 להלן(ראה ג לצד ג' ) םתמלוגי
 27,246 24,843 22,935 

 

נכון (. 1ח11 , זכאית המדינה לתמלוגים מכמות הגז המופקת )ראה ביאור1952-בהתאם לחוק הנפט, התשי"ב .ב

נמצאים בדיון עם הממונה על ענייני  ,לרבות החברה ,השותפים בפרויקט תמרלמועד אישור הדוחות הכספיים , 

הנפט לגבי אופן חישוב שווי השוק של התמלוג על פי הבאר בפרויקט תמר. עד להשלמת הדיונים האמורים 

 12%, תחת מחאה, מקדמות על חשבון התמלוגים בשיעור של 2016עד לתום שנת  שותפי תמר למדינה שילמו

 . בגין ההכנסות מפרויקט תמר
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 תמלוגים )המשך(: - 15 ביאור
 ב.  )המשך(:

לפיו נקבע כי שיעור  2017התקבל מכתב ממשרד האנרגיה בדבר מקדמות תמלוגים לשנת  ,2017פברואר חודש ב

כמו כן, הובהר כי השיעור  .11.65%יעמוד על שיעור של  2017התמלוג האפקטיבי שישולם כמקדמות בשנת 

פי תמר הינה כי תחשיב השיעור בפועל של תמלוגי המדינה הנ"ל נקבע כמקדמה בלבד. עמדת המפעילה ויתר שות

בגין ההכנסות מפרויקט תמר צריך להביא לידי ביטוי את מורכבות הפרויקט, הסיכונים הכרוכים בו והיקף 

 ההשקעות בפרויקט וזאת בהשוואה לפרויקט ים תטיס. 

לית", אשר מהווה את האומדן פי תחשיב המבוסס על עקרונות "הנוסחה האנג-עללהערכת שותפי הפרוייקט, 

הקרוב ביותר להסכם אשר נחתם עם המדינה בפרויקט ים תטיס, שיעור התמלוג בפועל למדינה, עליו התבססה 

, 11.22%-וכ 11.15%-, כ11.26%-הינו כ 2017-ו 2016, 2015החברה בדוחותיה הכספיים, בפרויקט תמר בשנים 

 בהתאמה. 

למדינה לבין שיעור התמלוג האפקטיבי שעליו התבססה החברה  היקף פערי התמלוגים המשולמים בפועל

הסתכמו   ,(4עבור התקופה שהחלה במועד הקובע להעברת הזכויות לחברה )ראה ביאור , בדוחותיה הכספיים

 .(7)ראה ביאור  לזמן ארוך" אחרים אלפי דולר, המוצגים בדוח על המצב הכספי בסעיף "נכסים 373 -לסך של כ
 

חישוב התמלוגים שנקבע בפסקה ב לעיל משמש גם לחישוב שווי השוק על פי הבאר של תמלוג העל  אופן .ג

תמלוג העל  שיעורלעיל.  2ח11מפורט בביאור כ, ולצדדים שלישיים יןילבעלי ענ חברהה ידי עלהמשולם 

שיעור התמלוג  )מתוכם 4.6% -לבין כ 4.4%-כ נע בין 2015-2017בשנים  וקונדנסטהאפקטיבי ממכירת גז טבעי 

 שנים. הלכל אחת מ ברוטו מהמכירות( 2.9% -לבין כ 2.6% -בשנים האמורות נע בין כ בעלי ענייןששולם ל

לבין שיעור התמלוג האפקטיבי שעליו  ולצדדים שלישיים לבעלי עניןהיקף פערי התמלוגים המשולמים בפועל 

  ,הקובע להעברת הזכויות לחברהעבור התקופה שהחלה במועד התבססה החברה בדוחותיה הכספיים, 

, המוצגים בדוח על המצב הכספי בסעיף  "נכסים אלפי דולר, בהתאמה 58 -ו אלפי דולר 103 -הסתכמו לסך של כ

 (.7אחרים לזמן ארוך" )ראה ביאור 
 

לתשלום תמלוגים לדלק מערכות אנרגיה בע"מ התחייבות החברה לעיל בדבר  ב2ח11 רלאמור בביאו בהמשך .ד

חל מועד החזר ההשקעה  ,החברה הערכת על פי ,(1.5%)חלף שיעור של  6.5%עור של דלק בע"מ בשיולקבוצת 

בוחנים  השותפות ומפקח, בעלי התמלוג נכון למועד אישור הדוחות הכספיים. 2017 לשנתחודש דצמבר  במהלך

על תוצאות שינוי בקביעת מועד החזר השקעה עשוי להשפיע  . עהלעניין מועד החזר ההשק תחשיבהאת 

  חברה.פעולותיה ומצבה הכספי של ה
 

 *: וקונדנסט גז טבעיעלות הפקת   - 16אור בי
  ביום שהסתיימה לשנה

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017  
    

 ונלוות עבודה שכר 2,520 1,587 2,124
 ואבטחה שמירה 831 757 723

  ביטוח 1,838 1,780 2,094
 ושינוע הובלהעלויות  1,978 2,338 2,759
 אופרציה וניהול מפעיל דמי 1,924 2,381 1,867
 ואחרות אחזקה 3,143 2,795 2,682

 הכל-סך 12,234 11,638 12,249

 באמצעות מפעיל העסקה המשותפת נובל.ברובן  *
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 : הוצאות הנהלה וכלליות  - 17אור בי

נכללו לפי הערכת ההנהלה של  2016 -ו 2015אלפי דולר לכל אחת מהשנים  1,200ת הנהלה וכלליות בסך הוצאו

 . א'(2)ראה ביאור  החלק המיוחס לפרויקט תמר מתוך כל הוצאות הנהלה וכלליות של השותפות

 : אלפי דולר( 1,698)סך  2017הרכב הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 

החלק המיוחס לפרויקט תמר מתוך כל הוצאות הנהלה  - 2017ביוני  30שהסתיימו ביום ם ילתקופה של ששת החודש

: שכר ונלוות 2017בדצמבר  31ם שהסתיימו ביום יאלפי דולר; לתקופה של ששת החודש 600 -וכלליות של השותפות 

 אלפי דולר. 612 -אלפי דולר, שירותים מקצועיים ואחרות  486 -

 

 :והכנסות מימוןהוצאות  - 18 ביאור
 לשנה שהסתיימה ביום 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    הוצאות:
 - - (15,234) בגין אגרות חוב )סדרה א'(

 - - (106) מדלק קידוחים ה לזמן קצררבית על הלווא
 (181) (308) (446) בגין שינויים בהתחייבויות לסילוק נכסים עקב חלוף הזמן

 (367) - -   המימונית של מתקני ים תטיס החכירה בהתחייבותשינויים בגין 
 (32) (34) (73) אחרות

 (580) (342) (15,859) הכל הוצאות-סך        
    

    הכנסות:
 - 111 263  ריטים כספיים, נטופהפרשי שער בגין 

 10 20 69 הכנסות ריבית

 10 131 332 הכנסות הכל-סך
 (570) (211) (15,527) הכל הוצאות מימון, נטו -סך  

 

 :על ההכנסה מיסים - 19 יאורב

 חברות מס .א

,  24%: 2017: בשנת בהתאם לשיעורים הבאים הכנסות החברה בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל

  .23%ואילך:  2018בשנת 

(, 2)ראה גם ביאור  קידוחיםמאחר שחבות המס בגין הרווחים של דלק קידוחים חלים על המחזיקים בדלק 

אינן משתקפות  , מועד העברת הזכויות לחברה,2017ביולי  1-שקדמו ל לתקופותן הרווחים בגי המסים הוצאות

 .להלן 22 בדוחות כספיים אלה; למידע פרופורמה הכולל ייחוס מסים גם לתקופות האמורות, ראה ביאור

אלפי דולר, כדלקמן:  10,469-מסתכמים לכ 2017לשנת  דוח על הרווח הכוללמסים על ההכנסה הכלולים ב

 אלפי דולר. 3,395 –אלפי דולר, מסים נדחים )ראה ב להלן(  7,074 –מסים שוטפים 

 נדחים הכנסה מסי .ב

נכס (. 2017 וליבי 1החל ממועד תחילת פעילות החברה והעברת הנכסים אליה ) המס נדחהכירה בנכס החברה 

מתייחס בעיקר לפער בין סכום רכישת נכסי הגז והנפט לבין הערך הפנקסני של הנכסים כפי שהועברו  מס זה

והם  דולר אלפי 3,395 -ב מסתכמים 2017בשנת  לדוח על הרווח הכולל קפוזמסים נדחים שנהוצאות בספרים. 

 .23%מחושבים לפי שיעור מס של 
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 :מיסים על ההכנסה )המשך( - 19 יאורב

 )המשך(:מסי הכנסה נדחים   ב.  

 :2017בדצמבר  31 -מה בהתנועה במסים הנדחים לשנה שהסתיילהלן 

 -  2017בינואר  1יתרה ליום 

 138,093  הוןזקיפה לקרן 
 (3,395)  כוללווח הרעל הזקיפה לדוח 

   
 134,698  2017בדצמבר  31יתרה ליום      

 :החלטת מיסוי בהסכם מרשות המסים .ג

החלטת מיסוי בהסכם לגבי אופן הפחתת עלות רכישת הזכויות.  מיסיםהתקבלה מרשות ה 2017ביוני  29ביום 

יותר פחת בשיעור שנתי  בהחלטת המיסוי נקבע כי בגין תמורת הזכויות הנרכשות המיוחסות לנכסים ברי ניכוי

 .םויתרת התמורה תיוחס למאגרים ותופחת בהתאם לקצב אזילת המאגרי 10%של 

 -כחודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי מגיע לסך של  12סכום המסים הנדחים שהשבתם צפויה בתוך 

 דולר.  מיליון 10.6

 התיאורטי המס התאמת .ד

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל ההכנסות היו מתחייבות במס לפי 

 והפסד: לעיל( לבין סכום המס שנזקף בדוח רווח ')ראה א השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל

 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    
 94,998  105,802  98,695  על הרווח הכולל ותלפני מסים על ההכנסה, כמדווח בדוח רווח

רווחים שקדמו להעברת פעילות תמר ודלית לחברה  -בניכוי 
 )מתייחסים לפעילות במסגרת דלק קידוחים ומיוחסים לשותפים

 (94,998) (105,802) (56,203) (2בדלק קידוחים, ראה גם ביאור 

 - - 42,492  רווח לפני מסים על ההכנסה, כפי שהוא מתייחס לחברה

   10,198   (24%) זה רווחהמס התיאורטי בגין 

הפרש בין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח לצורכי מס )ש"ח( 
בדוחות הכספיים לבין בסיס המדידה של ההכנסה כמדווח 

 - - 180 )דולר(

השפעת השינוי בשיעור המס על יתרות המיסים הנדחים )ראה ב' 
   148 לעיל(

 - - (110) שאינן מוכרות לצרכי מס הוצאות

 - - 53  אחרים

 - - 10,469 על ההכנסה  מיסים

 

 מס שומות .ה

לחברה טרם הוצאו שומות סופיות כלשהן. באשר להתחייבות דלק קידוחים לשאת בהפרשי מס המתייחסים 

 .ו4ביאור ראה  –לתקופות שקדמו להעברת הזכויות לחברה 
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 :פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 20 ביאור

 : פיננסיים מכשירים קבוצות .א

כוללים חייבים והלוואות וכן התחייבויות פיננסיות המוצגים בעלות  חברההמכשירים הפיננסיים של ה

 מופחתת, כלהלן:
 31.12.2017  31.12.2016 

    :פיננסיים נכסים

 -  28,439 (1) מזומנים ושווי מזומנים 

 15,692  18,296 לקוחות

 5,820  533 חובה ויתרות חייבים

 -  9,969 (2)פקדון מוגבל בשימוש לזמן ארוך
 1,968  2,109 נכסים אחרים לזמן ארוך

    
 23,480  59,346 םינכסים פיננסי הכלסך             

    :פיננסיות התחייבויות

 12,229  22,357 זכות ויתרות זכאים
 -  641,042 (9)ביאור  (3)חוב  אגרות

    
 12,229  663,399 התחייבויות פיננסיות הכלסך            

    

שנתית  רבית 2017בדצמבר  31חודשים הנושאים ליום  3-פיקדונות בנקאיים לתקופות קצרות מ בעיקר (1)

 ;1.38% שלבשיעור משוקללת 

והנושא  (ה9אגרות החוב )סדרה א( )ראה ביאור  למחזיקי ורביתתשלומי קרן  להבטחתמשועבד הבנקאי  ןפקדו (2)

 ; 1.40%שנתית בשיעור של  רבית 2017בדצמבר  31ליום 

 :2017השינויים באגרות החוב הנובעים מפעילות מימון בשנת להלן  (3)
 31.12.2017  

  - 2017בינואר  1יתרה ליום  

  647,955 , נטותמורה מהנפקת אגרות חוב

  (7,523) רכישה עצמית של אגרות חוב
  610 עלויות הנפקההפחתת 

   
  641,042 2017בדצמבר  31יתרה ליום  

   

 מכשירים פיננסיים:ווי הוגן של ש .ב

תואם או קרוב לערכם בספרים, למעט  הכספיים בדוחות המוצגים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי

 31ליום  ההוגן שווין)סדרה א( הנושאות רבית קבועה, הנסחרות בבורסה של תל אביב ואשר אגרות החוב 

, כולל רבית בספרים ערכןויליון דולר מ 663 -הינו כ(, 1, המבוסס על מחיר מצוטט בבורסה )רמה 2017בדצמבר 

  .דולר מיליון 656 -כ שנצברה לשלם לאותו תאריך, הינו

 :סיכונים ניהול מדיניות .ג

, סיכון חוץ חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון: סיכון שוק )לרבות סיכון מטבעחברה ה פעילויות

סיכון ו מחיר(, סיכון אשראי וסיכון המחירים לצרכן האמריקאיהצמדה למדד  ,שווי הוגן בגין שיעור ריבית

מתמקדת בפעולות לצמצום השפעות שליליות אפשריות  חברהניהול הסיכונים הכוללת של ה תוכניתנזילות. 

 במכשירים פעילותה תחילת מאז שימוש עשתה לא חברהלמינימום. ה חברהעל הביצועים הפיננסיים של ה

 .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים
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 )המשך(: פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 20 ביאור

 :שוק סיכוני .ד

 כתוצאה ישתנו ,פיננסי מכשיר של העתידיים המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי מהסיכון נובעים שוק סיכוני

 הוגן שווי וסיכון מחיר סיכון, מטבע סיכון: סיכונים סוגי שלושה כוללים שוק סיכוני. שוק במחירי משינויים

 :כדלקמן ריבית שיעור בגין

 :מטבע סיכון .1

סיכון מטבע, כפי שהוא מתייחס לחברה, נובע מהסיכון ששינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ,  ישפיעו 

הדולר; על השווי ההוגן או תזרימי המזומנים העתידיים של מכשירים פיננסיים הנקובים במטבעות שאינם 

עם זאת, העובדה שהחברה נישומה לצרכי מס על בסיס מדידה שקלית, חושפת אותה לסיכוני מטבע 

, לחברה יתרות לא מהותיות הדוח על המצב הכספילמועד  המשליכים על קביעת התוצאות לצרכי המס.

הקיים  עודף ההתחייבויות על הנכסים הפיננסיים הנקובים בדולר, ,עם זאתבמטבעות שאינן הדולר. 

בחברה באופן רגיל, חושף את החברה לתנודתיות במסים על ההכנסה, מתוך ששינויים בשער החליפין של 

השקל מול הדולר ישפיע על התוצאות שלה לצרכי מס. קיטון בשער החליפין של השקל לעומת הדולר יביא 

לזקיפת הוצאות הפרשי לכן לזקיפת הכנסות מהפרשי שער לצרכי מס וגידול בשער החליפין כאמור, יביא 

 שער לצרכי מס.

 :ריבית סיכון .2

 ישתנו פיננסיים מכשירים של העתידיים המזומנים תזרימי או ההוגן שהשווי הסיכון הינו ריבית סיכון

הקיימים של החברה נושאים רבית קבועה . המכשירים הפיננסיים השוק ריבית בשיעורי משינויים כתוצאה

  לסיכון שווי הוגן בגין שינויים בשיעורי הרבית בשוק )ראה גם ב לעיל(.ועל כן חושפים את החברה 

 :מחיר סיכון .3

, מחירי הגז הנקובים בהסכמים למכירת גז טבעי מפרויקט תמר מבוססים על א11 כמתואר בביאור

נוסחאות מחיר שונות הכוללות, בין היתר, הצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי, לתעריף ייצור 

 מחיר הברנט. החשמל ול

 חברהשינוי באחד מרכיבי ההצמדה הנ"ל ו/או במחירי הדלקים החלופיים ישפיע על המחיר בו תמכור ה

לתנודות בתעריף ייצור החשמל  חברהאת הגז הטבעי ללקוחותיה. על אף האמור לעיל, החשיפה של ה

ים כאמור כוללים ובמחירי הברנט מגודרת ברף היות וכל ההסכמים למכירת גז טבעי הצמודים לרכיב

 "מחיר מינימום". 
 

 אשראי:  סיכוני .ה

אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשירים פיננסיים יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי עמידה  סיכון

ממזומנים ושווי מזומנים ופקדונות המופקדים בבנקים  נובע בעיקר של החברהאשראי הבהתחייבויות. סיכון 

 מלקוחות.ו

 שסיכון מעריכה (. החברהז11 )ראה גם ביאורחברת החשמל לישראל בע"מ  ההינ חברההעיקרי של ה הלקוח .1

 .נמוך החשמל חברת מול  האשראי

יתרות הנמצאות  נה כוללתאי. היתרה אלפי דולר 18,296 הינה 2017בדצמבר  31יתרת הלקוחות ליום  .2

  .בפיגור

אינה  חברהתאגיד בנקאי גדול בישראל. בהתאם, הבהמוחזקים  ופקדונותמזומנים ושווי מזומנים  חברהל .3

 צופה הפסדים מסיכון אשראי בגין יתרות אלה.

 החשיפה את מייצגת לעיל א בפסקה כמוצג הפיננסיים הנכסים של הכספי המצב על בדוח היתרה .4

 .דוח על המצב הכספיה לתאריך אשראי לסיכון המקסימלית
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 )המשך(: פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 20 ביאור

 :נזילות סיכון .ו

 שלאגרות החוב  של הקרן והחזרימהוצאות המימון  חברה,ה של החוזרנזילות נובעים מניהול ההון  סיכוני

, פיננסיות להתחייבויות הקשורות מחויבויות לקייםתתקשה  חברהנזילות הינו הסיכון שה סיכון. חברהה

 הפקדונותו הינה להבטיח כי המזומניםחברה ה מדיניות .ז(9לרבות עמידה באמות מידה פיננסיות )ראה ביאור 

. האמור אינו מביא בחשבון השפעה של תרחישים פרעונןהמוחזקים יספיקו תמיד לכיסוי ההתחייבויות במועד 

 .לצפותםקיצוניים שאין אפשרות 

בויות הפיננסיות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )בהתאם החוזיים של ההתחיי הפרעוןמועדי  להלן

 הדוחלסילוק השונים מערכם בספרים(, בהתבסס, היכן שרלבנטי, על שערי החליפין לתאריך  הנקוביםלערכים 

)הטבלה אינה כוללת את מועדי הפירעון של אגרות החוב סדרה ב' אשר הונפקו לאחר תאריך  הכספי המצב על

 :כספי(על המצב ה ותהדוח

 שנה עד 2017
2-3 

 שנים
4-5 

 שנים
 5 מעל

 הכל-סך שנים
      

 7,741 - - - 7,741 *זכות ויתרות זכאים

 889,381 555,405 126,280 160,310 47,386 בחו אגרות
      

 897,122 555,405 126,280 160,310 55,127 הכל-סך       
 

 כללנ בגין אגרות החוב המוצגת בדוח על המצב הכספי במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות ריבית לשלם תשלום * 

 .חוב אגרות של בשורה זו בטבלה

 :בעלי עניין וצדדים קשורים - 21 ביאור

באשר להחזקות דלק קידוחים בחברה לאחר השלמת ההנפקה לציבור והויתור על ידה על זכויות הצבעה במרבית 

 לעיל.  ג'13ב' וביאור 13ידה, ראה גם ביאור  המניות המוחזקות על

 משמש גם כמנכ"ל של השותף הכללי בדלק קידוחים.  של החברהיו"ר הדירקטוריון 

בעל עניין בחברה, ל פכהנובל ה על המצב הכספי, אשר בעקבותיה ותהדוחלאחר תאריך  להנפקת מניות לנובלבאשר 

 במניות מחזיקים של קבוצה או גוף קיים לאהדוחות הכספיים,  אישור למועדהידוע לחברה,  ככל א.23ראה ביאור 

 .בה שליטה בעל להגדרת שעונים החברה

 עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .א
 יוםשנה שהסתיימה בל 

 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 עסקאות:

 - - 202 להלן ב,  ראה חברהשכר ומשכורת לבעל עניין המועסק ב

 - - 174 בחברה מועסקים  שאינם דירקטוריםשבעה ל תגמול

 252,2 454,2 3,907 (1) טבעי גז ממכירת הכנסות

 3,866 4,188 4,918 (15וביאור  2ח11 רביאו)ראה  עניין לבעלי תמלוגים

 - - 108 יא6אספקת גז מפרוייקט ים תטיס, ראה ביאור הוצאות 

 - - 106 (2)הוצאות ריבית לבעל עניין 

ראה  - דלק ישראל בע"מחברת החברה קשורה בהסכמי מכירת גז עם חברת איי. פי. פי דלק שורק בע"מ ו (1)

 .ב11ביאור

  .4ראה ביאור  –( בקשר עם הלוואה לזמן קצר שהתקבלה מדלק קידוחים 2)
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 :בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 21 ביאור

 קשורים )המשך(:עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים  א.

 .4ראה ביאור  - מדלק קידוחים ודלית תמרהזכויות בחזקות  רכישתלעסקת  באשר

באשר להסכם בקשר עם מתן זכויות שימוש במתקני פרויקט ים תטיס בין שותפי ים תטיס מצד אחד, הכוללים 

החברה ואת דלק בין היתר את דלק קידוחים ואת קבוצת דלק, לבין שותפי תמר, הכוללים, בין היתר, את 

 י.6 קידוחים, ראה ביאור

 :יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

 31.12.2017  31.12.2016 

 402  334 לקוחות

 -  103 נכסים אחרים לזמן ארוך

 399  1,028 זכאים ויתרות זכות

 513  535 יתרת חובה הגבוהה ביותר במשך השנה

 

 :החברה"ל מנכ העסקת תנאי .ב

אושר בדירקטוריון החברה מינויו של מר ליעמי ויסמן )להלן : "מר ויסמן"( למנכ"ל  2017 ביוני, 25ביום 

( )השכר 100%אלפי ש"ח ברוטו ) 80פי הסכם ההעסקה, עומד שכרו החודשי של מר ויסמן על סך של -על החברה.

ים המקובלים חודשים בהתאם למדד המחירים לצרכן(. מר ויסמן זכאי לתנאים הנלוו 3החודשי יעודכן מדי 

בקרב מנהלים במשק, הכל בהתאם למדיניות החברה. מר ויסמן זכאי לבונוס שנתי בכל שנה קלנדרית במהלך 

תקופת הסכם ההעסקה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, תהיה החברה רשאית להעניק למר 

ת התגמול. במקרה של סיום העסקתו, ויסמן בונוס חד פעמי וכן להעניק לו תגמול הוני בהתאם להוראות מדיניו

 יהא זכאי מר ויסמן למענק הסתגלות ולמענק פרישה, בהתאם למדיניות התגמול.

אופציות הניתנות למימוש למניות החברה שהוענקו למנכ"ל החברה לאחר תאריך הדוח על  112,770 -ל באשר

 .ד23המצב הכספי, ראה ביאור 

 

 

 :פרופורמהמידע כספי  - 22 ביאור

", נותנים ביטוי As Poolingהדוחות הכספיים של החברה שנערכו על בסיס של ", לעיל 2 בביאור לאמור בהמשך

 להוצאות המימון המתייחסות לרכישת ההחזקות בתמר ודלית החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה א'(

נערך לצורך  –פרופורמה  –. המידע המובא להלן 2017ביולי  1מיום להוצאות המסים החלות על החברה רק החל ו

הוצאות המימון , ללקוחות פרויקט ים תטיסמכירות ההתאמות המחיר בגין השוואתיות, כדי לתת ביטוי למפרע ל

ללקוחות ים תטיס  המכירהוצאות מסים על ההכנסה לשנים המוצגות, תחת ההנחה שולה ל החברהעשהיו חלות 

הנפקת אגרות החוב , (בי6 להסדרה המסחרית בין שותפי תמר לשותפי ים תטיס )ראה ביאורבהתאם התבצעה 

הרבית על  החברה היתה חייבת במס בגין הפעילות החל מאותו מועד.ו 2015בינואר  1-היתה נעשית ב)סדרה א'( 

חושבו על בסיס  מיסים על הכנסה; 4.69% - בהנפקה השנקבע השנתיתהרבית שיעור אגרות החוב חושבה על בסיס 

,  25%: 2016 ,24% :2017) הרווח החשבונאי הדולרי על פי שיעור המס הסטטוטורי בכל אחת מהתקופות המוצגות

2015 :26.5%). 
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 :מידע כספי פרופורמה )המשך( - 22 ביאור

 :כאמור לעיל בהנחות בהתחשב הכולל הרווח על פרופורמה וחותלהלן ד

 ביום שהסתיימה לשנה 

 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

    

 152,143 165,679 173,712 הכנסות ממכירת גז וקונדנסט

 23,877 25,749 27,460 בניכוי תמלוגים

 128,266 139,930 146,252 הכנסות נטו

    

    עלויות והוצאות

 12,249 11,638 12,234 גז טבעי וקונדנסטעלות הפקת 

 14,190 16,156 16,934 אזילה והפחתות ,הוצאות פחת

 1,200 1,200 1,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 27,639 28,994 30,866 עלויות והוצאותהכל  -סך 

 100,627 110,936 115,386 רווח תפעולי

 (31,065) (30,827) (31,769) מימון הוצאות

 10 131 332 מימון הכנסות

 (31,055) (30,696) (31,437) הוצאות מימון, נטו

 69,572 80,240 83,949 רווח לפני מיסים על הכנסה

 (18,436) (20,060) (20,412) מיסים על הכנסה

 51,136 60,180 63,537 רווח כולל 

 1.02 1.20 1.27 מניה )בדולר(לבסיסי ומדולל רווח 

 50,000,000 50,000,000 50,000,000 הנ"ל המניות המשוקלל לצורך החישוב מספר 

 
 :אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי - 23ביאור 

 :מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%הסכם לרכישת  .א

לרכישת זכויות  ("ההסכם"או  "המכר הסכם")להלן: הסכם מכר מותנה נחתם  2018בינואר  29ביום 

בין נובל כמוכרת מצד אחד, לבין , ("הזכויות"( בחזקות )להלן: 100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

 :כדלקמן שעיקריוהחברה כרוכשת מצד שני, 

לחברה  עבירתו מכורנובל ת, המפורטים בהסכם ולהשלמת העסקה מתליםה תנאיםה להתקיימות בכפוף .1

מערכת ההפקה של גז טבעי מחזקת  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקאת ה

לחוק משק הגז הטבעי  10בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותתמר, ב

 הסכם, שנחתם בקשר עם החזקות המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-התשס"ב

הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים לייצוא גז טבעי , תטיס ים במתקני השימוש

ות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן מזכר ההבנות בעניין )לרב

הכל בתוקף  "(הממכר: "כל האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו)אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

 . "(המועד הקובע)להלן: " 1.1.2018מיום 

 שלישיים. הזכויות הנרכשות אינן כפופות לתמלוגים לצדדים  .2
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(: - 23ביאור 

 )המשך(: מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%הסכם לרכישת א.   

: הממכר לא יכלול את הזכויות וההתחייבויות ביחס לנושאים המוחרגים המפורטים להלןבהסכם נקבע כי  .3

הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז מפרויקט תמר  ,בגין תעריף רכיב היצורוהמחלוקת הבוררות 

 נגד החשמל חברת של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעוב; הבקשה לאישור ת ים תטיסלקוחות פרויקט ל

בתקופה שלפני המועד עבור גז טבעי שסופק  נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי

כל מיסים ותמלוגים בקשר עם ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או  הקובע; מיסים ותמלוגים למדינה

)לרבות אם שומת ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע בקשר עם הממכר  נובלרווח, הכנסה או תקבול של 

חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, בהתאם להמס כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

לקוחות ידי -תביעות שנעשו עלהממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובלעל ; מיסים החלים 2011-תשע"א

מועד לסכומים ששולמו או שהיו צריכים להיות משולמים לפני ההמתייחסות  או נגדם בגין הממכר של נובל

או בקשר עם הפרה של הסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע, בין אם הוגשו מהמועד הקובע  הקובע

  .("הנושאים המוחרגים"ואילך ובין אם לאו )להלן: 

 לרכישת הממכר תשלם החברה לנובל את המפורט להלן:  בתמורה .4

 ערך לניירות בבורסהידי החברה -שתבוצע על )סדרה ב'( חוב אגרות הנפקת תמורת: במזומן תמורה (א)

 טרם אשר הנפקה הוצאות)בניכוי  להלן המפורטים לתנאים בכפוף"( הבורסה"מ )להלן: "בע אביב בתל

"(: במזומן התמורה)להלן: " כדלקמן נוספות להתאמות ובכפוף( מועד לאותו עד נובלידי -על שולמו

 בגין( כמפעילה ולא בזכויות)כמחזיקה  נובל אצל שיתקבלו סכומים בגובה תופחתבמזומן  התמורה)א( 

למעט תקבולים "( הביניים תקופת)להלן: " ההשלמה מועד לבין הקובע המועד בין בתקופה ממכרה

בגין גז שנמכר לפני תקופת הביניים, תקבולים בגין מע"מ ובלו ותקבולים שנכללו בהגדרת הנושאים 

 בחשבונות המצוייםופיקדונות  מזומנים ושווי מזומנים בגובה תופחתבמזומן  התמורה; )ב( המוחרגים

'( א)סדרה  החוב אגרות בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק

 בסעיף כמפורט המניות הקצאת)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון

, ההשלמה למועד עד החברהידי -על שיחולקו דיבידנדים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה(; )ג( להלן (ב)

 שהמועד ובלבד, להלן( בבסעיף )  כמפורט החברה במניות נובל של החזקתה שיעור כפול, שיחולקו ככל

 בגין תשלומים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה )ד( ;ההשלמה למועד קדם הדיבידנד לחלוקת הקובע

 -ה לפי תשלום דרישות בגין וכן הביניים תקופת במהלך שהופק גז בגין בהם מחויבת שנובל תמלוגים

JOA (Cash Calls )ממכרחויבה נובל בתקופת הביניים בגין ה בהם . 

בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי אגרות החוב )סדרה תהינה )סדרה ב'(  חובאגרות בהסכם נקבע כי 

( ההנפקה 1הבאים: ) תנאיםשיתקיימו הובלבד א'( של החברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, 

של אג"ח )סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב הנפקת אג"ח 

דולר לפי השער היציג של  560,000,000-ההנפקה תהיה בערך נקוב בשקלים השווה ל( 2))סדרה ב'(; 

תית הזהה לשיעור הריבית של אג"ח )סדרה א'( הדולר הידוע במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנ

, לפי שיקול דעתה של נובל, נמוך באופן מהותי( תמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו 3(; )4.69%)

 הפצה והתחייבות מוקדמת. או מהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ב'( לפני הפחתת עמלות חיתום
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 צב הכספי )המשך(:אירועים לאחר תאריך הדוח על המ - 23ביאור 

 )המשך(: מהזכויות בחזקות תמר ודלית 7.5%הסכם לרכישת א.   

 : )המשך( לרכישת הממכר תשלם החברה לנובל את המפורט להלן בתמורה.    4

ממניות החברה  43.5%לנובל תוקצינה בהקצאה פרטית מניות של החברה שתהוונה  :במניות תמורה (ב)

לחברה כתב ויתור בלתי חוזר  נובלעובר למועד ההקצאה תמציא "(. המניותלאחר ההקצאה )להלן: "

ובהר כי כל מ. למען הסר ספק, למניות הנלוות ההצבעה זכויות כל על תוותר חתום על ידה, לפיו היא

הזכויות ההוניות הצמודות למניות תישארנה בתוקפן המלא, ובכלל זה: הזכות לקבלת דיבידנדים, 

, המניותלקבלת עודף נכסים בפירוק החברה. עם מכירתן או העברתן של מניות הטבה, זכויות, והזכות 

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל הזכויות הצמודות למניות רגילות  מנובל, חלקן או כולן

 נובל. )הסכמתה האמורה של נובל לעניין ויתור על זכויות הצבעה עוגנה בתקנון החברה( בחברה

היא לא תרכוש מניות נוספות של החברה. יובהר לעניין זה כי  המניותכי כל עוד לא מכרה את  תתחייב

במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך  לנובלמניות שתוקצנה 

  התחייבות זו.

מת העסקה וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשל תישא בכל התשלומים נובל .5

נשוא הסכם המכר, בכפוף לתקרה שתיקבע בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות באגרות 

מעמלות החתמים/המפיצים )ללא  50%-ותשלומים לרשות ני"ע ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב

 תלות בקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה(.

נובל בקשר עם הממכר ע"י ת להחליף את הערבויות שהועמדו על מנ הדרושות הערבויותהחברה תמציא את  .6

מיליון דולר(. עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא והחברה לא  3.2 -)כ

ידי החברה במהלך -תהא רשאית לחלק דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר יכול ויתבצע על

 , אזי החל מאותו מועדיום ממועד ההשלמה 90ור לא תוחלפנה תוך . ככל שהערבויות כאמ2018אפריל 

 לשנה.  3%נומינלית של ריבית ישאו סכומי הערבויות 
 

במרץ  14, אשר התקיימו במלואם ביום מתלים תנאים בהתקיימות ותנהה המכר הסכם נשוא העסקה ביצוע

להלן( ולרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט  'ב סעיף, לרבות הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( )ראה 2018

ואישור הממונה לשעבוד הזכויות כאמור לטובת  ורישומן בספר הנפט תמר ודלית בחזקות זכויותה להעברת

, ובעקבות כך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכר, קרי: הועברו לידי החברה זכויות נאמן מחזיקי אגרות החוב

וכנגד  )כפוף להתאמות( מיליון דולר 478 -בחזקות כנגד תמורה במזומן של כ( 100%)מתוך  7.5%בשיעור 

מהון המניות  43.5%ש"ח ערך נקוב כל אחת )המהוות  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576הקצאת 

 המונפק והנפרע של החברה( לנובל. 
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 )המשך(:אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  - 23ביאור 

 :הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'( .ב

 מיליון דולר על ידי הנפקה לציבור של 519.4 -השלימה החברה גיוס סכום של כ 2018במרץ  12ביום 

, שפורסם 2018במרץ  12 מיום מדף הצעת דוח פיש"ח ערך נקוב של אגרות חוב )סדרה ב'(, על  1,940,113,000

  .2017 ביולי 4 מיום החברה של מדף תשקיףעל פי 

"(, וצמודות )קרן הבסיס ריבית" –)להלן  4.69%שנתית בשיעור של  ריבית נושאות'( ב)סדרה  החוב אגרות

תשלומים חצי שנתיים לא שווים, החל  20 -מקרן אגרות החוב עומדות לפירעון ב 53.62% -וריבית( לדולר. כ

בחודש אוגוסט  תפרעמקרן אגרות החוב  46.38% -של כ, והיתרה 2028ועד לחודש פברואר  2018מחודש אוגוסט 

ועד למועד הסילוק הסופי של הקרן. אגרות  2018.  הריבית משולמת כל חצי שנה, החל מחודש אוגוסט 2028

 (. "הבסיס"דירוג  -באופק יציב )להלן  A1.ilהחוב דורגו על ידי חברת מידרוג בע"מ בדירוג של 

 נטלה על עצמה החברה את ההתחייבויות העיקריות הבאות:בקשר עם אגרות החוב )סדרה ב'( 

להבטחת אגרות החוב )סדרה ב'( התחייבה החברה לשעבד לטובת נאמן אגרות החוב )סדרה ב'( בשעבוד  .1

 :להלן מתייחסים רק לזכויות שנרכשו מנובל( 1-6)השעבודים כאמור בסעיפים  יחיד קבוע ראשון בדרגה את

( זכויותיה הקיימות והעתידיות 3( זכויותיה באישור ההפעלה של מאגר תמר 2( זכויותיה במאגר תמר; 1

 החברה שלוהעתידיות  הקיימות( זכויותיה 4של החברה ביחס לפוליסות ביטוח רכוש של חזקת תמר; 

שר כמות חודשים א 12והסכמים למכירת גז לתקופה שאינה עולה על  SPOT)למעט הסכמי  תמר בהסכמי

 (JOA) המשותף התפעול בהסכם החברה של זכויותיה( BCM 0.1 ;)5הגז שתימכר על פיהם אינה עולה על 

( זכויותיה של 6לרבות זכויות חוזיות קיימות ועתידיות בציוד המשותף ובמערכת ההפקה של מאגר תמר; 

הקיימות  ויותיהזכ( 7שותפות תמר במתקנים של ים תטיס;  של שימושהמסדיר את ה הסכםהחברה ב

 של תיהיוזכו ואת( 8"(; הפעילות)"חשבון  בפרוייקט החברה של הבנקוהעתידיות של החברה בחשבון 

 לזכויות כפופים האמורים השיעבודים כי יצוין. והריבית הקרן לתשלום הביטחון כרית בחשבון החברה

 76לענייני הנפט בהתאם לסעיף כמו כן כפוף מימוש השעבודים לאישור הממונה  .המדינה של תמלוגים

 .כל השעבודים האמורים והינם בתוקףלמועד אישור הדוחות הכספיים נרשמו  .לחוק הנפט ולכל דין

החברה לא תוכל לשעבד את הנכסים המשועבדים בשעבוד נוסף. במקרה של מכירת נכס משועבד נקבעו 

 הסכום שהתקבל בגין המכירה.הוראות לעניין פרעון מוקדם של אגרות החוב שתבצע החברה מתוך 

שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה ב'( יותאם בגין שינוי דירוג של אגרות החוב באופן שאם  .2

 –יעודכן דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( כך שהדירוג שייקבע להן יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר )להלן 

השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  "הדירוג המופחת"( מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית

. 0.25% -יעלה שיעור הריבית השנתית ב (notch), ובמקרה של כל ירידה נוספת בדרגה 0.5% -אגרות החוב ב

על אף האמור לעיל, עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן ששיעור הריבית השנתית 

 .1.25%על שתתוסף לריבית הבסיס לא  תעלה 

ככל שההון העצמי של החברה )כהגדרתו בשטר  0.25%בנוסף תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של  .3

ג' לעיל ביחד לא  -מיליון דולר ארה"ב. בכל מקרה בגין ירידת דירוג לפי ס"ק ב' ו 450 -הנאמנות( יפחת מ

 מעל ריבית הבסיס. 1.25%תשלם החברה שיעור העולה על 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(: - 23ביאור 

 :)המשך( הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'(ב.   

נטילת חוב נוסף על ידי החברה בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או נטילת חוב אחר, ולמעט  .4

מיליון דולר שישמש להוצאת ערבויות  5קבלת מימון ו/או פתיחת קו אשראי ממוסד פיננסי בגובה של עד 

ה להתקיימות תנאים בנקאיות אותן תידרש החברה להפקיד על פי דין או על פי הסכמי תמר, תהיה כפופ

שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהן כי נטילת החוב הנוסף לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב לעומת 

 הדירוג שהיה לאגרות החוב ערב לקיחת החוב הנוסף. 

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים בהתקיים תנאים שנקבעו בשטר הנאמנות, וביניהם:  .5

ימים מהמועד שבו בוצע תשלום  60 -הדיבידנד יחול במועד שלא יהיה מאוחר מ ש"היום הקובע" בחלוקת

קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי וההיסטורי, כהגדרתם 

)היחס ההיסטורי יבדק החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים של  1:1.20 -בשטר הנאמנות, לא יפחת מ

ובהתייחס  לשני מועדי בדיקה רצופים(; הופקד מלוא הסכום הנדרש בכרית  2018בדצמבר  31ם החברה ליו

 (. 30.5.2018 -הביטחון לשירות החוב )תנאי זה יהא בתוקף עבור דיבידנדים שישולמו לאחר ה

החברה התחייבה להורות לכל הצדדים להסכמים למכירת גז בהוראות בלתי חוזרות לשלם את הסכומים  .6

ים מהם לחברה לחשבון בנק כפי שהוגדר בשטר ואשר שועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור המגיע

"חשבון הפעילות"(. נקבע כי כל התשלומים שיופקדו בחשבון הפעילות ישמשו אך ורק  –לעיל )להלן 

לתשלום על ידי החברה של תשלומים שנקבעו במפורש בשטר כמותרים לתשלום מתוך חשבון הפעילות 

סדר התשלומים שנקבע בשטר. החברה תהיה רשאית למשוך כספים מתוך חשבון הפעילות שלא לצורך  ולפי

שיהיה מצוי בחשבון הפעילות במועד החל יום אחד לאחר המועד הסכום תשלומים כאמור לעיל רק בגובה 

חוב תשלום קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות ה ביצועבו נמשך מחשבון הפעילות הסכום הנדרש לצורך 

)ולאחר ששולמו יתר התשלומים שנקבעו כאמור לעיל(. לגבי תשלומים שנמשכו מחשבון הפעילות לא תחול 

 על החברה מגבלה לשימוש בהם לרבות ביצוע "חלוקות" בכפוף ליתר התנאים הנקובים בשטר הנאמנות.

ב'( עילה  בשטר הנאמנות הוגדרו אירועי הפרה אשר בהתקיימם תוקנה למחזיקי אגרות החוב )סדרה .7

להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי, הכוללים, בין היתר, את הארועים העיקריים הבאים: אי 

תשלום סכומים המגיעים למלווים; הפרת התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות ובהן 

משך שני רבעונים מיליון דולר )ב 350 -התחייבות להון עצמי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

)במשך שני  1.05: 1 -עוקבים(, יחס כיסוי לשירות החוב הצפוי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת מ

, (1.45הינו  2018 באפריל 1החודשים החל מיום  12)יחס שירות החוב הצפוי לתקופה של  רבעונים עוקבים(

מיליון דולר )במשך שני רבעונים  350 -מוהון עצמי כלכלי מינימלי )כהגדרתו בשטר הנאמנות( שלא יפחת 

עוקבים( ; הפרת מחוייבויות ומצגים; אירועי חדלות פירעון; אי פרסום דוחות כספיים שהחברה חייבת 

ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם; חלה הרעה מהותית בעסקי החברה  30בפרסומם בתוך 

לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן; הועמדו  לעומת מצבה במועד ההנפקה ויש חשש ממשי שהחברה

( בהיקף כפי שנקבע בשטר; קיים חשש ממשי cross defaultלפרעון מיידי חובות אחרים של החברה )

שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(; דירוג אגרות החוב 

 "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה. ; נוספה הערתBaa3יהיה נמוך מדירוג של 
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 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי )המשך(: - 23ביאור 

 :)המשך( הנפקה לציבור של אגרות חוב )סדרה ב'(ב.   

ערך נקוב של אגרות להחברה התחייבה כי תמורת הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( מעבר לסכום שיגוייס בתמורה 

בתום יום המסחר במט"ח  מוכפל בשער הדולר היציג כפי שיהיה מיליון דולר 560 בגובה של (החוב )סדרה ב'

 11בהתאם, ביום  .)סדרה ב'( של אגרות חוב שמש לרכישה עצמית או לפרעון מוקדםת במועד המכרז הציבורי,

ור הדוחות למועד איש. של אגרות חוב כאמור, אישר דירקטוריון החברה תוכנית רכישה עצמית 2018במרץ 

  מיליון דולר. 0.8 -השלימה החברה את הרכישה העצמית של אגרות החוב האמורים בתמורה לכהכספיים 

 .2018במרץ  14אגרות החוב )סדרה ב'( החלו להיסחר בבורסה ביום 

 

 התקשרות דלק קידוחים ונובל בהסכם ליצוא גז טבעי למצרים .ג

המוכרות( בהסכם לייצוא גז טבעי  -דלק קידוחים ונובל אנרג'י )להלן ביחדהתקשרו  2018בחודש פברואר 

הרוכשת והסכם היצוא, בהתאמה(,  -במצרים )להלן Dolphinus Holdings Limitedמפרויקט תמר לחברת 

, במטרה להמחות את הסכם הייצוא ליתר שותפי תמר או החברהופנו ליתר השותפים בפרויקט תמר, לרבות 

בהסכם לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר, בהתאם לתנאי הסכם הייצוא לצורך מכירתו להתקשר עמם 

 לרוכשת.

(, כאשר Interruptibleבהתאם לתנאי הסכם הייצוא, אספקת הגז לרוכשת תהיה תחילה על בסיס מזדמן ) 

 -חייב )להלןלמוכרות  ניתנה אופציה להודיע לרוכשת כי אספקת הגז )כולה או חלקה( תהפוך להיות על בסיס מ

חל מחודש תהאופציה(. מימוש האופציה יכול שיעשה על ידי המוכרות, בחלקה או במלואה, במהלך התקופה ש

, או במהלך תקופה אחרת, כפי שתוסכם בין המוכרות והרוכשת. 2021וסופה בתום חודש דצמבר  2020יולי 

)בהתאם  BCM 3.5 -תית של עד כממועד מימוש האופציה יהיו המוכרות מחוייבות לספק לרוכשת כמות שנ

להיקף הכמויות שלגביהן תמומש האופציה( והרוכשת תהא מחוייבת לרכוש או לשלם עבור כמות שנתית 

  מינימלית של גז טבעי בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם הייצוא.

הסכם  . מחיר הגז שיסופק לרוכשת תחתBCM32  -כמות הגז החוזית הכוללת הנקובה בהסכם הייצוא הינה כ 

הייצוא ייקבע על פי נוסחה המבוססת על מחיר חבית נפט מסוג ברנט. להערכת דלק קידוחים היקף ההכנסות 

 7.5 -המצטבר ביחס לכלל שותפי תמר ממכירת גז טבעי לרוכשת תחת הסכם הייצוא, עשוי להסתכם בכ

ת החוזית הכוללת מיליארד דולר ארה"ב. ההערכה האמורה מבוססת על ההנחה שהרוכשת תצרוך את הכמו

הקבועה בהסכם הייצוא וכן על הערכה לגבי מחיר הגז הטבעי במהלך תקופת ההסכם. ההכנסות בפועל יגזרו 

 ידי הרוכשת ומחירי הברנט בעת המכירה.-ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

שימוש בצינור הפן ערבי דרך ירדן  המוכרות והרוכשת בוחנות אפשרויות שונות להזרמת הגז למצרים, ובהן 

ובעלי ( EMG -)להלן  East Mediterranean Gas Limited ו/או כניסה של המוכרות למשא ומתן עם חברת

למצרים. כמו כן, נבחנת  EMGמניותיה, לצורך הזרמת הגז באמצעות צינור הולכת הגז הקיים של חברת 

 שראלית למצרים.  האפשרות לחיבור יבשתי נוסף בין מערכת ההולכה הי

פי הסכם הייצוא צפויה להתחיל עם הסדרת השימוש בתשתיות הנדרשות להולכת גז טבעי -האספקה על

, לפי המוקדם 2030למצרים, ולהימשך עד לאספקת הכמות החוזית הכוללת הקבועה בהסכם הייצוא או דצמבר 

 מביניהם. 
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 )המשך(:אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  - 23ביאור 

 )המשך(: התקשרות דלק קידוחים ונובל בהסכם ליצוא גז טבעי למצריםג.   

הסכם הייצוא כולל מספר תנאים מתלים, שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים בישראל ובמצרים )לרבות 

קבלת אישורים לייצוא וייבוא(, כניסה להסכמים שיאפשרו שימוש בתשתית ההולכה, לרבות חתימה על הסכם 

לכה בין המוכרות לבין נתיבי גז לישראל בע"מ )ככל שיידרש(, קבלת ערבות לטובת המוכרות כפי שנדרש הו

בהסכם הייצוא, וכן קבלת אישורים מרשויות המס בישראל. אין כל ודאות כי מכירת הגז לרוכשת על פי הסכם 

חלקם, תנאי ההסכם  הייצוא תתממש, וזאת עקב אי התקיימות התנאים המתלים בהסכם הייצוא, כולם או

 לרכישת הגז הטבעי מפרויקט תמר )אם וככל שייחתם( וכיוצ"ב.

( לרוכשת בשנת החברההסכם הייצוא אשר היקפו גדול משמעותית מההסכם שנחתם בין שותפי תמר )לרבות 

 , נחתם מתוך כוונה להחליף את ההסכם האמור.(2ו')11בביאור , כמפורט 2015

( ולקיום כל התנאים החברהחתימה על הסכם מחייב בין שותפי תמר )לרבות העסקה המתוארת לעיל כפופה ל

 המתלים תחת הסכם הייצוא ואין כל וודאות שהסכם כאמור ייחתם ושהתנאים המתלים יתקיימו.
 

 תשלום מבוסס מניות  .ד

 112,770של  הקצאההחברה,  דירקטוריוןאישרה ועדת התגמול של החברה, ולאחריה  2018בינואר  28ביום 

ולשני נושאי משרה )להלן ביחד: "הניצעים"(,  החברה"ל למנככתבי אופציות  95,855 -ו אופציות כתבי

 כתבי על החלים התנאים עיקר להלן. החברה של אחת למניה למימוש ניתן אופציה כתב כל.  בהתאמה

 :האופציות

שליש מכמות כתבי האופציה  שתבשיל בתום  –כדלקמן: מנה ראשונה  שוותמנות  3 -האופציה יבשילו ב כתבי

שליש מכמות כתבי  -שנתיים ממועד הקצאת כתבי האופצה לנאמן, )להלן: "מועד ההענקה"(, מנה שניה 

שליש מכמות כתבי האופציה שתבשיל  -האופציה שתבשיל בתום שלוש שנים ממועד ההענקה, מנה שלישית 

 ההענקה. בתום שלוש שנים ממועד 

 .ש"ח 25.42 –ש"ח, מנה שלישית  24.21 -ש"ח, מנה שניה  23.06 -מחירי המימוש לכל אופציה: מנה ראשונה 

שנים ממועד  4תקופת האופציה: כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש בכפוף למועדי ההבשלה, עד לתום 

 .טל וחסר תוקףההענקה. לאחר תום התקופה האמורה כתב אופציה שלא מומש יפקע, יהיה ב

 מימוש כתבי האופציה יהיה כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש כמפורט לעיל או על פי מנגנון מימוש נטו

 .הניצע בחירת לפי, )בהתאם לפער שבין מחיר המימוש של האופציות לבין מחיר המניות בבורסה(

ש"ח  4.47ושולס, מגיע לסך של  הערך הכלכלי התיאורטי הממוצע של האופציות, מחושב על פי נוסחת בלאק

וש של כתבי האופציה ממחיר המיומאחר  –דיבידנד  תשואת, והוא מבוסס על ההנחות הבאות: לאופציה

; סטיית תקן צפויה בשיעור של דיבידנדים תשואת בחשבון נלקחה לא, דיבידנדים לחלוקת במלואו מותאם

 שנים. 4 – האופציות של הפקיעהי עד למועד ;אורך חיים צפו 0.5%; רבית חסרת סיכון בשיעור של 33%

ניתן באסיפת  אישורההאמורות היתה כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר  האופציותהענקת 

 . 2018במרץ  8בעלי המניות של החברה ביום 

 
 דיבידנד .ה

אלפי  32,023-של כ בסךבעלי מניות החברה לדיבידנד קת חברה חלוישר דירקטוריון הא 2018מרץ ב 20ביום 

 .2018 באפריל 11חולקו ביום י( אשר למניהדולר  0.36) דולר
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של תמר פטרוליום בע"מ

 
 

 31ליום  הכספי פרופורמה המצורף של תמר פטרוליום בע"מ )להלן: "החברה"( על המצבהדוח את  ביקרנו
ביום  שהסתיימהאחת משלוש השנים בתקופה  כלעל הרווח הכולל פרופורמה ל ותהדוח ואת 2017 בדצמבר

של החברה. הדירקטוריון וההנהלה . דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות 2017בדצמבר  31
 ביקורתנו.בהתבסס על חוות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה היא ל אחריותנו

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

השיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת במטרה ל
כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה. ביקורת כוללת 

וההנהלה גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 
של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

את המצב הכספי לדעתנו, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, 

פרופורמה לכל אחת משלוש השנים  ת תוצאות פעולותיהאו 2017בדצמבר  31פרופורמה של החברה ליום 
להוראות תקנה  , ובהתאם3להנחות המפורטות בביאור  בהתאם 2017בדצמבר  31ביום  בתקופה שהסתיימה 

  .1970 –א לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9
 
 
 
 
 

 זיו האפט  קוסט פורר גבאי את קסירר
 חשבוןרואי   רואי חשבון

 
 
 
 

 2018 במרץ 20,  אביב-תל
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 תמר פטרוליום בע"מ

 (דולר)באלפי  2017 בדצמבר 31ליום  המצב הכספי עלפרופורמה  דוח
 
 

 

 
 

 נתונים בפועל
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    נכסים:
    

    נכסים שוטפים:
 50,953 22,514 28,439 מזומנים ושווי מזומנים

 18,296 - 18,296 לקוחות

 12,913 11,589 1,324 חובה ויתרות חייבים

 48,059 34,103 82,162 
    נכסים לא שוטפים:

 1,098,114 718,049 380,065 השקעות בנכסי נפט וגז
 134,698 - 134,698 מסים נדחים

 9,969 - 9,969 פקדון מוגבל בשימוש
 4,102 1,581 2,521 ארוך לזמן אחרים נכסים

 527,253 719,630 1,246,883 

 575,312 753,733 1,329,045 

    :)גירעון בהון( התחייבויות והון
    התחייבויות שוטפות:

 28,028 16,677 11,351 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 31,524 7,532 23,992 זכאים ויתרות זכות

 3,543 - 3,543 הכנסה לשלםמסי 

 38,886 24,209 63,095 
    התחייבויות לא שוטפות:

 1,125,196 495,505 629,691 אגרות חוב, בניכוי חלויות שוטפות
 17,875 8,004 9,871 לסילוק נכסיםהתחייבות 

 639,562 503,509 1,143,071 

    
 678,448 527,718 1,206,166 

    
    )גירעון בהון(: הון

 2,517 1,118 1,399 הון מניות רגילות
 795,545 224,897 570,648 פרמיה על מניות

 32,023   -  32,023 יתרת עודפים
 604,070 226,015 830,085 

 (707,206)   -  (707,206) קרן הון

 (103,136) 226,015  122,879  

    

 575,312 753,733 1,329,045 

 
 

 .ים פרופורמהכספיה ותדוחמההביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 
 
 

    2018 במרץ 20
 ותתאריך אישור הדוח

 ים פרופורמההכספי
 אבו יוסי

 הדירקטוריון ראש יושב
 ויסמן  ליעמי

 "למנכ
 רייקין יובל
 כספים"ל סמנכ
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 תמר פטרוליום בע"מ

 (דולר)באלפי  הכולל הרווח על פרופורמה דוחות
 
 

 

 
 

 2017בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    הכנסות:
 314,560 140,848 173,712 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 43,203 15,743 27,460 בניכוי תמלוגים

 271,357 125,105 146,252 הכנסות נטו
    הוצאות ועלויות: 

 22,153 9,919 12,234 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 44,512 27,578 16,934 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,763 65 1,698 הוצאות הנהלה וכלליות

 68,428 37,562 30,866 הכל הוצאות ועלויות-סך
    

 202,929 87,543 115,386 מפעולות רגילותרווח 

 (64,768) (32,999) (31,769) מימוןהוצאות 

 601 269 332 הכנסות מימון

 (64,167) (32,730) (31,437) מימון, נטו הוצאות

 138,762 54,813 83,949 מסים על ההכנסה לפנירווח 
 (33,567) (13,155) (20,412) מסים על ההכנסה

 105,195 41,658 63,537 הכל רווח כולל -סך

 1.19  1.27 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
 

 ב'.1*   ראה גם ביאור   
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 תמר פטרוליום בע"מ

 (דולר)באלפי  )המשך( הכולל הרווח על פרופורמה דוחות
 
 

 

 
 

 2016בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 פרופורמה*
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    הכנסות:
 300,013 134,334 165,679 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 40,724 14,975 25,749 בניכוי תמלוגים

 259,289 119,359 139,930 הכנסות נטו
    הוצאות ועלויות: 

 21,074 9,436 11,638 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 43,805 27,649 16,156 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,265 65 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 66,144 37,150 28,994 הכל הוצאות ועלויות-סך
    

 193,145 82,209 110,936 מפעולות רגילותרווח 

 (63,597) (32,770) (30,827) מימוןהוצאות 

 237 106 131 הכנסות מימון

 (63,360) (32,664) (30,696) מימון, נטו הוצאות

 129,785 49,545 80,240 מסים על ההכנסה לפנירווח 
 (32,446) (12,386) (20,060) מסים על ההכנסה

 97,339 37,159 60,180 הכל רווח כולל -סך

 1.10  1.20 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
 

 ב'.1*   ראה גם ביאור   
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 תמר פטרוליום בע"מ

  (דולר)באלפי  )המשך( הכולל הרווח על פרופורמה דוחות
 
 

 

 
 

 2015בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום

 

 נתונים 
לפני התאמות 

 *פרופורמה
התאמות 

 הפרופורמה
 נתוני 

 הפרופורמה

    הכנסות:
 275,502 123,359 152,143 טבעי וקונדנסט ממכירת גז

 37,764 13,887 23,877 בניכוי תמלוגים

 237,738 109,472 128,266 הכנסות נטו
    הוצאות ועלויות: 

 22,181 9,932 12,249 וקונדנסט טבעי עלות הפקת גז
 41,126 26,936 14,190 הוצאות פחת, אזילה והפחתות

 1,265 65 1,200 הוצאות הנהלה וכלליות

 64,572 36,933 27,639 הכל הוצאות ועלויות-סך
    

 173,166 72,539 100,627 מפעולות רגילותרווח 

 (64,028) (32,963) (31,065) מימוןהוצאות 

 18 8 10 הכנסות מימון

 (64,010) (32,955) (31,055) מימון, נטו הוצאות

 109,156 39,584 69,572 מסים על ההכנסה לפנירווח 
 (28,926) (10,490) (18,436) מסים על ההכנסה

 80,230 29,094 51,136 הכל רווח כולל -סך

 0.91  1.02 )בדולר( מניהל בסיסי ומדולל רווח

 88,496 38,496 50,000 לצורך החישוב הנ"ל )באלפים( המשוקלל המניותמספר 
 

 ב'.1*  ראה גם ביאור   
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 כללי: - 1 ביאור 

א לתקנות 9נערכו בהתאם להוראות תקנה ( "דוחות הפרופורמה" :)להלןדוחות כספיים פרופורמה אלו  .א

זכויות השתתפות רכישת ומתייחסים ל 1970 –ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 Noble מחברת ("החזקות" :"דלית" )להלן I/13 -"תמר" ו I/12(, בחזקות 100%)מתוך  7.5%בשיעור של 

Energy Mediterranean Ltd. " :אושר על ידי דירקטוריון , וזאת על פי תנאי הסכם המכר ש"(נובל)להלן

 .("אירוע הפרופורמה" –)להלן  להלן 2ביאור , כמתואר ב2018 בינואר 28ביום החברה 

 כלהלן:, למפרע את ארוע הפרופורמה פרופורמה נועדו לשקףהכספיים  דוחותה .ב

 ;2017 בדצמבר 31בהנחה שהושלם ביום  -בדוח פרופורמה על המצב הכספי 

תחת ההנחות המפורטת , 2015בינואר  1בהנחה שהושלם ביום  -בדוחות פרופורמה על הרווח הכולל 

להלן. "נתונים לפני התאמות פרופורמה" כמוצג בדוחות פרופורמה על הרווח הכולל מבוססים  3בביאור 

, לאחר ביצוע 2018 במרץ 20ביום  שאושרו, 2017 בדצמבר 31הכספיים של החברה ליום על הדוחות 

 .לאותם דוחות כספיים 22התאמות הפרופורמה כמתואר בביאור 

ולהתאמות שנכללו העיקריות שיושמו בדוחות הפרופורמה, בכפוף להנחות יקרי המדיניות החשבונאית ע .ג

לאלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים, עליהם , הינם עיקביים להלן 3 בהם כמתואר בביאור

ות הפרופורמה כלעיל. בהתאם לכך, יש לעיין בדוחות הפרופורמה ביחד עם הדוחות חמתבססים דו

 הכספיים של החברה לתקופות הרלוונטיות כלעיל.

דוחות פרופורמה מעצם טיבעם, מבוססים על הנחות, הערכות ואומדנים ועל כן אין לראות בנתוני 

הם בהכרח משקפים את תוצאות הפעילות, המייצגות ו/או העתידיות של החברה  לויאהפרופורמה כ

 .  רכישת הזכויותלאחר 

   
 
 :אירוע הפרופורמה - 2ביאור  

לרכישת זכויות  ("ההסכם"או  "המכר הסכם")להלן: הסכם מכר מותנה נחתם  2018בינואר  29ביום 

בין נובל כמוכרת מצד אחד, לבין , ("הזכויות"( בחזקות )להלן: 100%)מתוך  7.5%השתתפות בשיעור של 

 :כדלקמן שעיקריוהחברה כרוכשת מצד שני, 

לחברה  עבירתו מכורנובל ת, המפורטים בהסכם ולהשלמת העסקה מתליםה תנאיםה להתקיימות בכפוף .א

מערכת ההפקה של גז טבעי  של ההפעלה אישור( ב7.5%וכן את החלק היחסי ) ת,וזכויות בחזקאת ה

לחוק משק  10בעלת רישיון ההולכה לפי סעיף  - "מבע אינטש 10 צינור תמר חברת מניותמחזקת תמר, ב

שנחתם בקשר עם  המשותף התפעול הסכםפי -התחייבויות עלבזכויות וב ,2002-הגז הטבעי התשס"ב

הסכמי מכירת גז טבעי וקונדנסט מחזקת תמר, הסכמים , תטיס ים במתקני השימוש הסכם, החזקות

לייצוא גז טבעי )לרבות ההסכמים הקשורים להסכמי היצוא וכן אישורי הייצוא לירדן ולמצרים( וכן 

: כל האמור לעיל ייקרא להלן יחדיו)מזכר ההבנות בעניין אספקת גז ממאגר תמר לשותפי ים תטיס 

 . "(המועד הקובע)להלן: " 1.1.2018בתוקף מיום  הכל "(הממכר"

 
 הזכויות הנרכשות אינן כפופות לתמלוגים לצדדים שלישיים.  .ב
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 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור  

 המפורטים המוחרגים לנושאים ביחס וההתחייבויות הזכויות את יכלול לא הממכרבהסכם נקבע כי  .ג

בגין תעריף רכיב היצור, הערעור בעניין התמלוגים ביחס למכירת הגז  והמחלוקת: הבוררות להלן

 של צרכןידי -על שהוגשהה ייצוגית נעובפרויקט ים תטיס; הבקשה לאישור ת לקוחותמפרויקט תמר ל

גז טבעי שסופק בתקופה  עבור נובלידי -, זאת ביחס לסכומים שנתקבלו עלתמר שותפי נגד החשמל חברת

 מיסיםמיסים ותמלוגים למדינה ביחס לתקופה שלפני המועד הקובע, או  שלפני המועד הקובע;

לתקופה שלפני המועד  ביחסבקשר עם הממכר  נובלותמלוגים בקשר עם כל רווח, הכנסה או תקבול של 

חוק מיסוי ל בהתאםהקובע )לרבות אם שומת המס כאמור התבצעה לאחר המועד הקובע(, למעט מיסים 

 תביעותהממכר לחברה;  מכירתבקשר עם  נובל; מיסים החלים על 2011-ע"ארווחים ממשאבי טבע, תש

לסכומים ששולמו או שהיו צריכים המתייחסות  נגדם בגין הממכר אונובל  שלידי לקוחות -שנעשו על

או בקשר עם הפרה של הסכם מכר גז שארעה לפני המועד הקובע,  מועד הקובעלהיות משולמים לפני ה

  .("הנושאים המוחרגים"בין אם הוגשו מהמועד הקובע ואילך ובין אם לאו )להלן: 

 

 לרכישת הממכר תשלם החברה לנובל את המפורט להלן:  בתמורה .ד

 ערך לניירות בבורסהידי החברה -על בוצעהש )סדרה ב'( חוב אגרות הנפקת תמורת: במזומן תמורה (1)

 אשר הנפקה הוצאות)בניכוי  להלן המפורטים לתנאים בכפוף"( הבורסה"מ )להלן: "בע אביב בתל

 התמורה)להלן: " כדלקמן נוספות להתאמות ובכפוף( מועד לאותו עד נובלידי -על שולמו טרם

 ולא בזכויות)כמחזיקה  נובל אצל שיתקבלו סכומים בגובה תופחתבמזומן  התמורה"(: )א( במזומן

"( הביניים תקופת)להלן: " ההשלמה מועד לבין הקובע המועד בין בתקופה ממכרה בגין( כמפעילה

למעט תקבולים בגין גז שנמכר לפני תקופת הביניים, תקבולים בגין מע"מ ובלו ותקבולים שנכללו 

ופיקדונות  יםמזומנ ושווי מזומנים בגובה תופחתבמזומן  התמורה; )ב( בהגדרת הנושאים המוחרגים

 בגין צבורה ריבית בניכוי (תמלוגים)בניכוי  נטו לקוחות יתרות, החברה של בנק בחשבונות המצויים

)לאחר  בחברה נובל של אחזקתה שיעור כפול , והכלהקובע למועד נכון'( א)סדרה  החוב אגרות

 שיחולקו דיבידנדים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה(; )ג( להלן (2) בסעיף כמפורט המניות הקצאת

 החברה במניות נובל של החזקתה שיעור כפול, שיחולקו ככל, ההשלמה למועד עד החברהידי -על

 )ד( ;ההשלמה למועד קדם הדיבידנד לחלוקת הקובע שהמועד ובלבד, להלן( 2בסעיף )  כמפורט

 במהלך שהופק גז בגין בהם מחויבת שנובל תמלוגים בגין תשלומים בגובה תוגדלבמזומן  התמורה

חויבה נובל בתקופת  בהםJOA (Cash Calls ) -ה לפי תשלום דרישות בגין וכן הביניים תקופת

 . )כמחזיקה בזכויות( ממכרהביניים בגין ה

בתנאים דומים באופן מהותי לתנאי אגרות החוב תהינה )סדרה ב'(  חובאגרות בהסכם נקבע כי 

( 1הבאים: ) תנאיםובלבד שיתקיימו ה)סדרה א'( של החברה או תנאים אחרים המקובלים על נובל, 

ההנפקה של אג"ח )סדרה ב'( לא תוריד את הדירוג של אג"ח )סדרה א'( מתחת לדירוג הקיים ערב 

דולר לפי  560,000,000-וב בשקלים השווה לההנפקה תהיה בערך נק( 2)הנפקת אג"ח )סדרה ב'(; 

השער היציג של הדולר הידוע במועד המכרז המוסדי ובשיעור ריבית שנתית הזהה לשיעור הריבית 

, לפי נמוך באופן מהותי( תמורת ההנפקה תהיה בסכום שאינו 3(; )4.69%של אג"ח )סדרה א'( )

 או ה ב'( לפני הפחתת עמלות חיתוםשיקול דעתה של נובל, מהערך הנקוב של אגרות החוב )סדר

 הפצה והתחייבות מוקדמת.
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 אירוע הפרופורמה )המשך(: - 2ביאור  

 )המשך(: .ד

ממניות  43.5%לנובל תוקצינה בהקצאה פרטית מניות של החברה שתהוונה  :במניות תמורה (2)

לחברה כתב ויתור  נובלעובר למועד ההקצאה תמציא (. "המניות"החברה לאחר ההקצאה )להלן: 

. למען הסר ספק, למניות הנלוות ההצבעה זכויות כל על תוותר בלתי חוזר חתום על ידה, לפיו היא

ובהר כי כל הזכויות ההוניות הצמודות למניות תישארנה בתוקפן המלא, ובכלל זה: הזכות מ

ה. עם מכירתן לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות, והזכות לקבלת עודף נכסים בפירוק החבר

לצד שלישי כאמור לעיל, הן תהיינה זכאיות לכל  מנובל, חלקן או כולן, המניותאו העברתן של 

)הסכמתה האמורה של נובל לעניין ויתור על זכויות  הזכויות הצמודות למניות רגילות בחברה

היא לא תרכוש מניות  המניותכי כל עוד לא מכרה את  תתחייב נובל. הצבעה עוגנה בתקנון החברה(

במסגרת הנפקת מניות הטבה ו/או  לנובלנוספות של החברה. יובהר לעניין זה כי מניות שתוקצנה 

  הנפקת זכויות לא תחשבנה רכישה לצורך התחייבות זו.
  

וההוצאות שיש לשלם לצדדים שלישיים בקשר עם ביצוע והשלמת העסקה  תישא בכל התשלומים נובל .ה

כפוף לתקרה שתיקבע בהסכמת הצדדים, וכן בהוצאות ההנפקה הקשורות באגרות נשוא הסכם המכר, ב

מעמלות החתמים/המפיצים  50%-ותשלומים לרשות ני"ע ולבורסה, בעמלת התחייבות מוקדמת  וב

 )ללא תלות בקיום התנאים המתלים להשלמת העסקה(.

 

נובל בקשר עם ע"י מדו על מנת להחליף את הערבויות שהוע הדרושות הערבויותהחברה תמציא את  .ו

מיליון דולר(. עד המצאת ערבויות כאמור תישארנה הערבויות של נובל בתוקף מלא  3.2 -הממכר )כ

ידי -והחברה לא תהא רשאית לחלק דיבידנדים למעט חלוקת דיבידנד ראשון אשר יכול ויתבצע על

, אזי החל ממועד ההשלמהיום  90. ככל שהערבויות כאמור לא תוחלפנה תוך 2018אפריל החברה במהלך 

 לשנה.  3%נומינלית של ריבית ישאו סכומי הערבויות  מאותו מועד
 

 14, אשר התקיימו במלואם ביום מתלים תנאים בהתקיימות ותנהה המכר הסכם נשוא העסקה ביצוע

 להעברת, לרבות הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'(  ולרבות קבלת אישור הממונה על ענייני הנפט 2018במרץ 

ואישור הממונה לשעבוד הזכויות כאמור לטובת נאמן  ורישומן בספר הנפט תמר ודלית בחזקות זכויותה

, ובעקבות כך הושלמה העסקה נשוא הסכם המכר, קרי: הועברו לידי החברה מחזיקי אגרות החוב

)כפוף  מיליון דולר 478 -( בחזקות כנגד תמורה במזומן של כ100%)מתוך  7.5%זכויות בשיעור 

ש"ח ערך נקוב כל אחת  0.1מניות רגילות של החברה בנות  38,495,576וכנגד הקצאת  התאמות(ל

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה( לנובל.  43.5%)המהוות 



 תמר פטרוליום בע"מ 

 )באלפי דולר( 6201 בדצמבר 31פרופורמה ליום  לדוחות הכספייםביאורים  
 

- 9 - 

 :פרופורמהששימשו לעריכת דוחות ה עיקריות הנחות - 3ביאור 

 :דוחות הפרופורמה נערכו על מנת לשקף

, תחת ההנחה שארוע הפרופורמה )העברת הפעילות 2017בדצמבר  31את המצב הכספי של החברה ליום  .א

 .2017בדצמבר  31המתייחסת לרכישת הממכר( הושלם ביום 

, 2017בדצמבר  31-ב השהסתיימבתקופה שלוש השנים כל אחת מתוצאות הפעולות של החברה ל את .ב

בינואר  1הושלם ביום  (הממכר העברת הפעילות המתייחסת לרכישת)תחת ההנחה שארוע הפרופורמה 

2015. 

זכויות צירופי עסקים". תמורת העברת ה" IFRS 3ת טופלה בהתאם להוראו הפעילותהרכישה והעברת 

 , חושבה על בסיס העברת התמורה)כפוף להתאמות( מיליון דולר 705 -בסך כפעילות הנרכשות וה

בהתאמות בניכוי הוצאות הנפקה ומליון דולר,  519 -)סדרה ב( בסך של כ מהנפקת אגרות חוב שהתקבלה

( 43.5%וקצו על ידי החברה )לעיל, וקביעת שווי של המניות שה ( לעיל1)ד'2ביאור הנדרשות כמצויין ב

 .השלמת העסקהמועד עובר ל 13.3.2018ליום לפי מחיר המניה בבורסה ושער החליפין של הדולר 

מליון דולר, להתחייבות  5 -של כ בסך ,פיננסיים, נטועל נכסים חייבויות התיוחסה לעודף לות הרכישה ע

סי נפט מיליון דולר יוחסה באופן ארעי לנכ 718-מיליון דולר והיתרה בסך כ 8 -לסילוק נכסים בסך של כ

מליון דולר, נכסי נפט וגז שעדיין אינם  641 -כ –: נכסי נפט וגז מפיקים , באופן הבאוגז והזכויות בהם

 . בהתאמה, דולר מליון 4 -וכ דולר מליון 73 -כ –ואת חזקת "דלית"  SWהכוללים את תמר מפיקים 

 לתוצאות הפעולות את העניינים הבאים: בהתאם לכך, כוללות התאמות הפרופורמה

בהכנסות ממכירת גז טבעי וקונדנסט, תמלוגים למדינה ועלות  - 7.5% -חלקה הנוסף של החברה  (1)

 גז טבעי וקונדנסט של החברה לתקופות המדווחות.הפקת 
 

שיוחס לנכסי הנפט והגז המפיקים, הופחת לצורך דוחות הפרופורמה לפי שיטת  סכום התמורה (2)

מיליון דולר,  27.6 -כ ובהתאם לכך נזקפו בדוחות אלה הוצאות הפחתה נוספות בסך של האזילה,

 , בהתאמה.2015 -ו 2016, 2017מיליון דולר, לכל אחת מהשנים  26.9 -כמיליון דולר ו 27.7 -כ
 

 6.3%של  שיעור ב שנתית רבית, הביאה החברה בחשבון המדווחות לשנים המימון הוצאות בקביעת (3)

 שינויים בערך הזמןוכן , לעיל 2ביאור במתואר לצורך מימון הרכישה כונפקו ההחוב שעל אגרות 

  .של ההתחייבויות לסילוק נכסים

 25%, 2017בשנת  24%המסים המתייחסים חושבו לפי שיעורי המס הסטטוטוריים לאותן שנים ) (4)

הכנסה ולא יעלה . הונח כי עלות הרכישה תוכר כולה לצרכי מס (2015בשנת  26.5%-ו 2016בשנת 

 צורך בייחוס מסים נדחים בגינה.

חברה לאחר ההקצאה, הממניות  43.5%שתהוונה  ,המניות המוקצות לנובל במסגרת העסקה (5)

  הובאו בחשבון בתוקף למפרע לצרכי חישוב הרווח למניה, לכל התקופות המדווחות.

הוצאות הונח כי בהתחשב בעובדה שנובל אמורה לשאת במרבית ההוצאות המתייחסות לעסקה,  (6)

 מהותיות. ןהרכישה המיוחסות לחברה אינ
 
 

   
 

 



 

 

 

 

 

 

 20/3/18תאריך:             לכבוד

 )להלן: "החברה"( תמר פטרוליום בע"מ  הדירקטוריון של

 , הרצליה11גלגלי הפלדה 

 ג.א.נ,

)להלן: מסמך  החברה בקשר לתשקיף מדף של מכתב הסכמה הניתן בד בבד עם פרסום דוח עיתיהנדון: 

 ההצעה"(

שבנדון של הדוחות שלנו  במסמך ההצעה (בדרך של הפנייההננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות 

 המפורטים להלן:

  -ו 2017בדצמבר  31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2018במרץ  20 המבקר מיום דוח רואה החשבון .1

 .2017בדצמבר  31 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 2016

של החברה הכולל את הדוחות  22על המוצג בביאור  2018במרץ  20מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום דוח  .2

 .2017בדצמבר  31פרופורמה על הרווח הכולל לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 31 וםליעל מידע כספי פרופורמה של החברה  2018במרץ  20דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .3

לתקנות ' א9, לפי תקנה 2017בדצמבר  31ביום בתקופה שהסתיימה ולכל אחת משלוש השנים  2017בדצמבר 

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

 

 

 

 

 קסירראת גבאי קוסט פורר 
 

 זיו האפט 
 

 רואי חשבון  רואי חשבון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 תמר פטרוליום בע"מ
 

 

 'דפרק 
 

 פרטים נוספים אודות החברה
 



 

 

 515334662  :ברשם תאגידמספר   תמר פטרוליום בע"מ :התאגידשם 

 

 4672211, הרצליה פיתוח, 11 רח' גלגלי הפלדה :כתובת

 

 7044762-074 :הפקסימילי 7044779-074 :טלפון

 

 2018, במרץ 20  :הדוחפרסום תאריך  2017 ,בדצמבר 31 :תאריך המאזן

 

 

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת דוח :ד9 תקנה

דוח מיידי בדבר מצבת ההתחייבויות  החברהבמקביל לפרסום דוח תקופתי זה, מפרסמת 

 התקופתי., לפי מועדי הפירעון, המהווה חלק בלתי נפרד מהדוח החברהשל 

 

 2017לכל אחד מהרבעונים בשנת  החברהתמצית דוחות על הרווח )והפסד( הכולל של  :א10תקנה 

  )באלפי דולר( בכללותה 2017ולשנת 

 2017שנת  10-12/17 7-9/17 4-6/17 1-3/17 

 172,334 41,240 46,091 42,674 42,329 וקונדנסטממכירת גז  הכנסות

 (27,246) (6,773) (7,283) (6,631) (6,559) בניכוי תמלוגים

 145,088 34,467 38,808 36,043 35,770 הכנסות נטו

 (12,234) (3,421) (2,926) (2,787) (3,100) וקונדנסטהפקת גז טבעי  עלות

 (16,934) (3,834) (4,038) (4,739) (4,323) והפחתות אזילה, פחת הוצאות

 (1,698 ) (666) (432) (300) (300) וכלליות הנהלה הוצאות

 114,222 26,546 31,412 28,217 28,047 רגילות מפעולות רווח

 (15,859) (8,263) (7,447) (79) (70) מימון הוצאות

 332 196 48 83 5 מימון הכנסות

 (15,527) (8,067) (7,399) 4 (65) , נטומימון הוצאות

 98,695 18,479 24,013 28,221 27,982 ההכנסה על מסים לפני רווח

 (10,469) (4,850) (5,619)  - ההכנסה על מסים

 88,226 13,629 18,394 28,221 27,982 "כ רווח כוללסה

 



 

 

 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף ג:10תקנה 

-2017: אסמכתא)מס'  4.7.2017 מיום החברה שלותשקיף המדף  להשלמהתשקיף פי -על 

החברה הנפיקה , 6.7.2017מיום הודעה משלימה פי -על"( והתשקיף)להלן: "( 01-056551

תמורת ההנפקה שימשה בידי החברה . )סדרה א'(אגרות חוב ש"ח ע.נ.  2,315,668,000

  . לתשקיף 5.2בהתאם ליעדים שנקבעו בסעיף 

 

 אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(-לניירות ערך בתל מסחר בבורסה :20תקנה 

'( א)סדרה  חוב רותאג.נ. ע"ח ש 2,315,668,000 למסחר נרשמו 10.7.2017 ביום .א

-2017-01 )מס' אסמכתא 6.7.2017התשקיף והודעה משלימה מיום  פי על שהונפקו

057724) 

ש"ח ע.נ. כ"א של  0.1מניות רגילות בנות  50,000,000נרשמו למסחר  24.7.2017ביום  .ב

-2017-01 )מס' אסמכתא 18.7.2017פי דוח הצעת מדף מיום -החברה שהונפקו על

061960.) 

 

 

 

  



 

 

  1תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21תקנה 

 וכן בחברה כהונתם עם בקשרבחברה נושאי המשרה הבכירה ל, 2017, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדוח בשנת שניתנוהתגמולים  אודות פירוט להלן (א)

  :(ארה"ב דולר)באלפי  2017בשנת בחברה  תפקיד כבעלי שנתנו שירותים עם בקשרבחברה ן עניי לבעלישניתנו  התגמוליםאודות 

 בחברהנושאי משרה בכירה 

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 
 במניות

תשלום  מענק שכר
מבוסס 
  מניות

דמי 
 ניהול

דמי  ריבית ראח עמלה דמי ייעוץ
 שכירות

  אחר

 202 - - - - - - - - 14 188 - 100% מנכ"ל ליעמי ויסמן

 175 - - - - - - - - 46 129 - 100% מנכ"ל כספים ס יובל רייקין

 71 - - - - - - - - 18 53 - 75% יועצת משפטית אזרד-אפרת חוזה

 18 - - -  - - - - - 18 - - מבקר פנים אלון עמית 

 

 בחברהיין בעלי ענ

 סה"כ תגמולים אחרים תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה 
  במניות

תשלום  מענק שכר
מבוסס 
 מניות

דמי  דמי ניהול
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

  אחר

 174 - - - - - - - - - 174 - - - 2דירקטורים 

 

 

                                                           
 .סעיף )ב( להלןראו  בחברהשל נושאי המשרה ובעלי העניין והכהונה לפרטים נוספים אודות תנאי ההעסקה   1
 להלן. 26נתם של הדירקטורים בחברה ראו הפרטים האמורים בתקנה לתקופת כהו  2



 

 

  :בחברהאי כהונה והעסקה של נושאי משרה אודות תנ הלן פירוטל (ב)

 מדיניות התגמול (1)

החברה ידי -בחברה שאומצה עלנושאי משרה עבור תגמול המדיניות  לעניין

 נכלליםבו  המופיעים הפרטים אשר, לתשקיף 8.2ערב התשקיף ראו סעיף 

 .הפנייה דרך על בזאת

בדבר הצעה לדוח מיידי מתוקן  3.2לענין תיקון מדיניות התגמול ראו סעיף 

)מס'  6.3.2018יום פרטית חריגה ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת מ

 על בזאת נכלליםבו  המופיעים הפרטיםאשר  (,2018-01-018000אסמכתא 

ידי האסיפה הכללית של החברה ביום -. התיקון האמור אושר עלהפנייה דרך

8.3.2018. 

 

  ליעמי ויסמן (2)

 :ויסמן ליעמי מר, החברה ל"נכמ של ההעסקה הסכם עיקרי תיאור להלן

או  "ויסמן מר: "להלן) ויסמן ליעמי מר מכהן, 25.6.2017 מיום החל

 להלן) 22.6.2017 מיום העסקה הסכם פי-על החברה ל"כמנכ( "המנכ"ל"

 מר של החודשי פי הסכם ההעסקה שכרו-. על"(ההעסקה הסכם: "זה בסעיף

 להלן( )100%) מלאה שרהבמ לחודש ברוטו ₪ אלפי 80 של סך על עומד ויסמן

 לצרכן המחירים במדד לשינויים בהתאם יעודכן אשר"(, השכר: "זה בסעיף

 ביום הידוע המדד הינו הבסיס מדד) חודשים 3-ל אחת( בלבד חיובי)

1.7.2017). 

 דמי, שנתית חופשה, מחלה לימי ויסמן מר זכאי ההעסקה להסכם בהתאם

 הפנסיונית לתכנית בהתאם להפקדות וכן השתלמות לקרן הפקדות, הבראה

 במקום יבואו לתכנית החברה הפקדות כאשר, ההעסקה בהסכם כאמור

 נלווים לתנאים ויסמן מר זכאי, כן כמו. ויסמן מר זכאי להם הפיטורים פיצויי

 שווי כאשר, בחברה למעמדו המקובלת ברמה לרכב: זה ובכלל נוספים

, עצמית שתתפותה למעט) החברה ידי-על ומשולם מגולם ברכב השימוש

 השימוש הוצאות כיסוי וכן סלולרי טלפון מכשיר(; דוחות או/ו קנסות

 משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח בפוליסה להיכלל; בו הסבירות

 ולכתב שיפוי לכתב; לעת מעת הפוליסה לתנאי ובהתאם, החברה שתערוך כפי

 להוראותו בחברה המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף, מאחריות פטור

 והניתנות לפעילותו הקשורות נוספות נלוות להטבות וכן; התגמול מדיניות

 לתשלום זכאי ויסמן מר, כן כמו. בחברה למקובל ובהתאם החברה לעובדי

 במסגרת שהוציא סבירות עסקיות הוצאות של מהחברה מלא הוצאות החזר

. ברההח מטעם ל"בחו שהייה בגין לרבות(, ל"אש) תפקידו מילוי ולצורך

 שנה בכל שנתי בונוס ויסמן למר להעניק רשאית החברה, לאמור בנוסף

 מענק או/ו פעמי חד מיוחד בונוס, ההעסקה תקופת במהלך קלנדרית

 של התגמול מדיניות להוראות בכפוף והכל – הוני תגמול וכן, שימור/חתימה

 להעניק רשאית החברה תהיה העסקתו סיום של במקרה, כן כמו. החברה

 ברוטו חודשיות משכורות 3 של פרישה מענק או/ו הסתגלות מענק ל"למנכ

 ההעסקה הסכם מכיל, כן כמו. החברה של התגמול למדיניות בהתאם



 

 

 ימים 90 בת לתקופה תחרות אי ותניית סודיות על בדבר שמירה הוראות

 .ההעסק מתום

 בהתאם ,החברה דירקטוריון ידי-על 2.7.2017 ביום אושר ההעסקה הסכם

מנכ"ל העלות שכרו של  .לעיל( 1קטן ) בסעיף האמורה התגמול יותלמדינ

 אלפי דולר ארה"ב. 202 -בכ 2017הסתכמה בשנת 

אישר דירקטוריון  20.3.2018אישרה ועדת התגמול וביום  15.3.2018ביום 

אלפי ש"ח, בכפוף  192 -בסך של כ 2017נוסף בגין שנת החברה הענקת בונוס 

  .החברהשל  לאישור האסיפה הכללית

 

  יובל רייקין (3)

  , מר יובל רייקין:הכספיםשל סמנכ"ל להלן תיאור עיקרי הסכם ההעסקה 

סמנכ"ל או " "רייקין מר: "להלן) רייקין יובל מר מכהן, 1.7.2017 מיום החל

 מיום העסקה הסכם פי-על בחברה כספים לענייני ל"למנכ כמשנה( "הכספים

 ההעסקה הסכם פי-על"(. הההעסק הסכם: "זה בסעיף להלן) 18.6.2017

 לחודש ברוטו₪  אלפי 52.5 של סך על עומד רייקין מר של החודשי שכרו

 יעודכן אשר"(, השכר: "זה בסעיף להלן( )100%) מלאה במשרה עבודה

 חודשים 3-ל אחת( בלבד חיובי) לצרכן המחירים במדד לשינויים בהתאם

 ההעסקה להסכם בהתאם. (1.7.2017 ביום הידוע המדד הינו הבסיס מדד)

 לקרן הפקדות, הבראה דמי, שנתית חופשה, מחלה לימי רייקין מר זכאי

 בהסכם כאמור הפנסיונית לתכנית בהתאם להפקדות וכן השתלמות

 הפיטורים פיצויי במקום יבואו לתכנית החברה הפקדות כאשר, ההעסקה

 ובכלל נוספים הנלווים לתנאים רייקין מר זכאי, כן כמו. רייקין מר זכאי להם

 מגולם ברכב השימוש שווי כאשר, בחברה למעמדו המקובלת ברמה לרכב: זה

(; דוחות או/ו קנסות, עצמית השתתפות למעט) החברה ידי-על ומשולם

 להיכלל; בו הסבירות השימוש הוצאות כיסוי וכן סלולרי טלפון מכשיר

, החברה שתערוך כפי משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח בפוליסה

, מאחריות פטור ולכתב שיפוי לכתב; לעת מעת הפוליסה לתנאי בהתאםו

 וכן; התגמול מדיניות ולהוראות בחברה המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף

 ובהתאם החברה לעובדי והניתנות לפעילותו הקשורות נוספות נלוות להטבות

 מלא הוצאות החזר לתשלום זכאי רייקין מר, כן כמו. בחברה למקובל

 מילוי ולצורך במסגרת שהוציא סבירות עסקיות הוצאות של רהמהחב

, לאמור בנוסף. החברה מטעם ל"בחו שהייה בגין לרבות(, ל"אש) תפקידו

 במהלך קלנדרית שנה בכל שנתי בונוס רייקין למר להעניק רשאית החברה

 תגמול וכן, שימור/חתימה מענק או/ו פעמי חד מיוחד בונוס, ההעסקה תקופת

 במקרה, כן כמו. החברה של התגמול מדיניות להוראות בכפוף כלוה – הוני

 מענק הכספים ל"לסמנכ להעניק רשאית החברה תהיה העסקתו סיום של

, כן כמו. החברה של התגמול למדיניות בהתאם פרישה מענק או/ו הסתגלות

 תחרות אי ותניית סודיות על שמירה בדבר הוראות ההעסקה הסכם מכיל

 .ההעסק מתום םימי 90 בת לתקופה



 

 

 בהתאם דירקטוריון החברה, ידי-על 2.7.2017 ביום אושר ההעסקה הסכם

עלות שכרו של סמנכ"ל  .( לעיל1קטן ) בסעיף האמורה התגמול למדיניות

 אלפי דולר ארה"ב. 175 -בכ 2017הכספים הסתכמה בשנת 

 

 אזרד-אפרת חוזה (4)

-אפרת חוזהלהלן תיאור עיקרי הסכם ההעסקה של היועצת המשפטית, גב' 

 אזרד: 

"( אזרד-גב' חוזה: "להלן) אזרד-גב' אפרת חוזה מכהנת, 1.9.2017 מיום החל

 בסעיף להלן) 1.9.2017 מיום העסקה הסכם פי-על בחברהכיועצת משפטית 

-גב' חוזה לש החודשי השכר ההעסקה הסכם פי-על"(. ההעסקה הסכם: "זה

בהיקף  עבודה לחודש ברוטו ח"ש אלפי 32 של סך על 2017בשנת  עמד אזרד

 לשינויים בהתאם יעודכן אשר"(, השכר: "זה בסעיף להלן) 75%משרה של 

 הינו הבסיס מדד) חודשים 3-ל אחת( בלבד חיובי) לצרכן המחירים במדד

-גב' חוזה תזכאי ההעסקה להסכם בהתאם. (1.7.2017 ביום הידוע המדד

 וכן השתלמות לקרן הפקדות, הבראה דמי, שנתית חופשה, מחלה לימיאזרד 

 כאשר, ההעסקה בהסכם כאמור הפנסיונית לתכנית בהתאם להפקדות

גב'  תזכאי להם הפיטורים פיצויי במקום יבואו לתכנית החברה הפקדות

 ובכלל נוספים הנלווים לתנאיםאזרד -גב' חוזה תזכאי, כן כמו. אזרד-חוזה

 ברכב השימוש שווי כאשר, בחברה הלמעמד המקובלת ברמה לרכב: זה

(; דוחות או/ו קנסות, עצמית השתתפות למעט) החברה ידי-על ומשולם מגולם

 להיכלל; בו הסבירות השימוש הוצאות כיסוי וכן סלולרי טלפון מכשיר

, החברה שתערוך כפי משרה ונושאי דירקטורים אחריות לביטוח בפוליסה

, מאחריות פטור ולכתב שיפוי לכתב; לעת מעת הפוליסה לתנאי ובהתאם

 וכן; התגמול מדיניות ולהוראות בחברה המוסמכים האורגנים לאישור בכפוף

 החברה לעובדי והניתנות הלפעילות הקשורות נוספות נלוות להטבות

 החזר לתשלום תזכאיאזרד -גב' חוזה, כן כמו. בחברה למקובל ובהתאם

 ולצורך במסגרת שהוציא סבירות עסקיות הוצאות של מהחברה מלא הוצאות

 בנוסף. החברה מטעם ל"בחו שהייה בגין לרבות(, ל"אש) תפקידו מילוי

 שנה בכל שנתי בונוסאזרד -לגב' חוזה להעניק רשאית החברה, לאמור

 מענק או/ו פעמי חד מיוחד בונוס, ההעסקה תקופת במהלך קלנדרית

 של התגמול מדיניות להוראות בכפוף והכל – הוני תגמול וכן, שימור/חתימה

 להעניק רשאית החברה תהיה ההעסקת סיום של במקרה, כן כמו. החברה

 למדיניות בהתאם פרישה מענק או/ו הסתגלות מענקליועצת המשפטית 

 על שמירה בדבר הוראות ההעסקה הסכם מכיל, כן כמו. החברה של התגמול

 .ההעסק מתום ימים 90 בת לתקופה תחרות אי ותניית סודיות

ידי -ועל 15.8.2017ידי ועדת התגמול ביום -על אושר ההעסקה הסכם

 האמורהבהתאם למדיניות התגמול  17.8.2017דירקטוריון החברה ביום 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  28.1.2018. ביום ( לעיל1קטן ) בסעיף

כי החל מיום אישררו את תנאי העסקתה של היועצת המשפטית, וכן אישרו 

באותם תנאים , 100%בהיקף משרה של תועסק היועצת המשפטית  1.1.2018



 

 

של  העלות שכר באופן יחסי לגידול בהיקף המשרה.כאשר הם מותאמים 

 אלפי דולר ארה"ב. 71 -בכ 2017הסתכמה בשנת  היועצת המשפטית

 

 אלון עמית (5)

מינה דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת  1.10.2017ביום 

רביד  "( )מרווהמר עמיתהביקורת של החברה, את מר אלון עמית )להלן: "

שירותי ביקורת פנימית בע"מ( לכהן כמבקר הפנימי של החברה. מר עמית 

מכסת השעות  . ש"ח לשעה בתוספת מע"מ כדין 250זכאי לשכר טרחה של 

ידי המבקר הפנימי לחברה במסגרת השירותים יהיו בהתאם -שתסופקנה על

לצרכי הביקורת הנדרשת והגדרת ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה 

. נכון למועד זה, הגדירו ועדת הביקורת והדירקטוריון מכסת ת החברהוהנהל

בשנת הדוח העניק המבקר הפנימי שעות בשנה.  300 -ל 200בין שעות של 

 בקשר עם אימוץ נהלי עבודה של החברה.שירותי ביקורת פנים ושירותים 

 

  דירקטורים (6)

 
גה ה' הקבועים הכלולים בדרהדירקטורים זכאים לשכר השווה לסכומים 

החברות )כללים בדבר גמול השנייה ובתוספת השלישית לתקנות בתוספת 

 . 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

 

 בחברהבעל השליטה  :א21תקנה 

שותפות  –נכון למועד פרסום הדוח אין בחברה בעל שליטה. יצוין, כי דלק קידוחים 

ה עד למועד הנפקת מניות היתה בעלת שליטה בחבר"( דלק קידוחיםמוגבלת )להלן: "

 .20.7.2017פי התשקיף ביום -החברה לציבור על

 

עניין בחברה או עסקאות שלבעל השליטה בעל השליטה בה עם  החברהעסקאות של  :22קנה ת

  אישי בהן

נכון למועד הדוח אין בחברה בעל שליטה. למען הזהירות, מובאים להלן פרטים אודות כל 

עלת השליטה לשעבר בחברה( ו/או תאגידים הקשורים )ב העסקאות עם דלק קידוחים

 החברהאשר ענין אישי בהם, לתאגיד קשור אליה או ו שלדלק קידוחים ו/אאליה 

)המועד שבו חדלה דלק קידוחים  20.7.2017ועד ליום בה במהלך שנת הדוח  ההתקשר

ן למעט עסקאות זניחות כהגדרת ,לעיל( 21להיות בעלת שליטה בחברה כאמור בתקנה 

 :(זה )דוח הדירקטוריון לדוחב'  בפרק השלישי לחלק 6 בסעיף

 זכויות לרכישת מותנהקידוחים בהסכם  דלקעם  החברההתקשרה  2.7.2017 ביום (א)

 בכפוף, נלווים ובהסכמים, בחזקות( 100%)מתוך  9.25% של בשיעור השתתפות

"מ )קבוצת דלק בע קשוריםעל לצדדים -תמלוגיהקיימות לתשלום  להתחייבויות

 ("בעלי הענין)להלן: " ודלק מערכות אנרגיה בע"מ, בעלות השליטה בדלק קידוחים

הושלמה העסקה האמורה והחברה רכשה  20.7.2017. ביום שלישייםולצדדים 

 845 -תשלום במזומן של כאת הזכויות האמורות בתמורה ל 1.7.2017בתוקף ליום 

מניות רגילות של  19,990,000הקצאת ולמיליוני ש"ח(  2,985 -מיליון דולר )כ



 

 

. לפרטים אודות ההסכם האמור ראו סעיף ש"ח ערך נקוב כל אחת 1.0החברה בנות 

ולפרטים אודות ההתחייבות לתשלום תמלוגים ראו סעיף לפרק א' בדוח זה  7.17.1

בסך הסתכמו  לבעלי הענין תמלוגים  הוצאות  2017בשנת . לפרק א' בדוח זה 7.19

)כולל הוצאות תמלוגים של דלק קידוחים עובר  ולר ארה"באלפי ד 4,918 -כולל כ

קיבלה יצוין, כי במסגרת הסכם המכר האמור  .למועד השלמת העסקה האמורה(

 לפרק א' לדוח זה. 7.13.2החברה הלוואה מדלק קידוחים כמפורט בסעיף 

ובחזקת דלית עם כל שותפי תמר  תמר בחזקת המשותף התפעול הסכםלעניין  (ב)

 .לפרק א' בדוח זה 7.2.13דוחים ראו סעיף לרבות דלק קי

לקוחות  עם טבעי גז לאספקת םבהסכמי התקשרויותלחברה )כחלק משותפי תמר(  (ג)

 ,"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ)הכוללים אף חברות בשליטת קבוצת דלק 

( 6-(5ב.11האמורים ראו ביאור  . לתיאור ההסכמים(איי.פי.פי דלק שורק בע"מ

בשנת  גז טבעי ללקוחות ים תטיססיפקו שותפי תמר כמו כן,  .לדוחות הכספיים

 2017בשנת  לפרק א' בדוח זה. 7.2.9בהתאם להתקשרות המפורטת בסעיף  2017

אלפי דולר  3,907 -חלקה של החברה בהכנסות מהגופים האמורים עמד על כ

 ארה"ב.

לפיו , 23.7.2012שותפי ים תטיס בהסכם מיום עם לעניין התקשרות שותפי תמר  (ד)

שותפי ים תטיס יעניקו לשותפי תמר זכויות שימוש במתקנים הקיימים בפרויקט 

תטיס וכן הזכות לשדרג ו/או להקים מתקנים לצורך הובלה ואחסון של גז טבעי ים 

אשר המידע הכלול בו מובא , לפרק א' בדוח זה 7.17.9 סעיףתמר, ראו  מפרויקט

 . בזאת על דרך ההפניה

  בכירה משרה ונושאי עניין ליבע החזקות : 24תקנה 

 ,31.12.2017ליום  נכון ,בחברה בכירהעניין ונושאי משרה  יבעל החזקות אודות לפרטים

 אשר(, 2018-01-002160)מס' אסמכתא:  8.1.2017ראו דוח מיידי של השותפות מיום 

 .יההפנה דרך על בזאת נכללים בו הכלולים הפרטים

נעשתה בעלת עניין "( נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd 14.3.2018ביום 

-2018-01)מס' אסמכתא  14.3.2018בחברה. לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 (, אשר המידע המופיע בו מוכלל בזאת על דרך ההפניה. 020238

 

 



 

 

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים א:24תקנה 

הון מספר המניות ב סוג מניות 
 רשוםה

 

 נפרעהמונפק וההון מספר המניות ב
 ערך נקוב

מניות המקנות   
 זכויות הצבעה

מניות שאינן 
מקנות זכויות 

  3הצבעה
 200,000,000 כ"א .נ.ע ש"ח 0.1בנות מניות 

 

36,000,000 52,495,576 

 

כתבי  208,626אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה הענקת  28.1.2018ביום יצוין, כי  

למנכ"ל החברה ולשני נושאי משרה נוספים הניתנים למימוש למניות החברה אופציה 

)הענקת כתבי האופציה לנושאי המשרה היתה כפופה לאישור  הכפופים למנכ"ל בחברה

 8.3.2018. ביום ידי האסיפה הכללית של החברה(-הענקת כתבי האופציה למנכ"ל על

כתבי נכון למועד פרסום הדוח, החברה.  הענקת כתבי אופציה למנכ"לאת אישרה האסיפה 

 האופציה טרם הוקצו.

 

 המניות בחברהמרשם בעלי  ב:24תקנה 

 כמות מוחזקת  שם המחזיק

 88,495,576 החברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 88,495,576 סה"כ
 

 מען רשום א:25תקנה 

 .4672211 ,הרצליה פיתוח ,11רח' גלגלי הפלדה     : כתובת

   7044779-074    :טלפון

 7044762-074   :פקסימיליה

  co.iltamarpetroleum@office.   :כתובת דואר אלקטרוני

 

 החברההדירקטורים של  :26תקנה 

 

 

                                                           
ידי מי -ידי דלק קידוחים ונובל. עם מכירתן על-האמורות אינן מקנות זכויות הצבעה כל עוד הן מוחזקות עלהמניות   3

 מהן, תקנינה המניות האמורות את מלוא זכויות ההצבעה הצמודות אליהן.



 

 

                                                           
כן יצוין, כי  , ועדת תגמול וועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה.ביקורת ועדת כגון, השונות הדירקטוריון בוועדות חבר להיות רשאי יהיה לא הואהחברה  דירקטוריוןיו"ר כל עוד מר יוסי אבו יכהן כ  4

 מר יוסי אבו לא ישמש כנציג החברה בישיבות השותפים שתערכנה בהתאם להסכם התפעול המשותף בחזקות תמר ודלית.
  .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה   5
 .1999-לחוק החברות, תשנ"ט 1כמשמעות המונח בסעיף   6

 נחמה רונן סיגליה חפץ יוסי אבו שם

 דירקטור דירקטור 4יוןדירקטוריושב ראש ה תפקיד בחברה:

 057238479 057248528 033840372 מספר תעודת זהות:

 15.9.1961 15.8.1961 7.12.1977 תאריך לידה:

 40291בית חירות  37הראשונים  6803434, תל אביב יפו, 12 הצדף , הרצליה פיתוח19אבא אבן  שד' דין:-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית  ישראלית ישראל נתינות:

 ועדת ביקורת ועדת מאזן לא חברות בוועדות של הדירקטוריון:

 לא כן לא האם הוא דירקטור בלתי תלוי:

 לא לא לא האם הוא דירקטור חיצוני:

אם כן, האם הוא בעל מומחיות חשבונאית ( 1
 :ופיננסית או בעל כשירות מקצועית

- - - 

 - - - :5אם כן, האם הוא דירקטור חיצוני מומחה( 2

אם כן, האם הוא כשיר להתמנות כדירקטור ( 3
 :6בלתי תלוי

- - - 

, של חברה בת, חברה החברההאם הוא עובד של 
 קשורה או של בעל עניין:

 לא לא כן

 25.6.2017 25.6.2017 4.11.2015 תאריך תחילת כהונה:

מהאוניברסיטה העברית במשפטים  LL.B השכלה:
 בירושלים.

תואר ראשון בכלכלה ותואר ראשון בחשבונאות 
 מאוניברסיטת תל אביב

סטוריה מאוניברסיטת תל תואר ראשון בחינוך והי
במדיניות ציבורית אר שני ותאביב ובית ברל, 

וכן: בוגרת  אוניברסיטת חיפה-ניהול ציבוריו
 .London Business School-תוכנית המנהלים ב

 דירקטורית במנועי במפעלי נייר חדרה, דירקטורית ( בע"מ.1993מנכ"ל דלק ניהול קידוחים ) עיסוקים בחמש השנים האחרונות:
 "מוזות"מנהל של העמותה  חברה בועדבית שמש, 

באגודת  חברת הנהלה, בית ספר לאומנויות ביפו
 ייזום ויעוץ עסקי, "הבימה" ידידי תאטרון

יו"ר דירקטוריון בחברות הבאות: ממן מסופי 
מטען וניטול בע"מ, תאגיד המחזור אל"ה. וכן, 

 ובשח"ל. דירקטורית בבנק הפועלים

דלק קידוחים )מימון לויתן( בע"מ, דלק ואבנר  כדירקטור )פרט לחברה(:תאגידים שבהם משמש 
 Ithaca Energy -)תמר בונד( בע"מ, ים תטיס בע"מ ו

Inc. . 

ביוטכנולוגיה בע"מ,  כלל תעשיות בע"מ, כלל
מסופי מטען וניטול  ממן , א.ק בע"מ גולףקבוצת 

, וסטה השקעות וניהול בע"מ, נכסי צ. חפץ בע"מ
 .ילה(בע"מ )לא פע

מסופי  ממן דירקטוריוןיו"ר איי.די.או. גרופ בע"מ, 
בתאגיד דירקטוריון  , יו"רוכן  "מבע וניטול מטען

  המחזור אל"ה.



 

 

 

 אלון כהן אבי עיני גיורא ענבר רן אפרתי שם

 דירקטור חיצוני דירקטור דירקטור חיצוני דירקטור תפקיד בחברה:

 004055364 70879457 53442505 028056919 מספר תעודת זהות:

 11.6.1946 27.9.1947 19.12.1955 26.9.1970 תאריך לידה:

 , תל אביב9מאזה  , ירושלים17המעפילים  3657600תמרת  16האלה  4995000 נחלים, 45 שניר דין:-תמען להמצאת כתבי בי

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות:

 ועדת ביקורתו ול, ועדת תגמועדת מאזן תגמולועדת  ועדת ביקורת, ועדת תגמול וועדת מאזן ועדת מאזן  חברות בוועדות של הדירקטוריון:

 לא לא לא לא האם הוא דירקטור בלתי תלוי:

 כן לא כן לא האם הוא דירקטור חיצוני:

אם כן, האם הוא בעל מומחיות ( 1
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 :מקצועית

 כן - כן -

הדירקטוריון העריך אם כן, האם ( 2
 :7הוא דירקטור חיצוני מומחהש

 לא - לא -

האם הוא כשיר להתמנות  אם כן,( 3
 :8כדירקטור בלתי תלוי

 כן - כן -

, של חברה החברההאם הוא עובד של 
 בת, חברה קשורה או של בעל עניין:

 לא לא לא לא

 10.9.2017 25.6.2017 25.6.2017 25.6.2017 תאריך תחילת כהונה:

תואר ראשון במשפטים מהאוניברסיטה  השכלה:
העברית ותואר שני במשפטים 

אוניברסיטה העברית בשיתוף מה

תואר ראשון בגאוגרפיה וארץ ישראל, 
תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת 

החברה חיפה ותואר שני במדעי 

LLB –  ,מהמרכז האקדמי משפטים
 למשפט ועסקים;

 קי בכיר; קורס ניהו עסעו"ד

כלכלה  -תואר ראשון במדעי החברה
 ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית

                                                           
  .2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה   7
 .1999-לחוק החברות, תשנ"ט 1בסעיף כמשמעות המונח   8

 לא לא לא :בחברההאם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר 

רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית  חברהההאם 
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 

( לחוק 12)א()92פי סעיף -על הדירקטוריון
 החברות:

 לא כן לא



 

 

 אלון כהן אבי עיני גיורא ענבר רן אפרתי שם

ג'ורג'טאון, וושינגטון, אוניברסיטת 
 עו"ד

 מאוניברסיטת חיפה 
 USA WAR COLLEGEבוגר 

יועץ משפטי והאחראי על קשרי  עיסוקים בחמש השנים האחרונות:
משקיעים ברשת חנויות רמי לוי שיווק 

בע"מ וכן מנכ"ל רמי לוי  2006השקמה 
 שיווק השקמה תקשורת בע"מ

אידיבי פיתוח דירקטור חיצוני בחברות 
וכן בחברת  שנפ מפעלי תעשייהע"מ,  ב

מנכ"ל ובעלים בחברת  ,גולף. כמו כן
, יו"ר עמותת דניש בע"מאופקי 

"העמק", ביה"ח העמק עפולה, יו"ר 
 עמותת "יוזמה לאומית".

ייעוץ פיננסי ומתן שירותי ניהול לחברת 
; דירקטור בלתי פוליפה בית שמש בע"מ

 תלוי בתדיראן גרופ בע"מ

יעוץ קטוריון אלון כהן מנכ"ל ויו"ר דיר
בע"מ, יו"ר דירקטוריון גן כלכלי 

, יו"ר דירקטוריון שמואל מזון בע"מ
( בע"מ, יו"ר דירקטוריון מפעלי 92גניר )

חמצן וארגון בע"מ, יו"ר דירקטוריון גז 
טכנולוגיות בע"מ, יו"ר דירקטוריון 

מרכז בחמצן בע"מ, יו"ר דירקטוריון 
וריון גזים ונוזלים בע"מ, יו"ר דירקט

מחסני החמצן )סחר( בע"מ, יו"ר 
דירקטוריון ש.ל.ג בע"מ, יו"ר 

דירקטוריון מרכז החמצן ירושלים 
בע"מ, דירקטור וחבר ועדת מאזן 

לית לירושלים בע"מ, כונס ומפרק כלכ
בחברת קיקה )בכינוס ובפירוק( בע"מ, 

דירקטור ויו"ר ועדת ביקורת וועדת 
מאזן וחבר ועדת חשיפות בפוקס ויזל 

"מ ויועץ ומלווה בחברות מובילות בע
 בתחומן כדוגמת שפיר הנדסה.

תאגידים שבהם משמש כדירקטור 
 )פרט לחברה(:

דירקטור חיצוני בחברות הבאות:  
 מחקר ארןאחזקות בע"מ,  טידולומ

קו מנחה שירותי   "מ,בע( 1982) ופיתוח
קבוצת גולף א.ק.  מידע ותקשורת בע"מ,

נפ מפעלי שאידיבי פיתוח בע"מ,  , בע"מ
   תעשייה

טור ויו"ר ועדת הביקורת וועדת קדיר תדיראן גרופ בע"מ
המאזן וחבר ועדת החשיפות בפוקס 

ויזל בע"מ, דירקטור וחבר ועדת מאזן 
כלכלית לירושלים בע"מ, כונס ומפרק 
קיקה )בכינוס ובפירוק( בע"מ ומתוקף 

כך דירקטור בחברה בפירוק, יו"ר 
 דירקטוריון אלון כהן בע"מ.

האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא לא לא לא

רואה בו כבעל מומחיות  חברהההאם 
חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה 

במספר המזערי שקבע הדירקטוריון 
 ( לחוק החברות:12)א()92פי סעיף -על

 כן כן כן כן

 

 



 

 

 

 

  החברהנושאי משרה בכירה של  א:26תקנה 

 
 אלון עמית אזרד -אפרת חוזה יקיןרי יובל ויסמן ליעמי שם

1.  
 מבקר פנים יועצת משפטית כספים"ל סמנכ מנכ"ל :בחברה תפקיד

2.  
 025670647 027234855 023928266 038620613 מספר תעודת זהות:

 5.8.1973 28.7.1974 13.9.1968 10.03.1976 תאריך לידה:  .3

4.  
 1.10.2017 1.9.2017 1.7.2017 25.06.2017 תחילת כהונה: מועד

5.  
תפקיד בחברה בת, בחברה 

 לא לא לא לא :קשורה או בבעל עניין

6.  
האם הוא בעל עניין 

 לא לא לא כן, מכח כהונתו כמנכ"ל בחברה:

7.  
האם הוא בן משפחה של 

נושא משרה בכירה אחר או 
 בחברה:של בעל עניין 

 לא לא לא לא

במנהל  BA + MBAרו"ח,  :השכלתו  .8
, המכללה למינהל ראשון עסקים

 יוןלצ

רו"ח, תואר ראשון בכלכלה 
אוניברסיטת בר  – וחשבונאות

 אילן

LLB-  )משפטים )חטיבה עסקית
 באוניברסיטת בר אילן.

M.B.A-  מנהל עסקים
 באוניברסיטת בר אילן

 עו"ד

MA-  ביקורת פנימית וציבורית
 באוניברסיטת בר אילן.

BA- תקשורת  -מדעי המדינה
 באוניברסיטת בר אילן.

CIA ,CISA 

9.  
סיונו בחמש שנים ני

 :האחרונות
סמנכ"ל כספים בחברת נתיבי הגז 

הטבעי לישראל בע"מ, שותף 
ומנהל תחום מימון פרויקטים 

 בגיזה זינגר אבן בע"מ

אלון חיפושי סמנכ"ל כספים של 
ותאגידים גז טבעי בע"מ 

, משנה לסמנכ"ל הבשליטת
כספים אלון חברת הדלק לישראל 

דירקטור בישראל קנדה , בע"מ
ל כבישים מהירים בע"מ ניהו

דירקטור , וחברות בנות שלה
 בע"מ טשאינ 10בחברת תמר 

ושות',  שותפה במשרד עו"ד אגמון
 רוזנברג הכהן ושות'.

מנהל מחלקת ביקורת פנימית 
 בחברת רווה רביד ושות'.

  

 

 

 



 

 

 מורשי חתימה עצמאיים :ב26תקנה 

 .מורשי חתימה עצמאייםבחברה  אין 

 

  השותפותון של החשב ירוא :27תקנה 

, קוסט פורר גבאי את קסירראביב ביחד עם -, תל48זיו האפט רואי חשבון, דרך מנחם בגין 

 . אביב-, תל3מרח' עמינדב  חשבון  רואי 

  

 בתקנון החברה יםשינוי :28תקנה 

 14.3.2018מיום ו 10.3.2018מיום  יםמיידי ותלפרטים אודות שינויים לתקנון החברה דוח

(, אשר הפרטים המופיעים , בהתאמה2018-01-020151 -ו 2018-01-018801 )מס' אסמכתא

 בו נכללים בזאת על דרך ההפניה.

 

 המלצות והחלטות הדירקטורים :29תקנה 

 ביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות :(1)א()29תקנה 

ראו  20.3.2018מיום החלטת דירקטוריון החברה לחלק דיבידנד לפרטים אודות 

 ק א' לדוח זה.לפר 4.4סעיף 

 פידיון מוקדם של איגרות חוב :(5)א()29תקנה 

ידי הדירקטוריון ראו -עצמית של אגרות חוב )סדרה א'( שאומצה עללתוכנית רכישה 

(, שהמידע המופיע בו 2017-01-061543)מס' אסמכתא  17.7.2017דוח מיידי מיום 

יצוע תוכנית מובא בזאת על דרך ההפניה. עד למועד הדוח השלימה החברה את ב

-2017)מס' אסמכתא  26.7.2017הרכישה במלואה כמפורט בדוחות מיידיים מיום 

)מס' אסמכתא  27.7.2017(, 2017-01-064789)מס' אסמכתא  26.7.2017(, 01-064543

(, שהמידע  2017-01-084813)מס' אסמכתא  21.8.2017( ומיום 2017-01-065281

 .המופיע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה

ידי הדירקטוריון ראו -לתוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב )סדרה ב'( שאומצה על

, שהמידע המופיע בו (2018-01-019917)מס' אסמכתא  13.3.2018דוח מיידי מיום 

מובא בזאת על דרך ההפניה. עד למועד הדוח השלימה החברה את ביצוע תוכנית 

-2018)מס' אסמכתא   18.3.2018הרכישה במלואה כמפורט בדוחות מיידיים מיום 

( שהמידע המופיע בהם מובא 2018-01-021126 -ו 2018-01-021123 -ו 01-021120

 .בזאת על דרך ההפניה

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת  :)ג(29תקנה 

קיבלה האסיפה המיוחדת של בעלי מניות החברה החלטות  10.9.2017ביום  (1)

 כדלקמן: 

שנים, החל  3טור חיצוני בחברה לתקופה של למנות את מר גיורא ענבר כדירק .א

ממועד אישור האסיפה, ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט 

-2017-01)מס' אסמכתא  5.9.2017מיום  המתוקן של החבר בדוח מיידי

078679.)  

שנים, החל  3למנות את מר אלון כהן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה של  .ב



 

 

ולקבוע כי תנאי כהונתו והעסקתו יהיו כמפורט ממועד אישור האסיפה, 

-2017-01)מס' אסמכתא  5.9.2017מיום  הבדוח מיידי מתוקן של החבר

078679.) 

קיבלה האסיפה המיוחדת של בעלי מניות החברה החלטות  8.3.2018ביום  (2)

 כדלקמן:

ש"ח ע.נ.  0.1מניות רגילות בנות  38,495,576לאשר הצעה פרטית לנובל, של  .א

 29.1.2018פי הסכם המכר מיום -החברה, המהווה חלק מהתמורה עלכ"א של 

"תמר"  I/12( בחזקות 100%)מתוך  7.5%עבור זכויות השתתפות בשיעור של 

פי -( באישורים ובזכויות ובהתחייבויות על7.5%"דלית" וחלק יחסי ) I/13 -ו

הסכמים נלווים. אישור ההצעה הפרטית מהווה גם אישור של ההחלטה 

לדוח המיידי בדבר כינוס האסיפה מיום  3.1.2ת כמפורט בסעיף הנלווי

 .(2018-01-018000)מס' אסמכתא  6.3.2018

לדוח המיידי בדבר  3.2לתקן את מדיניות התגמול של החברה כמפורט בסעיף  .ב

 .(2018-01-018000)מס' אסמכתא  6.3.2018כינוס האסיפה מיום 

לדוח המיידי  5מפורט בסעיף לאשר הענקת כתבי אופציה למנכ"ל החברה כ .ג

 .(2018-01-018000)מס' אסמכתא  6.3.2018בדבר כינוס האסיפה מיום 

ש"ח כך שלאחר ההגדלה,  15,000,000 -להגדיל את ההון הרשום של החברה ב .ד

 200,000,000 -ש"ח, מחולק ל 20,000,000הון המניות הרשום של החברה יהא 

 ל אחת.ש"ח ערך נקוב כ 0.1מניות רגילות בנות 

 

  ( לחוק החברות1)270פי סעיף -עלעסקאות חריגות  :(3א)29תקנה 

, לרכישת נובלעם  29.1.2018הסכם מכר מותנה מיום התקשרות החברה בלעניין  

 I/13 -"תמר" ו I/12( בחזקות 100%)מתוך  7.5%זכויות השתתפות בשיעור של 

פי הסכמים -ת על( באישורים ובזכויות ובהתחייבויו7.5%וחלק יחסי )"דלית" 

(, דוח מיידי 2018-01-008823)מס' אסמכתא  30.1.2018, ראו דוח מיידי מיום נלווים

, ודוח מיידי מתקן מיום (2018-01-016854)מס' אסמכתא  1.3.2018משלים מיום 

בדבר הצעה פרטית של החברה ובדבר כינוס אסיפה כללית של החברה  1.3.2018

הפרטים המובאים בהם נכללים בזאת על אשר  (,2018-01-016890)מס' אסמכתא 

ידי החברה למען הזהירות כהסכם שלנושא -ההסכם האמור אושר על .דרך ההפניה

משרה יש בו ענין אישי וזאת לאור קשרים עסקיים מתמשכים של דלק קידוחים עם 

כיו"ר  ,נובל, ולאור כהונתו של מר יוסי אבו, מנכ"ל השותף הכללי בדלק קידוחים

 ריון החברה.דירקטו

 

 שיפוי לנושא משרהל התחייבות אוביטוח  ,פטור  :(4)א29 תקנה

לנושאי בדבר מתן כתבי התחייבות לשיפוי וכתבי פטור מאחריות  לפרטים (א)

ראו סעיף  מעת לעת,בה שיכהנו המכהנים ומשרה לרבות דירקטורים בחברה, 

 הפנייה. נכללים בזאת על דרך של בו אשר הפרטים המופיעים  לתשקיף, 8.4.2

 פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברהלפרטים אודות  (ב)

נכללים בזאת על בו הפרטים המופיעים )א( לתשקיף, אשר 8.4.1ראו סעיף 



 

 

. לפרטים אודות שינויים בפוליסה האמורה ראו דוח מיידי דרך של הפנייה

מופיעים הפרטים ה (, אשר2018-01-008826)מס' אסמכתא  30.1.2018מיום 

 .נכללים בזאת על דרך של הפנייהבו 

ידי -פוליסה לביטוח אחריות הנובעת מהנפקה לציבור עללפרטים אודות  (ג)

 לתשקיף, )ב(8.4.1סעיף פי התשקיף, ראו -( עלPOSI)החברה של ניירות ערך 

לפרטים אודות  .נכללים בזאת על דרך של הפנייהבו אשר הפרטים המופיעים 

)מס'  30.1.2018לדוח מיידי מיום  3.2רה ראו סעיף שינויים בפוליסה האמו

בדבר הצעה פרטית וכינוס אסיפה של בעלי (, 2018-01-016890אסמכתא 

. נכללים בזאת על דרך של הפנייהבו הפרטים המופיעים  אשרהמניות בחברה, 

ידי האסיפה הכללית של החברה ביום -השינויים האמורים אושרו על

8.3.2018. 

 

 

 _______________________________     2018ץ, במר 20     

 תמר פטרוליום בע"מ        תאריך

 

 :שמות החותמים ותפקידם

 הדירקטוריון יו"ר ,יוסי אבו

 מנכ"ל ,ליעמי ויסמן
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