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 דירקטוריון ה דוח
 הכללי השותף של

 
 

את   אתבז"( מתכבד להגיש  השותף הכללידירקטוריון פלר נפט וגז ניהול בע"מ )להלן: "

,  בספטמבר  30ביום    וחודשים שהסתיימ  ושלושהתשעה  של    לתקופותדוח הדירקטוריון  

 .(", בהתאמהשלישירבעון "- ו "תקופת הדוח)להלן: " 2022

 

דוח הדירקטוריון כולל סקירה, במתכונת מצומצמת, של העניינים בהם הוא עוסק ונערך  

  20אשר פורסם ביום    2021בהתחשב בכך שלפני הקורא מצוי גם הדוח התקופתי לשנת  

מספר  2022במרץ,   "2022-01-027108  :)אסמכתא  )להלן:  התקופתי(  לשנת    הדוח 

2021 .)" 

    

 התאגיד   עסקי למצב הדירקטוריון הסברי
 

פטרוליום מוגבלתנאוויטס  שותפות   ,   " "השותפות )להלן:  או  בתחום נאוויטס"  פועלת   )"

 .החיפושים, הפיתוח וההפקה של נפט וגז

מתמקדת השותפות בעיקר באיתור ומימוש הזדמנויות  ,בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה

.  , בפיתוחם ובהפקתםותחוהשקעה בנכסי נפט וגז הכוללים עתודות נפט וגז מוכחות, שטרם פ

 פיתוח עתודות אלה הוא בעל פוטנציאל משמעותי להשאת ערך בלוח זמנים קצר יחסית. 

מוחזקות,   זכויות בפרויקטים:    נההי השותפות, באמצעות חברות   בקסקין,   ,שננדואהבעלת 

Sea-Lion, רישיונות אקספלורציה ו, נצ'ס, דנברי.   

  

 לתקופה
 ביום  שהסתיימה

 2022, בספטמבר 30
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 חודשים   תשעהתקופה של  ל  השותפותעיקרי תוצאות הפעילות של 
   :2022, בספטמבר  30ביום   ה שהסתיימ

   ;מיליון דולר 97.8-ל כש ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים הסתכמו לסך  הכנסות ▪

▪ EBITDA מיליון דולר 65.5-כשל  בסך;  

   שללסך  הסתכםהמיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות  נקיה רווחה ▪

 .  דולר מיליון 49.1-כ

 

  חודשים שלושהתקופה של  לעיקרי תוצאות הפעילות של השותפות  
 :  2022, בספטמבר  30ביום   ה שהסתיימ

 ;  מיליון דולר 26.5-ל כש ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים הסתכמו לסך  הכנסות ▪

▪ EBITDA מיליון דולר 16.0-כשל  בסך;  

   שללסך  הסתכםהמיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות  הנקי הרווח ▪

 דולר.   מיליון 6.3-כ

 

 : הדוח בתקופת  השותפות פעילות של  תמציתי  יאורת

 

 שננדואה    
   שננדואה  פרויקט פיתוח

שננדואה  פיתוח   פי  פרויקט  על  הזמנים  מתקדם  ולוחות  התקציב 

 BOE Exploration  , להערכת מפעילת שננדואה, הםלפי, אשר  המתוכננים

& Production, LLC  "   מהפרויקט ההפקה  "(  שננדואה  מפעילת)להלן: 

 .  2024צפויה להתחיל בסוף שנת 

לפרטים בדבר העתודות בנכס הנפט שננדואה וכן לנתוני תזרים מזומנים  

  2022פטמבר,  בס  29, ראו דיווח השותפות מיום  2022ביוני    30מהוון ליום  

 (.  2022-01-122236)אסמכתא מספר:  

ידי  2022בנובמבר,    1ביום  ,  הדוחלאחר תאריך   על  עודכנה השותפות   ,

  Transocean Deepwater Atlas, על הגעת אוניית הקידוח  מפעילת שננדואה

לאתר הקידוח הראשון מארבעת הקידוחים, ועל תחילת הביצוע המשולב 

הקידוחים ארבעת  ידי  של  על  שאושרה  הפיתוח  לתוכנית  בהתאם   ,

. לפרטים ראו דיווחים מיידיים  2021השותפים בנכס הנפט בחודש אוגוסט  

מספר    2022בנובמבר,    2  - ו  2022באוקטובר,    25מהימים   )אסמכתאות 

 , בהתאמה(.  2022-01-106704-ו 2022-01-105033

לעדכון בדבר התקדמות פיתוח פרויקט שננדואה, ראו  נוספים ו  לפרטים

 לדוח הדירקטוריון.  נספח א'

עתיד פני  צופה  מידע  בגין  הנ"ל  -  אזהרה  ל  ההערכות  ההפקה  בנוגע  תחילת  מועד 

  1968- התשכ"ח,  , הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךבפרויקט שננדואה

  ההערכות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול גורמים  ."(חוק ניירות ערך)להלן: "

 הקשורים בפרויקטים מפיקים.
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 בקסקין      
ל תרם  בקסקין  השותפות  EBITDA  -פרויקט    תשעהשל    בתקופה  של 

וזאת    ,מיליון דולר 45.3- כ  2022,  בספטמבר  30ביום    החודשים שהסתיימ

כ  EBITDAלעומת   דולר    26.4- של  אשתקד מיליון  המקבילה    , בתקופה 

)לפרטים נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות   72%-כ  של  בשיעור  עלייה

  בהמשך(.

ל תרם  בקסקין  השותפות  EBITDA  -פרויקט  בתקופהשל    שלושה של    , 

וזאת    ,מיליון דולר 12.6 -כ,  2022,  בספטמבר  30חודשים שהסתיימו ביום  

 עלייה   , מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד  7.5-של כ  EBITDAלעומת  

הפעילות   68%-כ  של  בשיעור תוצאות  ניתוח  ראו  נוספים  )לפרטים 

  בהמשך(.

  . בקסקין צפון קידוח פיתוח שלישי במאגר    הסתיים  ,2022  ,בחודש פברואר

  7ביום  כאשר    ,2022,  פעולות השלמת הבאר הסתיימו בחודש ספטמבר

 .  , החלה כמתוכנן ההפקה מקידוח זה2022, ספטמבר 

יוני,   ונתוני תזרים מזומנים 2022בחודש  , פרסמה השותפות דוח עתודות 

  2022ביוני,    19, לפרטים ראו דיווח השותפות מיום  2022ביוני    1מהוון ליום  

 (.  2022-01-061887)אסמכתא מספר:  

אוגוסט,   דירקטוריון  2022בחודש  קידוח   אישר  לבצע  הכללי  השותף 

נכון למועד הדוח, להערכת השותפות    פיתוח רביעי במאגר בקסקין צפון.

זה צפוי להתחיל במהלך   לפרטים    . 2023  שנת  שלהשני    הרבעוןקידוח 

באוגוסט,    17נוספים אודות הקידוח ראו דיווח מיידי של השותפות מיום  

 (. 2022-01-084555)אסמכתא מספר:   2022

הודיעה לשותפות מפעילת ,  2022באוקטובר,    19, ביום  הדוחלאחר תאריך  

בקסקין,  תחילת    1פרויקט  דרום  על  בבקסקין  והאימות  ההערכה  קידוח 

(Colt  .)דיוו ראו  נוספים  מיידייםלפרטים  מיום    חים  השותפות    2של 

-2021מספר:    ות  )אסמכתא  2022באוקטובר,    20ומיום    ,2021באוגוסט,  

 (. , בהתאמה2022-01-103746  -ו 01-060313

רביעי הקידוח התחילת  בנוגע למועד    ההערכות הנ"ל  -  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

  1968-התשכ"ח,  , הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערךבקסקין צפוןמאגר  ב

  ההערכות הנ"ל עשויות להתעדכן כתוצאה ממכלול גורמים  ."(ניירות ערךחוק  )להלן: "

  .הקשורים בפרויקטים מפיקים

 
1   LLOG Exploration Offshore, LLC. 
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 יבשתיים  נכסים
חודשים שהסתיימו ביום   תשעהשל    בתקופה  של השותפות  EBITDA  -הנכסים היבשתיים תרמו ל

,מיליון דולר  28-כ,  2022,  בספטמבר  30
2

דולר בתקופה    מיליון  17.4-של כ  EBITDAוזאת לעומת    

אשתקד כאמור   .61%-כ  של  בשיעור  עלייה  ,המקבילה  האופקיים  מהקידוחים  נובעת  העליה 

 )לפרטים נוספים ראו ניתוח תוצאות הפעילות בהמשך(.להלן 

ל  היבשתיים תרמו  חודשים שהסתיימו    שלושהשל    בתקופה  של השותפות  EBITDA  -הנכסים 

כ2022,  בספטמבר   30ביום   דולר  5.8-,  לעומת    ,מיליון  כ  EBITDAוזאת  דולר    6.6-של  מיליון 

המקבילה אשתקד תוצאות   12%-כ  של  בשיעור  ירידה  ,בתקופה  ניתוח  ראו  נוספים  )לפרטים 

  הפעילות בהמשך(.

 Navitas Petroleumהשותפות )באמצעות יצוין, כי בהתאם להוראות הסכם הפיתוח המשותף בין 

Onshore, LLC,)
3

  8.4.10המתואר בסעיף  ,  "(דנברי"  :)לעיל ולהלן  Denbury Onshore, LLCלבין    

לשנת   התקופתי  לדוח  היתה ,  2021)ב(  )זכאית    השותפות  מהנפט    ( 100%למלוא  התקבולים 

"(,  ההחזר המועדף)להלן: "בכל שדה    ה כקבלן מפעילמקידוחי הפיתוח שבוצעו על ידהמופק  

מועד החזר  להלן: "לעיל ו )  עד להחזר ההוצאות שהשקיעה בבארות הפיתוח באותו שדהוזאת  

 .  "(ההוצאות

יולי,   חודש  בכל    נושאיםהצדדים  מועד החזר ההוצאות אשר החל ממנו    , התקיים2022בסוף 

הנפט,   בנכסי  בזכויות  היחסי  חלקם  פי  על  האמור  השדה  עם  בקשר  וההוצאות  התקבולים 

 . פקעווההוראות בדבר ההחזר המועדף 

אוגוסט דנברי,    ,2022  ,בחודש  דירקטוריון השותף הכללי  ובהתאם להמלצת המפעילה  אישר 

אופקיים   פיתוח  קידוחי  ארבעה  היבשתי  נוספים  לבצע  הנפט  )להלן:    Websterבשדה 

מיוםהקידוחים " השותפות  של  מיידי  דיווח  ראו  הקידוחים,  אודות  נוספים  לפרטים   .)"  17 

 (. 2022-01-084561)אסמכתא מספר:   2022באוגוסט, 

החלו עבודות הקידוח עבור  מתקדמים על פי התכנון, כאשר  הדוח, הקידוחים  אישור  נכון למועד  

 הותקנו חלק ממקטעי צינורות הדיפון. ושלושה מארבעת הקידוחים  

,  2022ביוני    30נתוני תזרים מזומנים מהוון ליום  לוכן    בנכסים היבשתייםלפרטים בדבר העתודות  

 (. 2022-01-122236)אסמכתא מספר:   2022בספטמבר,  29ראו דיווח השותפות מיום 

הינן מידע   Websterביצוע קידוחי פיתוח נוספים בשדה  בנוגע ל  ההערכות הנ"ל  -  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

ערך. ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  גורמים  צופה  ממכלול  כתוצאה  להתעדכן  עשויות  הנ"ל  הקשורים    ההערכות 

 בפרויקטים מפיקים.

  

 
 כולל חלק מתקבולי דנברי בקידוחים האופקיים והמשמשים להחזר ההשקעה העודפת של נאוויטס,   2

 .2021דוח התקופתי לשנת )ב( ל4.4.10לפרטים ראו סעיף  .הפיתוח המשותףכפי שנקבע בהסכם  
 חברת בת בבעלותה המלאה של השותפות )בשרשור(.   3
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   Sea-Lion פרויקט

עם  4Navitas Petroleum Limitedבאמצעות  השותפות התקשרה  ,2022אפריל, בחודש 
5

Harbour 

Energy plc  ,
6

Premier Oil Exploration and Production Limited  ו-
7

Rockhopper Exploration plc  

לרכישת  ב מחייבים  עסקה  במספר    65%הסכמי  ימיות  ת  ותגלימהזכויות  פוקלנדנפט  ,  באיי 

הנפט   תגלית  הינה  בהן  נוספים    Sea Lionשהעיקרית  אקספלורציה   :יחד  )להלןורישיונות 

  22ביום  "(.  העסקה :  בסעיף זה  "(, ולמינויה של השותפות כמפעילת הפרויקט )להלןהפרויקט"

, וכעת מחזיקה השותפות )באמצעות חברה בת בבעלותה , הושלמה העסקה2022בספטמבר,  

 .  מהזכויות בפרויקט 65%-המלאה( ב

  Sea Lionהשותפות פועלת לגיבוש תוכנית פיתוח חדשה ויעילה של שלב א' של תגלית הנפט  

 .ולקידום מימון הפיתוח

באפריל,    17של השותפות מיום    יםמיידי  יםראו דיווח  ,והפרויקט  אודות העסקהלפרטים נוספים  

,  2022-01-040482 מספר:  ות)אסמכתא  2022בספטמבר,    28ומיום    , 2022במאי,    18, מיום  2022

 . ד' לדוחות הכספיים3ובאור   (, בהתאמה2022-01-121258 -ו 2022-01-048690

 
 חברה בת המאוגדת באנגליה המוחזקת במלואה על ידי השותפות.     4
5   HBR ( נסחרת בבורסת לונדוןLSE תחת הסימול ,HBR.) 
 6     Production LimitedPremier Oil Exploration and    חברה בת )בשרשור( של   היאHBR תגליתכמפעילת  ומשמשת Sea Lion. 

 .הנפט בנכס בזכויות המחזיקה(, RKH, תחת הסימול AIMחברת נפט וגז הנסחרת בבורסת לונדון )   7
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  מתחדשות  אנרגיות
לתיקון תקנון הבורסה והנחיות הבורסה בנושא אנרגיות  בהמשך לאישור הרשויות  

בכוונת השותפות לזמן אסיפה כללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות    מתחדשות,

לעסוק   לשותפות  שיתאפשר  כך  השותפות,  הסכם  תיקון  לאישור  השותפות  של 

 . פעילות נוסף זהבתחום 

ולאחריו הדוח  תקופת  לבחון    המשיכה,  במהלך  האנרגיות   תחוםאת  השותפות 

שיתופי    המתחדשות לכינון  אפשרות  גם  כמו  בו,  הנכללים  השונים  והסגמנטים 

 פעולה אסטרטגיים כחלק מהכניסה לתחום. 

 

  תזומן אסיפה כללית ו/או   יובהר כי למועד דוח זה, אין כל ודאות כי  –   עתיד  פני צופה  מידע  בגין  אזהרה

אין כל  וכן    האנרגיות המתחדשותיתקבלו האישורים הדרושים על מנת שהשותפות תוכל לפעול בתחום  

כמו  בתחום הפעילות.  ו/או כינון שיתופי פעולה אסטרטגיים  לאיתור פרויקטים מתאימים  באשר  ודאות  

 השפעת הכניסה לתחום הפעילות על תוצאות השותפות )ככל שתהא(.   אין מידע בדבר כן, 
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  תוצאות הפעילות

  עם התוצאות הבאותתקופת הדוח  השותפות מסכמת את 

 :2022,  ספטמברב  30חודשים שהסתיימו ביום   תשעהשל  לתקופה

 61.6-לעומת הכנסות של כ  מיליון דולר,  97.8-השותפות הסתכמו לסך של כ  הכנסות ▪

מיליון דולר
8
 . בתקופה המקבילה אשתקד 

של  EBITDAמיליון דולר, לעומת  65.5-הסתכמה לסך של כשל השותפות  EBITDA-ה ▪

מיליון דולר 41.1-כ
 . המקבילה אשתקדה  פבתקו 9

בתקופת הדוח   הסתכםהמיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות    נקיהרווח  ה ▪

המקבילה   בתקופה  מיליון דולר  16.6-של כ  סך לעומת    ,מיליון דולר  49.1-כ  של   לסך

 . אשתקד

 :2022,  בספטמבר 30שהסתיימו ביום  חודשים   שלושה לתקופה של 

 20.6-לעומת הכנסות של כ  מיליון דולר,  26.5-השותפות הסתכמו לסך של כ  הכנסות ▪

 . בתקופה המקבילה אשתקד דולרמיליון 

של   EBITDAמיליון דולר, לעומת    16-של השותפות הסתכמה לסך של כ  EBITDA-ה ▪

   .המקבילה אשתקד ה פבתקו דולרמיליון  15.3-כ

 רבעון השלישיב  הסתכםהמיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות    נקיהרווח  ה ▪

כ  סךלעומת    מיליון דולר,  6.3-כ  של  לסך בתקופה המקבילה   דולרמיליון    4.9-של 

 .  אשתקד

 

 נתוני הפקה 

)לפני הממוצע    המחירכך ש  ,משמעותית במחירי הנפטתקופת הדוח חלה עלייה    במהלך

  על  עמד  2022שנת    של  הראשונים  החודשים  בתשעת  WTIחבית נפט    שלהתאמות(  

 נתונים,  אשתקד  המקבילה  בתקופה  דולר  65.6-כ  מחיר ממוצע של  לעומת,  דולר  98.3-כ

 WTIשל חבית נפט  הממוצע    המחיר.  הנפט  במחירי  51%  - כ  של  עלייה  משקפים  אלו

שנת    השלישיברבעון    ברבעון  דולר  70.6-כלעומת    דולר  91.8-כ  עלעמד    2022של 

   .במחירי הנפט 30%-, נתונים אלה משקפים עלייה של כ2021של  שלישיה

הממוצע )לפני    המחירועד מועד אישור הדוחות הכספיים    2022של שנת    הרביעיברבעון  

 דולר.  86.2-הינו כ WTIחבית נפט  שלהתאמות( 

  

 
 מיליון דולר בגין זיכוי עבור תמלוגים  2- הכנסה חד פעמית בסך של כ נכללהבתקופה המקבילה         8

 .2020האמריקאי במהלך שנת  ששולמו לממשל הפדרלי  
 מיליון דולר לאור פיצוי מחברת  2.5- הכנסה חד פעמית בסך של כ נכללהבתקופה המקבילה     9

  תקלה באספקת החשמל לשדה נצ'ס.  המקומית בעקבות  חשמלה      
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חלק השותפות   ,2022של שנת    הראשונים  החודשים  תשעתבמהלך    -  בקסקין  פרויקט

חביות נפט ברבעון   אלפי  206-כ  מתוכן,  אלפי חביות נפט  685-כ  היה  בהפקה(  7.5%)

 ותבתקופ  בהתאמה ,  189-וכ  נפט  חביות  אלפי  696-לעומת כ  ,2022  שנת  של  השלישי

 . אשתקד ותהמקביל

לשנת   הרבעון השלישי  הושבתה פלטפורמת ההפקה  2022במהלך   ,Lucius    9למשך 

 ימים, בעיקר עבור עבודות לחיבור הבאר השלישית. 

קצב ההפקה היומי הממוצע ,  הכספיים  הדוחות  אישורלמועד    ועדתאריך המאזן    לאחר

שבועות , למעט השבתה יזומה של כשלושה  חביות נפט  אלפי  41-כ  על  עמד(  100%)

  וזאת לצורך ביצוע עבודות תחזוקה תקופתיות מתוכננות. Luciusפלטפורמת ההפקה ב

חלק השותפות   ,  2022חודשים הראשונים של שנת  תשעת הבמהלך    -  יבשתיים  נכסים

 השלישי חביות נפט ברבעון    אלפי   204- כ, מתוכן  אלפי חביות נפט   678-כ  היה   בהפקה

 ות המקביל  ותבתקופ  בהתאמה  נפט  חביות   אלפי  222-וכ  545-לעומת כ  , 2022  שנת  של

 שדות ב  האופקיים  הקידוחים  מהשלמת  נובעת  בתקופת הדוח  העלייה  עיקר  .אשתקד

ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד    2022ברבעון השלישי של שנת    . דנברי חלה 

 התקיים מועד החזר ההוצאות כאמור לעיל. 2022וזאת מאחר וביולי 

 

'ס ונצ  דנברי, ההפקה משדות  הכספיים   הדוחות  אישורועד למועד    המאזן  תאריך  לאחר

כ  של  בהיקף  יומי  הפקה  ממוצע  עם  כסדרה  )   2,856-התנהלה    331- וכ(  100%חביות 

   (, בהתאמה.100%חביות )
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ורווח כולל הפסדאו  רווח דוחות ניתוח  

 הערות 

 לשנה שהסתיימה 
בדצמבר 31 ביום  

 

 של  לתקופה
   שהסתיימה חודשים שלושה

 בספטמבר 30 ביום

 של  לתקופה
  שהסתיימה חודשים תשעה

 בספטמבר 30 ביום
 

 אלפי דולר  2022 2021 2022 2021 2021 

(1)  
86,356 20,568 26,489 61,590 97,797 

, וגז נפט ממכירת הכנסות
 מתמלוגים  נטו

(2) (26,676)  וגז  נפט הפקת עלות (24,289) (20,146) (8,143) (6,353) 

 (10,830)  ואזילה פחת הוצאות (11,119) (7,786) (3,665) (2,548) 

 

 גולמי  רווח 62,389 33,658 14,681 11,667 48,850

(1,003)  (196) (83) (702) (692) 
  וגז  נפט חיפושי הוצאות
 פרויקטים   וקידום

 גריעת נכסי חיפוש והערכה  (355) - - - (355) 

(3) (10,777)  וכלליות  הנהלה הוצאות (9,622) (6,350) (3,082) (2,371) 

 אחרות  הכנסות - 5,773 - 3,319 5,836 (4)

 תפעולי  רווח 51,720 32,379 11,516 12,419 42,551 

 הכנסות מימון  34,459 8,795 3,762 1,314 8,885 (5)

(5) (38,508)  (5,926)  (4,054)  (19,395)  (19,207)  מימון הוצאות 

(6) 
1,313 197 - 1,313 - 

  נכסים ערך ירידת ביטול
 פיננסיים

 
14,241 8,004 11,224 23,092 66,972 

  על  מסים לפני רווח
 הכנסה 

       

 (7,086)  ה הכנס על מסים (9,776) (5,733) (2,169) (2,340) 

 נקי רווח 57,196 17,359 9,055 5,664 7,155 

 

(8,014)  (973) 3,815 (7,336) (4,553) 
בגין עסקאות   (הפסדרווח ) 

 גידור תזרימי מזומנים

 

4,255 1,375 2,209 3,955 6,402 

העברה לרווח או הפסד  
בגין עסקאות גידור תזרימי  

 מזומנים

 

 (3,759 )  402 6,024 (3,381) 1,849 
  כוללרווח )הפסד(  כ"סה

 נטו , אחר

 רווח כולל  כ"סה 59,045 13,978 15,079 6,066 3,396 

       
 

       
 
 



  

 
 

 לשינויים העיקריים לעומת התקופה המקבילה אשתקד: הסבר 

 הכנסות ממכירת נפט וגז, נטו מתמלוגים   (1)
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד לאור שתי הסיבות העיקריות הבאות: 59% -כ ההכנסות בשיעור של עלובתקופת הדוח   
ההפקה    בהיקףבשל גידול    אתוזגדל במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד  נכסים היבשתיים  קצב ההפקה ב  •

היבשתיים הנכסים  באור  לאור    של  )ראו  הפיתוח  לתוכנית  בהתאם  שבוצעו  האופקיים  מהקידוחים  לדוחות  12ההפקה  ד' 
  .2021במהלך שנת  (השנתיים הכספיים

  .התקופה המקבילה אשתקד לעומת 51% -הדוח עלו בכמחירי הנפט בתקופת  •
ליון דולר בגין זיכוי עבור תמלוגים ששולמו לממשל  ימ 2-הכנסה חד פעמית בסך של כ נכללהתקופה המקבילה נוסף לאמור, ב ב 

 .2020הפדרלי האמריקאי במהלך שנת 
 עלות הפקת נפט וגז  (2)

ההפקה בפרויקטים,   בכמותעקב העלייה  בעיקר  הגידול בעלות ההפקה בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע  
כתוצאה מעליה בין היתר,    תה, על2022בגין הנכסים היבשתיים ברבעון השלישי של שנת  עלות ההפקה  בנוסף,  כאמור לעיל.  

 ו. פעמיות שלא הוונעלויות תחזוקה חד מכמו כן ו ,הוצאות החשמלב 
 הוצאות הנהלה וכלליות  (3)

תשלום מבוסס מניות בגין    בגיןומגידול בהוצאות    עיקר הגידול בתקופת הדוח נובע מגידול בהיקף הפעילות של הקבוצה בארה"ב 
 לעובדים.   שהיונוספות הענקות 

 הכנסות אחרות  (4)
מזכויותיה בפרויקט שננדואה.    4.1%מיליון דולר כתוצאה ממכירת    3.3-ברבעון השלישי אשתקד הכירה השותפות ברווח של כ

 המקומית פיצוי מחברת החשמל    מיליון דולר לאור  2.5- בתקופה המקבילה אשתקד הכירה השותפות בהכנסות בסך של כבנוסף,  
 בעקבות תקלה באספקת החשמל לשדה נצ'ס, עקב תנאי מזג אוויר קשים, אשר גרמה להפסקת ההפקה בשדה למשך מספר ימים. 

 , נטו מימון   ( הוצאות הכנסות )  (5)
מיליון דולר לעומת הוצאות מימון, נטו בתקופה המקבילה   15.2-השותפות הכנסות מימון, נטו בסך של כ  רשמהבתקופת הדוח  

בתקופת הדוח    הכנסות מהפרשי שעררישום  מ  , נטו נובע בעיקרהמימוןהגידול בהכנסות    מיליון דולר.   10.6-בסך של כ  שתקדא
כתוצאה מעליית שער החליפין של   בגין יתרת אגרות החוב השיקליות )סדרה ב' וסדרה ג'(  מיליון דולר בעיקר  33.5-בסך  של כ

לעומת התקופה המקבילה    מיליון דולר   7.6-בסך של כ  מימון בהוצאות המאידך, נרשם גידול    . בתקופה הדוחהשקל  לעומת  הדולר  
 . 2022ובשנת  2021 שנת של השני בחציון   חוב  אגרות של והנפקות הבנקאי החוב  מהגדלת כתוצאה אשתקד

 ביטול ירידת ערך נכסים פיננסיים   (6)
 שהיה   הפידיון השותפות ביטלה הפרשה להפסדי אשראי בגין ההלוואה שניתנה לבקסטון לאוראשתקד,  מקבילהה בתקופה

 . 2021  יולי בחודש

 הערות 

 לשנה שהסתיימה 
בדצמבר 31 ביום  

 

 של  לתקופה
   שהסתיימה חודשים שלושה

 בספטמבר 30 ביום

 של  לתקופה
  שהסתיימה חודשים תשעה

 בספטמבר 30 ביום
 

 אלפי דולר  2022 2021 2022 2021 2021 

 מיוחס ל:  נקי רווח

 
3,921 4,899 6,326 16,594 49,096 

בעלי יחידות השתתפות 
 של השותפות

 
3,234 765 2,729 765 8,100 

שאינן מקנות  זכויות 
 שליטה

 7,155 5,664 9,055 17,359 57,196  

       

 : סה"כ רווח כולל מיוחס ל     

 
162 5,301 12,350 13,213 50,945 

בעלי יחידות השתתפות 
 של השותפות

 
3,234 765 2,729 765 8,100 

זכויות שאינן מקנות  
 שליטה

 3,396 6,066 15,079 13,978 59,045  



  

 
 

  מימון  ומקורות נזילות, כספי צבמ

   מצב כספי .א
 

 

 
 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2021בדצמבר,  31לעומת   

202131/12/  2021/0930/  2022/09/30    דולר  אלפי  

 .לשלם  ריביות  של  ם מסכומי  בעיקר  נובע  הגידול
 שוטפות התחייבויות סך 36,343 40,172 34,304 .בהתחייבויות של נגזרים פיננסיים  קיטון  נרשם,  מאידך

עיקר הגידול נובע מרישום הפרשה בגין מחויבות לסילוק 
פרויקט   בגין  נדחים    Sea-Lionנכסים  מסים  ומרישום 

 הרווחים מהפעילות בארה"ב בתקופת הדוח. מאידך,   בגין
י של   מהיחלשות  נובעתה  רידהנרשמה  החליפין  שער 

לדולר   ביחס    את   הקטינה  אשרהדוח    בתקופתהשקל 
 של השותפות.   השקליותהחובות  יתרת

 שוטפות לא התחייבויות סך 444,836 282,794 434,902

 
הון המיוחס לבעלי יחידות  290,716 247,428 237,849 . הדוח בתקופת הכולל מהרווח בעיקר נובע הגידול

 השתתפות של השותפות 

 
 

זכויות שאינן מקנות   55,572 30,095 47,472 בחברה בת.  בכורה  מניות  של  צובר   מדיבידנד  נובע  הגידול
 שליטה 

 והון התחייבויות סך 827,467 600,489 754,527 

 
 

 

 

 

 

 

 

 הסבר לשינויים העיקריים בסעיף 
2021בדצמבר,  31לעומת    202131/12/  2021/0930/  2022/09/30    דולר   אלפי 

וכן    'ב  סדרה  חוב  אגרות  מהרחבת  נובע  הגידול  עיקר
 מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בתקופת הדוח. 

 שוטפים  נכסים סך 107,180 78,065 63,749

עבודות    הגידול מהמשך  בעיקר  נובע  הדוח  בתקופת 
פרויקט   של    פחת   הוצאות  בניכוי,  שננדואה הפיתוח 

 . מפיקים נכסים בגין ואזילה
,  וגז נפט בנכסי השקעות 475,963 197,527 251,239

 נטו

 לטובת  משיכותמ    בעיקר  נובע  הדוח  בתקופת  הקיטון
 לטובת  ייעודי  חשבוןמ  שיננדואה  פרויקט  פיתוח

 . הפרויקטמפעילת 
 מוגבלים סכומים 205,240 291,916 406,568

  ת ומסגר  העמדת  עם  בקשר  מעלויות  נובע  הגידול
 נדחות  עלויות 37,559 29,408 31,661 .  שיננדואהשל   הפרויקטליאשראי לטובת המימון 

 אחרים  שוטפים לא נכסים 1,525 3,573 1,310 

 נכסים סך 827,467 600,489 754,527 
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   מימון מקורות . ב
 

לשותפות   הכספיים,  הדוחות  אישור  נזילות  למועד  שהיו יתרות  היתרות  בקירוב  שהן 

  100-כ   של  בסך   האלו לשותפות יתר  לסכומיםבנוסף    .2022  בספטמבר  30לשותפות ביום  

ייעודית בבעלות מלאה של השותפות,  נאוויטס שנחי מימון  דולר ב  יליוןמ בע"מ, חברה 

  אשר הצטרפה כמלווה למימון הפרויקטלי של שננדואה.

יוני פרטית  2022  ,בחודש  הקצאה  השותפות  בצעה  בתוספת   למשקיעים,  המנויים 

ש"ח ע.נ.    80,000,000הראשונה לחוק ניירות ערך, באופן שלא מהווה הצעה לציבור, של  

של  כוללת  ובתמורה  סדרה,  הרחבת  של  בדרך  השותפות  של  ב'(  )סדרה  חוב  אגרות 

לדוחות   4לפרטים נוספים ראו באור    "(. ההקצאה הפרטית אלפי ש"ח )להלן: "   81,360

 .המאוחדים הכספיים

מיום   השותפות  דיווח  ראו  הפרטית  ההקצאה  אודות  )אסמכתא   2022ביוני    27לפרטים 

 . (, אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה2022-01-079642מספר:  

 

   סיכוני שוק:חשיפה ל

חשופה בעיקר   השותפותמטבע הפעילות של השותפות הינו דולר.    -   סיכון מטבע  .א

   ש"ח אל מול דולר. שינויים בשערי חליפין של מטבעמלסיכוני מטבע חוץ הנובעים 

לשותפות עודף התחייבויות שקליות על נכסים שקליים בהיקף של   למועד הדוח,  נכון

הכספיים,    251-כ הדוחות  אישור  למועד  נכון  דולר.  בעודף מיליון  מהותי  שינוי  אין 

 . התחייבויות השקליות על נכסים שקליים

 להלן שערי החליפין של שער הדולר:

 

 

 

 

 

 

       .ח"ש  3.453-כ הינוהכספיים שער הדולר בסמוך למועד אישור הדוחות 

  

 מועד  שער חליפין בדולר 

3.543 30.9.2022 

3.229 30.9.2021 

3.11 31.12.2021 

 תקופה  שיעור השינוי בתקופה 

 2022, 3רבעון  1.23%

 2021, 3רבעון  ( 0.95%)

13.92% 1-9/2022 

0.44% 1-9/2021 

 2021שנתי  ( 3.27%)



  

 
 

 המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

מוחזקות   ,השותפות  -  סיכון מחיר .ב חברות  ב  , באמצעות  לגידורהתקשרה   עסקאות 

   מחירי נפט. 

 :  הכספיים   הדוחות  אישור  למועד  הגידור הקיימות להלן פירוט בדבר עסקאות  

   בקסקין  הנפט   נכס

 

 

 יבשתיים נכסים 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

חלה עלייה ניכרת מגמה של העלאת   2021משנת    החל  -   הריבית   עליית  השפעות .ג

הריבית ית  , לעליהדוחאישור  למועד    בעולם.שיעורי הריבית על ידי בנקים מרכזיים  

 .השותפותאין השפעה מהותית על פעילות 

 

 

 

 אסטרטגיית גידור 
 

 מחיר ממוצע היקף )אלפי חביות( תקופת הגידור 
 )דולר לחבית(  

PUT דצמבר - נובמבר 
 2022 70 60 

PUT ספטמבר – ינואר  
2023 310 60 

מחיר ממוצע  אלפי חביות() היקף ת הגידור תקופ גידור  אסטרטגיית
 )דולר לחבית( 

PUT CALL 

COLLAR  55 45   63 2022, 4רבעון 

COLLAR  70 55 60 2023, 1רבעון 

COLLAR  80 55 60 2023, 2רבעון 

COLLAR  80 55 59 2023, 3רבעון 

COLLAR 85 55 57 2023, 4 ןרבעו 

PUT 55 159 2024, 1-3 ןרבעו - 



  

 
 

 המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

 ליבורהנושאות ריבית  הלוואות בנקאיות    ולחברת בת, לשותפות  הדוחאישור    למועד

הדוח   למועד  נכון  האמורות  ההלוואות  )יתרת  מרווח  כבתוספת  מיליון   100  -הינה 

, בהוצאות מהותי  לאהביאה לגידול    הליבור  ריביתעלייה בשיעורי    ,בשל כך  10  (.דולר

של   באור    .הדוח  בתקופת  השותפותהמימון  ראו  נוספים  לדוחות    2)ה(19לפרטים 

 . 31.12.2021ליום  של השותפותהכספיים 

 544  - בהיקף של כ  שננדואהלפיתוח פרויקט    פרויקטליימון  קיים לשותפות מ,  בנוסף

עלייה בשיעור ריבית ההמשך    11בתוספת מרווח.  ליבורבית  אשר נושא רי,  דולר  נימיליו

לגידול    הליבור להביא  משיכות  התחילת  עם    הפרויקטלי  המימון  בעלויותעשוי 

 (. 2022  שנת סוף לקראת צפויההמשיכה הראשונה ) מהמסגרת

של עליית שיעורי   המגמהלהעריך את המשך    השותפותיובהר כי אין ביכולתה של  

זמן, שככל    .הריבית לאורך  משמעותיים  בשיעורים  לעלות  ימשיכו  הריבית  שיעורי 

 עלולה להיות לכך השפעה לרעה על תוצאות השותפות.

 

  

 
באור     10 ראו  ההלוואות  אודות  נוספים  השותפות   (2) 8-(1)8לפרטים  של  הכספיים   לדוחות 

 . 31.12.2021ליום        
 השותפות  לדוחות הכספיים של (3)8לפרטים נוספים אודות המימון הפרויקטלי ראו באור      11

 . 31.12.2021 ליום       



  

 
 

 המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

 
 וחברות מאוחדות   חוב פיננסי, נטו של השותפות  .ג 

   2022, בספטמבר 30ליום 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי דולר  התחייבויות 
 (191,318) אגרות חוב )סדרה ב'(  

 (94,173) אגרות חוב )סדרה ג'(

 (50,576) אגרות חוב להמרה )סדרה ד'(

 (50,382) הלוואה למימון עסקת דנברי

 (50,000) הלוואה מתאגיד בנקאי בינלאומי 

 (7,203) התחייבויות פיננסיות אחרות, נטו 

 (443,652) התחייבויות סה"כ 
 

  
 אלפי דולר  נכסים 

  
  81,052 מזומנים ושווי מזומנים

  13,937 פקדונות לזמן קצר 

  90,239 פקדונות מוגבלים לטובת פיתוח שננדואה )*(

  99,774 השתתפות במימון פרויקט שננדואה )**( 

  13,773 מזומנים מוגבלים
 

 45 נגזרים פיננסיים, נטו 

 298,820 נכסים סה"כ 

  

 ( 144,832) חוב פיננסי, נטו  

  

 . 2021א' לדוחות הכספיים השנתיים של השותפות כפי שנכללו  בדוח התקופתי לשנת 12)*( לפרטים נוספים ראו באור 
 . 2021( לדוחות הכספיים  השנתיים של השותפות כפי שנכללו  בדוח התקופתי לשנת 3)8)**( לפרטים נוספים ראו באור 

.  



  

 
 

  המשך |  מימון  ומקורות נזילות, כספי מצב

 ( 14)ב() 10תקנה  –  ירקטוריוןהד  החלטת  גילוי .ד
מתמשך  שלילי  מזומנים  תזרים  בלבד(  הנפרדים  הכספיים  )בדוחות  לשותפות 

בשותפות, כהגדרתם מפעילות שוטפת. הדירקטוריון בחן את קיומם של סימני אזהרה  

התש"ל14)ב()10בתקנה   ומידיים(,  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות   )-1970 .

ו זו  בחינה  לשנתיים  לאחר  השותפות  של  החזויים  המזומנים  תזרימי  בחינת  לאחר 

אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בשותפות, וזאת כי  הדירקטוריון קבע    ,הקרובות

קיים הון חוזר חיובי    לשותפות  2022,  ספטמבר ב  30בהתחשב, בין היתר, בכך שליום  

בהיקף משמעותי ובתוספת מקורות תזרימיים שביכולת השותפות לקבל מהחברות  

ו/או גיוסי חוב  וזאת אף מבלי להביא בחשבון אפשרויות של  הון   המוחזקות בחו"ל 

 . נוספים

 מדיניות תרומות 
הליך    ו, בין היתר, נקבעה  אימצה השותפות מדיניות תרומות, במסגרת  ,למועד אישור הדוח

לפרטים אודות   ש"ח בשנה.אלפי    300התקציב המיועד שלא יעלה על  התרומות ו  אישור

לפרק    6תיקון הסכם השותפות בקשר עם הענקת תרומות על ידי השותפות ראו סעיף  

 עדכון תיאור עסקי השותפות להלן. 

 התאגיד של הפיננסי הדיווח  עם בקשר גילוי

 קריטיים  חשבונאיים   אומדנים

 . 2021 לשנת התקופתי לדוח 3  באור ראו  קריטיים חשבונאיים אומדנים אודות לפרטים

 הדוח   תקופת לאחר אירועים

 הכספיים  לדוחות  ב'7-ו  3,5,6  יםבאור  ראו  הדוח  תקופת  לאחר  אירועים   אודות  לפרטים

 . המצורפים

   נוסף מידע
 על   כולו  העובדים   וצוות  המשרה  נושאי,  השותפות  להנהלת  הוקרתו  את  מביע  הדירקטוריון

 . השותפות עסקי לקידום  ותרומתם המסורה עבודתם

 

 , רב בכבוד
 

 

 

 מ "בע ניהול  וגז נפט  פלר 

 מוגבלת שותפות,  פטרוליום נאוויטס: בשם   

  

   תדמור גדעון

 הדירקטוריון  ר"יו

 עמית קורנהאוזר 

 ודירקטור מנכ"ל



  

 
 

   נספח א' לדוח הדירקטוריון 

 עדכון בדבר התקדמות פיתוח פרויקט שננדואה 
מכיל   הנפט   במימיו העמוקים של מפרץ מקסיקו, ארה"ב. מאגרגדול  הוא פרויקט פיתוח   שננדואה   פרויקט 

-. הפיתוח הראשוני כולל קידוח ארבע בארות תת2P( לפי אומדן בקטגוריה  BOEמיליון חביות נפט )  388-כ

כן  גז יטופלו בפלטפורמת ההפקה, ולאחר מהנפט וה (.  FPS)  יעודית  הפקה צפה  לפלטפורמת  וחיבורןמיות  י

רות ייצוא חדשים של נפט וגז שיבנו במסגרת  ונייוזרמו אל השווקים בחוף מפרץ מקסיקו, ארה"ב דרך צ 

 המתוכנן לרבות. ההדמיה מטה מציגה את מערך ההפקה  לצנרת הולכה ימית קיימת  שיחוברווהפרויקט  

 לסעפת הראשית.   נוספות שיכולות להתחברשתי בארות    ותוספת עתידית של  הבארות הראשונות    תארבע

במקביל לסגירת המימון של הפרויקט.    2021פיתוח פרויקט שננדואה אושר על ידי כל השותפים באוגוסט  

לוח הזמנים המתוכנן עם צפי לתחילת ההפקה  תקציב ולאת הפיתוח בהתאם ל  מת הפרויקט מקד  תמפעיל

 .  2024בסוף שנת 

על  הוצאות הפרויקט בפו  הסתכמו,  2022  רנובמב( עד חודש  FIDממועד קבלת החלטת ההשקעה הסופית )

התקציב  מסך %40-לכ
12
 עד לתחילת ההפקה, וזאת בהתאם לפרופיל ההוצאות המתוכנן.   

מופיע להלן, ומחולק למרכיבים הבאים: בארות ההפקה, מערכות    סיכום פעולות פיתוח פרוייקט שננדואה

 ההפקה, צנרות הייצוא ואישורים רגולטורים.  

 

 

 
 בהתאם להנחות המודל הבנקאי של המימון הפרויקטלי.              12

 

למועדים הכלולים בו, לרבות  פרויקט שננדואה, לרבות בקשר  פיתוח  זה בקשר ל  בנספח המידע המפורט    -  אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

, מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד זה  HBP-ל  הרישיונות  סטטוס  עדכון  וכן מועד תחילת ההפקה

ת  עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מהצפוי וזאת עקב שינויים ו/או עיכובים במגוון גורמים, לרבות התפתחויו

הנפט בפרט ו/או התפתחויות הקשורות בפרויקט שננדואה ו/או בשותפות ו/או בחברות הבנות  בסביבה הכלכלית ובתנאי השוק בכלל ובסקטור  

של השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שאינם בשליטת השותפות ו/או בעקבות גורמים שונים שלא ניתן להעריכם מראש. הערכות אלה 

אישור   במועד  השותפות  להנהלת  הידוע  מידע  על  היתר,  בין  מבוססותמתבססות,  לעיל  ההערכות  הכספיים.  והערכות   הדוחות  מידע  על 

שהתקבלו מאת המפעילה, אשר לגביהם לא קיימת כל וודאות. ההערכות וההשערות הנ"ל עשויות להתעדכן ככל שיצטבר מידע נוסף ו/או 

 כתוצאה ממכלול של גורמים הקשורים בפרויקט שננדואה. 



  

 
 

צנרות הדיפון מתוך המקטע הראשון  

 של בארות שננדואה 

 המקדח המשמש בקידוחי בארות שננדואה  

 

  )המשך( נספח א' לדוח הדירקטוריון 

 עדכון בדבר התקדמות פיתוח פרויקט שננדואה 

 מרכיבי הפרויקט:מבכל אחד  אודות התקדמות הפיתוחלהלן עדכון 

 בארות ההפקה 

לקדיחה והשלמה של בארות בהסכם    Transoceanמפעילת הפרויקט התקשרה עם    -  הקידוח  אוניית  ▪

. Transocean Deepwater Atlasייעשה שימוש באוניית קידוח חדשה בשם    ההסכם. במסגרת  ההפקה

בסוף הרבעון   בסינגפור Transocean-ל ונמסרה Sembcorp Jurongבסינגפור במספנת  הנבנת האונייה

, על הגעת  הפרויקט מפעילת , עודכנה השותפות על ידי2022בנובמבר,   1ביום   . 2022השני של שנת 

אוניית הקידוח לאתר הקידוח הראשון מארבעת הקידוחים, ועל תחילת הביצוע המשולב של ארבעת  

 הקידוחים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Transocean Deepwater Atlas -אוניית הקידוח 

 

 פעולות   להתחלת  הנדרשים  ,ותתהליך הרכש של רכיבי הבאראת    השלימההמפעילה    -  הבאר  רכיבי ▪

. רכיבים אלה כוללים את מערכות ראש הבאר, צנרת הדיפון, ומתלי הדיפון הנדרשים בתהליך  הקידוח

  .הקידוחים של להפקההנדרשים לפעולות ההשלמה  הרכיבים כלהקידוח. בנוסף הוזמנו 

 קידוח  השלימה המפעילה את התכנון ההנדסי של  FID  -בתקופה שחלפה ממועד ה  -  בארות   תכנון ▪

נתונים שיאספו בקידוחים ישמשו להמשך  .  של הבארות  והתוואיםמיקומים  ה  קביעת  כולל,  הבארות

 התכנון ההנדסי של פעולות ההשלמה וכיול המודלים של תת הקרקע. 

 

  

 

 

 

  



  

 
 

  )המשך( נספח א' לדוח הדירקטוריון 

 עדכון בדבר התקדמות פיתוח פרויקט שננדואה 

 מערכות ההפקה 

אוגוסט    :הפקהה  פלטפורמת  ▪ מפעיל  2021בחודש  הפרויקטהתקשרה   Hyundai Heavyעם    ת 

Industries (HHI)  ( בהסכמי ההנדסה, הרכש והבנייהEPC  של )פלטפורמת  "( ההפקהFPS)",    שתהא

התקיים  לת בניית בסיס הפלטפורמה  יטקס תח  .אלף חביות נפט ליום  100בעלת יכולת הפקה של  

  מפורט את התכנון ההנדסי ה  המשיכה  HHIכן,    כמו.  (Hull Steel Cut)  2022 ספטמברחודש  בקוריאה ב

מפריטי הציוד המרכזיים   מרביתלהזמנת    בקשות  הוצאולמועד זה הוזמנו או  .  הרכשתכנית    ואת ביצוע

 . הפלטפורמהעל השונים הנדרשים  והשירותיםגז ב ונפט הטיפול בשירכיבו את מערכות 

בהסכם    Subsea7עם חברת    2022התקשרה בחודש ינואר    ת הפרויקטמפעיל  :ימיות-תת   מערכות  ▪

והתקנה ) בנייה  כימיקלים,  EPCIלתכנון הנדסי, רכש,  והזרקת  ימי הכולל קווי בקרה  ציוד תת  ( של 

אנכיים   וצינורות  הים  על קרקעית  צנרת הפקה  היא   Subsea7(.  SURF)  ת ההפקהלפלטפורממערך 

ניסיון עתירת  ה  ,חברה  מכלול  את  לספק  כדי  גם  נשכרו  במפרץ    דומהלפרויקט    SURF-ששירותיה 

פעולות התכנון ההנדסי   המשךבמהלך הרבעון כוללות  שבוצעו  עיקריות  העולות  הפמקסיקו, ארה"ב.  

 . של המערכות הבניהתהליך  ותחילתוהרכש 

 

 

 

 

 

 

 

 .  ((FPS  ההפקה הצפהטקס חיתוך הברזל של בסיס אסדת  

 

 

 

 

 

 

 

 איור של אסדת ההפקה הצפה 

 



  

 
 

 ת הייצוא וצנר

שתחבר את פלטפורמת  לייצוא הנפט    הצנרת החדשהאת  ותממן  תספק    Genesisחברת    :נפטה   ייצוא ▪

  את מרבית   Genesisהשלימה    2022לשנת    השלישיהרבעון    סוףבהקיימת.  הימית  לצנרת הנפט    ההפקה

 .  הנפט לייצוא המערכות הדרושותחלק  וייצרההתכנון ההנדסי, 

תממן את הצנרת החדשה ליצוא הגז שתחבר את פלטפורמת ההפקה    Williamsחברת    :גזהייצוא   ▪

, שהחלה  Subsea7ק"מ, ויבנה ע"י חברת    6באורך  מקטע הצינור החדש הינו    .לצנרת הגז הימית הקיימת

הנדרשות.   ולסעפות  לצנרת  הרכש  בחוף   Williamsבפעולות  בגז  הטיפול  יכולות  את  מרחיבה  גם 

ת הרחבה זו, נמשכו עבודות התכנון, רכש ציוד עיקרי, והוענק חוזה הנדסה אזרחית בלואיזיאנה. במסגר

התכנון ההנדסי,   את מרבית   Williamsהשלימה    2022לשנת  במהלך הרבעון השלישי  לעבודות באתר. 

 .הגז לייצוא המערכות הדרושותייצרה חלק ו

 

 אישורים רגולטוריים 

המפעילה הכינה תכנית עבודה רגולטורית מפורטת כדי להגדיר ולאפיין את כל ההיתרים הנדרשים   ▪

לוודא שהם יוכנו, יוגשו ויאושרו כנדרש בהתאם ללוח הזמנים לביצוע הפרויקט. הצוות הרגולטורי  כדי  ו

בהתאם לתכנית. הפרויקט גם דורש מילוי   אותםוקיבל    הדרושיםשל המפעילה הגיש בקשות להיתרים  

בהתאם   )ההפקה  ייתההש"היתר  להתחייבויות   ""SOP"  )שימור  את  והמאפשר  לעת  מעת  המוארך  

  ,נובמברב   30יום  עד ל   SOP- הארכה ל  BSEEהעניקה  ,  2022לאוגוסט,    31ביום    .הנפט  בנכס  ןהרישיו

, והם  Held by activity  -עם תחילת ביצוע קידוחי הפיתוח וההפקה, סטטוס הרישיונות עודכן ל.  2022

 עורכת המפעילה    13.ובמשך שנה לאחר מכןוההשלמות  ישארו בתוקף במהלך תקופת פעולות הקידוח  

)רשות משמר החופים( לוודא תיאום מירבי על מנת לעמוד בלוח    USCGועם    BSEE  עם  תדירות  פגישות

 . לפיתוח הפרויקטהזמנים לקבלת ההיתרים הנדרשים 

  

 
  . Held By Production(“HBP”) -עתיד להשתנות ל הרישיונות סטטוס מהקידוחים המסחריתתחילת ההפקה  עם    13



  

 
 

 נספח ב' לדוח הדירקטוריון 
 פרטים בדבר תעודות התחייבות מהותיות של התאגיד 

 

 

 מועד הנפקה  סדרה 
)לרבות  
 הרחבות( 

ע.נ. מקורי  
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ. ליום  
30.9.2022 
 )אלפי ש"ח( 

יתרת ע.נ.  
משוערך ליום  

30.9.2022 
 )אלפי ש"ח( 

שיעור  
ריבית  
 נקובה 

יתרה בספרים   הצמדה 
ליום    

30.9.2022  
 )אלפי ש"ח( 

ריבית שנצברה  
בספרים ליום     

30.9.2022 
 )אלפי ש"ח(   

שווי בבורסה    תשלום קרן וריבית מועדי  
ליום  

30.9.2022 
 )אלפי ש"ח( 

דירוג  
 (2 ) 

פדיון מוקדם ביוזמת  
 השותפות 

 פרטי נאמן  

 ב'
11/2020 
08/2021 
06/2022 

420,000 667,000 667,000 6.50%  - 663,235 10,839 

ביוני של כל אחת מהשנים    30תשלומי ריבית ביום  
בדצמבר של כל אחת    31, וכן ביום 2026ועד   2021

 . 2026ועד   2020מהשנים 
 

ביום   תשולם  אחת    31הקרן  כל  של  בדצמבר 
בכל    25%)  2025- ו  2024מהשנים   הנקוב  מהערך 

 -ilA 689,744 הערך הנקוב(.   50%)  2026בדצמבר    31מועד( וביום  

זכות   בדבר  לפרטים 
לבצע   השותפות 
של   מוקדם  פדיון 
ראו   החוב,  אגרות 

לשטר    6סעיף  
הנאמנות כפי שדווח  
השותפות   ידי  על 

בנובמבר,    8ביום  
)אסמכתא    2020

-2020-01מספר:  
אשר  120144  ,)

המידע על פיו מובא  
של   בדרך  זה  בדוח 

 הפניה.

לזר   שטראוס, 
לנאמנות   חברה 

 ( בע"מ 1992)
 
פרטי    להלן 

הקשר   איש 
הנאמן:   אצל 
עו"ד )רו"ח( אורי  

 לזר, טלפון: 
 03-6237777  ,

 פקס: 
 03-5613824  ,

דואר אלקטרוני:  
ori@slcpa.co.

il   :כתובת 
אלון   ,  94יגאל 

 אביב- תל
 

 3,655 325,860 -  5.25% 330,000 330,000 330,000 11/2021 ג' 

ביולי של כל  15  - בינואר ו  15תשלומי ריבית בימים 
מהשנים   ביום  2028עד    2022אחת  וכן    ,15  

 . 2028באוקטובר 
 

הקרן תשולם בשישה תשלומים לא שווים כדלקמן:  
ביולי של כל אחת מהשנים    15  - בינואר ו  15בימים  
  16.67%)  2028בינואר    15וביום    2027- ו  2026

מהערך הנקוב בכל מועד(. התשלום האחרון ישולם  
 מהערך הנקוב(.    16.65%)  2028באוקטובר    15ביום  

317,031 ilA- 

זכות   בדבר  לפרטים 
לב  צע  השותפות 

של   מוקדם  פדיון 
ראו   החוב,  אגרות 

לשטר    6סעיף  
הנאמנות כפי שדווח  
השותפות   ידי  על 

בנובמבר,    8ביום  
)אסמכתא    2021

-2021-01מספר:  
אשר  164094  ,)

המידע על פיו מובא  
של   בדרך  זה  בדוח 

 הפניה.

 5.00% 176,979 155,000 155,000 11/2021 ד' 

 דולר ארה"ב 
 

)שער בסיס  
ליום   3.103

בנובמבר,   8
2021 ) 

160,161 
)ערך  

 התחייבותי( 
2,212 

  30בימים  .  2021בדצמבר    31ביום    תשלומי ריבית  
ועד   2022בדצמבר של כל אחת מהשנים  31- ביוני ו
2026.   

 
 . 2026  ,בדצמבר  31  תיפרע בתשלום אחד ביוםהקרן  

180,576  - 

לשותפות אין הזכות  
מוקדם   פדיון  לבצע 

 של אגרות החוב.  



  

 
 

  תעודות התחייבות הניתנות להמרהפרטים אודות 

כולל תנאים    , עיקרי תנאי ההמרה  יחס ההמרה  פרטי נייר הערך האחר  סדרה  
 מתלים לביצוע המרה 

זכות המנפיק לבצע המרה כפויה   קיומן של התאמות לחלוקה 
 למימושה ותנאים  

 ,  יחידת השתתפות ד' 
 1141969מספר ני"ע  

ליום     23כל      -   2023ביוני    30עד 
ניתנים   אגרות החוב  ע.נ. של  ש"ח 
אחת   השתתפות  ליחידת  להמרה 

 ;  של השותפות
מיום   שהחל  ביולי,    1בתקופה 

  2026בדצמבר,    31ועד ליום    2023
החוב    27כל   אגרות  של  ע.נ.  ש"ח 

השתתפות  ניתנים להמרה ליחידת  
 . אחת של השותפות 

הגשת הודעת המרה על ידי מחזיק  
 אגרות החוב.  

ב ראו  נוספים  תנאים  לפרטים 
לדף מעבר  המצורפים    הרשומים 

 לשטר הנאמנות.  

קיום   בתקופת  השותפות,  תחלק 
זכות ההמרה של אגרות חוב ניתנות  
שער   יוכפל  דיבידנד,  להמרה, 
הבסיס   שער  שבין  ביחס  ההמרה 
לבין שער הנעילה   דיבידנד"  "אקס 
של יחידת ההשתפות בבורסה ביום  
ה"אקס   יום  לפני  האחרון  המסחר 

 דיבידנד". 

הבורסה   ידי  על  יוחלט  בו  במקרה 
למסח  מהרישום  מחיקה  של  על  ר 

ד'(   )סדרה  להמרה  החוב  אגרות 
הציבור   אחזקות  ששווי  מפני 
בסדרת אגרות החוב להמרה )סדרה  
ד'( פחת מהסכום שנקבע בהנחיות  
מהמסחר   מחיקה  בדבר  הבורסה 
השותפות   תבצע  חוב,  אגרות  של 
החוב   אגרות  של  מוקדם  פדיון 
להמרה )סדרה ד'(. לפרטים נוספים  
ביוזמת   מוקדם  פדיון  אודות 

בסעיף  הבורסה   לשטר    6.1ראו 
אפשרות   אין  כי  יובהר  הנאמנות. 
אגרות   של  מוקדם  פדיון  לביצוע 

 החוב ביוזמת השותפות. 
ולא התקיימו   לתאריך הדוח ולמועד אישור הדוחות הכספיים של השותפות כלל אגרות החוב של השותפות עומדות בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות, .1

בטוחות. מיידי/מימוש  לפירעון  הסדרות  להעמדת  עילה  המקימים  התקבל  תנאים  לא  הכספיים,  הדוחות  אישור  ולמועד  הדוח  לתאריך  כן,  כי כמו  מהנאמן  הודעה  ה 
 השותפות אינה עומדת בתנאים ובהתחייבויות כאמור, וכן לא התקבלה דרישת הנאמן לבצע פעולות שונות ובכלל זה לכנס את מחזיקי אגרות החוב.

  פרטים לגבי דירוג .2

שם החברה   סדרה 
 המדרגת 

הדירוג הקבוע   הדירוג שנקבע למועד הנפקת הסדרה 
ליום  

31/12/2021 

דירוגים נוספים שנקבעו בין מועד  
 הנפקת הסדרה לבין מועד הדוח 

 

 הערות דירוג מועד   דירוג מועד   

 ilA-, Stable ilA-, Stable 07/12/2020 19/10/2020 מעלות  S&P ב'
02/08/2021 
28/06/2022 
08/11/2022 

ilA-, Stable 
ilA-, Stable 
ilA-, Stable 
ilA-, Stable 

   2020בדצמבר,    7,  2020באוקטובר,    19השותפות מתאריכים  לפרטים ראו דיווחי  
מספר:    2021באוגוסט,    2  –ו   -2020-01,  2020-01-113904)אסמכתאות 

, בהתאמה(, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה 2021-01-060484 - ו  132876
 בדרך של הפניה. 

-2022-01)אסמכתא מספר:   2022ביוני,   28לפרטים ראו דיווח השותפות מיום  
 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  ו אשר המידע על פי( 066504

  2022)אסמכתא מספר:    2022בנובמבר,    8לפרטים ראו דיווח השותפות מיום  
 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  ואשר המידע על פי( 2022-01-108093

 
 ilA-, Stable ilA-, Stable 08/11/2022 ilA-, Stable 21/10/2021 מעלות  S&P ג' 

 
מיום   השותפות  דיווח  ראו  מספר:    2021באוקטובר,    21לפרטים  )אסמכתא 

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2021-01-158754
  2022)אסמכתא מספר:    2022בנובמבר,    8לפרטים ראו דיווח השותפות מיום  

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  ואשר המידע על פי( 2022-01-108093

 אגרות החוב אינן מדורגות.  -  -  -  -  -  -  ד' 

  



  

 
 

 נספח ב' לדוח הדירקטוריון )המשך( 

 תפות בהתאם לתנאי אגרות החובו התחייבויות הש

 

 אמת מידה פיננסית  סדרה 

יחס פיננסי לתאריך  
 הדוח 

 סטטוס עמידה  
במהלך תקופת  

 הדוח  
ובתאריך אישור  

 הכספיים הדוחות  

 נכסים משועבדים 

 ב'

 דולר   מיליון 2,752 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  800- הון כלכלי מזערי לא יפחת מ 

 
פי שטר הנאמנות מובטחות בשעבוד על זכויות נאוויטס בקסקין בנכס הנפט  - התחייבויות השותפות על

ראו    בקסקין לפרטים  בשטר הנאמנות(.  )כהגדרתם  הפרויקט  בחשבון  הזכויות  על  בשעבוד  וכן  צפון, 
 נספח הבטוחות המצורף כנספח א' לשטר הנאמנות. 

 50.26% במשך שני רבעונים רצופים  75%נטו לא יעלה על  - CAP יחס חוב פיננסי נטו ל

מיליון   60מסך של  הון עצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, לא יפחת 
 דולר  מיליון 291 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

 51.71% במשך שני רבעונים רצופים  80%יחס הלוואה לבטוחה, לא יעלה על שיעור של  

 ג' 

 דולר   מיליון 2,752 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  1,100- הון כלכלי מזערי לא יפחת מ 

 

 פי שטר הנאמנות מובטחות בבטחונות ובשעבודים הבאים:- התחייבויות השותפות על
המלא   הקיום  להבטחת  החוב  אגרות  מחזיקי  עבור  הנאמן  לטובת  הייעודית  החברה  מאת  ערבות  כתב 

שעבוד על פי שטר המחאה של זכויות   והמדויק של מלוא התחייבויות השותפות על פי שטר הנאמנות; 
שעבוד    שעבוד זכויות השותפות בחשבון הנאמנות;  וח הסכם המימון הפרויקטלי;החברה הייעודית מכ

בחשבון הייעודית  החברה  ההלוואה;  זכויות  ) החזר  הייעודית  החברה  מניות  כספיים  שעבוד  לנתונים 
לדוח(;תמציתיים   ג'  נספח  ראו  הייעודית,  החברה  הלוואת    של  בהסכם  השותפות  זכויות  שעבוד 
 כהגדרת מונחים אלו בשטר הנאמנות. השותפות. 

 לפרטים ראו נספחים לשטר הנאמנות. 

 52.19% במשך שני רבעונים רצופים  75%נטו לא יעלה על CAP - יחס חוב פיננסי נטו ל

מיליון   70הון עצמי של השותפות לפי הדוחות הכספיים, לא יפחת מסך של  
 דולר  מיליון 291 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

 ד' 

 מיליון דולר  2,752 מיליון דולר במשך שני רבעונים רצופים  1,100- הון כלכלי מזערי לא יפחת מ 

 

 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה או בשעבוד כלשהו. 

 52.19% במשך שני רבעונים רצופים  75%נטו לא יעלה על    CAP- יחס חוב פיננסי נטו ל

 
מיליון   70הדוחות הכספיים, לא יפחת מסך של  הון עצמי של השותפות לפי 

 דולר  מיליון 291 דולר במשך שני רבעונים רצופים 

כלל חובות הסולו המוגבלים של השותפות עצמה  : מגבלת חוב סולו בשותפות
מסך מאזן השותפות על פי הדוחות   35%(, לא יעלה על כהגדרתו בשטר)

  ם.הכספיים המאוחדים הרבעונים והשנתיי
0% 



  

 
 

   ' לדוח הדירקטוריון גנספח 

   נאוויטס שנחי מימון בע"מ -נתונים כספיים תמציתיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 אלפי דולר.  1-היתרה קטנה מ *(
 
 
 
 

  9לתקופה של 
חודשים 

 שהסתיימה ביום 
בספטמבר  30  

  3לתקופה של 
חודשים 

 שהסתיימה ביום 
בספטמבר  30  

 לתקופה מיום  
  2021באוקטובר,  11

  )* 
 ועד ליום

בדצמבר  31  
 2022  2021 
דולר אלפי    
     

 332  710 1,348 מימון  הכנסות
 (332)  (710) (1,348) מימון  הוצאות

     
 -    -   -   וכולל  נקי  רווח
 . החברה הקמת יום *(

 

 ליום  
בספטמבר  30  

 ליום  
בדצמבר  31  

 2022  2021 
 אלפי דולר 
    

    נכסים שוטפים
    

 4,106  1,360 סכומים מוגבלים 
 211  252 חייבים ויתרות חובה 

    
 1,612  4,317 
    

    נכסים לא שוטפים
    

 99,560  99,774 סכומים מוגבלים 
 103,877  101,386 סה"כ נכסים 

    
    התחייבויות שוטפות 

    
 3,808  1,360 חלות שוטפת של הלוואות בעלים 

    
    התחייבויות לא שוטפות

    
 100,069  100,026 הלוואת בעלים 

    
    הון

 *(  -  *(  - הון מניות 
 -  - יתרת רווח 

    
 -  - סה"כ הון

    
 103,877  101,386 סה"כ התחייבויות והון 

    



  

 
 

 הדירקטוריון )המשך( ' לדוח גנספח 

 שנחי מימון בע"מ   נאוויטס - תמציתיים  כספיים נתונים

 
 

  9לתקופה של 
חודשים 

 שהסתיימה ביום 
בספטמבר  30  

  3לתקופה של  
חודשים 

 שהסתיימה ביום 
בספטמבר  30  

לתקופה 
 מיום 
11  

באוקטובר, 
2021   )*  

 ועד ליום
בדצמבר  31   

 2022 2021 
דולר אלפי   
      

      פעילות שוטפתלתזרימי מזומנים 
      

 -    -    -   רווח נקי 
      

תזרימי מזומנים מפעילות   להצגת התאמות הדרושות 
 :שוטפת

     

      
      :  והפסד רווח לסעיפי התאמות

      
 332  391  1,029 הוצאות מימון בגין הלוואת בעלים 

 (90)  (37)  (215) מוגבליםמימון בגין סכומים  הוצאות
      
 814  354  242 

      :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
      

 (211)  367  (41) בחייבים ויתרות חובה  (היעלי ירידה )
      

 -  -  - ריבית שהתקבלה 
 -  -  - ריבית ששולמה 

      
 31  721  773 פעילות שוטפתשנבעו ממזומנים נטו 

      
      

      פעילות השקעהלתזרימי מזומנים 
      

 (99,470)  -  - השקעה בפקדון בתאגיד בנקאי 
 (4,106)  1,777  2,746 תנועה בסכומים מוגבלים 

      
 ( 103,576)  1,777  2,746 לפעילות השקעה  (שימשונבעו )שמזומנים נטו ש

      
      

      מימון פעילות מתזרימי מזומנים 
      

 103,545  (2,498)  (3,519)   העמדת )פירעון( הלוואה מהשותפות האם
      

 -  -  - במזומנים ושווי מזומנים )ירידה( היעלי
      

 -  -  - התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
      

 -  -  - התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
      

 . יום הקמת החברה *(





  
  
  
  שותפות מוגבלת  , ðאוויטס פטרוליום 

  
  2022,  ספטמבר ב   30ליום  מאוחדים  דוחות כספיים ביðיים  

  
  באלפי דולר של ארה"ב

  
  

  בלתי מבוקרים
  
  
  

  תוכן העðייðים
  
  

  עמוד 
  
  

  2  מאוחדיםסקירת דוחות כספיים ביðיים  
  
  

  3-4  דוחות מאוחדים על המצב הכספי
  
  

  5  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות  
  
  

  6-10  השותפות   בהון דוחות מאוחדים על השיðויים  
  
  

  11-12  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומðים
  
  

 13-21  באורים לדוחות הכספיים ביðיים מאוחדים
  
  
  
  
  
  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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  שותפות מוגבלת   – דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לשותפים של ðאוויטס פטרוליום  
  
  

  מבוא 
  

השותפות),   -שותפות מוגבלת וחברות מאוחדות (להלן    -סקרðו את המידע הכספי המצורף של ðאוויטס פטרוליום  
ואת הדוחות התמציתיים על הרווח   2022בספטמבר,    30הכולל את הדוח התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום  

באותו    ו שלושה חודשים שהסתיימתשעה ו של    ות רווח הכולל, השיðויים בהון ותזרימי המזומðים לתקופואו ההפסד  
 אלה ת ביðיים  ותאריך. הדירקטוריון וההðהלה של השותף הכללי אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ 

"דיווח כספי לתקופות ביðיים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי    -IAS   34בהתאם לתקן חשבוðאות ביðלאומי  
. אחריותðו היא 1970-של תקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל  לפי פרק ד'  אלהת ביðיים  ולתקופ

  בהתבסס על סקירתðו.  אלהת ביðיים ולהביע מסקðה על מידע כספי לתקופ
  
  

  היקף הסקירה 
  

"סקירה של מידע כספי   -של לשכת רואי חשבון בישראל    2410ערכðו את סקירתðו בהתאם לתקן סקירה (ישראל)  
ðיים מורכבת לתקופות ביðערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביðיים ה

מבירורים, בעיקר עם אðשים האחראים לעðייðים הכספיים והחשבוðאיים, ומיישום ðוהלי סקירה אðליטיים ואחרים. 
ביקורת מקובלים בישראל   סקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכרת מאשר ביקורת הðערכת בהתאם לתקðי

ולפיכך איðה מאפשרת לðו להשיג ביטחון שðיוודע לכל העðייðים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  
  . בהתאם לכך, אין אðו מחווים חוות דעת של ביקורת

  
  מסקðה 

  
יðו ערוך, מכל הבחיðות בהתבסס על סקירתðו, לא בא לתשומת ליבðו דבר הגורם לðו לסבור שהמידע הכספי הð"ל א

  .IAS  34המהותיות, בהתאם לתקן חשבוðאות ביðלאומי 
  

הגורם לðו לסבור שהמידע  ליבðו דבר  הקודמת, בהתבסס על סקירתðו, לא בא לתשומת  בðוסף לאמור בפיסקה 
ערך (דוחות הכספי הð"ל איðו ממלא, מכל הבחיðות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקðות ðיירות  

  . 1970- תקופתיים ומידיים), התש"ל
  
  

  
  
  
  
 

  קוסט פורר גבאי את קסירר   אביב, -תל
 רואי חשבון   2022בðובמבר,  23 

 קסירר קוסט פורר גבאי את  
  ,  144שדרות מנחם בגין 

 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com  
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  על המצב הכספי  מאוחדים  דוחות  
  
 

   ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 דולר אלפי  

           ðכסים שוטפים
             

  38,624  58,979   81,052   מזומðים ושווי מזומðים 
  14,970   8,002    13,937   פקדוðות לזמן קצר

  7,144  8,896    9,325    לקוחות
  2,004   1,846    1,214   חייבים ויתרות חובה 

  1,007   342    1,652    פיððסיים ðגזרים
          
   107,180   78,065  63,749  
          

           ðכסים לא שוטפים 
             

  ð   475,963    197,527    251,239טו השקעות בðכסי ðפט וגז, 
  406,568   291,916    0205,24   סכומים מוגבלים 

  31,661   29,408    37,559    עלויות ðדחות 
  401   303    870    פיððסיים ðגזרים

  -  ,ð      -   2212כס מס ðדחה 
  ð    478   838   712כסי זכות שימוש 

  197   211   177    רכוש קבוע, ðטו
          
   287720,   522,424  690,778  
          
   467827,   600,489  754,527  
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  דוחות מאוחדים על המצב הכספי  
  
 

   ספטמבר ב 30ליום  
  ליום

  בדצמבר 31
 2022  2021  2021 
 מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי דולר  

          התחייבויות שוטפות
             

  16,307   19,304    17,679    ספקים, זכאים ויתרות זכות 
  794  3,267   5,368    והלוואות לזמן ארוך ריבית לשלם בגין אגרות חוב 

  5,255   5,981    2,447    פיððסיים ðגזרים
  11,488   11,121    10,596    ארוך לזמן הלוואה של שוטפת חלות

  460   499    253    ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
          
   36,343   40,172  34,304  
          

          התחייבויות לא שוטפות 
           

  336,245  180,628   324,374    אגרות חוב 
  90,289   93,677   87,366    הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בðקאיים ומוסדות פיððסיים

  1,533   1,188   30    פיððסיים ðגזרים
  6,467  6,886   22,553    הפרשה בגין מחויבות לסילוק ðכסי ðפט וגז

  23    -   10,290    מסים ðדחים 
  345   415   223    ות ת בגין חכיריוהתחייבו

          
    444,836   282,794  434,902  
           

          השותפות המיוחס לבעלי יחידות השתתפות של הון 
          

  309,936   309,357    309,957   הון יחידות השתתפות 
  3,318  -     3,318    רכיב המרה של אגרות חוב להמרה

  2,437   2,862   4,338     מבוסס מðיותקרן בגין תשלום 
  8,004    8,004    8,004    קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה

  ) 5,217(   ) 4,839(    ) 3,368(    מזומðים תזרימי גידור בגין קרן
  ) 80,629(   ) 67,956(    ) 31,533(   יתרת הפסד 

             
    290,716    247,428   237,849  
          

  47,472  30,095   55,572   שליטה זכויות שאיðן מקðות  
             

  285,321   277,523    346,288    סה"כ הון 
             
    827,467   600,489  754,527  
             
  
  
  
  

             2022, בðובמבר 23
  גדעון תדמור  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  יו"ר דירקטוריון 
  פלר ðפט וגז ðיהול בע"מ

  השותף הכללי 

  קורðהאוזר עמית   
  מðכ"ל 

  פלר ðפט וגז ðיהול בע"מ
  השותף הכללי 

  תמר רוזðברג   
  כספים  יתסמðכ"ל

  פלר ðפט וגז ðיהול בע"מ
  השותף הכללי 
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  על הרווח הכולל מאוחדים    דוחות 

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  בספטמבר  30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    בספטמבר  30ביום 

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
  מבוקר     בלתי מבוקר  
  ליחידת השתתפות)  רווח(למעט ðתוðי  דולר אלפי  
                

  86,356    20,568  26,489  61,590  97,797   מתמלוגים ðטו, וגז ðפט ממכירת הכðסות
  ) 26,676(    ) 6,353(  ) 8,143(  ) 20,146(  ) 24,289(   וגז  ðפט הפקת עלות

  ) 10,830(    ) 2,548(  ) 3,666(  ) 7,786(  ) 11,119(   ואזילה  פחת הוצאות
               

  48,850    11,667  14,680  33,658 62,389   גולמי רווח
              

  ) 1,003(    ) 619(  ) 83(  ) 270(  ) 692(    פרויקטים  קידוםהוצאות חיפושי ðפט ו 
  ) 355(    -  -  -  ) 355(   והערכה חיפוש ðכסי גריעת

  ) 10,777(    ) ,3712(  ) ,0823(  ) 056,3(  ) ,6229(   הוצאות הðהלה וכלליות
 5,836    3,319  -  5,773  -   אחרות  הכðסות

               
  42,551    12,419  11,515  32,379  ,72051   תפעולי  רווח

               
  8,885    1,314  3,762  8,795  34,459   הכðסות מימון
  ) 38,508(    ) 5,926(  ) 4,054(  ) 19,395(  ) 207,19(   הוצאות מימון 

  1,313    197  -  1,313  -   פיððסיים ðכסים ערך ירידת ביטול
               

  14,241    8,004  11,223  23,092  972,66   הכðסההלפðי מסים על  רווח
               

  ) 7,086(    ) 2,340(  ) ,1682(  ) 5,733(  ) ,7769(   ההכðסהעל  מסים
               

  ð   19657,  17,359  9,055  5,664    7,155קי  רווח
               

                ): מס השפעת(לאחר  אחר כולל(הפסד)  רווח
                 

 לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
                 : ספציפיים תðאים בהתקיים הפסד או
   גידור עסקאות בגין(הפסד)  רווח

 ) 8,014(   ) 973(   3,815   ) 7,336(    (4,553)   מזומðים  תזרימי 
  גידור עסקאות  בגין הפסד או  לרווח העברה

  4,255    1,375   2,209   3,955    6,402   מזומðים תזרימי
                   

  ) 3,759(    402   6,024   ) ,3813(    1,849   אחר כולל(הפסד)  רווח"כ סה
                    

  3,396    6,066   ,07915   13,978    ,04559   כולל רווח"כ סה
                   

                   רווח ðקי מיוחס ל:
  3,921    4,899   ,3266   16,594    ,09649   יחידות השתתפות של השותפות בעלי 

  3,234    765    ,7292   765    ,1008   זכויות שאיðן מקðות שליטה 
   19657,    17,359   0559,    5,664    7,155  

                    סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
  162    5,301    ,35012   13,213    ,94550   יחידות השתתפות של השותפות בעלי 

  3,234    765    ,7292   765    ,1008   זכויות שאיðן מקðות שליטה 
   04559,    13,978   07915,    6,066    3,396  
                    

המיוחס לבעלי   ליחידת השתתפות ðקי רווח
                    :(בדולר)יחידות השתתפות של השותפות 

  0.053    0.061    0.068   0.247    0.525   בסיסי   רווח
  0.053    0.061   .7060   0.246    .5140   מדולל רווח
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    השותפות בהון  על השיðויים  מאוחדים  דוחות  
  
 

    מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות       

  

  

  
  הון 

 השותפות 

 

רכיב 
המרה של  
  אגרות חוב 

  הון קרן
  בגין

 אותעסק
 בעל עם

   שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מðיות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ 

    
זכויות  
שאיðן  
מקðות 
    שליטה

  
  
  
  

  סה"כ הון 
  מבוקר בלתי      
  דולר  אלפי      
                                 

  285,321    47,472   237,849    ) 80,629(    ) 5,217(    2,437    8,004    3,318   309,936     (מבוקר) 2022, ביðואר 1יתרה ליום  
                                       

  ð      -   -    -    -    -     49,096    49,096    8,100    57,196קי  רווח
  1,849    -    1,849    -    1,849    -    -    -    -      אחר  כולל רווח

                                        

  59,045    8,100    50,945    49,096     1,849    -    -    -    -      כולל רווח"כ סה
                                        

מהבשלת  השתתפות  יחידות  הðפקת 
  RSUיחידות 

    
21    -    -    )21 (  

    
-      -      -  

    
  -  

     
  -  

                                        
  ð ,        -      -    -    1,922    -    -    1,922    -    1,922טומðיות מבוסס תשלום

                                        
  346,288    55,572    290,716    ) 31,533(    ) 3,368(    4,338    8,004    3,318    309,957      2022, בספטמבר 30יתרה ליום  
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  דוחות מאוחדים על השיðויים בהון השותפות  
  

          מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות     

    
  הון 

 השותפות 

 

 כתבי
  אופציה 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מðיות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ 

  
זכויות  
שאיðן  
מקðות 
  שליטה

  

  סה"כ 
  הון 

  מבוקר בלתי    
  דולר  אלפי    
                     

  85,445    -   85,445    ) 84,550(    ) 1,458(    2,377    8,004    603   160,469   (מבוקר) 1202, ביðואר 1יתרה ליום  
                                     

  ð    -   -    -    -    -    16,594    16,594  765  17,359קי  רווח
  ) 3,381(  -  ) 3,381(    -    ) 3,381(    -    -    -    -    אחר  כולל הפסד

                                      
  13,978  765  13,213    16,594    ) 3,381(    -    -    -    -    כולל(הפסד)  רווח"כ סה
                                      

  148,278    -    148,278    -    -    -    -    -    148,278    הון לציבור, ðטו הðפקת
  29,330    29,330    -    -    -    -    -    -    -    ה לבעלי זכויות שאיðן מקðות שליטמðיות בכורה הðפקת 
  485  -  485    -    -    485    -    -    -    מðיות מבוסס תשלום
  7  -  7    -    -    -    -    ) 1(    8    סחירות אופציות מימוש
  -  -  -    -    -    -    -    ) 602(    602    אופציות סחירות פקיעת

                                  
  277,523  30,095  247,428    ) 67,956(    ) 4,839(    2,862    8,004    -    309,357    1202, בספטמבר 30יתרה ליום  
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  השותפות    דוחות מאוחדים על השיðויים בהון 
  
  

    מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות       

  

  

  
  הון 

 השותפות 

 

רכיב 
המרה של  
  אגרות חוב 

  הון קרן
  בגין

 אותעסק
 בעל עם

   שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מðיות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ 

    
זכויות  
שאיðן  
מקðות 
    שליטה

  
  
  
  

  סה"כ הון 
  מבוקר בלתי      
  דולר  אלפי      
                                 

  330,552    52,843   277,709    ) 37,859(    ) 9,392(    3,681    8,004    3,318   309,957      2022, ביולי 1יתרה ליום  
                                       

  ð      -   -    -    -    -    6,326    6,326    2,729    9,055קי  רווח
  6,024    -    ,0246    -    6,024    -    -    -    -      אחר  כולל רווח

                                        

  15,079    2,729    12,350    6,326    6,024    -    -    -    -      כולל רווח"כ סה
                                        

  ð ,        -      -    -    657    -    -    657    -    657טומðיות מבוסס תשלום
                                        

  346,288    55,572    290,716    ) 31,533(    ) 3,368(    4,338    8,004    3,318    309,957      2022, בספטמבר 30יתרה ליום  
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  דוחות מאוחדים על השיðויים בהון השותפות  
  
  

  מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות     

    
  הון 

  השותפות 

  הון קרן
  בגין

 עסקאות
 בעל עם

  שליטה

  הון קרן
  בגין

 תשלום
  מבוסס
 מðיות

 
  הון קרן

  בגין
 עסקאות

 גידור

 

   יתרת
  הפסד

  
 סה"כ 

  
זכויות  
שאיðן  
מקðות 
  שליטה

  

  סה"כ 
  הון 

  מבוקר בלתי    
  דולר  אלפי    
                         

  93,613    -   93,613    ) 72,855(    ) 5,241(    2,626    8,004   161,079   1202, יוליב 1יתרה ליום  
                                 

  ð    -   -    -    -    4,899    4,899    765  5,664קי  רווח
  402  -    402    -    402    -    -    -    אחר  כולל רווח

                                  
  6,066  765    5,301    4,899    402    -    -    -    כולל רווח"כ סה
                                  

  148,278    -    148,278    -    -    -    -    148,278    הðפקת הון לציבור, ðטו
  29,330    29,330    -    -    -    -    -    -    לבעלי זכויות שאיðן מקðות שליטה מðיות בכורה הðפקת 
  236  -    236    -    -    236    -    -    מðיות מבוסס תשלום

                                
  277,523  30,095    247,428    ) 67,956(    ) 4,839(    2,862    8,004    309,357    1202, בספטמבר 30יתרה ליום  
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  דוחות מאוחדים על השיðויים בהון השותפות  
  
  

        מיוחס לבעלי יחידות השתתפות של השותפות     

  

  

  הון 
  השותפות 

 כתבי 
  אופציה
ורכיב 
  המרה

  בגין  הון קרן
  עם אותעסק
  שליטה בעל

  בגין  הון קרן
 תשלום
  מבוסס
 מðיות

  הון קרן  
  בגין

עסקאות 
 גידור

  

   יתרת
 הפסד

 

 סה"כ 

זכויות   
שאיðן  
מקðות 
  שליטה

  
 סה"כ הון 

  מבוקר    
  אלפי דולר     
                     

 85,445  -  85,445   ) 84,550(   ) 1,458(  2,377  8,004   603   160,469    2021, ביðואר 1יתרה ליום  
                           

  7,155  3,234  3,921   3,921   -   -   -   -   -      רווח ðקי
  ) 3,759(  -  ) 3,759(   -   ) 3,759(   -   -   -   -    הפסד כולל אחר 

                         
  3,396  3,234  162   3,921   ) 3,759(   -   -   -   -    סה"כ רווח (הפסד) כולל

                         
 639  -  639   -   -  639   -   -   -    מðיות מבוסס תשלום

הðפקת יחידות השתתפות ממימוש יחידות  
RSU  

  
579   -   -   )579 (   -   -   -   -   -  

 148,278  -  148,278   -   -   -   -  -  148,278    הðפקת הון לציבור
הðפקת מðיות בכורה לבעלי זכויות שאיðן  

  מקðות שליטה 
  

-   -   -   -   -   -   -   44,238   44,238  
תקבולים בגין אופציית המרה בהðפקת  

  אגרות חוב ðיתðות להמרה
  

-   3,318   -   -   -   -   3,318   -   3,318  
  7  -  7   -   -   -   -   ) 1(  8    מימוש אופציות סחירות

 -  -  -     -   -   -   -   ) 602(  602    אופציות סחירותפקיעת 
                      

 285,321  47,472  237,849   ) 80,629(   ) 5,217(  2,437  8,004   3,318   309,936   2021, בדצמבר 31יתרה ליום  
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    על תזרימי המזומðים מאוחדים  דוחות  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    ספטמבר ב 30ביום 

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
  מבוקר     בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  

                    תזרימי מזומðים מפעילות שוטפת
                    

  ð   ,19675  17,359  9,055  5,664    7,155קי  רווח
               

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומðים  
               מפעילות שוטפת: 

                
                התאמות לסעיפי רווח והפסד: 

                
  11,760    2,674 83,79  8,223 11,884    , פחת והפחתות אזילה

  639    236  765  485  1,922    תשלום מבוסס מðיות
  ) 1,313(    ) 197(  -  ) 1,313(  -    פיððסיים ðכסים ךער ירידתביטול 

  ) 3,319(    ) 3,319(  -  ) 3,319(  -    רווח ממימוש זכויות בðכסי ðפט וגז
  7,081    2,342  2,147  5,729 9,776    מסים ðדחים 

  ð    )112,90 (  8,815  72,00  4,634    23,472טו , מימון(הכðסות)  הוצאות
  ð    5392,  308  752  96    684טו, מזומðים יתרות על שער הפרשי

                
    76013,  18,928  1369,  6,466    39,004  

                שיðויים בסעיפי ðכסים והתחייבויות: 
                

  ) 1,533(    ) 81,51(  13,56  ) 53,28(  ) 2,182(    בלקוחות (עלייה)  ירידה
  ) 16(    ) 496(  135  142  171    (עלייה) בחייבים ויתרות חובה ירידה
  53,01    637  682  ,8003  ) 2,860(    מזומðים  תזרימי גידור
  ) 827,3(    ) 2,239(  ) 1,131(  20  5,690    בספקים, זכאים ויתרות זכות (ירידה) עלייה

                
    819  677  2473, )6163, (    )2,361 (  
                

  12,717    216,3  ,7901  ,70412  1,141    ריבית שהתקבלה 
                

  ) 26,628(    ) 6,176(  ) ,4843(  ) 18,063(  ) ,18414(    ריבית ששולמה
                

  29,887    8,659  5819,2  31,605  858,04    שוטפת מפעילות שðבעומזומðים ðטו 
                

                פעילות השקעה מתזרימי מזומðים 
                

  ) ,772122(    ) 38,079(  ) ,25171(  ) 63,104(  ) ,971222(    וגז  ðפטהשקעה בðכסי 
  6,304    6,304  -  6,304  -    תמורה ממימוש זכויות בðכסי ðפט וגז 

  161,058    161,058  -  161,058  -    פירעון הלוואות שðיתðו 
  ) 404,775(    ) 290,294(  67,774  ) 290,294(  202,076    תðועות בסכומים מוגבלים

  ) 4,223(    2,777  4,014  2,777  ) 111(    בפקדוðות  )השקעהפירעון ( 
  ) 51(    -    ) 23(  -   ) 51(    קבוע  רכוש רכישת

                
ששימשו  שðבעו מפעילות (מזומðים ðטו 

  ) 364,423(    ) 158,234( 514  ) 183,259( ) 21,057(    השקעה   )לפעילות
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  דוחות מאוחדים על תזרימי המזומðים  
  
  

  
  חודשים שהסתיימו  9-ל

  ספטמבר ב 30ביום 

  
חודשים שהסתיימו   3-ל

    ספטמבר ב 30ביום 

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
  מבוקר     בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  

                    מזומðים מפעילות מימוןתזרימי 
                     

  ותומוסד יםבðקאי יםמתאגיד ותהלווא קבלת
  69,688   60,086  -  69,688  -   יםפיððסי

  ותומוסד יםבðקאי יםמתאגיד ותהלווא  פירעון
  ) 8,887(    -    -  ) 5,562(  ) 5,127(   יםפיððסי

  ) 454(    ) 284(  ) 121(  ) 346(  ) 394(   חכירות בגין התחייבויות  פירעון
  210,841    56,117  -  56,117  23,583    חוב אגרות הðפקת

  ) 823,32(    ) 527,92(  ) 3,250(  ) 527,92(  ) 10,230(    עלויות גיוס הלוואות ואגרות חוב
  ) 161,058(    ) 161,058(  -  ) 161,058(  -    חוב  אגרות פירעון
  151,528    151,528  -  151,528  -    לציבור הון הðפקת
  7    -    -  7  -    השתתפות ליחידות אופציות מימוש
  ) 3,250(    ) 3,250(  -  ) 3,250(  -    הון  גיוס עלויות

לבעלי זכויות שאיðן   מðיות בכורההðפקת 
  44,238    29,330  -  29,330  -    מקðות שליטה 

                
(ששימשו   מזומðים ðטו שðבעו מפעילות

  269,830    102,942  ) 3,371(  106,927  7,832    מימון  לפעילות)
                

השפעת השיðויים בשערי חליפין על יתרות  
  ) 684(    ) 96(  ) 752(  ) 308(  ) 2,395(    מזומðים המוחזקות במטבע חוץ

                
  ) 65,390(      )46,729(  15,649  ) 45,035(  42,428    עלייה (ירידה) במזומðים ושווי מזומðים

                
יתרת מזומðים ושווי מזומðים לתחילת  

  104,014    105,708  65,403  104,014  38,624    התקופה 
                

  38,624    58,979  81,052  58,979  81,052    יתרת מזומðים ושווי מזומðים לסוף התקופה 
                

                במזומןפעילויות מהותיות שלא 
                

  ויתרות זכאים כðגד וגז ðפט בðכסי השקעה
  3,897    5,175 2,956  5,175  ,9562    זכות

                
  3,823    2,531 1,127  2,531  1,127    כðגד זכאים ויתרות זכות  ðדחותעלויות 

                
  1,214    1,220  -  1,220  -    תמורה ðדחית ממימוש זכויות בðכסי ðפט וגז
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  כללי   - : 1באור 

 
  תשעה של    ותולתקופ   2022,  בספטמבר  30דוחות כספיים אלה ðערכו במתכוðת מתומצתת ליום    . א

"דוחות כספיים ביðיים מאוחדים"). יש לעיין    -  באותו תאריך (להלן  ו שלושה חודשים שהסתיימ ו
ולשðה    2021בדצמבר,    31בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השðתיים של השותפות ליום  

(להלן אליהם  ðלוו  אשר  ולבאורים  תאריך  באותו  השðתיים    -  שהסתיימה  הכספיים  "הדוחות 
  המאוחדים"). 

  
ות") ðוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת "השותפ  -  שותפות מוגבלת (להלן,  ðאוויטס פטרוליום  .ב

  2015ספטמבר,    8, וכפי שתוקן מעת לעת. השותפות ðרשמה ביום  2015באוגוסט,    30שðחתם ביום  
. מטרת השותפות היðה לעסוק בתחום החיפושים, הפיתוח  1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה

 וההפקה של ðפט וגז. 
  

השðתיים המאוחדים בדבר ðגיף הקורוðה והשלכותיו  ד' לדוחות הכספיים 1  בבאורלאמור  בהמשך  .ג
השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות    היתה הכלכליות, בתקופת הדוח למשבר הקורוðה לא  

 של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.
  
  

  עיקרי המדיðיות החשבוðאית  - : 2באור 
  

 מתכוðת העריכה של הדוחות הכספיים ביðיים   . א
  

ביðלאומי  הדוחות הכספיים   דיווח כספי לתקופות    34ביðיים ערוכים בהתאם לתקן חשבוðאות 
תקופתיים   (דוחות  ערך  ðיירות  תקðות  של  ד'  פרק  לפי  הגילוי  להוראות  בהתאם  וכן  ביðיים, 

 . 1970-ומיידיים), התש"ל
  

שיושמה   לזאת  עקבית  ביðיים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבוðאית  המדיðיות 
  ות הכספיים השðתיים המאוחדים.בעריכת הדוח

  
 תיקוðים לתקðי חשבוðאות קיימים יישום לראשוðה של  .ב

  
 , רכוש קבוע IAS 16  - תיקון ל     . 1

  
התיקון אוסר על הפחתת "התיקון").    - (להלן    IAS 16- ל  תיקון   IASB- , פרסם ה 2020במאי  

בזמן   שיוצרו  פריטים  ממכירת  שהתקבלה  הקבוע    שהישותתמורה  הרכוש  את  מכיðה 
זאת,   ואת העלויות   הישות לשימושו המיועד מעלותו. חלף  תכיר את תמורת המכירה 

  הפסד.או הðלוות ברווח 
  

    . 2022ליðואר    1שם לתקופות דיווח שðתיות המתחילות ביום  ו י מ התיקון  
    
  . לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים ביðיים של השותפות לעיל    ון לתיק 
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  (המשך)  עיקרי המדיðיות החשבוðאית  - : 2באור 

  

   (המשך) תיקוðים לתקðי חשבוðאות קיימים יישום לראשוðה של  .ב
  

  , הפרשות, התחייבויות תלויות וðכסים תלויים  37IAS  - ל   תיקון     . 2
  

ה   , 2020  במאי    לכלול בעת    הישות על  ש עלויות  בדבר    IAS 37- ל  תיקון   IASB- פרסם 
  . "התיקון") -(להלן    הערכה האם חוזה הוא חוזה מכביד   

  
יש    לתיקון,  זו   בהתאם  בבחיðה  כאשר    לכלול  לחוזה,  במישרין  המתייחסות  עלויות 
הן עלויות תוספתיות (כגון חומרי גלם    עלויות המתייחסות במישרין לחוזה כוללות   
החוזה    למילוי   במישרין ישירות) והן הקצאת עלויות אחרות הקשורות  ושעות עבודה    
  (כגון הפחתת רכוש קבוע וציוד המשמשים למילוי החוזה).   

  
התיקון חל  .  2022ליðואר    1לתקופות דיווח שðתיות המתחילות ביום    יושם   התיקון   
בעת יישום  .  2022ביðואר    1על חוזים אשר כל ההתחייבויות בגיðם טרם מולאו ליום    
את יתרת הפתיחה של   להתאיםציג מחדש מספרי השוואה, אלא  לא ðדרש לההתיקון,    
  .העודפים במועד היישום לראשוðה, בגובה ההשפעה המצטברת של התיקון  

  
  ספיים ביðיים של השותפות. לא הייתה השפעה על הדוחות הכ לעיל  האמור    לתיקון   

  
 

  2020-2018פרויקט השיפורים בתקיðה הביðלאומית לשðים      . 3
  

מחזור תיקוðים מסוימים במסגרת פרויקט השיפורים    IASB  - פרסם ה  2020בחודש מאי    
  .IFRS 9 -התיקון העיקרי מתייחס ל, כאשר  2018-2020  

  
לכלול כאשר היא מבצעת את מבחן    הישות על  מבהיר אילו עמלות    IFRS 9  - ל  התיקון  
תðאים של מכשיר בחיðה האם    לצורך  ,IFRS 9-ב  3.3.6סעיף ב.התאם לב  "האחוזים  10"  
    .ממכשיר החוב המקורי שוðים באופן מהותי חוב שתוקן או הוחלף   

  
ל בתזרימי בהתאם לתיקון, בקביעת עמלות ששולמו בðיכוי עמלות שהתקבלו, לווה כול  
בין  עמלות  רק  המזומðים     התקבלו  או  עמלות מלווה,  הלבין    הלווהששולמו  לרבות 
  לטובת האחר. או המלווה  ששולמו או התקבלו על ידי הלווה   

  
 מיושם התיקון  .  2022ביðואר    1התיקון יושם לתקופות דיווח שðתיות המתחילות ביום    
 מיושםהחל מהשðה בה התיקון לתקן    פוהוחלשאו    ðו שתוק  התחייבויות פיððסיות לגבי    
  . 2022ביðואר  1, קרי החל מיום  לראשוðה  

  
של  לעיל  האמור    לתיקון  ביðיים  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  הייתה  לא 

  השותפות. 
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  השקעות בðכסי ðפט וגז     - : 3באור 

  
 הרכב  . א

  
  בדצמבר 31     בספטמבר  30      
      2022    2021    2021  
  מבוקר    בלתי מבוקר      
  אלפי דולר       
                

               ðכסי ðפט וגז 
 41,927   40,311   50,067       בקסקיןפרויקט 
  111,484    65,174   315,437      שððדואה  פרויקט

  -    -    ,Sea-Lion      31011פרויקט 
  836    836   964      יוקטן  פרויקט

 78,735    72,158   80,263       דðבריפרויקט 
 17,283    17,723   16,530      'ס ðצפרויקט 

               
      364474,    196,202    250,265 
                

 ð     1,599   1,325   974כסי חיפוש והערכה
               
      63475,9    197,527    251,239 

  
  

  פרויקט בקסקין   .ב
 

במאגר.החל    2021בספטמבר,    19ביום   .1 שלישי  פיתוח  בהצלחה    קידוח  הסתיים  הקידוח 
  . 2022בתחילת חודש פברואר 

  
בהתאם להערכות המפעילה ומðיתוח ראשוðי של הðתוðים שðאספו בקידוח, עולה כי עובי  

, חלקה של השותפות בעלות הðפט תואם את ההערכות טרום הקידוח  שכבות המאגר ðושאות 
הסתיימו  קה של הקידוח  עבודות ההשלמה להפ,  . כמו כןמיליון דולר  8-הקידוח הסתכם בכ

  .כמתוכðן באותו מועד ממðו החלהההפקה ו  2022בחודש ספטמבר 
  
אישר דירקטוריון השותף הכללי לבצע קידוח פיתוח רביעי במאגר    2022  ,באוגוסט  16  ביום .2

- בכ  מוערך)  100%(  הפיתוח  תקציב"הקידוח" ו"ðכס הðפט", בהתאמה).    - בקסקין צפון (להלן  
 ).דולר  מיליון 7.5- כ הוא)  7.5%(  הקידוח  בתקציב השותפות   של(חלקה   דולר ן ומילי 100

 
דבר אישור דירקטוריון  לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים ב   1ד'7בהמשך לאמור בבאור   .3

לאחר תאריך   ,השותף הכללי בשותפות לבצע קידוח הערכה ואימות בðכס הðפט בקסקין דרום
הכספי, המצב  על  מפעילת   ,2022באוקטובר,    19ביום    הדוח  ידי  על  השותפות  עודכðה 

  על הגעת אוðיית הקידוח   )"המפעילה"  -  להלן(  LLC Offshore Exploration LLOG   הפרויקט
Neptune West  קודת הקידוח ועל תחילת פעולות הקידוחðועד לאמת את הערכות .  לð הקידוח

המפעילה והשותפים בðכס הðפט לגבי היקף המאגר וטיבו. הקידוח מתכוðן, כקידוח שðיתן  
 .גובש לðכס הðפטיהיה להשלים להפקה, וזאת במסגרת תוכðית הפיתוח שת 

  
  

  דðברי פרויקט  .ג
 

אישר דירקטוריון השותף הכללי לבצע בהתאם להמלצת המפעילה דðברי,    2022  ,בחודש אוגוסט
היבשתי   "הקידוחים" ו"השדה",    -   (להלן  Websterארבעה קידוחי פיתוח אופקיים בשדה הðפט 

( בהתאמה).   של השותפות בתקציב  ן דולר  ו מילי  20.5-) מוערך בכ100%תקציב הפיתוח  (חלקה 
 מיליון דולר).   10.2-) הוא כ49.8%הקידוח ( 
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  (המשך)  השקעות בðכסי ðפט וגז    - : 3באור 

  

 Lion-Sea לרכישת תגליות ðפט באיי פוקלðד ולפיתוח פרויקט השלמת עסקה  .ד
  

ה' לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים בדבר התקשרות השותפות  12בהמשך לאמור בבאור  
במספר תגליות ðפט ימיות באיי פוקלðד, שהעיקרית  מהזכויות    65%בהסכם הבðות לרכישת  
"הפרויקט" או "ðכס הðפט") על ידי השותפות    -   (להלן יחד  Sea Lionבהן היðה תגלית הðפט  

וביום    הסכמי העסקה המחייביםðחתמו    2022באפריל,    15יקט, ביום  כמפעילת הפרו ולמיðויה
  : מפורטים להלן העיקרייםהעסקה    ðאיתהעסקה. הושלמה  2022, בספטמבר 22

  
מðיות         רכישת    -   (להלן   Navitas Petroleum Development and Production Ltd  הסכם 
    "NPDP(" בשמה הקודם) Exploration and Production LimitedPremier Oil  ( 

   בין השותפות Navitas Petroleum Limitedהסכם  , חברה בת אðגלית בבעלות מלאה של 
לבין    -  (להלן אðגליה")  "המוכרת")   -  (להלן  ð"Premier Oil Holdings Limitedאוויטס 

על ידי ðאוויטס אðגליה.    NPDP, לרכישת כל מðיות  NPDPבמלוא הון המðיות של    שהחזיקה 
  ) למפעילת הפרויקט.  ðNPDPאוויטס אðגליה (באמצעות  הפכה, השלמת העסקהעם 

   עליה שלðס בðעוד קובע ההסכם, כי השותפות תכHarbour Energy plc  להלן)  -  "HBR ("
), אשר הוקם  Temporary Dock Facility) של תשתית מזח זמðי (NPDPבבעלות (באמצעות  

"המזח הזמðי"), לרבות בחבויות    -  פעולות הקידוח שבוצעו בðכס הðפט בעבר (להלןבמסגרת  
הקשורות לתחזוקתו ולפירוקו בעתיד. המזח הזמðי עשוי לשמש בפיתוח הפרויקט וðאוויטס 

 .להבטחת ההתחייבויות הð"ל חברהלטובת ממשלת איי פוקלðד ערבות  העמידהאðגליה 

   יותðהמ רכישת  הסכם  מתðאי  אðגליה    לה קיבכחלק  מהמוכרת   6-כðאוויטס  דולר  מיליון 
 במועד השלמת העסקה.  

   ,רכשתðלחברה הNPDPפט בסך כולל של כðכס הðמיליון    700- , השקעות עבר לצורכי מס ב
בדוחות הכספיים דולר, אשר ðיתðות לðיצול בעתיד כðגד הכðסה חייבת במס מðכס הðפט.  

 לא ðזקפו ðכסי מס ðדחים בגין הפסדים אלו. 

 וה התחייבויות    HBR-שותפות  קיום  להבטחת  חברה  ערבות  השðייה  כלפי  אחת  העמידו 
 .NPDPהצדדים הקשורים להם בהסכם רכישת מðיות 

 ") FOA"  - (להלן  Farm Out -הסכם ה        

 הסכם בין חברות בבעלותה של Rockhopper Exploration plc להלן)  -  "RKH אוויטסðל ("
במועד   NPDP-ל  RKHאðגליה להעברת חלקים בזכויות ברישיוðות ðכס הðפט אשר בבעלות  

 NPDPממðיות    100%-ב   מחזיקההשלמת העסקה, כך שמיד לאחר השלמת העסקה, ðאוויטס  
 כמפעילת הפרויקט. מוðתהו בðכס הðפטמהזכויות  65%- ב מחזיקהאשר 

 עוד קובע ההסכם, כי במידה ש-NPDP    תגיע להחלטת השקעה סופית (לאFID לפיתוח עד (
(עם אפשרות להארכה של עד    5חלוף   חודשים ðוספים   18שðים ממועד השלמת העסקה 

בהסכם),   שðקבעו  תðאים  בהתקיימות  זכויות    RKHבתלות  את  לקבל  זכאית  תהא 
ðאוויטס של  לה    אðגליה ההשתתפות  שהעמידה  ההלוואות  שמלוא  ובתðאי  בפרויקט 

 אותו מועד תפרעðה. השותפות עד 

   חתםבמועד השלמת העסקהð  פט הסכם תפעול משותףðכס הð ותðבין המחזיקים ברישיו 
 "). JOA(" לגבי כל רשיון

  ו התחייבויות    RKH-השותפות  קיום  להבטחת  ערבות חברה  השðייה  כלפיי  העמידו אחת 
  . (כהגדרת המוðח להלן) ובהסכם ההלוואות FOA-הצדדים הקשורים להם בהסכם ה
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  (המשך)  השקעות בðכסי ðפט וגז    - : 3באור 

  
  (המשך)  Lion-Sea לרכישת תגליות ðפט באיי פוקלðד ולפיתוח פרויקט השלמת עסקה  .ד  

      

  הסכם מתן ההלוואות          

   אוויטסð אי העסקה, התחייבהðגליה  כחלק מתðכי במסגרת מימון פיתוח שלב א' של תגלית א
Sea-Lion  תעמיד ,NPDP  (או השותפות או חברה אחרת בבעלות השותפות) הלוואות ל -

RKH    דרך חברות בת דרכה מחזיקה)RKH  איהן העיקרייםðאשר ת ,(ותðהסכם    ברישיו")
  קמן: ל, כדההלוואות")

בעבור חלקה    8%ית של  הלוואה דולרית אשר תישא ריבית שðת  -   "FIDהלוואת "טרום   .1
מרגע השלמת העסקה ועד לקבלת   Sea-Lionבכל ההוצאות שלב א' של תגלית    RKHשל  

 "). FID"  -   הלן עיל ול(ל  Sea-Lion) לפיתוח שלב א' של תגלית  FIDהחלטת השקעה סופית (

בהון    RKHמחלקה של    2/3הלוואה דולרית ללא ריבית בגובה    -  "FIDט  הלוואת "פוס .2
ועד המוקדם מבין: (א)  FID-החל ממועד ה  Sea-Lionהðדרש לפיתוח שלב א' של תגלית  

-Seaחודשים ממועד תחילת ההפקה (כהגדרתה בהסכם); (ב) השלמת פיתוח תגלית    12
Lion כפי שתוגדר בהסכמי המימון העתידיים; (ג) ביטול ההסכם . 

  ההצבעה של    זכויותRKH    ביחס לפעולות ביחס לשלב א' של פיתוח תגליתSea-Lion   יומחו
, עד להחזר מלוא ההלוואה  FIDלאחר    2/3, ובשיעור של FIDעד  אðגליה  במלואן לðאוויטס  

 או ביטול הסכם ההלוואה, למעט בðושאים ספציפיים שהוחרגו.

 ה מðמהתזרים החופשי של    85%- שתי ההלוואות תוחזרRKH   משלב א' של פיתוח תגלית
Sea-Lion  ,כמו כן .RKH    כסð ן משרתות את פיתוחðתוגבל ביכולתה לגייס הון למטרות שאי

 הðפט ו/או שפוגעות ביכולתה הפיððסית.

 :ות בקשר עם ההלוואותðבטחו 

ט הרלווðטי לאחר שעבוד לטובת בðכס הðפ  RKHשעבוד שðי על זכויות    -   FIDלפðי   .1
 ממשלת איי פוקלðד.

לאחר   Sea-Lionבשלב א' של פיתוח תגלית    RKHשעבוד שðי על זכויות    -  FIDלאחר   .2
 . שיועמד לטובת המממðיםשעבוד 

מפיתוח   RKHעל תזרים המזומðים החופשי של    אðגליה  שעבוד ראשון לטובת ðאוויטס .3
  .Sea-Lion תגליתשלב א' של 

  

 . 2024מהשלמת העסקה הוארכה תקופת הרשיוðות בשðתיים ðוספות עד ðובמבר כחלק 

  
התחייבות  ו  מיליון דולר  9-בסך של כוגז  ðכס ðפט  בת העסקה  השותפות בגין השלמבשלב זה, הכירה  

   המזח הזמðי כאמור לעיל.  מחויבות לסילוק עבורדולר  יליון מ 15-כ בסך של

    
  פרויקט שððדואה   .ה
  

החלטת השקעה  קבלת    דברלדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים ב  2ד'7בהמשך לאמור בבאור  
  2022באוקטובר,    24ביום  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  ðכס הðפט שððדואה,  סופית לפיתוח  

ביום  והשותף הכללי את ביצועם של ארבעת קידוחי הפיתוח וההפקה בðכס הðפט  אישר דירקטוריון  
שððדואה  2022בðובמבר,    1 בפרויקט  המפעילה  ידי  על  השותפות   & BOE Explorationעודכðה 

Production LLC  הקידוח הגעת אוðיית  מארבעת  Transocean Atlas על  הקידוח הראשון  לאתר 
  .שולב של ארבעת הקידוחיםחילת הביצוע המהקידוחים, ועל ת

והאחסון הצפה בðוסף,       ההפקה  עבודות ההקמה של מערכת  שððדואה  )  (FPS  החלו  פרויקט  של 
  .בדרום קוריאה Hyundai במספðת
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  אגרות חוב     - : 4באור 

  
הðפיקה השותפות בהקצאה פרטית אגרות חוב סדרה ב' בדרך של הרחבת סדרה   2022ביוðי,    27ביום    

ש"ח ע.ð אגרות חוב    1ש"ח לכל    1.017ש"ח ע.ð אגרות חוב (סדרה ב') במחיר של    80,000,000בסך של  
כמו אלפי דולר), הוצאות ההðפקה הסת  23,951- אלפי ש"ח (כ  81,360(סדרה ב') ובתמורה כוללת של  

. לפרטים ðוספים  6.25%-אלף דולר. שיעור הריבית האפקטיבית בהרחבה  האמורה היðו כ  138-בסך של כ
  ) לדוחות הכספיים המאוחדים השðתיים של השותפות.  1( 11בקשר לאגרות חוב סדרה ב' ראה באור 

 
  

  עסקאות תשלום מבוסס מðיות    - : 5באור 
  

יחידות    393,000אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות העðקה של  ,  2022,  ביðואר  30ביום    )  1  .א
RSU    ,קו הוערךðיים שהועðושא משרה ולמספר עובדים בשותפות. השווי ההוגן של המכשירים ההוðל

  מיליון דולר. 1.9 -למועד העðקתם, בכ
  RSUיחידות    306,385אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות העðקה של    2022במרס,    17ביום      

השותפות,   של  המלאה  בבעלותה  בת  ובחברות  בשותפות  ולעובדים  בשותפות,  משרה  לðושאות 
  - שאיðם ðושאי משרה. השווי ההוגן של המכשירים ההוðיים שהועðקו הוערך, למועד העðקתם, בכ

  מיליון דולר.  1.6
  

על המצב הכספי,2 הדוח  העðקה של    ) לאחר תאריך  דירקטוריון השותף הכללי של השותפות  אישר 
 בשותפות.  לעובדים RSUיחידות  135,000

  
  שהוקצו למðכ"ל. RSUדות יבקשר עם יח א'6ראה באור    )3

  
  

הועðקו בהתאם לתכðית התגמול ההוðי שאימץ דירקטוריון השותף הכללי כמפורט    RSU  -יחידות ה
  ) לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים. 2(14בבאור 

  
 :) לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים2( 14בהמשך לאמור בבאור   .ב

הדוח    )1 לאחר   49,304  -ל  RSUיחידות    49,304הבשילו  בתקופת  השותפות  יחידות השתתפות של 
  מידת הðיצעים בתðאי ההבשלה שðקבעו בתכðית.ע

 
  . RSUיחידות  119,283פקעו בתקופת הדוח   )2
 
יחידות השתתפות    40,837  -ל  RSUיחידות    40,837הבשילו  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,    )  3

  .RSUיחידות   39,000ופקעו  של השותפות
   

 
  צדדים קשורים ובעלי שליטהעסקאות ויתרות עם בעלי עðיין,     - : 6באור 

 
 מיðוי מðכ"ל   א.   

  
ד' לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים בדבר סיום העסקתו של  18בהמשך לאמור בבאור  

אישר דירקטוריון השותף הכללי ביום  אחד מבעלי המðיות בשותף הכללי כמðכ"ל השותף הכללי,  
  1וזאת החל מיום  ,  תף הכלליקורðהאוזר כמðכ"ל השועמית  את מיðויו של מר    2021בדצמבר    16

, כיהן מר קורðהאוזר כסמðכ"ל כספים 2016ביולי    10עובר למועד זה, החל מיום    . 2022ביðואר  
  .  בשותף הכללי, וכדירקטור וðושא משרה בחברות בðות של השותפות

  
אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות את תðאי כהוðתו    2022במרס,    9ביום  

קורðהאוזר  של    והעסקתו  דירקטוריון השותף הכללי)מר  ידי  יחולו    (בהמשך למיðויו על  אשר 
  . רטרואקטיבית מיום כðיסתו לתפקיד

  
  שכר והיקף משרה   

  
אלפי ש"ח ברוטו, בגין היקף משרה   92מר קורðהאוזר יהא זכאי למשכורת חודשית בסך של  

). מר קורðהאוזר לא יהיה זכאי לגמול ðוסף מהשותפות ו/או מחברות הבðות שלה  100%מלאה (
  על תפקידו כדירקטור.   
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  (המשך)  עסקאות ויתרות עם בעלי עðיין, צדדים קשורים ובעלי שליטה    - : 6באור 

  
  (המשך) מיðוי מðכ"ל  א.   

  
  הטבות ותðאים ðלווים   

  
מר קורðהאוזר יהיה זכאי להפרשות סוציאליות בהתאם לחוק ותðאים ðלווים מקובלים בקרב  
לקרן   הפרשות  מðהלים;  לביטוח  ו/או  פðסיה  לקרן  הפרשות  זה:  ובכלל  במשק,  מðהלים 

(כולל   רכב  עבודה;  כושר  אובדן  ביטוח  חשבון  השתלמות;  על  ואחזקתו  בגיðו  המס  גילום 
השותפות); ðשיאה בהוצאות תקשורת (טלפון סלולארי, איðטרðט, עיתוðים וכיוצ"ב); השתתפות 
וביטוח לðושאי   ימי מחלה; פטור שיפוי  בהשתלמות מקצועית; חופשה שðתית; דמי הבראה; 

  .משרה וכיוצ"ב
  

  תגמול הוðי
  

, המקðות כל אחת זכות  RSUיחידות    362,000היðו    רסך ðיירות הערך אשר יוקצו למר קורðהאוז
יחידות    362,000לקבלת יחידת השתתפות אחת של השותפות ובסך הכל מקðות זכות לקבלת  

- מההון המוðפק של השותפות ומזכויות ההצבעה (כ  0.39%- השתתפות של השותפות המהוות כ
זה   0.36% (להלן בסעיף  ה  -בדילול מלא).  "ðייRSU-"יחידות  והכל  " או  רות הערך המוצעים"), 

  כמפורט להלן. 
  

תבשלðה בשלוש מðות במועד בו התקיימו שðי תðאים מצטברים: (א) העסקה    RSU-יחידות ה
  - רצופה של הðיצע על ידי השותפות ו/או תאגיד קשור לתקופה ממועד תחילת הכהוðה (להלן

ש"ח, מðה   21.18  -ראשוðה: מðה  (ב) עמידה ביעד מחיר יחידת ההשתתפות  -"תקופת העסקה"); ו 
עמידה בפרמטר תðאי שוק תיבחן רק לאחר עמידה   ש"ח.  24.71  -ש"ח ומðה שלישית  22.95  - שðייה

כל מðה  למועד שðקבע לגבי  עד  כאמור  העסקה. אם לא התקיימו התðאים  בפרמטר תקופת 
 באותה מðה ללא תמורה. RSU-תפקעðה יחידות ה

 
הדירקטוריון ðאמד באמצעות סימולציית מוðטה קרלו.    במועד אישור  RSU  -השווי ההוגן של ה  

ליום   המחיר  לחישוב  ששימש  ההשתתפות  יחידת  ש"ח.    17.65היה    2022ביðואר,    24מחיר 
  : 0% -. תשואת דיבידðד 1.21% - 0.2% - . טווח ריבית חסרת סיכון60.8% -תðודתיות שðתית

  "ח. שRSU -  15.28 שווי כלכלי של כל  - מðה ראשוðה  .1    
  ש"ח.   RSU  - 15.20 שווי כלכלי של כל -  מðה שðייה  .2    
  ש"ח.  RSU - 15.18 שווי כלכלי של כל -  מðה שלישית  .3    

  
  
  בוðוס למר חðן וולף אישור   ב.

  
העðקת בוðוס    ההשתתפות  אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות   2022,  איבמ  15ביום    

כ  בסך הכללי,    400- של  וולף, מבעלי השותף  דולר, למר חðן  בהתאם להוראות מדיðיות אלפי 
 .התגמול
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  (המשך)  עסקאות ויתרות עם בעלי עðיין, צדדים קשורים ובעלי שליטה    - : 6באור 

  
  

 אישור תðאי כהוðה והעסקה של ðושאי המשרה מטעם השותף הכללי של השותפות  .ג
  

דמי ðיהול להם זכאי   דברלדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים ב  2ד'7בהמשך לאמור בבאור  
אישרה האסיפה    2022בðובמבר,    14ביום  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  השותף הכללי,  

כי חלף תשלום דמי הðיהול לשותף הכללי, אשר שולמו במסגרת הסכם  הכללית של השותפות,  
תתקשר השותפות באופן ישיר עם ðושאי המשרה    ,2022בספטמבר    12הðיהול שהסתיים ביום  

דמי ðיהול שðתיים קבועים  שכר או  מטעם השותף הכללי בהסכם לקבלת שירותי ðיהול בתמורה ל
  , כמפורט להלן: ותגמול הוðי

  
ðושאי המשרה מטעם השותף הכללי יעðיקו לשותפות שירותי ðיהול, שירותי ייעוץ, שירותי פיתוח    

יו"ר   בתפקיד  ויכהðו  השותפות,  של  עסקיה  ðיהול  לשם  הדרושים  אחרים  ושירותים  עסקי, 
תדמור),  דירקטוריון העסקי תפקיד    (גדעון  הפיתוח  בתחום  בכיר  ומðהל  דירקטוריון  יו"ר    סגן 
  . 100%, וזאת בהיקף משרה של משðה למðכ"ל ודירקטור בשותף הכלליובתפקיד 

בספטמבר  12י המשרה מטעם השותף הכללי, תחל ביום תקופת ההתקשרות עם כל אחד מðושא  
  כאמור לעיל.  ותסתיים בחלוף שלוש שðים ממועד אישור האסיפה הכללית  2022

בתמורה להעמדת שירותי הðיהול על ידי ðושאי המשרה מטעם השותף הכללי, תשלם השותפות    
אלפי ש"ח   138של לכל אחד מðושאי המשרה מטעם השותף הכללי שכר או דמי ðיהול בסך כולל 

  . )בתוספת מע"מ(לחודש במוðחי עלות 
  יוקצו לכל אחד מðושאי המשרה מטעם השותף הכללי, ללא תמורה, אופציות לא סחירותבðוסף,    

של   בכמות  אחת)  השתתפות  ליחידת  למימוש  אחת  כל  ליו"ר   1,750,410(הðיתðות  יחידות 
אלפי    2,933  -הדירקטוריון (שווי ההטבה הכלכלית השðתית במועד ההעðקה מסתכמת לסך של כ

יחידות לכל אחד משðי ðושאי המשרה האחרים מטעם השותף הכללי   350,057ש"ח ובכמות של  
אלפי ש"ח לכל אחד    ð-  586תית במועד ההעðקה מסתכמת לסך של כ(שווי ההטבה הכלכלית הש

  מהם).
, כך שבתום  2022בספטמבר  15שðים, החל מיום  4מðות שðתיות על פðי  3-האופציות תבשלðה ב  

שðים    4מהכמות ובתום    35%שðים    3מהכמות, בתום    50%שðתיים ממועד ההעðקה תבשלðה  
  מהכמות.  15%

כל אחד מðושאי המשרה מטעם השותף הכללי לתðאים כלליים ðוספים   ðוסף לדמי הðיהול, זכאי    
וכן   )איðטרðט, עיתוðים וכיוצ"ב, טלפון סלולארי(מקובלים ובכלל זה: ðשיאה בהוצאות תקשורת 

  .)כגון: טיסות, ליðה וכיוצ"ב (כל ההוצאות העסקיות הסבירות שהוציא במסגרת תפקידו 
 

  
  םימכשירים פיððסי  - : 7באור 

  
  הוגן  שווי  .א

  
(מלבד אלו   הðמדדים בעלות מופחתת  להלן היתרות בספרים והשווי ההוגן של מכשירים פיððסיים

  אשר עלותם המופחתת איðה שוðה מהותית משווים ההוגן): 
  
 

  2021בדצמבר,  31    2021, בספטמבר 30    2022, בספטמבר 30    
  *) הוגןשווי     יתרה      *) שווי הוגן    יתרה      *) שווי הוגן    יתרה      
  מבוקר    בלתי מבוקר    
  אלפי דולר   

                פיððסיות   התחייבויות 
                  

   207,621  187,086     203,150  183,238    194,678  190,255 אגרות חוב (סדרה ב') 
                  

    913,107    105,423    -  -    89,481  93,004 אגרות חוב (סדרה ג') 
   49,490**)   44,530    -  -    50,967**)  45,829  אגרות חוב (סדרה ד')  

    
  בהתאם למחיר שוק מצוטט.  *)   
  .(ללא מרכיב ההמרה) משקף את הערך ההתחייבותי  **)     
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  (המשך)  םימכשירים פיððסי  - : 7באור 

 
 

 עסקאות גידור  .ב
 

עסקאות גידור פתוחות מסוג אופציות    Navitas Buckskin  -קיימות ל 2022,  בספטמבר  30ליום    ) 1
  2023,  אוגוסטיðואר עד    ולחודשים  2022  מאוקטובר  WTI), לגידור מחירי ðפט מסוג  Putמכר (

   .דולר לחבית 60אלפי חביות ðפט במחיר חבית מיðימלי של  380של  בהיקף כולל 
    
  אלפי  1,652 -כהיðו  2022, בספטמבר 30השווי ההוגן של הðכס בגין עסקאות הגידור הð"ל ליום   

  דולר. 
  

הכספי המצב  על  הדוח  תאריך  אוקטובר  לאחר  בחודש    Navitas Buckskinהתקשרה    2022, 
בחודש ספטמבר   WTI), לגידור מחירי ðפט מסוג  Put(  מכר  אופציית  מסוג  ðוספת  גידור  בעסקת

  .לחבית דולר 60 של מיðימלי חבית במחיר ðפט חביות אלפי 30של   בהיקף 2023
  
לגידור   NPOהכספיים השðתיים המאוחדים בדבר התחייבות    לדוחות)  2(8בהמשך לאמור בבאור    ) 2

עסקאות גידור    NPO-קיימות ל  2022,  בספטמבר  30מחירי הðפט במסגרת הסכם המימון, ליום  
  אלפי חביות ðפט כמפורט להלן:   406פתוחות בהיקף כולל של 

  
שבין    בתקופה  Collarאלפי חביות ðפט באסטרטגיית    63  שללגידור בהיקף של    עסקאות - 

  45במחיר חבית מיðימלי של    2022ועד לחודש דצמבר לשðת    2022לשðת    ספטמברחודש  
 לחבית.דולר  55דולר ובמחיר מקסימלי של 

 
במחיר  2023בשðת  Collarאלפי חביות ðפט באסטרטגיית  236לגידור בהיקף של   עסקאות - 

 דולר לחבית.  85 -כדולר ובמחיר מקסימלי של  55חבית מיðימלי של 
 

מחצית הראשוðה  ) בPutית מכר (יאלפי חביות ðפט מסוג אופצ  107של    בהיקףגידור  ל  העסק - 
  דולר לחבית. 55מיðימלי של במחיר חבית  2024שðת של 

  
  - היðו כ   2022,  בספטמבר  30"ל ליום  הð  הגידור   עסקאות  בגין  ðטו,  ההתחייבות השווי ההוגן של  

    .אלפי דולר 1,607
  

גידור ðוספת מסוג אופציית מכר  עסקתב NPO, התקשרה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
)Put  פט מסוגð לגידור מחירי ,(WTI    תðפט   52בהיקף של    2024ברבעון השלישי לשð אלפי חביות

  דולר לחבית.   55במחיר חבית מיðימלי של 
  

  
  

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



  
  
  

  
  
  
  
  
  

  (שותפות מוגבלת)   ðאוויטס פטרוליום 

  
  

  המאוחדים   ביðיים מתוך הדוחות הכספיים  ðתוðים כספיים  
  לשותפות   המיוחסים 

  
  2022  , ספטמבר ב   30  ליום 

  
  
  

  באלפי דולר של ארה"ב 
  

  
  

  עמוד  
    

  2  'ד38  תקðה לפירואה החשבון המבקר על מידע כספי ðפרד  שלמיוחד  דוח
    

  4  לשותפות המיוחסים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים ðתוðים
    

  5  לשותפות  המיוחסים הכולל הרווח על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים ðתוðים
    

  6-7  לשותפות המיוחסים המזומðים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך כספיים ðתוðים
    

  ð  8-9וסף מידע
  

    



  
-  2   - 

  
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 
  ,  144שדרות מנחם בגין 

 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com  
  
  

  
  
  

  לכבוד  
  (שותפות מוגבלת)   השותפים של ðאוויטס פטרוליום 

 
 

  ד' לתקðות ðיירות ערך 38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביðיים ðפרד לפי תקðה  
  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

  
  

  מבוא 
  

הðפרד המובא לפי תקðה    סקרðו הביðיים  המידע הכספי  (דוחות תקופתיים  38את  ערך  ðיירות  ד' לתקðות 
  2022בספטמבר,    30), ליום  שותפותה  -שותפות מוגבלת (להלן    -  פטרוליום  ðאוויטסשל    1970- "לומיידיים), התש

היðו באחריות   ושלושה חודשים שהסתיימתשעה ושל    ותולתקופ באותו תאריך. המידע הכספי הביðיים הðפרד 
הכספי הביðיים   הדירקטוריון וההðהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותðו היא להביע מסקðה על המידע

  בהתבסס על סקירתðו. אלה ת ביðיים והðפרד לתקופ
 
  

  הסקירה   היקף 
  

"סקירה של מידע   -של לשכת רואי חשבון בישראל   2410ערכðו את סקירתðו בהתאם לתקן סקירה (ישראל) 
לתקופות ביðיים  כספי לתקופות ביðיים הðערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי  

מורכבת מבירורים, בעיקר עם אðשים האחראים לעðייðים הכספיים והחשבוðאיים, ומיישום ðוהלי סקירה אðליטיים 
ואחרים. סקירה היðה מצומצמת בהיקפה במידה ðיכרת מאשר ביקורת הðערכת בהתאם לתקðי ביקורת מקובלים 

לכל העðייðים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים    בישראל ולפיכך איðה מאפשרת לðו להשיג ביטחון שðיוודע 
  בביקורת. בהתאם לכך, אין אðו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

  
  מסקðה 

  
"ל הð  הðפרד  הביðיים  הכספי  שהמידע  לסבור  לðו  הגורם  דבר  ליבðו  לתשומת  בא  לא,  סקירתðו  על  בהתבסס

), ומיידיים  תקופתיים(דוחות    ערך   ðיירות  לתקðותד'  38  תקðה  להוראות  בהתאם,  המהותיות  הבחיðות  מכל,  ערוך  איðו
  . 1970-"להתש

  
  

  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב, -תל
 רואי חשבון   2022, בðובמבר 23
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  ד' 38  תקðה   לפי   מיוחד  דוח 
  

  ðתוðים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביðיים המאוחדים 
  
  לשותפות המיוחסים  

  
  
  

המאוחדים של הקבוצה    ביðייםלשותפות מתוך הדוחות הכספיים    המיוחסיםלהלן ðתוðים כספיים ומידע כספי ðפרד  
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם   -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן    2022,  ספטמברב  30ליום  

  . 1970-"להתשד' לתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 38 לתקðה
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  

  . הðפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהðתוðים ðפרד בלתי חלק מהווה המצורף הðוסף המידע
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  המצב הכספי המיוחסים לשותפות ðתוðים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על  

  
  
  

  ספטמבר ב 30 ליום 
  ליום  

  בדצמבר 31
   2022  2021   2021  
  מבוקר    מבוקר בלתי    
 דולר  אלפי    

         ðכסים שוטפים
          

 22,618   40,089   42,362   מזומðים ושווי מזומðים 
 10,865    8,002    1,257    פקדוðות לזמן קצר

  4,480    4,008    6,615   חייבים ויתרות חובה 
             
   50,234    52,099    37,963  

             ðכסים לא שוטפים 
              

  578,842    416,918    617,616    עודף ðכסים על התחייבויות בחברות מוחזקות
  ð    185    434    336כסי זכות שימוש 
  13,719    13,220    13,773    סכומים מוגבלים 

  ð    151    144    140טו, קבוע רכוש
             
   631,725    430,716    593,037  
             
   681,959    482,815    631,000  

             התחייבויות שוטפות
              

  7,575    3,692    12,888    זכות   ויתרות זכאים
  794    2,610    4,715    ריבית לשלם בגין אגרות חוב

  331    381    132    ותת בגין חכיריו חלות שוטפת של התחייבו 
             
   17,735    6,683    8,700  

             התחייבויות לא שוטפות 
              

  336,245    180,628    324,374    אגרות חוב 
  48,145    47,973    49,106    הלוואות לזמן ארוך  

  61    103    28    ות ת בגין חכיריוהתחייבו
             
    373,508    228,704    384,451  

             השותפות  הון 
             

  309,936    309,357    309,957   השתתפות  יחידותהון 
  3,318    -    3,318    כתבי אופציה 

  2,437    2,862    4,338    קרן בגין תשלום מבוסס מðיות
  8,004    8,004    8,004   שליטה בעל עם עסקאות  בגין קרן

  ) 5,217(   ) 4,839(    ) 3,368(    קרן בגין גידור תזרימי מזומðים
  ) 80,629(    ) 67,956(    ) 31,533(   הפסד  יתרת

             
   290,716    247,428    237,849  
             
    681,959   482,815    631,000  
  
  
              2022, בðובמבר 23

  הדוחות אישור תאריך
  הכספיים

  תדמור גדעון  
  דירקטוריון "ר יו

  ðפט וגז ðיהול בע"מ פלר
  הכללי  השותף

 עמית קורðהאוזר   
  מðכ"ל 

  ðפט וגז ðיהול בע"מ פלר
  השותף הכללי 

  תמר רוזðברג   
  סמðכ"לית כספים 

  פלר ðפט וגז ðיהול בע"מ
  השותף הכללי 



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  

  . הðפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהðתוðים ðפרד בלתי חלק מהווה המצורף הðוסף המידע
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  ðתוðים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לשותפות 

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

  1,746  675  640  1,890  2,307   הכðסות דמי ðיהול מחברות מוחזקות 
 ) ,5648( ) 1,834( ) 2,058( ) 4,897( ) 7,140(   הוצאות הðהלה וכלליות

        
 ) ,8186( ) 1,159( ) 1,418( ) 3,007( ) 4,833(   תפעולי הפסד

        
 6,520 2,709 8,187 7,286 39,801   הכðסות מימון
 ) ,56721( ) 3,921( ) 5,101( ) 6,860(  ) 12,222(   הוצאות מימון 

 ,79524 7,270 4,658 19,175 26,350   ברות מוחזקות חחלק השותפות ברווחי 
           

  ,9302  4,899 66,32  16,594 49,096    רווח לפðי מסים על ההכðסה
            

  991  - -  - -    מס הטבת 
            

 3,921 4,899 66,32 16,594 49,096   רווח ðקי 
             

           רווח (הפסד) כולל אחר (לאחר השפעת מס): 
              

שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח סכומים 
              או הפסד בהתקיים תðאים ספציפיים: 

              
רווח (הפסד) בגין עסקאות גידור תזרימי  

  ) 8,014(  ) 973(  3,815  ) 7,336(  ) 4,553(    מזומðים
העברה לרווח או הפסד בגין עסקאות גידור  

  4,255  1,375 2,209  3,955  6,402    תזרימי מזומðים
              

  ) 3,759(  402  6,024  ) 3,381(  1,849    סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר
              

  162  5,301  12,350  13,213  50,945    כולל רווח
              
              
  
  
  
  

    



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  

  . הðפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהðתוðים ðפרד בלתי חלק מהווה המצורף הðוסף המידע
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  ðתוðים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומðים המיוחסים לשותפות 

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

             תזרימי מזומðים מפעילות שוטפת
        

 921,3 4,899 66,32 16,594 49,096   רווח ðקי 
        

תזרימי מזומðים   להצגתהתאמות הדרושות 
        : מפעילות שוטפת

         
         : והפסד רווח לסעיפי התאמות

         
 426 88 97 325 296    פחת והפחתות

 639 236  657  485  1,922    מðיות מבוסס תשלום
  ) 991(  -  -  -  -    מסים ðדחים 

חלק השותפות בהפסדי (רווחי) חברות 
 ) ,79524( ) 7,270(  ) 4,658( ) 19,175(  ) 26,350(    מוחזקות 

 820,13 2,289  2,669  1,936  ) 18,006(    הוצאות (הכðסות) מימון, ðטו 
 684 96  175 308  42,39    הפרשי שער

            
    )439,74 (  )16,121 (  )484 (  )4,561 ( )10,217 ( 

            והתחייבויות:  ðכסיםשיðויים בסעיפי 
            

 ) 276( 947  ) 2,899(  196  ) 2,754(    בחייבים ויתרות חובה) עלייהירידה (
 172 2,529  5,844  2,365  ,3135    זכאים ויתרות זכות עלייה ב 

            
    5592, 2,561  9452,  3,476 )104 ( 
            

 227 144  67  213  94    ריבית שהתקבלה 
            

 ) 11,457( -  ) 893,4(  ) 4,290(  ) ,46712(    ששולמה ריבית
            

ששימשו  שðבעו מפעילות ( מזומðים ðטו
 ) 17,630( 3,958  ,5365  ) 1,043(  ) 741(    שוטפת  )לפעילות

            
            

            פעילות השקעה מתזרימי מזומðים 
            

 ) 425,703( ) 273,428(   ) 5,696(  ) 275,227(   ) 6,717(    השקעה בחברות מוחזקות 
 ) 13,310(  ) 12,818(  -  ) 12,818(  ) 1,500(    תðועות בסכומים מוגבלים
 ) 118( 2,777  -  2,777  8,000    פירעון (השקעה) בפקדוðות 

 ) 16(    -  ) 24(     -  ) 53(    קבוע  רכוש רכישת
            

 ) 439,147( ) 283,469(  ) 5,720(  ) 285,268(  ) 270(    מזומðים ðטו ששימשו לפעילות השקעה 
            
            
  
  
  

   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  

  . הðפרד הכספי  ומהמידע הכספיים מהðתוðים ðפרד בלתי חלק מהווה המצורף הðוסף המידע
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  ðתוðים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומðים המיוחסים לשותפות 

  
  

  
  שהסתיימו   חודשים 9-ל

  ספטמבר ב 30 ביום

  
שהסתיימו    חודשים 3-ל

    ספטמבר ב 30 ביום

  לשðה
  שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

  2022    2021    2022    2021    2021  
   מבוקר    בלתי מבוקר  
  דולר  אלפי  
                

             פעילות מימוןמתזרימי מזומðים 
        

  50,000  50,000 -  50,000  -    בðקאיים מתאגידים הלוואות קבלת
 ) 358( ) 246( ) 92( ) 266( ) 296(   התחייבויות בגין חכירותפירעון  

 210,841 56,117  -  56,117  23,583    הðפקת אגרות חוב 
עלויות גיוס הלוואה מתאגיד בðקאי ואגרות  

 )912,3( ) 2,650(  -  )2,650(  ) 138(    חוב
 151,528 151,528  -  151,528  -      הðפקת הון לציבור

 7 -  -  7  -    מימוש אופציות ליחידות השתתפות
 ) 3,250( ) 3,250(  -  ) 3,250(  -    עלויות גיוס הון 

             
(ששימשו   מזומðים ðטו שðבעו מפעילות

 404,856 251,499  ) 92(  251,486  23,149    מימון  לפעילות)
            

השפעת השיðויים בשערי חליפין על יתרות  
 ) 684( ) 96(  ) 175(  ) 308(  ) 42,39(    מזומðים המוחזקות במטבע חוץ

            
 ) 52,605( ) 28,108(  ) 1,198(  ) 35,133(  19,744    במזומðים ושווי מזומðים(ירידה) ה יעלי

            
לתחילת  יתרת מזומðים ושווי מזומðים 

 75,222 68,197  43,560  75,222  22,618    תקופה ה
            

 22,618 40,089  42,362  40,089  42,362    תקופה יתרת מזומðים ושווי מזומðים לסוף ה
           
            
            
  
  
  
  
  
  
  
  



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  
    מידע ðוסף 
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  כללי   -  1באור 

    
ד' לתקðות ðיירות  38תקðה    להוראות  בהתאם  מתומצתת  במתכוðת  ערוך  זה  ðפרד  כספי  מידע  . א

. יש לעיין במידע כספי ðפרד זה בהקשר למידע 1970-תקופתיים ומיידים), התש"ל  דוחות(ערך  
ולשðה שהסתיימה באותו    2021בדצמבר,    31הכספי הðפרד על הדוחות הכספיים השðתיים ליום  

וגם בהקשר לדוחות הכספיים ביðיים מאוחדים ליום     30תאריך ולבאורים אשר ðלוו אליהם, 
  "). מאוחדים ביðיים כספייםחות "דו  - (להלן  2022, ספטמברב

  
") ðוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת השותפות"  -  שותפות מוגבלת (להלן  ,ðאוויטס פטרוליום  .ב

ספטמבר,    8השותפות ðרשמה ביום    ., וכפי שתוקן מעת לעת2015,  באוגוסט  30  ביוםשðחתם  
בתחום החיפושים,  . מטרת השותפות היðה לעסוק  1975-לפי פקודת השותפויות, תשל"ה  2015

 הפיתוח וההפקה של ðפט וגז.
  

ד' לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים בדבר ðגיף הקורוðה והשלכותיו  1בהמשך לאמור בבאור    .ג
הכלכליות, בתקופת הדוח למשבר הקורוðה לא היתה השפעה שלילית על תוצאותיה העסקיות  

 של השותפות והפעילות המשיכה כסדרה.
 

  יðיות החשבוðאיתעיקרי המד  -  :2באור 
  

המדיðיות החשבוðאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי ðפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע   
 . 2021בדצמבר,  31הכספי הðפרד ליום 

 
  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -  :3באור 

  
  הקצאה פרטית לðושא משרה ולעובדים של השותפות ושל חברה בת  א.     

  393,000, אישר דירקטוריון השותף הכללי של השותפות העðקה של  2022ביðואר,    30ביום  )  1
לðושא משרה ולמספר עובדים בשותפות. השווי ההוגן של המכשירים ההוðיים    RSUיחידות  

 מיליון דולר. 1.9 -שהועðקו הוערך, למועד העðקתם, בכ
     

  306,385ל השותפות העðקה של  אישר דירקטוריון השותף הכללי ש   2022במרס,    17ביום  
בבעלותה    RSUיחידות   בת  ובחברות  בשותפות  ולעובדים  בשותפות,  משרה  לðושאות 

המלאה של השותפות, שאיðם ðושאי משרה. השווי ההוגן של המכשירים ההוðיים שהועðקו  
  מיליון דולר.  1.6  -הוערך, למועד העðקתם, בכ

     
דירקטוריון השותף הכללי של השותפות העðקה  ) לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, אישר 2

  לעובדים בשותפות.  RSUיחידות   135,000של 
  

  שהוקצו למðכ"ל.  RSUראה סעיף ג' להלן בקשר עם יחדות ) 3
  

ה לתכðית  RSU-יחידות  בהתאם  הכללי   הועðקו  השותף  דירקטוריון  שאימץ  ההוðי  התגמול 
  ) לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים.2(14כמפורט בבאור 

  
 ) לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים:2( 14בהמשך לאמור בבאור    ב.

יחידות השתתפות של השותפות לאחר    49,304  -ל  RSUיחידות    49,304בתקופת הדוח הבשילו    )1
 עמידת הðיצעים בתðאי ההבשלה שðקבעו בתכðית.

 .RSUיחידות   119,283) בתקופת הדוח פקעו  2
הבשילו    )3 הכספי,  המצב  על  הדוח  תאריך  יחידות    40,837  -ל  RSUיחידות    40,837לאחר 

  .RSUיחידות  39,000השתתפות של השותפות ופקעו  
   



  (שותפות מוגבלת)   פטרוליום ðאוויטס  
    מידע ðוסף 

-  9   - 

 
  (המשך)  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -  :3באור 

  
  מיðוי מðכ"ל   .ג  

ד' לדוחות הכספיים השðתיים המאוחדים בדבר סיום העסקתו של  18  בהמשך לאמור בבאור
אחד מבעלי המðיות בשותף הכללי כמðכ"ל השותף הכללי, אישר דירקטוריון השותף הכללי ביום  

  1את מיðויו של מר עמית קורðהאוזר כמðכ"ל השותף הכללי, וזאת החל מיום    2021בדצמבר    16
, כיהן מר קורðהאוזר כסמðכ"ל כספים 2016ביולי    10ום  . עובר למועד זה, החל מי 2022ביðואר  

  בשותף הכללי, וכדירקטור וðושא משרה בחברות בðות של השותפות.  
  

אישרה האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות את תðאי כהוðתו    2022במרס,    9ביום  
דירקטוריון השותף הכלל ידי  (בהמשך למיðויו על  קורðהאוזר  יחולו    י)והעסקתו של מר  אשר 

  רטרואקטיבית מיום כðיסתו לתפקיד.
  

  א' לדוחות הכספיים ביðיים המאוחדים. 6לפרטים ðוספים ראו באור 
  

  אישור בוðוס למר חðן וולף   .ד
  

הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות העðקת בוðוס בסך    אישרה האסיפה  2022במאי,    15ביום    
  אלפי דולר, למר חðן וולף, מבעלי השותף הכללי, בהתאם להוראות מדיðיות התגמול. 400-של כ

 
  חוב  אגרות  .ה

  
הðפיקה השותפות בהקצאה פרטית אגרות חוב סדרה ב' בדרך של הרחבת   2022ביוðי,    27ביום    

ש"ח ע.ð  1ש"ח לכל  1.017אגרות חוב (סדרה ב') במחיר של   ש"ח ע.ð 80,000,000סדרה בסך של 
הוצאות    23,951-אלפי ש"ח (כ  81,360אגרות חוב (סדרה ב') ובתמורה כוללת של   אלפי דולר), 

אלף דולר. שיעור הריבית האפקטיבית בהרחבה  האמורה היðו    138- ההðפקה הסתכמו בסך של כ
ס6.25%-כ חוב  לאגרות  בקשר  ðוספים  לפרטים  באור  .  ראה  ב'  הכספיים  1( 11דרה  לדוחות   (

  המאוחדים השðתיים של השותפות.  
  

לפרטים בדבר אשור תðאי כהוðה והעסקה של ðושאי המשרה מטעם השותף הכללי של השותפות    .ו
  ג' לדוחות הכספיים הביðיים המאוחדים.6לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראה באור 

  
  

  
  

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -   -  
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 שותפות מוגבלת ,השותף הכללי של שותפות נאוויטס פטרוליום  הדירקטוריון של

 א.ג.נ.,  

 

מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ותמצית המידע הכספי ביניים הנפרד ליום   הנדון: 
  )"השותפות"(  שותפות מוגבלת, של שותפות נאוויטס פטרוליום 2022, ספטמברב 30

 

 המפורטים   שלנו  הדוחות  של(  הפנייה  של  בדרך  לרבות)  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הננו
  בספטמבר,  21  מיום  שותפותמדף של ה  תשקיף  בסיס  על  בהצעות מדף אשר יפורסמו על ידכם  להלן
2020 : 

  30ליום    שותפותה  של  מאוחד  תמציתי  כספי  מידע  על  2022,  נובמברב  23מיום  סקירה  דוח   .1
 באותו תאריך. ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעהשל   ותולתקופ  2022 ספטמבר,ב

  ביניים  כספיה  מידעתמצית ה  על  2022  ,נובמברב  23המבקר מיום    החשבון   רואה  של  מיוחד  דוח .2
ה ה של  חודשים  ו  תשעה של    ות ולתקופ  2022,  ספטמברב  30ליום    שותפות נפרד  שלושה 

תאריך  ושהסתיימ (,  ומיידיים  תקופתיים  דוחות)ערך    ניירות  לתקנות'  ד38  תקנה  לפי  באותו 
 . 1970-ל"התש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 פורר גבאי את קסירר קוסט

 רואי חשבון 
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 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"( 
 1עדכון תיאור עסקי השותפות 

 

 נכס הנפט בקסקין -לדוח התקופתי   8.1סעיף  .1

הפרויקט  2022בספטמבר    8ביום   .א מפעילת  ידי  על  השותפות    עודכנה 

LLOG Offshore Exploration LLC  זה  )להלן "בסעיף  עבודות ההשלמה    ,"(המפעילה:  כי 

במאגר הצפוני בנכס הנפט בקסקין הסתיימו וכי החלה    השלישילהפקה של קידוח הפיתוח  

כמתוכנן.   מהקידוח  מיום    נוספים  לפרטיםההפקה  השותפות  של  מיידי  דיווח   9ראו 

(, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה  2022-01-093360)אסמכתא מספר:    2022  בספטמבר

 בדרך של הפניה.  

 Westעל הגעת אוניית הקידוח  המפעילה  עודכנה השותפות על ידי    2022באוקטובר    19ביום   .ב

Neptune    פעולות תחילת  ) ועל  דרום  בקסקין  הנפט  בנכס  ואימות  הערכה  . (Coltקידוח 

)אסמכתא מספר:   2022  באוקטובר  20ראו דיווח מיידי של השותפות מיום    נוספים  לפרטים

 (, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2022-01-103746

 שננדואה נכס הנפט  -לדוח התקופתי   .28סעיף  .2

  30פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים מעודכנים ליום    2022בספטמבר    29ביום   .א

לפרטים נוספים ראו דיווח  ביחס לחלקה של השותפות בנכס הנפט שננדואה.    2022ביוני  

(, אשר 2022-01-122236מספר:  )אסמכתא    2022בספטמבר    29מיידי של השותפות מיום  

 של הפניה. המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך 

ה קידוחי  אישר דירקטוריון השותף הכללי את ביצועם של ארבע  2022באוקטובר   24ביום  .ב

והפקה   שננדואה,פיתוח  הנפט  ידי  בהתאם    בנכס  על  אושרה  אשר  הפיתוח  לתכנית 

עודכנה השותפות על    2022,  רבנובמב  1. ביום  2021השותפים בנכס הנפט בחודש אוגוסט  

הקידוח  ,  BOE Exploration & Production, LLCידי   אוניית  הגעת  על  הפרויקט,  מפעילת 

Transocean Atlas    לאתר הקידוח הראשון מבין ארבעת הקידוחים, ועל תחילת הביצוע

הקידוחים ארבעת  של  ראו  .  המשולב  וההפקה  הפיתוח  קידוחי  אודות  נוספים  לפרטים 

השותפות    ם מיידי  יםדיווח   2022בנובמבר    2-ו   2022בר  באוקטו  25  מהימים של 

בהתאמה2022-01-106704-ו   2022-01-105033:  מספר  ות )אסמכתא אשר  ,  על  (,  המידע 

 מובא בדוח זה בדרך של הפניה.  הםפי

 הנפט דנברי ונצ'סשדות  -לדוח התקופתי  8.5-8.4פים סעי .3

כחלק מהתחייבות השותפות לבנק המלווה לספק דוח עתודות מעודכן ליום האחרון של כל  

מעודכנים ליום    ,פרסמה השותפות דוח עתודות ונתוני תזרים  2022בספטמבר    29ביום  חציון,  

דנברי   ות ביחס לחלקה של השותפות בשד  ,2022ביוני    30 נוספים ראו  .  ונצ'ס  הנפט  לפרטים 

(, אשר 2022-01-122236מספר:  )אסמכתא    2022בספטמבר   29ות מיום  דיווח מיידי של השותפ

 המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

  

 
  אישור  מועד  לפני  בסמוךועד    2022של שנת    השלישיבמהלך הרבעון  עדכון זה כולל שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי השותפות    1

ובדוח    2022במאי    18שפורסם ביום    2022דוח הרבעון הראשון לשנת  , למעט עדכונים שנכללו בהתקופתי  בדוח  לתארו  שיש  עניין  בכל   זה  דוח
אלא אם צוין . ( , בהתאמה2022-01-084618, 2022-01-048723)אסמכתאות מספר:   2022באוגוסט   17פורסם ביום ש  2022לשנת שני הרבעון ה

ביום  שפורסם    2021דוח התקופתי של השותפות לשנת  בפרק תיאור עסקי השותפות  הסעיפים כפי שהופיעו בעדכון זה מתייחס למספרי    ,אחרת 
 "(, המובא בזאת בדרך של הפניה.הדוח התקופתי( )לעיל ולהלן: "2022-01-027108)אסמכתא מספר:  2022במרץ,   20



2 
 

 Lion-Seaתגלית  –לדוח התקופתי  10סעיף  .4

מהזכויות במספר תגליות נפט ימיות    65%לרכישת    הושלמה עסקה   2022בספטמבר    22ביום  

הנפט   תגלית  הינה  בהן  שהעיקרית  פוקלנד,  נוספים    Sea Lionבאיי  אקספלורציה  ורישיונות 

השותפות    . כמפעילת הפרויקט החדשהשל השותפות "(, ולמינויה הפרויקט : "בסעיף זה להלן )

ויעילה של שלב א' של תגלי פיתוח חדשה  לגיבוש תוכנית  ולקידום    Sea Lionת הנפט  פועלת 

הפיתוח. מיום    לפרטים  מימון  השותפות  דיווח  ראו  )אסמכתא    2022  בספטמבר   28נוספים 

 . , אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפניה(2022-01-121258מספר: 

 מימון -לדוח התקופתי  20סעיף  .5

למימון עסקת הלוואה  השותפות עמדה באמות המידה הפיננסיות להן התחייבה במסגרת   ▪

   דנברי, כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

( Corporate Facilityשנקבעו בהסכם המימון )השותפות עמדה באמות המידה הפיננסיות   ▪

כ של  בהיקף  לשותפות  הלוואה  להעמדת  בינלאומי  בנקאי  תאגיד  דולר  50- עם  , מיליון 

 כמפורט להלן:  

 אמת מידה פיננסית 30.9.2022ליום 

יחס חוב לסך הנכסים לא יעלה על  12%
70%   

לשותפות יכולת פירעון של    ✓
  12ההתחייבויות לזמן קצר )

 חודשים(

לשותפות יכולת פירעון של    ✓
ההתחייבויות עד למועד פירעון  

 ההלוואה 

 

 

 שינוי בהסכם השותפות –לפרק ד' לדוח התקופתי   28תקנה  .6

של    2022בנובמבר    14ביום   ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הכללית  האסיפה  החליטה 

לשותף הכללי, וכן    דמי הניהולבקשר עם  להסכם השותפות    10.1השותפות לאשר תיקון לסעיף  

סעיף   השותפות    31.5הוספת  לאפשרות  הנוגע  השותפות,  תרומותלהסכם  לפרטים  למתן   .

בנובמבר    14-ו  2022בנובמבר    3ימים  ה נוספים ראו דוח זימון משלים ודוח תוצאות אסיפה מ

, בהתאמה( אשר המידע על  2022-01-136813  -ו  2022-01-107253)מספרי אסמכתאות:    2022

       א בדוח זה בדרך של הפניה.פיהם מוב

 אמת מידה פיננסית 30.9.2022ליום 

21% LTV  60%שלא יעלה על   

2.7 Projected DSCR 1.25-שלא יפחת מ 

2.15 Historic DSCR 1.25-שלא יפחת מ 
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תגמולים לבעלי    -לפרק ד' לדוח התקופתי    21הון אנושי; תקנה    -לדוח התקופתי    17סעיף   .7

 עניין ולנושאי משרה בכירה 

של    2022בנובמבר    14ביום   ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של  הכללית  האסיפה  החליטה 

, לאשר את  תפות ובשותף הכלליהשותפות לאשר מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה בשו

לאשר הענקת  וכן  תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה מטעם השותף הכללי של השותפות  

כתבי התחייבות לשיפוי ופטור בנוסח החדש לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי. לפרטים  

זימון משלים ודוח תוצאות אסיפה מימים   ובמבר  בנ  14-ו  2022בנובמבר    3נוספים ראו דוח 

, בהתאמה( אשר המידע על  2022-01-136813  -ו  2022-01-107253)מספרי אסמכתאות:    2022

       פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה.

 
 2עדכונים כלליים נוספים 

 

 ( EL1147) 7בלוק   –לדוח התקופתי  8.7סעיף  .8

, בוצע סקר אלקטרומגנטי חדשני בשטח הרישיון. תוצאות הסקר הנ"ל  2022בחודש ספטמבר, 

מפחיתות באופן ניכר את הסיכויים לקיומו של מאגר נפט ו/או גז בעל ערך כלכלי. השותפות  

ועם   המקצועיים  יועציה  עם  בשיתוף  והשלכותיו  האלקטרומגנטי  הסקר  ממצאי  את  לומדת 

ר בשים לב לאופיו החדשני של הסקר הנ"ל ותבחן את המשך פעילותה  שותפיה ברישיון, בין הית

 ברישיון. יצוין, כי נכס זה אינו מהותי לשותפות.   

 

 נתוני הפקה 

 בקסקין בפרויקט 2022של שנת  והשלישי השני ,הראשון נים ברבעו 3נפט ה תהפקנתוני  .9

 3  בעוןר 2רבעון   1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   סך הכל תפוקה
 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

256.10 223.2 205.9 

למחזיקי  המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 )דולר לחבית(   השותפותהזכויות ההוניות של  

92.48 108.05 89.67 

תפוקה   תמלוגים  ליחידת  ששולמו   ממוצעים 
 השותפות המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 4)דולר לחבית( 

(17.34 ) (20.26 ) (16.81 ) 

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר   השותפותלמחזיקי 

 5 לחבית(

(13.02 ) (13.72 ) (12.14 ) 

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר   השותפותלמחזיקי 

 לחבית(

62.12 74.07 60.72 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

1.6 1.5 1.4 

 

  

 
 .זה דוח  אישור מועד לפני  בסמוךועד   2022של שנת    השלישיבמהלך הרבעון אשר אירעו בעסקי השותפות עדכונים כלליים    2
במחיר ממוצע   הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפותבנוסף הופקו כמויות גז בשיעור זניח.             3

   העשרונית. ספרות אחרי הנקודה 2ובתקבולים נטו, עוגל עד  ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה 
 מייצג תמלוגים לממשל הפדראלי בארה"ב, תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.      4
-כ , הינה  השותפות, נטוחלק  בגין  )דולר לחבית(    השותפותהמשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של   עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה   5

במספר  לחבית   דולר  14.94 למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות כאשר הוא מחולק  זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות  יחס   .
     החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות.



4 
 

 י דנבר שדותב  2022של שנת  והשלישי נים הראשון והשניברבעו 6נתוני הפקת הנפט  .10

 3  בעוןר 2רבעון   1רבעון   

המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות   הכל תפוקהסך  
 בתקופה )באלפי חביות(  השותפות של  

193.78 203.48 172.28 

למחזיקי  המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 7)דולר לחבית(   השותפותהזכויות ההוניות של  

94.52 108.37 96.01 

תפוקה   תמלוגים  ליחידת  ששולמו   ממוצעים 
 השותפות המשויכים למחזיקי הזכויות ההוניות של  

 8)דולר לחבית( 

(22.24 ) (26.23 ) (24.49 ) 

תפוקה ליחידת  ממוצעות  הפקה  המשויכות   עלויות 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר   השותפותלמחזיקי 

 9 לחבית(

(14.77 ) (15.38 ) (22.88 ) 

תפוקה ליחידת  ממוצעים  נטו  המשויכים   תקבולים 
של   ההוניות  הזכויות  )דולר   השותפותלמחזיקי 

 לחבית(

57.51 66.76 48.64 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

1.1 1.15 0.9 

 

 

 'ס נצ בפרויקט 2022של שנת  והשלישי השני ,נים הראשוןברבעו 10ט נתוני הפקת הנפ .11

 3רבעון   2רבעון   1רבעון   

סך הכל תפוקה המשויכת למחזיקי הזכויות ההוניות 
 של השותפות בתקופה )באלפי חביות(

39.47 35.88 32.19 

למחזיקי  המשויך  תפוקה  ליחידת  ממוצע  מחיר 
 הזכויות ההוניות של השותפות )דולר לחבית( 

73.91 96.27 82.01 

תפוקה  ליחידת  ששולמו  ממוצעים  תמלוגים 
הזכויות ההוניות של השותפות המשויכים למחזיקי  

 11)דולר לחבית( 

(18.06 ) (23.91 ) (17.55 ) 

המשויכות  תפוקה  ליחידת  ממוצעות  הפקה  עלויות 
)דולר  השותפות  של  ההוניות  הזכויות  למחזיקי 

 12 לחבית(

(29.66 ) (21.19 ) (27.68 ) 

תפוקה המשויכים  ליחידת  נטו ממוצעים  תקבולים 
הזכויות   )דולר למחזיקי  השותפות  של  ההוניות 

 לחבית(

26.18 51.17 36.78 

שיעור אזילה בתקופה המדווחת ביחס לסך כמויות 
 %( -הנפט בפרויקט )ב

0.6 0.6 0.5 

 

 

 23.11.2022תאריך: 

 

                   
 נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

 באמצעות פלר נפט וגז ניהול בע"מ

 תדמור, יו"ר הדירקטוריון ידי: גדעון -נחתם על 

 ודירקטור   , מנכ"לעמית קורנהאוזר 

       

 
ממוצע ליחידת    הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר  כמויות גז בשיעור זניח. כולל         6

 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.   2תפוקה, בתמלוגים ששולמו, בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד 
 לפני השפעת עסקאות גידור.  )דולר לחבית(  השותפותמחיר ממוצע ליחידת תפוקה המשויך למחזיקי הזכויות ההוניות של   7
 מייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשותף הכללי.  8
  -הינה כו,  חלק השותפות, נטבגין  )דולר לחבית(    השותפותהמשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של    עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה   9

. יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות  (workoverדולר לחבית )לא כולל עלות    31.81
עלויות אלה    מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות ההוניות של השותפות.כאשר הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו  

 שלא הוונו.  חד פעמיותעלויות חשמל ועלויות תחזוקה כתוצאה מ ברבעון    גדלו
.  המשוקלל לחבית בדולרמסך ההפקה, עובדה אשר מקבלת ביטוי במחיר    24%-מהווה כ  2022הפקת הגז בפרויקט נצ'ס ברבעון הראשון לשנת    10

הנתונים המובאים בטבלה ביחס לשיעור המשויך לבעלי הזכויות ההוניות של השותפות במחיר ממוצע ליחידת תפוקה, בתמלוגים ששולמו,  
 ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 2בעלויות ההפקה ובתקבולים נטו, עוגל עד  

 . ף הכללימייצג תמלוגים לצדדים שלישיים ולבעלי עניין בשות     11
  -הינה כו,  חלק השותפות, נטבגין  )דולר לחבית(    השותפותהמשויכות למחזיקי הזכויות ההוניות של    עלויות הפקה ממוצעות ליחידת תפוקה  12

כאשר  שותפות  ה   של   . יחס זה מחושב כסך עלויות ההפקה המיוחסות למחזיקי הזכויות ההוניות(workover)לא כולל עלות  דולר לחבית    35.22
   של השותפות. ההוניות הוא מחולק במספר החביות האפקטיבי )נטו מזכויות בעלי התמלוגים(, המיוחס למחזיקי הזכויות





בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  2022של שנת  שלישידוח רבעון 

 1970- ג)א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38הגילוי לפי תקנה 

 

נפט וגז ניהול בע"מ, השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום    פלרההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של  

מוגבלת "  שותפות  הכללי )להלן:  בהתאמההשותפותו"  "השותף  לקביעתה  ,  (",  אחראית 

 . בשותפותוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 לעניין זה חברי ההנהלה הם: 

 ומנהל כללי.   דירקטור, עמית קורנהאוזר .1

 . כספים ית, סמנכ"לתמר רוזנברג .2

, אשר תוכננו  בשותפותבקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים  

המשרה הבכיר ונושא  המנהל הכללי  מי    בידי  בידי  או  פיקוחם,  או תחת  בתחום הכספים  ביותר 

דירקטורי בפיקוח  האמורים,  התפקידים  את  בפועל  הכלליון  שמבצע  נועדוו   השותף    לספק   אשר 

בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח    ביטחון סביר 

מידע   שה   ת נדרש  שהשותפותכי  בדוחות  מפרסילגלות  מעובד,  - על  מתא  נאסף,  הדין  הוראות  פי 

 מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין. 

  ת נדרש  שהשותפותהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע  

, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר  השותף הכללילגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת  

לאפשר קבלת    זאת כדיום או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים,  ביותר בתחום הכספי

 החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי. 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק בטחון  

 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

לדוח  השבדוח   צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  בדבר  נתי 

ש לתקופה  ביום  נהתקופתי  "  2021  ,בדצמבר  31סתיימה  הבקרה  )להלן:  בדבר  השנתי  הדוח 

"(, העריכו דירקטוריון השותף הכללי והנהלת השותף הכללי את הבקרה הפנימית  הפנימית האחרון

הערכה זו, דירקטוריון השותף הכללי והנהלת השותף הכללי הגיעו למסקנה  בשותפות; בהתבסס על  

 , הינה אפקטיבית. 2021, בדצמבר 31כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

כל אירוע או    ת השותף הכלליוהנהלהשותף הכללי  עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת דירקטוריון  

הובאה במסגרת  ש הבקרה הפנימית, כפי    עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת האפקטיביות של

 הדוח השנתי בדבר הבקרה הפנימית האחרון.  

הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי בדבר הבקרה  למועד הדוח, בהתבסס על  

השותף  ודירקטוריון    ת השותף הכלליבהתבסס על מידע שהובא לידיעת הנהלהפנימית האחרון, ו

 הפנימית היא אפקטיבית.  הבקרה   ,כאמור לעילהכללי  



 : 1970  –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל ( לתקנות 1)(ד )ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 
 

 
 הצהרת מנהלים 

 הצהרת מנהל כללי 
 

 , מצהיר כי:עמית קורנהאוזראני, 

של שנת   השלישילרבעון ( "השותפות"  :)להלן נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת של  הרבעוני הדוחאת  בחנתי (1)
 (; "הדוחות: ")להלן 2022

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית   (2)
הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת  

 הדוחות;

ידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות,  לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומ (3)
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים    השותפותאת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של  

 הדוחות;

  הדוחות הכספיים , לוועדת הביקורת ולוועדה לבחינת  לדירקטוריון ,  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  השותפותהשותף הכללי של    דירקטוריון  של

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

על   (א) הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 

של השותפות לאסוף, לעבד, לסכם    הלהשפיע לרעה על יכולת  הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר

והכנת הדוחות הכספיים   בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי  או לדווח על מידע כספי באופן שיש 

  –  וכן ;בהתאם להוראות הדין

או   (ב) במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

 עורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. מ

 אני, לבד או יחד עם אחרים בשותפות:  (5)

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח   (א)

)דוחות  לה  לרבות חברות מאוחדות ששמידע מהותי המתייחס לשותפות,   ניירות ערך  כהגדרתן בתקנות 

, בפרט במהלך  ובחברות המאוחדות  מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות,  2010- כספיים שנתיים(, התש"ע

   – תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח   (ב)

את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  באופן סביר  

 לכללי חשבונאות מקובלים;

רבעוני או תקופתי,  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון ) (ג)

הענין מסקנת  לפי  את  לשנות  כדי  בו  יש  אשר  זה,  דוח  מועד  לבין  ו (  הכללי  הדירקטוריון  השותף  הנהלת 

 .בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות בשותפות

 

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

 .  2022,  נובמברב  23 תאריך: 

  ________________________ 

 , מנכ"ל עמית קורנהאוזר 
  



ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ( לתקנות  2()ד)ג38לפי תקנה  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספיםהצהרת 
 :1970  –ומיידיים(, תש"ל 

 
 

 הצהרת מנהלים 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
 

 כי:  ה, מצהיר תמר רוזנברגאני, 

של נאוויטס  לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  את המידע הו  ביניים   ות הכספייםהדוחבחנתי את   (1)

הדוחות  או "  "הדוחות: ")להלן   2022של שנת    השלישירבעון  ( ל"השותפות"  :)להלן  פטרוליום שותפות מוגבלת

 (; "לתקופת הביניים

אינם כוללים כל  הכספיים ביניים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  לפי ידיעתי, הדוחות   (2)

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור    ,מצג לא נכון של עובדה מהותית

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

משקפים באופן  לתקופת הביניים  אחר הכלול בדוחות  הכספי  המידע  הוביניים  ות הכספיים  לפי ידיעתי, הדוח  (3)

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל    השותפות נאות, 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ולוועדה לבחינת הדוחות הכספיים    הביקורת  לוועדת  ,לדירקטוריון ,  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  גיליתי (4)

, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  השותפותהשותף הכללי של    דירקטוריון  של

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:

על   (א) הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את 

הכספ הכלול  הדיווח  האחר  הכספי  ולמידע  ביניים  הכספיים  לדוחות  מתייחסת  שהיא  ככל  הגילוי,  ועל  י 

יכולת על  לרעה  להשפיע  סביר  באופן  העלולים  הביניים,  לתקופת  לעבד,    הבדוחות  לאסוף,  השותפות  של 

ם  פי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספייס לסכם או לדווח על מידע כ

 - בהתאם להוראות הדין; וכן 

  או  במישרין   לו  שכפוף  מי   או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה ,  מהותית  שאינה  ובין  מהותית   ביןת,  תרמי  כל (ב)

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי.  שיש אחרים עובדים   מעורבים

 אני, לבד או יחד עם אחרים בשותפות:  (5)

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח  תחת פיקוחנו  קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם   (א)

לשותפות המתייחס  מהותי  מאוחדות  ,  שמידע  חברות  )דוחות    שלהלרבות  ערך  ניירות  בתקנות  כהגדרתן 

פרט במהלך  , בובחברות המאוחדות  מובא לידיעתי על ידי אחרים בשותפות ,  2010- כספיים שנתיים(, התש"ע

 - תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

של בקרות ונהלים, המיועדים להבטיח    י פיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת   (ב)

באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם  

 לכללי חשבונאות מקובלים;

רבעוני או תקופתי,  )אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח האחרון    לא הובא לידיעתי כל  (ג)

הענין בדוחות  (  לפי  כספי אחר הכלול  מידע  ולכל  ביניים  לדוחות הכספיים  זה, המתייחס  דוח  מועד  לבין 

הנהלת השותף הכללי של  ו לתקופת הביניים, אשר יש בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון  

 . בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של השותפות תפותהשו

 



 

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

 

 
       . 2022, בנובמבר 23 תאריך:   

  ________________________ 

 כספים  ית, סמנכ"לתמר רוזנברג 
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