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 "(קהזח"ה) "שמשון" I/18ת חזקהנדון: 

 
 

, 21.11.2019)אשר פורסמו ביום  30.9.2019השותפות ליום  ליים שבדוחות הכספ)א( 3בביאור אמור בהמשך ל
, השותפים בחזקה פעולות בדיקה ובחינה של המידע שברשותהמשך ביצוע בדבר , (2019-01-100806 אסמכתא
ובהמשך לדוח המיידי של השותפות  ,רכהעבודות בדיקה והע תאותרו פרוספקטים נוספים לגביהם נעשו במסגרתן

בקשה לשינוי גבולות החזקה ועדכון תוכנית העבודה הגשת ר דבב (601410-01-0202)אסמכתא  209.2.20מיום 
הבקשה "ו "הממונה)"על ענייני הנפט במשרד האנרגיה  הלממונקה בחזהוגשה על ידי השותפים בחזקה אשר 

 השדנה בבק( "המועצה)"המועצה המייעצת לענייני הנפט כי  ההממונוהודעת  (, בהתאמה"לשינוי גבולות
 49בתוקף סמכותו לפי סעיף כי  , הודיע השרההגבולות בחזקשינוי  לאשר את "(השר)"והמליצה לשר האנרגיה 

הוא מאשר הוספת שטחים לחזקה יחד , צהעעם המו , ולאחר התייעצות"(חוק הנפט)" 1952-לחוק הנפט, התשי"ב
ואר קה את השטח המתתכלול החזכאמור שטחים , כך שלאחר שינוי הם אחרים של החזקהעם החזרת שטחי

 ."(אישור השר)" לדוח זהת פורהמצבמפה 
 

 :נקבע כיהשר באישור 
 
עד כמפורט להלן, אשר תימסר במתן התחייבות של בעלי החזקה לעמידה בתוכנית העבודה הוא מותנה  .1

 .23.3.2020ליום 
 

 אבני הדרך הבאות: ודה בחזקה יכללו אתהתנאים ותוכנית העב 
 

ביצוע סקר סייסמי תלת ממדי חדש, שיכסה את שטח החזקה החדש אשר אין לגביו סייסמיקה  .א
 .30.9.2020עד ליום  - קיימת

 

קשירה לסקר הקודם, והעברת כל תוצרי העיבוד, עיבוד הנתונים הסיסמיים של הסקר האמור,  .ב
 .30.6.2021עד ליום  - החומרים והדוחות הנלווים לממונה

 
ת, ופענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסים החדשים והקיימים, הכנת מפות עומק מעודכנ .ג

  - ניתוח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיקום קידוח והגשת פרוספקט גיאולוגי לביצוע קידוח
 .30.9.2021עד ליום 

 

 .31.12.2021 עד ליום - PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישות  .ד
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 .30.6.2022עד ליום  - הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה .ה

 

לחוק הנפט, להעברת זכויות כך שיוכנס מפעיל, כנדרש בתקנות  76הגשת בקשה בהתאם לסעיף  .ו
וקבלת אישור הממונה עד ליום  2016-ו בים(, תשע"ז הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקת

30.6.2022. 

 

 .30.9.2022עד ליום  - קבלן קדיחה לביצוע קידוחחתימת חוזה עם  .ז

 

 .31.12.2022עד ליום  - תחילת ביצוע קידוח .ח
 

 1-אשר תאפשר פיתוח משותף של תגליות שמשון"( התגלית החדשה)"היה ותוכר תגלית בקידוח 
מחודשיים (, לא יאוחר "התמהיל"יבשה )-מסמך תמהיל ים, יגישו השותפים בחזקה התגלית החדשהו

. הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. בנוסף, תוגש החדשהמיום ההכרה בתגלית 
 8-תוכנית פיתוח קונספטואלית לפיתוח משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי הממונה, ולא יאוחר מ

 .החדשהרה בתגלית חודשים מיום ההכ
 
בתוכנית העבודה או בכל אבן דרך שבה, בלוחות הזמנים שנקבעו,  מדו בתנאים,ככל שבעלי החזקה לא יע .2

   מכל סיבה שהיא, תפקע החזקה באופן מיידי, ובעלי החזקה לא יישמעו בשום טענה או תביעה בקשר לכך.
 
ל ההוראות והתנאים שייקבעו בשטר החזקה, כפי שיימסר לבעלי החזקה, בהקדם זקה יעמדו בכבעלי הח .3

 האפשרי.
 
וע לבעלי החזקה כי גבולות תחום המים הכלכליים של מדינת ישראל, לרבות באיזורים הרלוונטיים יד . 4

תחום המים הכלכליים כפי שהוא ידוע ח החזקה סמוך לקצה לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שט
לי ן כי לעובדה זו תהיה השפעה על המשך הפעילות העתידית בשטח החזקה, וכי בעכיום. לפיכך, יתכ
ת החזקה גרוע מכלליות האמור, היה ובתקופבכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי ל והחזקה לא יישמע

 לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעלי החזקה. ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם האמור
 

קה זחלשטח ה ת המבוקשתבהתאם לחוות דעת מקצועית וגיאולוגית שהובאה בפני השר, התוספהשר ציין כי 
זאת בהתאם למידע הגיאולוגי הקיים  ,שחלקו של המאגר בצד הישראלי יהיה כולו בשטח החזקהתביא לכך 

ם מיטביים, על בסיס וקידוח כמפורט בתוכנית העבודה, בתנאי בעקבות תוספת השטח יבוצעו סקריםכיום. 
 המידע הגיאולוגי הקיים.

 
 

 ן:ושיעור החזקותיהם הם כדלקמחזקה השותפים ב
 10% – שותפותה

  50% -, שותפות מוגבלת 2ישראמקו נגב 
 10%  -הנפט לישראל בע"מ חברת  –חנ"ל 

 20% - נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ
ATP Oil and Gas Corporation - 5% 

Petroleum Services Holding AS - 5% 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת -אנרגיה -ןהשותף הכללי במודיעי
 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכלליעל ידי רון מאור, 
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 שטח החזקה לאחר שינוי הגבולות
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