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 שותפות מוגבלת –אנרגיה  -מודיעין
 
 
 

  לכבוד  לכבוד 
  אביב בע"מ -הבורסה לניירות בתל רשות ניירות ערך 
  2וזת בית רח' אח רח'  22רח' כנפי נשרים  

  6525216אביב  -תל 95464ירושלים  
  באמצעות מגנ"א  באמצעות מגנ"א 

 
 
 ,.נ.א.ג

 
 "( קהזח"ה) "שמשון" I/18ת חזקהנדון: 

 
 

 לפיה( בדבר הודעת שר האנרגיה  702672-01-2020  אסמכתא)  19.3.2020בהמשך לדוח המיידי של השותפות מיום  
ביום  עדכן כי  מתכבדת השותפות ל ,  ל החזקהים שם אחרהוא מאשר הוספת שטחים לחזקה יחד עם החזרת שטחי 

בחזקה  13.1.2021 לשותפים  חתום,  נשלח  חזקה  הממונה    שטר  ידי  הנפעל  ענייני  האנעל  במשרד  רגיה ט 
 . נספח א'שטר החזקה מצורף כ ."(הממונה)"
 

 . לשטר החזקה נספח א'כמפורט במפת החזקה המצורפת כ (דונם 250,000)קמ"ר  250שטח החזקה הינו 
 

 .תת הקרקע א כוללת את כל שכבותטחה במרחב התת קרקעי והיהחזקה אינה מוגבלת בכל ש 
 
כי  טשב צוין  החזקה  לרבות   לבעליידוע  ר  ישראל,  מדינת  של  הבלעדי  הכלכלי  האזור  תיחום  קווי  כי  החזקה 

סמוך    באזורים החזקה  שטח  וכי  סופית,  נקבעו  טרם  החזקה,  לשטח  הכלכלי הרלוונטיים  האזור  תחום   לקצה 
ידוע שהוא  כפי  כי  הבלעדי  יתכן  לפיכך  השפעה  כיום.  תהיה  זו,  הפעיל  לעובדה  המשך  בשטח    ותעל  העתידית 

מכלליות האמור, היה ובתקופת    בכל טענה או תביעה בקשר לכך. מבלי לגרוע  ישמעוכי בעל החזקה לא י  החזקה,
 .הלעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעל החזק האמור  החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם

 
 2013ביוני    14יום  מ  ,םשני  30היא  , תקופת החזקה  "(חוק הנפט)"   1952-לחוק הנפט, התשי"ב  29בהתאם לסעיף  

 הנפט.  לחוק 29תקופת החזקה ניתנת להארכה בהתאם להוראות סעיף . 2043ביוני  13עד יום  
 

 אבני הדרך הבאות:  אתכוללת  תוכנית העבודה בחזקה
 

  , קשירה לסקר הקודם, והעברת כל תוצרי )שבוצע בשטח החזקה(ם של הסקר  ייסמעיבוד הנתונים הסי  .א
 . 30.6.2021ת הנלווים לממונה: עד ליום ומרים והדוח העיבוד, החו 

עומק .ב מפות  הכנת  והקיימים,  החדשים  הגיאופיסיים  הנתונים  כל  של  משולב  ניתוח    פענוח  מעודכנות, 
פר והגשת  קידוח  מיקום  קביעת  עדכני,  וגיאולוגי  ליום    וספקטגיאופיסי  עד  קידוח:  לביצוע  גיאולוגי 

30.9.2021 . 

 . 31.12.2021עד ליום  : PRMS תשאבים מעודכן לפי דרישוהגשת דוח מ .ג

 . 30.6.2022הגשת מסמך סביבתי על פי הנחיות הממונה: עד ליום  .ד

אשר )  Petroleum Services Holdings AS  לחוק הנפט, להעברת זכויות  76הגשת בקשה בהתאם לסעיף   .ה
הח שטר  מתן  במועד  המפעיל  כנדרש  , (זקההינה  מפעיל,  שיוכנס  הנפבתקנ  כך  פעולה  )ט  ות  עקרונות 
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  30  -תוכנית הפיתוח ולא יאוחר מ  עד למועד הגשתוחוק הנפט    2016  -תשע"ז    ,(לחיפושי נפט והפקתו בים
 . 30.6.2022הממונה עד ליום  אישור וקבלת 2022במאי 

 . 30.9.2022חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח: עד ליום   .ו

 . 31.12.2022תחילת ביצוע קידוח: עד ליום  .ז

 
יגישו השותפים   ",ו"דקר  "1-שמשון "ות  ידוח "דקר" אשר תאפשר פיתוח משותף של תגליהיה ותוכר תגלית בק

יבשה   ים  תמהיל  מסמך  מיום  -  "(ל התמהי")בחזקה  מחודשיים  יאוחר  דקר.   לא  בפרוספקט  בתגלית  ההכרה 
וח  פיתוח קונספטואלית לפית  בנוסף, תוגש תוכנית   .הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה

על   שייקבע  זמן  בפרק  מ  ידימשותף כאמור,  יאוחר  ולא  בפרוספקט   8  -הממונה,  בתגלית  מיום ההכרה  חודשים 
 .דקר

 
 
 
 ן: ושיעור החזקותיהם הם כדלקמזקה חתפים בשוה

 52.77% , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 
 21.122%  1נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ

 10.554% נפט לישראל בע"מ חברת ה -חנ"ל 
 10.554% השותפות 

Petroleum Services Holding AS 5% 
 

 
 בכבוד רב,

 
 ( בע"מ 1992אנרגיה ניהול )-מודיעין

 שותפות מוגבלת  -אנרגיה -ןדיעיללי במוהשותף הכ
 מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון השותף הכללי על ידי רון מאור, 
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 א'נספח 
 

 שטר החזקה 
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 חזקת שמשון  : הנדון
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רב,בכבוד  

                                                                                                              
 יוסי וירצבורגר 
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 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 מינהל אוצרות טבע
 

 

 

 שטר חזקה 

 " שמשון" I/18פר מס

 

 

חזקה בזה שטר מעניק אני , 1952-לחוק הנפט, תשי"ב 26מכותי לפי סעיף ס בתוקף

, לשטר חזקה זה 4לבעלי החזקה המפורטים בסעיף  טבעי וגזנפט והפקה של  לחיפוש

 המצ"ב כנספח ה' לשטר חזקה זה. 2015ביוני  11וזאת בהמשך להודעת הממונה מיום 

 

 (2021בינואר  13 ) "אתשפ כ"ט בטבת, ירושלים

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

  יוסי וירצבורגר 

 הנפט ענייני על הממונה
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 " שמשון" /18 פרחזקה מס שטר

 

 ': הגדרותא פרק

 

 הגדרות .1

 :שבצידם ההגדרות הבאים למונחים יהיו זה חזקה בשטר .1.1

 שיתקיימו לאחר, 25 25שיינתן לבעל החזקה לפי סעיף אישור  -"אישור הפעלה" 

 ;לנתינתו התנאים

, ביחד ולחוד, לרבות חלפיהם שיאושרו לפי 4.1שמצוינים בסעיף  מי  - "החזקה"בעל 

 ;החוק

 חוק לפי הארצית ההולכה מערכת של ולהפעלה להקמה הרישיון בעל - "ההולכה רישיון"בעל 

 מי או"מ, בע לישראל הטבעי הגז נתיבי - היינו, הטבעי הגז משק

 ;במקומה שיבוא

 ;טבעי גז -"גז" 

הדין החל במדינת ישראל, כפי תקפו מעת לעת, וכן אמנות בין  -" הדין"

 לאומיות שישראל צד להן, בין אם אומצו בדין המקומי ובין אם לאו;

 ;שמכוחו התקנותו, 1952-"בהתשיהנפט,  חוק  - "החוק"

ת הממשלה בעניין ו"החלט

  -" הייצוא

, לרבות שינויים 2013ביוני  23 מיום הממשלה של 422 מספר החלטה

 2015באוגוסט  16מיום  476ממשלה  החלטת בעקבותבה  חלוש

 4442 ממשלה והחלטת, 2017 באפריל 2מיום  2592 ממשלה והחלטת

 ;2019 בינואר 6 מיום

  – "מאגר"

 

בשטח החזקה, המקובצים באותו  צוייםהמהגז ו/או הנפט  מאגרי

 מזה זה מופרדים הם אם לרבות, סטרטיגרפימבנה גיאולוגי או 

 חסמים ידי על אופקית או חדירות בלתי סלע שכבות ידי על אנכית

 ;אופקית הן אנכית הן או, גיאולוגיים

 ;לחוק 2 בסעיף כמשמעו, הנפט ענייני על הממונה  - "הממונה"

 ;הטבעי הגז משקשות הגז הטבעי אשר מונה לפי חוק ר מנהל  - "המנהל"

 נפט לחיפושי פעולה)עקרונות  הנפט לתקנות 1 בסעיף כמשמעו - "המפעיל"

 ;2016-"זתשע(, בים והפקתו

 ;האנרגיה שר  -"השר" 

, לבקר, לבדוק שתפקידהתלויה בבעל החזקה,  בלתיהנדסה  חברת - "פיקוח"חברת 

 בסעיף כאמור הכל, ועבודות פעולותי, תלו בלתי, באופן ולאמת לאשר

 בסעיף כאמור אישר שהממונה, החזקה בשטר אחרים ובסעיפים 11

11.2 ; 

 ;מכוחו והתקנות והצווים, 1989-"טהתשמהגז )בטיחות ורישוי(,  חוק  - "בטיחות הגז חוק"
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 , והתקנות מכוחו; 2002-"בהתשסמשק הגז הטבעי,  חוק  - "הטבעי הגז משק"חוק 

קת הבטיחות "חקי

  -בעבודה" 

 והתקנות והצווים, 1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 והתקנות, 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"דו, מכוחה

 ;מכוחו

 ; החזקה שטרהוראות  לפיהממונה לבעל החזקה  שייתןאישור  כל -" אישור כתב"

 ההולכה"מערכת 

 - "הארצית

 רישיון בעלידי -על המופעלת גז של רציתהא ההולכה מערכת

 ;ההולכה

הקשורים  נלוויםגז  ומתקניקבלה  מתקני, צינורות קווי של מערכת - "לספק"מערכת ההולכה 

 ; 10לפי סעיף  רישיון לקבל יש שלגביהאליהם, 

 שמשוןמשדה  וקונדנסטגז  ,נפטלהפקה של שישמשו  המיתקנים כל -"מערכת ההפקה" 

  ;יבודם, ולהזרמתם, למעט מערכת ההולכה לספק, לעומשדה דקר

או  10מטר מעוקב סטנדרטי של גז במפרט שנקבע ברישיון לפי סעיף  - "מ"ק"

 הגז הטבעי; משקלחוק  7שנקבע לפי סעיף 

יאושרו לפי חוק ש חלפיהםוכן  4.1מצוינים בסעיף ה מן אחד כל - "מרכיבי בעל החזקה"

 הנפט;

 ;ההפקה ממערכת חלק שהוא מיתקן - "מיתקן"

  -"מיתקן קבלה" 

 

 או הנפט שהקונדנסט)ככל  והקונדנסטהגז הנפט, לקבלה של  מיתקן

 ללחץ הגז ולהתאמת יגיע למיתקן הקבלה, בהתאם לתכנית הפיתוח(

 ;הארצית ההולכה למערכת הכנסתו לצורךולמפרט הנדרשים 

 האנרגיה; שרדמ -משרד" ה"

 ;כהגדרתו בחוק, למעט גז טבעי  -" נפט"

 - "כניסה נקודת"

 

יתבצע החיבור בין מערכת ההולכה לספק לבין מערכת  ושב מיקום

 ההולכה הארצית; 

 ומים; קונדנסט, שעיקריהם גז, השונים ההפקה תוצריבין  הפרדה -  "עיבוד" 

ו/או  חזויה בו מטרת נפטאשר ה מיועד למבנה בשטח  החזק קידוח   - "דקר קידוח"

    גז;

 ;חיפוש והפקה של וגז טבעיצורך ל 2012 בשנת נקדח  אשר קידוח -" שמשון קידוח"

לחוק משק הגז הטבעי להקמה והפעלה של  10לפי סעיף  רישיון -" 10"רישיון לפי סעיף 

 ;שיינתן ככל, לספק ההולכה מערכת

ו יבוצע קידוח דקר וככל שתאושר חזקה בהאזור הנמצא בשטח ה -" דקר"שדה 

 ;דקר מאגר יימצאבו בשטח החזקה האזור  – תגלית בו

 ; שמשון מאגר נמצא ושבו החזקה בשטח הנמצא האזור -" שמשון"שדה 

 ;5בסעיף  כמשמעותו - "החזקה"שטח 

 זה;   מסמך - "החזקה"שטר 
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  ;בחוק כהגדרתה  -" "שקידה ראויה

good oilfield practice"" 

 

 

 

 אצל מקובלים שהינם, וההליכים התקנים, השיטות, הפרקטיקה

 וההפקה הפיתוח, החיפושים בתחום וניסיון הכשרה בעלי מפעילים

, הרלוונטי בעיתוי ואשר, ובשקידה בזהירות הפועליםוגז,  נפט של

 קבלת במועד דועותהי העובדות ונוכח סביר דעת שיקול בהפעלת

 והמטרות התוצאות את להשיג הצפויים אלה יהיו, ההחלטה

 .הרצויות

 

והוגדרו בחוק או בחוק הגז הטבעי, תהיה להם המשמעות כפי  1.1מילים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף 

שניתנה להם בחוק או בחוק הגז הטבעי, לפי העניין, זולת אם נכתב במפורש אחרת בשטר החזקה או אם 

 משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.

 

 ': כלליב פרק

 

 פרשנות .2

 .המחויבים בשינויים, החזקה שטר על יחולו, 1981-א"תשמ, הפרשנות חוק הוראות .2.1

לעיל, שבו נזכר חיקוק, ייקרא כמפנה לאותו חיקוק לרבות  1בשטר החזקה, לרבות סעיף  מקום כל .2.2

 קוק שיבוא במקומו. כל השינויים שיוכנסו בו מזמן לזמן, וכל חי

 ייקרא"ב: כל מקום בשטר החזקה שבו נזכרים סעיף או סעיפים מתוך תקנות ארה"ב, ארה תקנות .2.3

בשינויים המחויבים וכפי תקפם מעת לעת, לרבות כמחיל את הוראות אותם סעיף או סעיפים 

ן זה, "ב או שבאו במקומם; לענייארה תקנות של הרלוונטייםהנהלים והתקנים שנוספו בחלקים 

הנהלים והתקנים המפורטים להלן שנקבעו על ידי משרד הפנים של ארצות  -"תקנות ארה"ב" 

 הברית:

30 CFR 250 Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE);  

30 CFR 550 Bureau of Ocean Energy Management (BOEM).  

 לצורכי בהן להשתמש ואין בלבד קריאהה נוחות לשם ניתנו החזקה בשטר הסעיפים כותרות .2.4

 .החזקה שטר מתנאי תנאי הסבר או פרשנות

 שטר הוראות בין סתירה של במקרה. ממנו נפרד בלתי חלק מהווים החזקה לשטר הנספחים .2.5

 על תגבר מיוחדת והוראה, החזקה שטר הוראות ויחולו יגברו, כלשהו נספח הוראות לבין החזקה

, אשר ייחשב כחלק מהוראות שטר החזקה תוכנית העבודה -ב'   נספח למעט זאת, כללית הוראה

 .האמור בנספח ב' יגבר -ובמקרה של סתירה

הוראות שטר החזקה, יקבע הממונה, לאחר שניתנה לבעל  מקרה של סתירה לכאורה בין בכל .2.6

החזקה הזדמנות להשמיע את טענותיו, את פירוש ההוראות או כיצד ליישב את הסתירה ביניהן. 

 ר כי אין באמור כדי לגרוע מכל זכות של בעל החזקה לפנות לערכאות משפטיות.מובה



 - 6 - 

 

   074-7681531  :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד. , 7בנק ישראל רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  wyossi@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 לפי, חלקו או תנאי אותו לגבי רק יחולו החזקה בשטר תנאי של בטלותו בדבר קביעה או ביטול .2.7

 אלא, בו אחר תנאי של או החזקה שטר של המחייב בתוקפו לפגוע כדי כשלעצמם בהם ואין, העניין

 . אחרת משמעות מהבטלות או טולמהבי מתחייבת כן אם

 מעת שיהיו כפי, אחר דין וכל הטבעי הגז וחוק החוק הוראות על להוסיף באים החזקה שטר תנאי .2.8

 הוראה כל על עדיפה אחר דין בכל או הטבעי הגז ובחוק בחוק והוראה, מהן לגרוע ולא, לעת

 .בחזקה הקבועה סותרת

 .10 סעיף לפי ברישיון קבעושיי מהוראות לגרוע כדי החזקה בשטר באמור אין .2.9

 

 דינים והוראות  תחולת .3

בכל הנוגע לחיפוש ולהפקה של נפט וגז בשטח החזקה ולביצוע ההתחייבויות של בעל החזקה לפי  .3.1

פי כל חוק וכל דין, לרבות חקיקת -פי שטר החזקה ועל-שטר החזקה, יפעל בעל החזקה על

, כתוקפם מזמן לזמן, ככל שהם חלים הבטיחות בעבודה, דיני הגנת הסביבה וחומרים מסוכנים

 לעניין בעל החזקה ולעניין חזקה זו, ובין היתר על פי אלה: 

 על חלות שהן ככל, בטיחות הגז וחוק הטבעי הגז משק חוק הוראות וכן, החוק הוראות .3.1.1

, לרבות מכוחם המוצאים והתקנים הצווים, והתקנות, תקניםיהמ ועל החזקה בעל

 ;תםהתרופות והסעדים בשל הפר

פי כל דין, וכן הוראות הממונה מכוח -פי החוק ועל-הוראות השר בהתאם לסמכותו על .3.1.2

סמכות כדין או מכוח הוראות שטר החזקה, לרבות הוראות ותנאים שייקבעו בכתבי 

 אישור, וכן דרישות והוראות של גורם מוסמך לפי כל דין; 

 על או החזקה לבע על חלות ואשר להן צד שישראל בינלאומיות ואמנות הסכמים .3.1.3

 ; דין כל לפי, פעילויותיו

, התאמות ללא או בהתאמות, חיקוקים של תחולה בעניין חוק בכנסת יתקבל אם כי מובהר .3.2

 . החזקה בשטר האמור על נוסף הוראותיו יחולו, ישראל של החופין למימי שמעבר ימיים באזורים

 

 פרק ג': פרטי החזקה

 החזקה בעל .4

 :הן כמפורט להלן האחזקות בחזקה, ביחד ולחוד, .4.1

  שותפות מוגבלת – 2ישראמקו נגב  52.77%

 נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ 21.122%

 חברת הנפט לישראל בע"מ –חנ"ל  10.554%

 שותפות מוגבלת –מודיעין אנרגיה  10.554%

5% Petroleum Services Holdings AS 

 .ולחוד ביחד, החזקה בעל מרכיבי כל על יחולו החזקה בעל על החזקה בשטר המוטלות החובות .4.2  

למועד הגשת  עד .Petroleum Services Holdings ASמתן שטר החזקה הוא  במועד המפעיל .4.3

 לחוק 76 לסעיף בהתאם בקשהיגיש בעל החזקה  2022במאי  30-ולא יאוחר מ הפיתוח תוכנית
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הזכויות בחזקה מפעיל,  יצורף לבעליבהתאם לאמור בנספח ב',  2022ביוני  30, כך שעד ליום  הנפט

, אשר יאושר 2016-תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"זכנדרש ב

 .ולחוק האמורותבהתאם לדין, לרבות בהתאם לתקנות 

לפי שטר החזקה וכל  ובמחויבויותי לעמוד יכולת על, בבעל החזקה יהיה, לאורך כל תקופת החזקה .4.4

 דין הנוגע לעניין.

ל יחייב בפעולותיו את בעל החזקה והודעות הממונה או מי מטעמו למפעיל יחייבו את בעל המפעי .4.5

החזקה; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויותיהם ומאחריותם של מרכיבי בעל החזקה 

 לפעול בהתאם להוראות שטר החזקה ולהוראות כל דין, ביחד ולחוד.

תהווה את נציג בעל  חברת הנפט לישראל בע"מ -חנ"ל  לעיל, 4.3בהתאם לסעיף  עד לצירוף מפעיל .4.6

 למול הממונה לצרכי התנהלות שותפת למול בעלי  החזקה.  החזקה

   

 שטח החזקה .5

בהתאם לנקודות הציון המצוינות על גבי המפה (, דונם 250,000) ר"קמ 250 הינושטח החזקה  .5.1

ין נקודות הציון האמורות לשטר החזקה. מובהר כי במקרה של אי התאמה ב 'א נספחכ המצורפת

 WGS 84/UTM Zone ברשתלבין המפה, יגברו נקודות הציון; הקואורדינטות נקודות הציון הן 

36N (EPSG: 32636). 

 הקרקע. -קרקעי והיא כוללת את כל שכבות תת-החזקה אינה מוגבלת בכל שטחה במרחב התת .5.2

דינת ישראל, לרבות באזורים לבעלי החזקה כי קווי תיחום האזור הכלכלי הבלעדי של מידוע  .5.3

הרלוונטיים לשטח החזקה, טרם נקבעו סופית, וכי שטח החזקה סמוך לקצה תחום האזור הכלכלי 

תהיה השפעה על המשך הפעילות  הבלעדי כפי שהוא ידוע כיום. לפיכך יתכן כי לעובדה זו, 

כך. מבלי לגרוע העתידית בשטח החזקה, וכי בעל החזקה לא יישמעו בכל טענה או תביעה בקשר ל

החזקה ייגרעו שטח או שטחים משטח החזקה בקשר עם האמור  מכלליות האמור, היה ובתקופת

 . לעיל, לא יינתן פיצוי כלשהו לבעל החזקה

 

 עקרונות החזקה .6

בעל הזכות הבלעדית לחפש ולהפיק נפט וגז בשטח החזקה בלבד, במשך כל יהיה  החזקהבעל  .6.1

 שטר החזקה וכל דין, החזקה, בכפוף ליתר הוראותתקופת 

 ה, על אחריותו בלבד, יתכנן, יממן, יקים ויפעיל את מערכת ההפקה ויתחזק אותהחזקה בעל .6.2

 ברמה, מתכננים ויועצים שהם בעלי ידע , קבלניםהמפעילבאמצעות  הכלהשוטפת,  הלצורך הפעלת

 נפט של תיתובטיחו תקינה, סדירה, אמינה, ובאופן שיאפשר אספקה בתחומיהם רב וניסיון גבוהה

 . מהמאגרים גז ושל

 סדיר ובאורח ביעילות, באמינות, בבטיחות החזקה משטח שיפיק והגז הנפט את יספק החזקה בעל .6.3

 .ותקין

הפעולות לפי שטר החזקה ובכלל זה הקמת מערכת ההפקה, הפעלתה ואספקת הגז והנפט,  בביצוע .6.4

למשק האנרגיה  ביותר בהר חשיבות ולאספקתו והנפטשלהפקת הגז  לכך ער החזקה בעל יהיה

 .בישראל ולמשק המדינה בכללותו

 . ג'"ב כנספח המצ -2020במרץ  22להתחייבות בעלי החזקה מיום  כפופה תהיה החזקה .6.5
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בישראל; המפעיל יקיים משרד בישראל שבו  יהיהההפקה  מערכת הפעלתשל  השוטף הניהול .6.6

החזקה, ולפי אישורי הקמה  חשבונות ורשומות שלמים של פעולותיו לפי שטרולרבות יישמרו 

  לחוק כתוקפן מזמן לזמן. 37ואישורי הפעלה, כל המפורט בתקנות לפי סעיף 

 

 החזקה  תקופת .7

   .2043ביוני  13 יום עד 2013ביוני  14 מיוםשנים,  30 היאהחזקה  לחוק, תקופת 29לסעיף  בהתאם .7.1

 לחוק.  29ניתנת להארכה בהתאם להוראות סעיף  החזקה  תקופת .7.2

לחוק, או לפי  29, לרבות סעיף החוק הוראות לפי החזקה בוטלה או החזקה תקופת מההסתיי .7.3

 .הוראות שטר החזקה, תפקע זכותו של בעל החזקה לפעול מכוחו של שטר החזקה

 

 העבודה תוכנית .8

 .החזקה בעל אתמהחזקה ותחייב  נפרד בלתי חלק מהווה, המצ"ב בנספח ב'העבודה  תכנית .8.1

 . good oilfield practice-ל ובהתאם ראויה ת העבודה בשקידהאת תכני יבצעהחזקה  בעל .8.2

החזקה מודע לכך כי טרם קבלת אישור לביצוע פעולות בשטח החזקה ישקול הממונה  בעל .8.3

 שיקולים מדיניים או ביטחוניים טרם נתינת האישור. 

 

 , איטום ונטישהאישורים לקידוח - באר קידוח .9

 ראש של הממונה. ביצוע של קידוח מחייב אישור בכתב ומ  .9.1

מקום בו התחייב בעל החזקה לקדוח קדיחת ניסיון, הקידוח יכוון למטרה שהוגדרה בתכנית  .9.2

 העבודה, או למטרה שתאושר על ידי הממונה לפני ביצוע הקידוח. 

המפעיל יבקש את אישור הממונה לכל התחלה או כניסה מחדש לקידוח, וכן לאיטום, או לנטישה  .9.3

 וע בהנחיות הממונה כפי שיתעדכנו מעת לעת. של כל קידוח בהתאם לקב

הממונה רשאי לאשר את הפעולה בתנאים ולדרוש כל מידע נוסף  הנדרש לבחינת הבקשה בהתאם  .9.4

 לשיקול דעתו הבלעדי. 

 . הממונהכל איטום זמני או קבוע, או  נטישה של קידוח, יעשה בהתאם לדרישות  .9.5

נטוש כל קידוח שייקדח, או שתבוצע בו כניסה לפני תום תקופת החיפוש על בעל החזקה לאטום ול .9.6

, אלא אם -good oilfield practiceל טרם נאטם וננטש, בהתאם ואשר הרישיון מחדש במסגרת

 יוסכם אחרת על ידי הממונה. 

 

  נפט תגלית .10

המפעיל בחזקה יודיע לממונה על כל תגלית נפט נוספת, מיד עם היוודע לו עליה, בהתאם לחוק  .10.1

 ולאור ממצאי הקידוח שביצע.ולתקנות הנפט 

ההודעה תכלול פירוט ומידע כפי שקבוע בהנחיות הממונה לענייני הנפט לאישור תגלית כפי  .10.2

 שיעודכנו מעת לעת. 
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בעל החזקה להגיש תוכנית פיתוח  יידרש, נפט לתגלית הגיע החזקה בעל כי יאשר הממונה אם .10.3

 לשטר החזקה.  15בסעיף  כאמור

)ככל ויידרש(, ולאחר שנתן לבעל החזקה  הממונה יקבע, תגלית ההממונ יאשר אם כי, מובהר .10.4

על אלה שנקבעו בשטר החזקה,  נוספים, דרישות ותנאים התייחסותו את להעביר אפשרות

 במסגרת שהוגשו הנתוניםהרלבנטיים לשלב הפיתוח ולשלב ההפקה המסחרית, בין היתר, לאור 

ממונה כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד משטר והתנאים שייקבע ה הדרישות. תגלית לאישור הבקשה

 החזקה ויחייבו את בעל החזקה. 

 את לקבוע, נפט להפיק, זו חובה לסתור טעם אין אם, הוא חייבנפט,  לתגלית החזקה בעל הגיע .10.5

 בכל פעולות אותן לגבי הוא וחייב, הראויה בשקידה והכל - ולפתחו הנפט שדה של גבולותיו

 .בשלב החיפוש חובותיוכל מ גורעת זו וראהה אין; חזקה בעל של חובותיו

יחרוג מגבולות האזור הכלכלי הבלעדי של מדינת  שיתגלהידוע לבעל החזקה כי ייתכן ושדה דקר  .10.6

ישראל )להלן: 'שדה החורג מגבולות ישראל'(. ידוע לבעל החזקה כי, במקרה כזה, אפשרות הפיתוח 

 כמפורט להלן:  תהיה כפופה להחלטות מדיניות של מדינת ישראל, והכל

הממונה ההתנהלות בכל הנוגע לשדה החורג מגבולות ישראל תהיה כפופה לאישור  .10.6.1

להסדר עם הישויות האחרות מדינת ישראל  ובמקרים מסוימים, בכפוף להגעת וולתנאי

 אשר השדה מצוי בשטחן. 

מדינת ישראל, בהתאם לשיקוליה המדיניים, עשויה לנהל משא ומתן במטרה להגיע  .10.6.2

 .שדההניצול  אופן גביל להסכם

ידוע לבעל החזקה כי מדינת ישראל קובעת את מדיניות החוץ שלה בהתחשב  .10.6.3

להתנהלותה של מדינת בקשר או תביעה והוא מוותר על כל טענה באינטרסים מגוונים 

 כאמור.  10.6.2-ו 10.6.1ישראל ביחס לקבוע בס"ק 

 -ו 10.6.1סעיפים בעל החזקה יפעל בכפוף לתנאים ולהסכמות שיושגו, בהתאם ל .10.6.4

10.6.2 . 

הממונה רשאי לקבוע לבעל החזקה הוראות, חובות ותנאים נוספים ביחס לשדה החורג  .10.6.5

 . דעתו שיקול פי עלמגבולות ישראל, לרבות ביחס לאופן פיתוח השדה, 

 או ומתן משא כל על מיידי באופן לממונה ידווח החזקה בעל, 10.6.4בכפוף לסעיף  .10.6.6

רג החו מאגר פיתוחכל היבט שרלוונטי לל הקשורים, הואש גורם כל עם, הידברות

כזה. כל  מאגרזכאות למשאבים שיימצאו ב של אחוזים חלוקת על או מגבולות ישראל

הסכם שיקבע את חלוקת הנפט או הגז הטבעי בשדה החורג מגבולות ישראל, לרבות 

. הממונה אופן קביעת חלוקה זו, יובא לאישור הממונה כחלק מתכנית הפיתוח של שדה

רשאי שלא לאשר הסכם כאמור אם סבר כי התקיימו שיקולים מקצועיים לכך, או אם 

יש בו כדי לפגוע או לסכן את ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה, ורשאי הוא להתנות 

 בהקשר הסכמה לכל יגיע או יחתום לא החזקה בעל, מקרה בכלאישורו בתנאים. 

החורג  מאגר של ,האחוזים חלוקתכולל  –לתנאי הפיתוח ולתנאים המסחריים 

 .ובכתב מראש הממונה אישור לכך ניתן אם אלא, מגבולות ישראל

 

 תלוי בלתי ופיקוח הקמה, הפקה, למכירה עיקרייםתנאים  ':ד פרק
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  בישראל לצרכנים מכירה .11

 . בישראל לצרכנים וגז נפט לספק סביר בלתי סירוב יסרב לא החזקה בעל .11.1

אישור  –)להלן  השרבאישור מאת הממונה בכתב יהיה טעון אישור זקה על ידי בעל הח יצוא גז .11.2

 וכל תיקון שלהן ככל שיהיה הייצוא בעניין הממשלה להחלטות בהתאםיצוא(; אישור יצוא יינתן 

 ; דין לכל ובכפוףלרבות בכל הנוגע לכמויות , ןלתנאים שפורטו בה ובכפוף

 ; לאישור יצוא ממונה בעניין הגשת בקשותבהתאם להנחיות הבקשה לאישור יצוא תוגש לממונה  .11.3

הממונה רשאי לבקש מבעל החזקה כי ימסור לו העתק מכל חוזה למכירת נפט וגז שהופק משדה  .11.4

, עימו מיוחדים יחסים בעל או, זקה; היה הרוכש צד קשור למי ממרכיבי בעל החשמשון

 יכלול, לתיקונו הצעה וכל, 2011-"אהתשעכמשמעותם של ביטויים אלו בחוק מיסוי רווחי נפט, 

, המיוחדים היחסים בעל את או, הקשור הצד את המחייבת הוראה עימו בחוזה החזקה בעל

 אוהגז והנפט שהצד הקשור של  שלישיים לצדדים הכל חוזה למכיר ממונה, לפי בקשתו,להעביר ל

  .ממנו רכשבעל היחסים המיוחדים 

)לגבי גז(  הטבעי הגז משק חוקלרבות  ,יןד כלייעשו בכפוף להוראות  נפט וגזושיווק של  מכר .11.5

 .שייקבעורישוי שייקבעו לפיו, ככל  וחובות

 .33אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של השר לפי סעיף  .11.6

 

 והתאמת הקיבולת לצרכי המשק הישראלי  המיתקנים הקמת .12

ת ויכולדות למיוע יהיו שהן כך ייעשו לספק ההולכה מערכת ושלההפקה  מערכתוהקמה של  תכנון .12.1

, והכל בכפוף לאמור הארצית ההולכה למערכת גז של והזרמה אספקה יאפשרואשר  והולכההפקה 

 .   הממונה על ידי  ה, וזאת לאחר אישורבתכנית הפיתוח

 הממונה מאת בכתב אישור לקבלת בכפוף, רשאים יהיו 10 סעיף לפי הרישיון ובעלהחזקה  בעל .12.2

, מתקנים לטיפול בנוזלי הפקה לרבות מי ההפקה מערכת יבולתק את להגדיל, העניין לפי, והמנהל

 וקידוחים. מיתקניםלספק ולהוסיף להן  ההולכה ומערכתיצור 

 למערכת קבוע באופן גז אספקת שיאפשר באופן הנדרשים יתקניםהמ כל את יבנה החזקה בעל .12.3

   ;מיתקניה כל על ההפקה ממערכת הארצית ההולכה

 

 המסחרית ההפקה .13

 תתבצע בהתאם לעקרונות אלה: , של גז ושל נפט,ית משטח החזקהההפקה המסחר .13.1

תתבצע בשקידה ראויה, ללא בזבוז, ללא יצירת סיכון, ובאופן שאין בו כדי לפגוע  ההפקה .13.1.1

 במאפייני המאגר.

ההפקה מכל קידוח תתבצע כך שלא תעלה על התפוקה היעילה ביותר; הממונה רשאי  .13.1.2

יה התפוקה המרבית, בהתחשב בנתוני המאגר להורות לבעל החזקה, מזמן לזמן, מה תה

 ובמאפייניו. 

בעל החזקה ישמור על איכות הגז המוזרם על ידו למערכת ההולכה הארצית בהתאם  .13.1.3

 .הטבעי הגז משקלחוק  7או שנקבע לפי סעיף  10הגז שנקבע ברישיון לפי סעיף  למפרט
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 ובהתאם, דין לכלו המוסמכות הרשויות להוראות בהתאם מסחרית הפקה יבצע החזקה בעל .13.2

 .דין כל לפי כך לשם הנדרשים"ב וכיו אישור, היתר, רישיון כל להוראות

 לאחר אלא, לספק ההולכה למערכת גז בהזרמת יחל ולא מסחרית בהפקה יחל לא החזקה בעל .13.3

 .2525 בסעיף כמפורט הממונה בידי אושרה והבקשה, הפעלה לאישור בקשה לממונה שהגיש

לפני סוף שנה קלנדרית( יגיש בעל החזקה לממונה תכנית עבודה  ימים 30)לפחות  שנה כל בסוף .13.4

לצורך ההפקה וקיום החזקה לגבי  עוקבתהמתארת את העבודות שבכוונתו לבצע בשנה ה מפורטת

ההפקה בשנה  תכנית, ותחזית לקצבתחזית עלויות לביצוע הפעולות שב, וכן ההוראות שטר החזק

 העוקבת. 

 

 (Independent Verification Body) פיקוחחברות  .14

בלי לגרוע מסמכויות הפיקוח של הממונה ושל כל רשות מוסמכת, ומהוראות אחרות בשטר חזקה  .14.1

זה וכל דין, ובלי לגרוע מאחריות בעל החזקה, תכנון מערכת ההפקה, ייצור מרכיביה, הקמתה 

ת פיקוח בעלות הכשרה וניסיון בפיקוח על תכנון, ייצור, הקמה והפעלתה ייעשו בפיקוח של חברו

או הפעלה, לפי העניין, של מערכות הפקה ימיות, שבעל החזקה יתקשר עמן לצרכי פיקוח ומתן 

 אישורים ואימותים מקצועיים בלתי תלויים. 

ברת ימים לפחות לפני כל התקשרות עם חברת פיקוח על זהות ח 30יודיע לממונה,  החזקהבעל  .14.2

הפיקוח שעמה הוא מעוניין להתקשר, ויבקש את אישורו; בעל החזקה יודיע לממונה על זהות 

 שירצה אימת כל וכן, חברת הפיקוח, לראשונה בתוך שלושה חודשים ממועד תיקון שטר החזקה

 פיקוח חברת לאשר שלא רשאי הממונה. החזקה תקופת במהלך נוספת פיקוח חברת עם להתקשר

יש לה היכולת המקצועית והניסיון הדרוש  וכי, תלויה בלתי היא כי רצונו ביעותלש שוכנע לא אם

 . גבוהה ברמהלשם ביצוע פיקוח 

למען הסר ספק,  ;חברות הפיקוח יוגשו במישרין לממונה של והאישורים האימותים, הדוחות כל .14.3

על בעל עלויות ההתקשרות והשירותים שיינתנו על ידי חברות הפיקוח כאמור יחולו במלואן 

 החזקה.

 אימות או אישור ,בקרה, בדיקה, פיקוחלדרוש  הממונהאחת לשנה או בקרות אירוע חריג, רשאי  .14.4

 נפטההאמינות והבטיחות של אספקת לשם אבטחת  הממונה לדעת הנדרש ככלשל חברת פיקוח 

 .גזהו

 
 

 תכנית פיתוח  ה': פרק

 פיתוח  תכניתשל  מטרותיה .15

יסבור בעל החזקה כי הגיע לתגלית, יגיש בקשה לאישור  היה בעקבות הממצאים בקידוח דקר .15.1

הממונה תגלית ובכלל זה יגיש תכנית פיתוח שדה רעיונית )תכנית קונספטואלית( כמפורט בהנחיות 

 לאישור תגלית כפי שיתעדכנו מעת לעת.
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ו"דקר", יגישו  1-אישר הממונה קיומה של תגלית המאפשרת פיתוח משותף של תגליות שמשון .15.2

התמהיל(, תוך חודשיים ממועד אישור הממונה  –יבשה )להלן  -חזקה מסמך תמהיל ים בעלי ב

 כאמור. הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. כמפורט בנספח ב'. 

 ולהשגת שמשוןו/או דקר  שדות של מיטבי לניצול שתוגש תביא 16.1בהתאם לסעיף  פיתוח תכנית .15.3

  .הממונה של אישור טעונה ותהיה 13.1 -ו 12.1 בסעיפים האמורים היעדים

 תהיה אחת משלוש: הפיתוח תכנית .15.4

  תכנית פיתוח לשדה דקר בלבד; .15.4.1

 תכנית פיתוח  לשדה שמשון בלבד; .15.4.2

  ; ושמשוןלשדות דקר תכנית פיתוח משותפת  .15.4.3

 אשר גזהנפט וה לכמויות בהתאם או קלנדריות בשנים יתוארובתוכנית הפיתוח  המועדים .15.4.4

 .גרמהמא הופקו

 . 16.1לסעיף  בהתאם הפיתוח תכנית אתאישור הממונה החזקה יכין ויגיש ל בעל .15.5

הממונה רשאי לדרוש מבעלי החזקה להגיש תוכנית פיתוח לשדה  15.4על אף האמור  בסעיף  .15.6

צדקה כלכלית לפיתוח שדה שמשון יהיו רשאי להעלות הן. סברו בעלי החזקה כי לא קיימת שמשו

 בפניה  הממונה, אשר יבחן את הטיעונים ויודיע את החלטתו בעניין.את טענותיהם בעניין זה 

 

 פיתוח  תכניתמרכיבי  .16

תכנית הפיתוח תכלול את כל הפעולות והתהליכים הנדרשים לפיתוח שדות דקר או שמשון או  .16.1

, תכנון וביצוע תשתיותלהנדסת מאגרים והנדסת הפקה, הקמת  הנוגעיםשניהם יחד, ובכללם אלה 

מתם, הקמת מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לספק, בים וביבשה, שמירה על קידוחים והשל

השדה, ונתונים כלכליים הקשורים  של והגיאופיסיקה הגיאולוגיה נתוני ניתוחדרישות סביבתיות, 

 לפיתוח ולהפקה.

, גיאולוגי לתיאור הנדרשים , תרשימים ומפותטבלאות, חתכים, מפותתכנית הפיתוח תלווה ב  .16.2

 : אלה את לפחות יכללו אשר הםוהמתקנים הקשורים ל ותהשד שלנדסי וה גיאופיסי

 נתוני; בו נמצאים אשר והשברים והמבנים ותהשד שכבות את יתאר אשר סיסמי פענוח .16.2.1

 ;הממונה עם בתיאום ייקבע אשר דיגיטלי ובפורמט נייר בעותק יוגשו הפענוח

 ;המאגרים משכבות אחת כל של מבנה מפות .16.2.2

 ;ותשדה של מייצג גיאולוגי חתך .16.2.3

, הגיל את השאר בין יכלול אשר, המאגרים שכבות של וסטרטיגרפי גיאולוגי ניתוח .16.2.4

 אחרים ופרמטרים שונות שכבות בין הגיאולוגית הקורלציה, הפאציאלים השינויים

 ;ורציפותם המאגרים תכונות על המשפיעים

 נתוני ,לוגים נתוני בעזרתות שדה של העיקריים הפטרופיסיים הפרמטרים של תיאור .16.2.5

 ;והגזים הנוזלים והרכב השכבה לחצי ובדיקות גלעינים

של נתוני ההפקה,  סימולציהביצוע  לצורך נבנה אשר המאגרים של מפורט גיאולוגי מודל .16.2.6

 יוגש המודלוניתוח רגישויות שלהם;  המודל בבניית נלקחו אשר ההנחותתיאור  הכולל

 ;ממונהה עם בתיאום ייקבע אשר דיגיטלי ובפורמט נייר בעותק
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 פטרוליוםשנקבעו במערכת לניהול משאבי  הכללים פי על יוכן אשר משאבים הערכת דוח .16.2.7

PRMS; 

הפקה המבוססת על סימולציה של מודל המאגרים וקידוחי ההפקה אשר תכלול  תחזית .16.2.8

 ;המאגרים פיתוח של השונים בשלבים ומים קונדנסטנפט, , גז של להפקה תחזיות

 יקבע בתיאום עם הממונה;י אשר דיגיטלי ובפורמטק נייר הסימולציה יוגשו בעות תוצאות

 תחזית למספר קידוחי הפקה על פי שלבי הפיתוח, מיקומם ועומקם; .16.2.9

 תכנית הנדסית של קידוחי פיתוח והפקה;   .16.2.10

 (;well completionתכניות מבחני הפקה ותכניות השלמת הקידוחים לצורך ההפקה )  .16.2.11

 ול:אשר תכל הנדסית של מערכת ההפקה תכנית  .16.2.12

 תכנית הנדסית של כלל המתקנים הימיים.  -

עבור אסדות קבועות תכלול התכנית תרשימים של כלל המתקנים ותרשימי זרימה  -

 בין המתקנים  השונים.

עליון ה הנמצאים בחלקהמבנים , כולל ה(Jacket) תרשים ותכנית של בסיס האסדה -

 .(Topsideשל אסדה )

 סקר קרקעית הים  עליו תבנה האסדה. -

בתוך  הותרשימי זרימתכלול התכנית סכימות  FPSO,אסדות צפות, לדוגמא  עבור -

 .המתקן כולל כניסות ויציאות

 (.mooring siteתיאור מיקום גיאוגרפי ותיאור קרקעית הים בו האסדה תעגון ) -

 .אסדות צפות ייבנו לפי סטנדרטים בינלאומיים, ובהתאם לדרישות רספ"ן -

כניות לנטישת קידוחים שמסיימים את תאשר תכלול תכנית נטישה של שדה  -

 וכן של המתקנים המשמשים את החזקה.  ההפקה

ימיים, אסדות ומתקנים צפים, צנרת, -יתקנים תתמ הכוללת לספק ההולכה מערכת  .16.2.13

 מיתקנים יבשתיים, וכל מיתקן אחר אשר יוקם במהלך פיתוח השדה;

 :ח ובכלל זהשל עלויות תכנית הפיתו התחשיבים וההערכות הכלכליות וטפיר  .16.2.14

 הרכיביםבין בחלוקה , שמשוןדקר ואו שדה  שדהעלויות הפיתוח של  פירוט .א

 והתייחסות לכל רכיב בהן;  לספק ההולכה מערכתו ההפקה מערכת של עיקרייםה

 ; ללקוחות הצפויים המכירה מחירי של טווחים .ב

 CFR 250.904בשטר החזקה לפי  29.5עד  29.1 בסעיפים כמפורטהיבטי הגנה על הסביבה,   .16.2.15

30. 

של תקלות במערכת  לתרחישים מענה תיתן אשר (Contingency Plan)מגירה  תכנית .16.2.16

 ;מהשדה גזה אספקת להבטחת המשך מוצעים ופתרונות

  .17זמנים מפורט כאמור בסעיף  לוח  .16.2.17
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 והאישור של תכנית הפיתוח  ההגשההליך  .17

, מסמך המפרט בנספח ב' ובתוכנית העבודה 15כהתאם לאמור בסעיף  בעל החזקה יגיש לממונה .17.1

של  המתוכנןאת התמהיל הראשוני הצפוי של המיתקנים בים וביבשה, הכולל את המיקום 

 לאקולוגיה, אספקה לזמינות, היתר בין, בהתייחס, זו לפריסה הסיבות ואת העיקריים המיתקנים

 . גזהו נפטה ולהרכב התגלית להיקף, וסביבה

מערכת ההפקה, לרבות קידוחים,  לגבי הפיתוח תכנית תא לממונה יגיש החזקה בעללעיל,  כאמור .17.2

 .חזקהשטר ה' לבבמועד הקבוע בנספח 

הפיתוח אם הוא מאשר אותה או אם  וכניתתימים מקבלת  45הממונה יודיע לבעל החזקה בתוך  .17.3

, כדי להתאים את התכנית להוראות שטר החזקה ,הבהרות, בדיקות נוספות או תיקונים נדרשים

  פן ומועדי הפיתוח של התגליות אשר הוכרו בשטח החזקה.לרבות ביחס לאו

ישוב בעל החזקה ויגיש את תכנית  ,הבהרות, בדיקות נוספות, או תיקונים כאמור הממונהדרש  .17.4

 ימים מדרישת הממונה.  45, ההבהרות והבדיקות הנדרשות, בתוך הפיתוח עם התיקונים

תב, והוא רשאי להתנות בו תנאים; אישר הממונה את תכנית הפיתוח, ייתן על כך אישור בכ .17.5

יקבע באישור מיתקנים אשר להקמתם ולהפעלתם יידרשו אישורים של הממונה מראש  הממונה

לגבי מיתקנים מסוימים  כי לקבוע הוא רשאי וכן, ובכתב או מתן הודעות מראש ובכתב לממונה

 ים של חברת פיקוח לתכנון, לייצור ולהתקנה שלהם.אימות ויידרש

 

 שינוי של תכנית הפיתוחעדכון ו .18

 יכין ויגיש לממונה עדכונים לתכנית הפיתוח לפי התקדמות הביצוע.  החזקהבעל  .18.1

 הפיתוח ולתוספות והרחבות שלה. להגיש לממונה בקשות לשינוי תכנית רשאי  החזקהבעל  .18.2

 ,17.3 סעיפים הוראותובקשות לשינויים, לתוספות ולהרחבות של תכנית הפיתוח יחולו  עדכוניםעל  .18.3

 המחויבים.   בשינויים, 17.5 -ו 17.4

 

 קידוח ואישורהמיתקנים,  ה שלהקמתכנון ולל מידה אמות .19

 כפי לאומיים-ןתיעשה בהתאם לתקנים בי לספק ההולכה ומערכת ההפקה מערכת הקמתתכנון ו .19.1

 good oilfield-ובהתאם ל אישור תכנית הפיתוח, במועדהמנהל לפי העניין,  או הממונה שיאשר

practice . 

אישור מראש של תכנית הפיתוח הותנה כי התקנתו טעונה  שבאישור מיתקן יתקין לא החזקה בעל .19.2

 שתכלול הודעה בקשה לאישור או לממונה שהגיש לאחר אלא, לממונה מראשהודעה הממונה או 

 פיקוח חברות של אישורים בצירוף, להתקנתו המתוכננים והמועד והמיקום, המיתקן תיאור את

הממונה רשאי במקרה שהותנה כי נדרשת הודעה, ולאופן ההתקנה המתוכנן;  ויצור, לילתכנונו

  ימים מיום הגשת ההודעה. 30להעיר הערות ולדרוש שינויים בתוך 

 ויגיש מתוכנן לפחות חודשיים מראש לפני תחילת ביצוע כל קידוח לממונה בעל החזקה יודיע .19.3

על השפעתו על ניצול המאגר, וכן אישור של הסבר על הצורך בקידוח, על תכנית הקידוח ו לממונה

 חברת פיקוח לגבי תכנון הקידוח; ביצוע של קידוח מחייב אישור בכתב ומראש של הממונה.
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 זמניםלוח  .20

בתכנית הפיתוח לוח זמנים מפורט לביצוע תכנית הפיתוח לגבי מערכת ההפקה  יכלול החזקה בעל .20.1

הפקה המסחרית והזרמת גז למערכת ההולכה שלפיו ה ,12.1הנוגעת למשק המקומי כאמור בסעיף 

 .הממונה ידי על שתאושר הפיתוח בתכנית יקבעויש במועדיםלספק תחל 

בקשה מנומקת ומפורטת לדחות או לעדכן את לוח הזמנים  ממונההגיש לל רשאי החזקה בעל .20.2

 לפיהזמנים,  לוח את יעדכן או ידחה נההממו ;17.1 בסעיף האמורהשנקבע בתכנית הפיתוח 

החזקה פעל  בעלכי  שוכנע אם, העניין בנסיבות לנכוןכפי שיראה  הכל, אחר בהיקף או בוקשהמ

 יםאישורה, לרבות לעניין קבלת הזמנים בלוחות עמידההדרוש לצורך  בכלבשקידה ראויה 

, והשגת כל הארציתהתחברות למערכת ההולכה  לצורך, ביצוע כל התיאומים הנדרשים התכנוניים

 אספקה חוזי על וחתימהוהפעלתם,  המיתקניםת קמזכות אחרת הנדרשים לשם ההיתר, רישיון או 

 בתוכנית הכרוכות ההוצאות מימון של פיננסית סגירה מאפשר אשר בהיקף, המקומי לשוק גז של

, או החזקה בעלוכי העיכוב בעמידה בלוחות הזמנים, אינו נובע ממעשה או מחדל של  ,הפיתוח

או להגביל או להקטין את  ו, אילו פעל בשקידה ראויה, למנעיהל הויכ החזקה בעלמאירוע ש

 תוצאותיו. 

כל  אונוסף על האמור לעיל, במקרה של עיכוב מעבר לזמן סביר בנסיבות העניין במתן החלטה,  .20.3

, על ידי רשות מוסמכת על פי דין, והכול המיתקניםאישור או היתר הדרוש או הקשור להקמת 

דחייה של  מונה, יקבע המוואינן בשליטת ואו מי מטעמ זקההח בעלמסיבות שאינן קשורות ב

 המועדים הרלוונטיים בלוחות הזמנים בהתחשב, בין היתר, בפרק הזמן שנמשך העיכוב האמור.

 מבעללדרוש  מונהכאמור בסעיף זה, יהיה רשאי המ מונהנדחו או עודכנו לוחות הזמנים על ידי המ .20.4

 שטרפי -על ווכל לעמוד בחובותיינת, על מנת שמעודכ פיתוחלהגיש לאישורו תכנית  החזקה

 .חזקהה

  .נספח  ב'ב מהקבוע או  לחוק( ג)29 סעיף מהוראות לגרוע כדי זה בסעיף באמור אין .20.5

 

  בטיחות': ו פרק

 

 תכנית לניהול הבטיחות ושמירה על הבטיחות .21

משלבי  תקופת החזקה החל בכלבמתקני מערכת ההפקה  תכנית לניהול הבטיחותבעל החזקה יכין  .21.1

תקנות ארגון הפיקוח על ; התכנית תוכן לפי וההקמה של מערכת ההפקה, ועד שלב הנטישההתכנון 

 ובהתחשבתקנות ניהול הבטיחות(,  -)להלן  2013-העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(, התשע׳׳ג

יעדכן את התכנית כל  בעל החזקהזה ושטר החזקה;  21וביתר הוראות סעיף  21.2בסעיף באמור 

אימת שהדבר נדרש בשל עדכון או שינוי בתכנית הפיתוח, קיומו של נושא חדש או נושא הטעון 

 עדכון.

, בשינויים ארה"ב המפורטות להלן נותבתקבכפוף לדין, בעל החזקה יאמץ את ההוראות  .21.2

 .CFR 250.106-114, 1500-1510, 1900-1933 30 :המחויבים
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לא יאוחר מחודשיים ממועד אישור  21.1סעיף  לפי שהכין התכנית את לממונה יגישהחזקה  בעל .21.3

נה, ימים מביצועו; הממו 7, וכל עדכון שלה יוגש בתוך 15.2 ףתכנית הפיתוח האמורה בסעי

בהתייעצות עם מפקח עבודה ראשי )כמשמעותו בתקנות ניהול הבטיחות(, רשאי להעיר הערות 

 ולדרוש השלמות. 

את כל הוראות תקנות ניהול הבטיחות  ויקיים הבטיחות לניהול התכנית לפי יפעלהחזקה  בעל .21.4

כת משלבי התכנון וההקמה של מער החלתקפה של החזקה  תקופת בכלהבטיחות בעבודה  וחקיקת

יגיש לו בעל החזקה כל מסמך ומידע הקשור  לפי דרישת הממונה ;הנטישה שלב וכולל עדההפקה, 

 לתכנית, לקיום הוראותיה ולביצוע תקנות ניהול הבטיחות.

 מתאים וניסיון ידע בעלי גורמים באמצעות תקניםיהמ את ויתחזק יפעיל, יקים החזקה בעל .21.5

, בשקידה הראויה בזהירות, העניין לפי, וגז טנפ מתקני של הפעלה או תחזוקה, הקמה בתחום

 .החלים הבטיחות לתקני ובהתאם

של הבטיחות ושל מערכת ניהול  שנתיות , בדיקותפיקוח חברת באמצעות לרבות, יערוך החזקה בעל .21.6

 good-ו בעבודה הבטיחות חקיקת לפיתכנית ניהול הבטיחות,  לפיתקנים יהבטיחות של המ

oilfield practice ;ימים 14לממונה דו"ח הכולל את תוצאות הבדיקות בתוך  יעבירזקה הח בעל 

 על לממונההחזקה  בעל ידווח, חריגים ממצאים שיימצאו ככל. והממצאים התוצאות מקבלת

 . מיידי באופן החריגים הממצאים

החזקה ידווח לממונה על עמידה ביעדים שנקבעו בתכנית ניהול הבטיחות, לרבות הנושאים  בעל .21.7

 (.process safetyתפעולית )/תהליכיתלבטיחות שקשורים 

על אלה שנערכו על ידי בעל  נוספות בטיחותרשאי להורות לבעל החזקה לערוך בדיקות  הממונה .21.8

 , ובעל החזקה יפעל לעניין זה כפי שיורה לו הממונה. החזקה

ייעשו בתשומת לב ראויה לביטחונם, לבריאותם ולשלומם של  החזקהשטר  לפיהפעולות  כל .21.9

העוסקים בפעולות אלה, ושל אחרים הנמצאים כדין במקום הפעולות או בסמוך לו ולפי כל דין 

 החל על פעולות אלה.

 לחוק. 53סעיף  לפיבאמור בפרק זה, כדי לגרוע מסמכויות השר  אין .21.10

 
 

 תנאים להפעלת המיתקנים וטיפול בתקלות פרק ז':
 

  המיתקניםלהפעלת  תנאים .22

מערכת ההפקה ומערכת ההולכה לספק למיתקן קבלה אלא  דרךז וג נפטהחזקה לא יזרים  בעל

 , לפי העניין.32-, ו2523, 2422, 2321, 21.3, 21.1לאחר שנתמלאו התנאים המפורטים בסעיפים 

 

 נוהל הפעלת המיתקנים ותחזוקתם .23

 –בעל החזקה יכין נוהל מפורט להפעלת המיתקנים ולתחזוקתם ולפעולות בשעת חירום )להלן  .23.1

בידי חברת פיקוח במסגרת הבדיקות  נים ייבדק(; נוהל הפעלת המיתק"נוהל הפעלת המיתקנים"

  .משרד הממונה ועל ידי 18.6השנתיות האמורות בסעיף 
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בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בנוהל הפעלת המיתקנים ייכלל פרק בדבר ביצוע בדיקות קבועות  .23.2

 -ותקופתיות של המתקנים. לעניין זה 

חלק ממנה, המתבצעת באופן שוטף בדיקה של מערכת ההפקה או של כל  – "בדיקה קבועה"

באמצעות ציוד בקרה, בדיקה וניטור, המחובר דרך קבע אל תת המערכות של המתקנים האמורים 

 ואל מוקדי הבקרה שלהם;

בדיקה של מתקני מערכת ההפקה או של כל חלק מהם, המתבצעת במועדים  – "בדיקה תקופתית"

 קבועים.

ימים  14שהוכן כאמור בסעיף זה לממונה, לפחות  בעל החזקה יגיש את נוהל הפעלת המיתקנים .23.3

 לפני היום שבו בכוונתו לבצע מבחני קבלה לראשונה.

הממונה יהיה רשאי לדרוש מבעל החזקה לבצע שינויים והבהרות בנוהל הפעלת המיתקנים, בין  .23.4

לפני תחילת הזרמת הנפט והגז במערכת ההפקה ובין בכל עת לאחר מכן, ובלבד שתינתן לבעל 

 ה הזדמנות להשמיע עמדתו. החזק

בעל החזקה יפעל על פי נוהל הפעלת המיתקנים, כפי תוקפו מזמן לזמן, בהתאם להוראות הממונה  .23.5

 וכל דין. 

 

 (commissioningמבחני קבלה ) .24

( של מתקני מערכת commissioningבעל החזקה יכין תכניות מפורטות לביצוע במבחני קבלה ) .24.1

  (.תכנית מבחני קבלה –)להלן וע"י משרד הממונה  ח יאושרו בידי חברת פיקושההפקה, 

ימים לפני  30חברת הפיקוח, לפחות  אישורבעל החזקה יגיש לממונה תכנית מבחני קבלה, יחד עם  .24.2

 יום יכולה להשתנות אך ורק באישור של הממונה. 30תקופת  היום שבו בכוונתו לבצע מבחני קבלה.

 שאושרהפקה או של כל חלק ממנה בהתאם לתכנית בעל החזקה יבצע מבחני קבלה של מערכת הה .24.3

, ותוך עמידה בהוראות תקני הבטיחות good oilfield practice-ידי חברת הפיקוח, בהתאם ל-על

המקובלים בעולם, חקיקת הבטיחות בעבודה, ובהתאם להוראות בטיחות שנתן הממונה בעניין זה, 

 אם נתן. 

ימים מראש על  14ר שנמסרה לממונה הודעה לפחות מבחני הקבלה יבוצעו באמצעות המפעיל ולאח .24.4

 מטעמו להיות נוכח בעת ביצועם.  למפקחמבחני הקבלה וניתנה אפשרות  מועדי

חברת הפיקוח על ביצוע מבחני הקבלה בהתאם לתכנית מבחני  של דוחהחזקה ימסור לממונה  בעל .24.5

של חברת הפיקוח על כי מערכת ההפקה או החלק ממנה שנבדק  ואישורעל ידה,  שאושרההקבלה 

 . האישורעמדו במבחני הקבלה בהצלחה, מיד עם קבלת 

 .10הקבלה למערכת ההולכה לספק ייעשו לפי הוראות הרישיון לפי סעיף  מבחני .24.6

 

 אישורי הפעלה  .25

לאחר  אלא לספק ההולכה מערכתאל  גז או גז או בהזרמת נפטפקת תחיל בהילא בעל החזקה  .25.1

בכל למתקני מערכת ההפקה הרלוונטיים, לפי העניין, ו הפעלהנתן לבעל החזקה אישור  הממונהש

לאחר שניתנו כל האישורים הנדרשים להפעלת מערכת ההולכה לספק בהתאם הנוגע להזרמת הגז, 

 , ובכפוף לתנאי האישורים.10לאמור ברישיון לפי סעיף 
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ת הפיתוח הותנה כי הפעלתו טעונה אישור, אלא לאחר החזקה לא יפעיל מתקן שבאישור תכני בעל .25.2

  .האישור לתנאי ובכפוף מתקן אותו לגבי הפעלהשהממונה נתן לבעל החזקה אישור 

המפורטים לאחר שהממונה שוכנע כי התקיימו כל התנאים החזקה הפעלה יינתן לבעל אישור  .25.3

ועל  ,גורמים מקצועיים אחריםאו של  על יסוד אישורים של חברות פיקוח ,בין היתר ,וזאת ,להלן

יסוד אישורים, דיווחים והצהרות של בעל החזקה כמפורט להלן בסעיף זה, ובכפוף לנכונותה של 

מובהר כי אם יתברר שאישור, דיווח או הצהרה כאמור היו . 25.3.1 בסעיף האמורההצהרתו 

שתיראה לו מתאימה שגויים או מטעים, יהיה הממונה רשאי לנקוט בכל פעולה ולדרוש כל דרישה 

 בנסיבות העניין, לאחר שייתן לבעל החזקה הזדמנות להשמיע טענותיו. ואלה התנאים:

לדין ולכל דרישה כדין של  בהתאם וההפקה הוקמ מערכתמתקני הצהרה של בעל החזקה כי  ניתנה .25.4

 good -ל ובהתאםהפיתוח שאושרה בידי הממונה,  תכניתרשות מוסמכת לפי דין, בהתאם ל

oilfield practice ; 

 ;232323נוהל הפעלת המיתקנים לפי סעיף  והוגש הוכן .25.5

של חברת פיקוח על כך שמתקני מערכת ההפקה  ואישוריםנערכו ונמסרו לממונה דוחות  .25.5.1

לניהול הבטיחות ועל סיום מבחני הקבלה בהצלחה  הוקמו בהתאם לתכנית פיתוח ולתכנית

 בהתאם לתכנית מבחני הקבלה;

 וונמסר נערכוהשפעה על הסביבה, וכן  מסמךניטור רקע לסביבה הימית ואושר  בוצע .25.5.2

בדבר פעולות בעל החזקה לצורך הבטחת מזעור הפגיעה בסביבה  יםמפורט יםלממונה נהל

 ה;והתקנים שלפיהם יפעל בעל החזקה בעניין ז

 למוכנות תכנית ואושרהלפי הצורך,  פליטה והיתר רעלים היתר, לים הזרמה היתר התקבלו .25.5.3

 ;32.5 ותגובה לתקריות של זיהום שהוכנה לפי סעיף

 ; תקניםיהמ להפעלת דין כלפי -על הנדרשים ההיתרים כל התקבלו .25.5.4

 . 2121כאמור בסעיף  הבטיחות לניהולתכנית  התקבלה .25.5.5

 לממונהכל המסמכים הנדרשים בסעיף זה והדרושים להוכחת קיום התנאים המפורטים בו, יוגשו  .25.6

הרלוונטיים של מערכת  המיתקניםיום לפני המועד המתוכנן לתחילת הפעלת  30-לא יאוחר מ

 יכתםער עם מייד יוגשו אשר, 25.3.3 בסעיף האמורים המסמכים לגבי יחול לא האמורההפקה; 

 .וחתימתם

על פי שטר החזקה ועל פי  החזקה בעלהפעלה כדי לגרוע מאחריות  כי לא יהיה במתן אישור מובהר .25.7

 כל דין, או כדי להטיל אחריות כלשהי על הממונה.

 

  מיוחדות בדיקות .26

, ממנהההפקה או של כל חלק  מערכתשל  מהותיתבדיקה  – "בדיקה מיוחדת"זה,  בסעיף .26.1

, תקלה, בירור תלונה, חקירת ההפקה מערכתלה: הפרעה בהפעלת המתבצעת בשל כל אחד מא

 או לפי דרישת הממונה.  החזקה בעלרוע, שינוי תכנית או שינוי אחר, והנערכת ביוזמת יא

 ידווחלערוך, ו בכוונתובדיקה מיוחדת ש בדבר ובכתב מראש סביר זמן לממונהודיע י החזקה בעל .26.2

 לממונה על תוצאותיה. 

 .מולבצע בדיקה מיוחדת במועד שייקבע בתיאום ע החזקה לבעלות רשאי להור הממונה .26.3
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לדעתו  הדרושותלבצע בדיקות  החזקה לבעל להורותרשאי  הממונהלעיל,  מהאמור לגרוע בלי .26.4

 בעל כן עשה לא. החזקה בעלידי -עלאישור  וכתבילצורך פיקוח על ביצוע הוראות שטר החזקה 

 מי באמצעות הבדיקה את לבצע רשאי הממונה יהיה, הממונה שיקבע סביר זמן בתוך החזקה

רשות הממונה, לפי דרישת הממונה, ציוד בדיקה לעמיד י החזקה ובעל, לכך יסמיך שהממונה

 תקנים. יהנדרש לכך וגישה מיידית לכל המ

 

  אחזקה ופעולות בדיקות, תקלות יומן .27

ה במתקן ותיקון בדיקה תקופתית, בדיקה מיוחדת, פעולת אחזק – "אחזקה"פעולת זה,  בסעיף .27.1

 ., לרבות יומן אלקטרונייומן תקלות ופעולות אחזקה – "אחזקה"יומן מתקן; 

 .ומיוחדות שוטפות אחזקה פעולות ביצוע לעניין הוראות ייקבעו המיתקנים הפעלת בנוהל .27.2

ייקבעו הוראות בדבר ניהול יומן אחזקה שבו יירשמו במהלך כל פעולת  המיתקנים הפעלת בנוהל .27.3

פרטים אלה: מועד קיום פעולת האחזקה או תיקון התקלה, לפי העניין, סוג הפעולה אחזקה לפחות 

שבוצעה או התקלה, מבצעי הפעולה, תוצאות הפעולה, הליקויים שנמצאו אם נמצאו, ולעניין 

גם אופן איתור התקלה, מועד איתור התקלה, משך הזמן שהיא ארכה, וכן דיווח בדבר  -תקלות 

 ת. אירועים מיוחדים ותקלו

בדיקות הבטיחות  שלתכניות האת  בישראל במשרדיו ישמור מטעמו המפעיל או החזקה בעל .27.4

התקופתיות ושל הבדיקות המיוחדות ואת תוצאותיהן של בדיקות אלו, וכן את יומן האחזקה, 

או לנציג מוסמך מטעמו לעיין בהם בכל עת,  מונהאפשר למישל חמש שנים לפחות, ו לתקופה

 בכל דרך שהיא.לבדקם או להעתיקם 

 good oilfield-ל בהתאם הדרושים הצעדים בכל וינקוט ראויה בשקידה יפעל החזקה בעל .27.5

practice  לתיקון ליקויים ופגמים שהתגלו במערכת ההפקה או בהפעלתה, לרבות ליקויים ופגמים

 שלגביהם קיבל הודעה מאת הממונה.

 

 ': בדיקות, דיווחים ופיקוחח פרק

 

 ודיווחים  בדיקות .28

 .CFR 250.186-195 30וכן לפי  הממונה והנחיותהחוק  לפי רשומות ינהל החזקה עלב .28.1

 . SUBPART S  25030 CFRלפי   SEMSבעל החזקה ינהל מערכות לפי הגדרות מערכת ניהול  .28.2

 .הממונה והנחיותשטר החזקה  הוראות, החוק לפי ודיווחיםהחזקה יגיש לממונה דוחות  בעל .28.3

, של כל מידע 1953-"גהתשיומים, בהתאם להוראות תקנות הנפט, החזקה יגיש לממונה ריש בעל .28.4

 הנצבר במשך כל תקופת החזקה. וגיאופיסיגיאולוגי 

על כל קידוח אשר יתבצע בשטח החזקה, בין למטרת פיתוח השדה  מידע לממונה יגישהחזקה  בעל .28.5

 הקידוח במהלך וויוגשעל פי הנחיות הממונה להעברת נתונים,  ךייער המידעובין למטרת חיפושים; 

 . ובסיומו
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דיווחים על בדיקות ופעולות שנעשו בקידוחים ובכלל זה שינוי השכבה  לממונה יגיש החזקה בעל .28.6

 אטימה ונטישה. המפיקה, ופעולות 

 -ו 16.2.6 פיםכמתואר בסעי המאגר של יםמפורט יםהחזקה יגיש לממונה אחת לשנה מודל בעל .28.7

 לא ויועבר יםהמודל ;בשדה בוצעו אשר וההפקה יתוחהפ לפעולות בהתאם נויעודכ אשר, 16.2.8

 חלפה. ש קלנדריתה השנה תוםמ חודשים משני יאוחר

 אימות או אישור, בקרה, בדיקה, פיקוחלדרוש  הממונהלשנה או בקרות אירוע חריג, רשאי  אחת .28.8

על תקינות מערכת ההפקה ואופן הפעלתה, אמינותה ובטיחותה, והגשת דו"ח על של חברת פיקוח 

 כך לממונה. 

שנקבעו במערכת  הכללים לפי משאבים הערכת"ח מדו העתק לשנה אחתהחזקה יגיש לממונה  בעל .28.9

 חודשים משלושה. הדו"ח יוגש לא יאוחר 16.2.7 כמתואר בסעיף PRMS פטרוליוםלניהול משאבי 

  שחלפה. קלנדריתה השנה מתום

, לרבות אירוע כאמור שהתרחש אירוע מהותי חריג כל עלהחזקה יגיש לממונה דו"ח מיידי  בעל .28.10

הקשור להפעלת מערכת ההפקה או למילוי תנאי  אובמהלך ביצוע עבודות ההקמה של המיתקנים, 

 אשר ואירוע, לסביבה או לרכוש, לאדם נזק נגרם שבו אירוע זה ובכלל, אישור כתבישטר החזקה ו

למערכת ההולכה  החזקה משטח הגז הזרמת את להפסיק או להגביל, לדחות, לעכב כדי בו יש

ובהר כי ומזה תכריע,  לעניין; קביעת הממונה בשאלה אם אירוע הוא אירוע מהותי חריג הארצית

כל אירוע של הפסקה בהזרמה, ולו קצר ביותר, ייחשב כאירוע שיש לדווח עליו; הדיווח יינתן בדרך 

וקדם ככל של מתן הודעה ראשונית מיד לאחר שנודע לבעל החזקה על האירוע, ודוח בכתב מ

 שעות לאחר שנודע לבעל החזקה על האירוע; 24-האפשר אחריה ולא יאוחר מ

  – לממונה יגיש החזקה בעל, לעיל האמור כלמ לגרוע בלי  .28.11

כל דוח תקופתי )שבועי, חודשי, רבעוני או שנתי(   –לפי הוראות שייתן לו הממונה מזמן לזמן  (א)

של בעל החזקה לפי שטר החזקה שלדעת הממונה נדרש לו לצורך הפיקוח על פעילותו 

 ; הוראות לפי פסקה זו יינתנו לאחר שמיעת עמדתו של בעל החזקה;הפעלהואישור ה

כל מידע ונתון שברשותו וכל הסכם, דוח או מסמך  –לפי דרישת הממונה ובאופן שיקבע  (ב)

שטר החזקה פיקוח על פעילותו של בעל החזקה לפי האחר, שלדעת הממונה נדרש לו לצורך 

 .אישור יכתבו

 

 אחרים דיווחים .29

היה מרכיב של בעל החזקה  כל אחד ממרכיבי בעל החזקה יגיש לממונה דוח כספי שנתי מבוקר. .29.1

 חברת בת בבעלות מלאה של חברה ציבורית, ניתן להגיש דוח כספי שנתי מבוקר של חברת האם. 

 –דיווח על לממונה  ובעל החזקה הנוגעים בדבר ימסר ומרכיבי בעל החזקה .29.2

בקשה לפשרה או להסדר או למתן צו להקפאת הליכים לבית משפט בישראל לפי  הגשת (א)

, או לבית משפט במדינת חוץ לפי דיני 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 351או  350סעיפים 

 ממרכיבי בעל החזקה; מימדינת חוץ, ביחס ל

הגשת בקשה לבית משפט או לראש ההוצאה לפועל בישראל או לבית משפט או רשות  (ב)

ממרכיבי בעל החזקה או בקשה  מית במדינת חוץ, לפי העניין, להורות על פירוקו של מוסמכ

ביחס לנכסי  דומהלמינוי כונס, מפרק, מפרק זמני, נאמן, מנהל מיוחד או בעל תפקיד 
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מי ממרכיביו או לנכסיו  אומערכת ההפקה, כולם או חלקם, או לעיקר נכסי בעל החזקה 

 ימי עסקים;  2שלא בוטל בתוך  המהותיים, או מינוי כונס כאמור

הטלת עיקול על נכסי מערכת ההפקה, כולם או חלקם, או על עיקר נכסי בעל החזקה או על  (ג)

 ימי עסקים. 2נכסיו המהותיים אשר לא הוסר בתוך 

על ממרכיביו  מיל אושל מתן הודעה ראשונית מיד לאחר שנודע לבעל החזקה  בדרךהדיווח יהיה 

 ושעות לאחר שנודע ל 24-תב מוקדם ככל האפשר אחריה ולא יאוחר מהאירוע, ודוח מפורט בכ

 שבסעיף )ב(-העתקים של בקשות שהוגשו כאמור בפסקאות )א( ו יימסרועל האירוע; לממונה 

 בעל ישעות מקבלתן על יד 24והחלטות שניתנו לגביהן, יחד עם הדוח המפורט או בתוך  29.2

 .ממרכיביו מי או החזקה

 

 ביטחון .30

קה ימלא בקפדנות אחר הנחיות שייתן לו נציג צבא הגנה לישראל אשר יוסמך לכך בידי בעל החז .30.1

(, בכל עניין בטחוני הנוגע קצין צה"לראש המטה הכללי בצה"ל או על ידי קצין מוסמך )להלן 

בכל הנוגע  ,להתקנתה, להפעלתה ולאבטחתה של מערכת ההפקה ולשימוש באמצעי הגנה

על מערכת ההפקה וסביבתה הקרובה וכן של אמצעי הגנה  לרכישתם, להתקנתם ולהפעלתם

הנחיות  –)להלן  מעת לעת לצורך מימוש ההנחיות כפי שיעודכנו אמצעים משלימים או נלווים להם

 1988-חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח, כל זאת בהתאם להוראות הביטחון(

ה רשאי לפי שיקולים ביטחוניים לשנות את קצין צה"ל יהיהסדרת הביטחון(,; לחוק  –)להלן 

לידיעת ע"י קצין צה"ל הנחיות הביטחון יועברו הנחיות הביטחון באופן ישיר למול בעל החזקה, 

 קצין הביטחון של משרד האנרגיה.

, בעל החזקה יעסיק ממונה בטחון כהגדרתו של מונח זה בחוק 30.1מהאמור בסעיף  לגרועבלי  .30.2

ממונה הביטחון(; לתפקיד ממונה הביטחון ימנה בעל החזקה אדם  –הסדרת הביטחון )להלן 

)ג( לחוק הסדרת הביטחון, ורשאי בעל החזקה 4העומד בדרישות הכשירות המפורטות בסעיף 

 לקבוע דרישות נוספות לעניין השכלתו וניסיונו.

על פי  הביטחון יהיה אחראי על ארגון פעולות האבטחה של בעל החזקה ועל הפיקוח עליהן, ממונה .30.3

 הנחיות הביטחון.

כל אדם או תאגיד העוסק באבטחה מטעם בעל החזקה למלא אחר הנחיות  יחייב החזקהבעל  .30.4

 .הביטחון, שיינתנו לו באמצעות ממונה

 

 וחובת תיאום עם רשויות  פיקוח .31

 ויפעלהחזקה אחראי להשיג את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הדרושים לפי כל דין,  בעל .31.1

 ומערכת ההפקה מערכתבמועדים שיאפשרו את השלמת ההקמה של  להשגתם ויהרא בשקידה

שטר  לפי שנקבעובישראל בלוחות הזמנים  לצרכניםתחילת ההפקה המסחרית ואת  לספק ההולכה

 החזקה. 

 הבטחוןעל  הממונהאו  הממונה להנחיות, בעל החזקה יפעל בהתאם 30 בסעיף מהאמור לגרוע בלי .31.2

לתפקוד בשעת חירום, וערכות לחירום ישהוסמך על ידם, בכל הקשור להמשרד האנרגיה  או מי ב
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"ל צההתאם להנחיות קצין ברציפות תפקודית בשעת חירום, לרבות  ובכל בכל הנוגע לשמירה על

 בכל הנוגע לשעת החירום.

 בתיאום עם אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה בכל הקשור לספנות.  יפעלהחזקה  בעל .31.3

 ביכולתו לפגוע כדי, לדעתו, בה יש אשר מוסמכת רשות של דרישה החזקה בעל של לידיעתו הובאה .31.4

 .ולמנהל לממונה מייד כך על יודיע, החזקה שטר בדרישות לעמוד

 להיות, לכך שהסמיכו למי או, לממונה יאפשר החזקה בעל, לחוק 50 סעיף מהוראות לגרוע בלי .31.5

 מיידית גישה לנציגיו או לממונה יאפשר זה ובכלל, זה חזקה שטר לפי פעולה כל ביצוע בעת נוכח

 שיבקשו אחרת ידיעה או מסמך, נתון לכל וגישה החזקה בעל של פעילות מבוצעת שבו מקום לכל

   מילוי תפקידם; צורךל

בסמכויות הפיקוח והבקרה ובזכות לדרוש דיווחים כדי לגרוע מאחריות בעל החזקה לעניין  אין .31.6

ה של המיתקנים, ולטיבם ואיכותם של אלה ושל כל התכנון, ההקמה, ההפעלה והתחזוק

השירותים, העבודות, הציוד וכיו"ב, ומחובת בעל החזקה לתכנן, להקים, להפעיל ולתחזק את 

 המיתקנים בהתאם להוראות כל דין ולהוראות שטר החזקה וכתבי אישור. 

 להטיל כדי, כאמור דיווחים הגשת לדרוש בזכות או, כדין שהופעלו והבקרה הפיקוח בסמכויות אין .31.7

 חובת)למעט  כלשהי חבות או חובה, מטעמם אחר גורם כל או הממונה, המנהל, המדינה על

 השתק או מניעות טענת ליצור כדי או(, 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק להוראות בכפוף, סודיות

 .והפעלתם המיתקנים הקמת עם בקשר

יהם ובהוראות אחרות בשטר החזקה לגרוע מהאמור בחוק ובחקיקת משנה והוראות לפ בלי .31.8

ובאישורים, הממונה רשאי להורות לבעל החזקה לבצע פעולות ובדיקות הדרושות לדעתו לצורך 

שטר החזקה וכתבי אישור, לרבות הוראות הדין, המסמכים, התקנים  הוראותפיקוח על ביצוע 

 הממונה יהיה, נההממו שיקבע סביר זמן בתוך החזקה בעל כן עשהוהנהלים הנזכרים בהם; לא 

 מבעל לדרוש רשאי והוא, לכך יסמיך שהממונה מי באמצעות הבדיקה או הפעולה את לבצע רשאי

 .כך לשם ציוד לרשותו להעמיד החזקה

 

 פעולות להגנת הסביבה .32

, בהתאם להנחיות הממונה שיינתנו בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה, בעל החזקה יכין .32.1

שמשון, ויגיש אותה לאישור סביבה הימית הרלוונטית לפיתוח שדה ה תכנית לביצוע ניטור רקע של

; עם אישורה בכתב בידי הממונה, יבצע המשרד להגנת הסביבה עם בהתייעצות שיינתןהממונה, 

 בעל החזקה את ניטור הרקע במהירות המרבית האפשרית.

הסביבה,  בעל החזקה יכין, בהתאם להנחיות הממונה שיינתנו בהתייעצות עם המשרד להגנת .32.2

מסמך השפעה על הסביבה אשר יציין את התוצאות של ניטור הרקע שבעל החזקה ביצע כאמור 

יפרט את ההשפעות הסביבתיות, לרבות השפעות על מי הים, קרקעיתו, האוויר, וערכי  32.1בסעיף 

הטבע, מפעילות בעל החזקה, ויכלול המלצות לגבי ההנחיות והאמצעים הנדרשים לצורך מזעור 

פעות האפשריות של פעילות בעל החזקה, והוראות לגבי שיקום עם סיום תקופת החזקה; כמו ההש

כן יכלול המסמך המלצות לגבי ביצוע ניטור ימי ומסמכים סביבתיים נוספים לשלבים הבאים 

שבהם ייקבעו תכניות הקמה מפורטות למיתקנים שונים בהתאם למיקומים שבהם הם יוקמו; 

השפעה על הסביבה יינתן לאחר שניתנה למשרד להגנת הסביבה הזדמנות אישור הממונה למסמך ה

 להגיש את חוות דעתו.
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בעל החזקה יגיש את מסמך ההשפעה על הסביבה לאישור הממונה מוקדם ככל האפשר, וזאת כדי  .32.3

שהוראות המסמך הסביבתי יוטמעו בתכנית הפיתוח, ולא יאוחר ממועד שבו יגיש את תכנית 

 ונה. הפיתוח לאישור הממ

ככל שיוגשו במהלך תקופת החזקה תכניות פיתוח נוספות שיתייחסו לאזורים שלא נכללו בתכנית  .32.4

או למיתקנים שלא נכללו בתכנית פיתוח קודמת, יכין בעל  32.1ניטור הרקע באמורה בסעיף 

לאחר התייעצות  לאשרה אם חליטשיהחזקה תכנית ניטור רקע משלימה, יגישה לאישור הממונה, 

ולאחר מכן יבצע בעל החזקה את התכנית שתאושר, וכן יכין מסמך  רד להגנת הסביבהעם המש

, בשינויים 32.2השפעה על הסביבה לגבי אותם אזורים או מיתקנים, שעליו יחולו הוראות סעיף 

 המחויבים.

החופית בשמן, על פי  והסביבהים הזיהום  של תקריותל ותגובה למוכנותתכנית בעל החזקה יכין  .32.5

 יפעל האישור; עם הסביבה להגנת המשרד לאישורהנחיות המשרד להגנת הסביבה ויגיש אותה 

 . לעניין הנוגע דין כל פי ועל המאושרת התכנית פי עלבשגרה ובעת תקרית זיהום ים,  החזקה בעל

גיעה בסביבה, בערכי טבע ובעתיקות החזקה יבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם מזעור הפ בעל .32.6

 להנחיות בהתאםבנושאי הגנת הסביבה  ויפעל, וביבשה בים, החזקהבכל פעולותיו לפי שטר 

ואושרו בידי הממונה,  32.2 לפי סעיף שהכיןעל הסביבה  השפעהולאמצעים שנקבעו במסמך 

 וישונו מזמן לזמן.לבעל החזקה, כפי שיעודכנו  נוהיתר שיינת כל והוראות דין כל לפי הוראות

החזקה לא יטיל ולא יזרים לים פסולת או שפכים, אלא על פי היתר שניתן לו על ידי הוועדה  בעל .32.7

, ההיתר לתנאי ובהתאם, 1998-"חהתשמכהגדרתה בחוק מניעת זהום הים ממקורות יבשתיים, 

 את יבצע קההחז בעלמזמן לזמן;  הוישונ שיעודכן כפי, לו שיינתן ההיתר הוראות כל אחר וימלא

 וכן האמור למשרד ויגיש, הסביבה להגנת המשרד שאישר הניטור בתכנית שנקבעו הבדיקות כל

 . זו בתכנית שנקבעו ובתדירות במועדים הבדיקות תוצאות את לממונה

 הממשלתית החברה עם בתיאום שיינתנו הממונה להנחיות בהתאם זרם מדי יתקין החזקה בעל .32.8

 לממונהרפי גויעביר את המידע ההידרו .במקומה שיבוא גורם כל או"מ בע ואגמים ימים חקר

 משרד להגנת הסביבה.ול

 שיינתנו הממונה להנחיותציוד חישה מרחוק לגילוי דליפות שמן, בהתאם  יתקיןהחזקה  בעל .32.9

 . הסביבה להגנתלשמירה על הסביבה הימית במשרד  היחידה עם בתיאום

 שריפתם; אסור, גז או נפט בבארות במישרין שמקורם גזים של( venting) לאטמוספרה שחרור .32.10

(flaring של גזים אלה תותר בעת חירום בלבד בכפוף להוראות ) בכפוף להיתרי פליטה שיינתנו על

 בחקיקה הוראות או כאמור הנחיות יהיו לא שלגביהם בעניינים.; 2008-פי חוק אויר נקי התשס"ח

 .CFR 550.302-304 30"ב,ארה תתקנו, יחולו, כפוף לדין, הוראות סעיפי הישראלית

המשרד להגנת הסביבה, ויגיש  שאישר הניטור בתכנית שנקבעו הבדיקות כל את יבצע החזקה בעל .32.11

 את תוצאות הבדיקות במועדים ובתדירות שנקבעו בתוכנית זו.  לממונההאמור וכן  למשרד

ת סעיפי תקנות שלגביהם אין הוראות בחקיקה הישראלית יחולו, בכפוף לדין, הוראו בעניינים .32.12

של אמנת  V-ו  I,IVוההוראות המפורטות בנספחים  CFR 250.300, 250.1900-1933 30ארה"ב, 

MARPOL  חלות או יחולו לגבי אסדות )מוביליות( ואסדות קבועות.אשר 
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 תוכן מקומי .33

בעל החזקה יגיש לממונה תכנית מפורטת, לרבות דרכי פעולה, יעדים, לוחות זמנים ואבני דרך,  .33.1

סקת עובדים ישראליים, שבה יפרט את הצעדים שבכוונתו לנקוט כדי להעסיק בעלי מקצוע להע

. שמשון ודקרשל שדה  ה והפעלת מערכת ההפקהתקנועובדים ישראליים בעבודות הפיתוח, הה

ההעסקה של את היקף  ,יעדי התוכנית יהיו בין השאר להגדיל מידי שנה, החל משנת מתן החזקה

ככל  ,ם בעלי מקצוע בתחום הנפט והגז והן עובדים אחרים. התוכנית תפרטישראלים, הן כאלה שה

מדדים מספריים להגדלת חלקם של בעלי המקצוע הישראליים, בכלל זה עובדים אשר  ,האפשר

יועסקו בדרגות בכירות, מסך כל בעלי המקצוע אשר יעסקו בפעילות האמורה לאורך כל תקופת 

 הפעילות של החזקה. 

גם את פירוט הצעדים שבעל החזקה מציע כדי להכשיר את העובדים הישראלים התכנית תכלול  .33.2

. תכנית ההכשרה שמשון ודקרלביצוע עבודות הפיתוח ההקמה והפעלת מערכת ההפקה של שדה 

במידת האפשר ועל פי הצורך, את מגוון התחומים הנדרשים לביצוע פעולות אלה ובהם  תכלול

 ,לעניין זה וכן את היעדים המספריים לביצוע ההכשרות; תחומי ההנדסה, מדעי האדמה והסביבה

 .אזרחי ישראל ותושביה -"ישראלים" 

לממונה תכנית מפורטת, לרבות דרכי פעולה, יעדים, לוחות זמנים ואבני דרך,  יגישבעל החזקה  .33.3

לשיתוף פעולה תעשייתי, רכישת מוצרים שיוצרו בישראל, רכישת ידע ושירותים מגורמים 

ירת עבודות בקבלנות משנה לגורמים ישראליים. יעדי התכנית יהיו בין השאר ישראלים ומס

להגדיל ככל האפשר, מדי שנה החל משנת מתן החזקה, את ערך המרכיב הישראלי בהוצאות בעל 

יחידים שהם   -החזקה לפיתוח השדה והפעלת מערכת ההפקה. לעניין זה, "גורמים ישראליים" 

ם שהתאגדו כדין בישראל ואשר מרכז פעילותם בישראל, ומוסדות אזרחי ישראל ותושביה, תאגידי

 מחקר אשר רשומים בישראל ועיקר פעילותם בישראל.

. 15במועד בו הוגשה תכנית הפיתוח בהתאם לסעיף  המאוחר לכללממונה  תוגשת כאמור והתכני .33.4

 תתייחס, יגיש בעל החזקה תכנית מעודכנת ש25לאישור הפעלה כאמור בסעיף  הבקשהבעת הגשת 

שנים נוספות עד  5השנים הראשונות של תקופת ההפקה ולאחר מכן יגיש תכניות מעודכנות כל  5-ל

. הממונה יהיה רשאי לדרוש הסברים והבהרות לתכניות שבעל ודקר שמשון לסיום ההפקה משדה

 החזקה יגיש לו לפי סעיף זה.

יתן והסביר לפי העניין, בעל החזקה יפרסם, ככל הנ 33.1במסגרת התכניות האמורות בסעיף  .33.5

מודעות על חיפוש עובדים והכישורים הנדרשים גם בשפה העברית; במסגרת התכנית האמורה 

בעל החזקה יפעל לאיתור ובדיקה של עסקים ישראליים מתאימים, יערוך, ככל הניתן  33.3בסעיף 

מלאה והוגנת לרכישה של מוצרים ושירותים אשר יאפשרו השתתפות  והסביר לפי העניין, הליכים

של גורמים ישראליים, וינהג בגורמים ישראליים העומדים בדרישות באופן שוויוני ועל בסיס 

 תחרותי.

אשר יעסוק מטעמו , סעיף זהב הנאמר ביצועבעל החזקה ימנה אדם מתאים שישמש מתאם לעניין  .33.6

זה, וישמש של בעל החזקה בפעילות ליישום התכנית ולמילוי התחייבויות בעל החזקה לפי סעיף 

 בתכנית ואיש קשר בנושא זה עם הממונה ועם גורמים אחרים. שמו ופרטיו של המתאם יפורט

ימי עסקים ממועד שבעה לממונה, ואם הוא יוחלף תימסר לממונה הודעה על כך בתוך  תוגשש

 החלפתו. 
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יגיש בעל החזקה לממונה  ,שחלפה קלנדריתה השנה מתום חודשים נימשלא יאוחר , אחת לשנה .33.7

וכן עדכון שלה ככל שיידרש; ככל שהדוח דוח על ביצוע התכנית האמורה בסעיף זה בשנה שחלפה, 

סבר על הסיבות לכך, ויתאר ול בעל החזקה בדוח הלא יראה עמידה ביעדים שנקבעו בתכנית, יכל

 כיצד בכוונתו לעמוד ביעדים.

 על דולר מיליון 20 שלקיעו בתוכן מקומי לא יפחת מסכום מצטבר הסכום הכולל שבעל החזקה יש .33.8

 .15 בסעיף לאמור בהתאם הפיתוח תכנית הגשתהחל ממועד  שנים 8 פני

 

 החזקה וסיום החזקה שינוי או הגבלה, ביטול': ט פרק

 

 החזקה בשטר תנאים שינוי .34

 שיכללו את כל הנחוץ כדי להתאימו לנדרש לשטר החזקה פרקיםרשאי להוסיף  יהיה הממונה .34.1

, לתוכניות הפיתוח ולממצאים שיעלו בעקבות הסקרים ו ולהולכתולהפקת נפט גולמי, לעיבוד

 ; , אשר יחייבו את בעלי החזקהשיבוצעוקידוח הנפט 

רשאי לשנות, להוסיף או לגרוע תנאים בשטר החזקה ובכתבי אישור  בנסיבות חריגות הממונה .34.2

 רלוונטייםדינים  שינוי(, אם יהיה צורך חיוני בשינוי לשם הגשמת מטרותיהם או לשם קיום -)להלן 

עקב שינוי לאומית רלוונטית שישראל צד לה, או -שנוספו או השתנו מאז נתינתם או קיום אמנה בין

, , והכל לאחר שהממונה נתן לבעל החזקה הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיונסיבות מהותי

עשה לאחר ובכפוף לכללי המשפט המנהלי; שינוי שאינו מתחייב מדינים או מאמנות כאמור, יי

משקלו של האינטרס הציבורי בשינוי אל מול האינטרס של בעל  אתשהממונה בחן, בין היתר, 

; ככל שהשינוי יביא לפגיעה כלכלית מהותית בבעל החזקה, לא ייעשה השינוי אלא באישור החזקה

 השר, ותוך מתן התייחסות לפגיעה האמורה, לרבות, ככל שנדרש, בדרך של מענה כלכלי.

 

  הגבלתה או החזקה ביטול .35

אשר צורפה פקיעה מיידית במקרה של אי עמידה בהוראות תוכנית העבודה לידי  תבוא החזקה .35.1

עם תום תקופת תבוא החזקה לידי סיום , לגרוע מהאמור . מבלי 'בהמצ"ב כנספח להחלטת השר ו

חד בהתקיים א לרבותלחוק,  55לחוק, עם ביטולה לפי סעיף  29תה לפי סעיף חזקה, עם פקיעה

 לן: התנאים המפורטים לה

בעל החזקה הגיע לתגלית בעקבות קידוח דקר אך לא הוגשה תוכנית פיתוח כפי שנדרש  .35.1.1

 בשטר החזקה.

בעל החזקה לא הגיע לתגלית בעקבות קידוח דקר ולא פיתח את שדה שמשון כאמור  .35.1.2

 .15בסעיף 

הממונה  החזקה חרג באופן מהותי מהוראה מהותית לפי שטר החזקה או מהוראות בעל .35.1.3

 החזקה;מכח שטר 

לשטר החזקה ולא צרף מפעיל בהתאם לדין  4.3בעל החזקה לא עמד בהוראות לפי סעיף  .35.1.4

  ולהוראות שטר החזקה.
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 לפי כנדרש הערבות סכום את השלים לא החזקה ובעל, חולטה ממנה חלק או הערבות .35.1.5

 .החזקה שטר הוראות

 

  פירוק תכנית .36

דקר או שמשון או שניהם ות אשר יפותחו, המצויה בשד P2יתרת הרזרבות  יאוחר מהמועד שבו לא .36.1

יגיש בעל  ,מהכמות ההתחלתית 25% -מ תפחת האחרון המעודכןלפי דוח הערכת המשאבים  יחד,

 –אומדן עלויות הפירוק )להלן  את, וכן המיתקניםתכנית מפורטת לפירוק  הממונה לאישורהחזקה 

הפירוק  כאמור במועד, או מצא הממונה שתכנית תכנית פירוק(. לא הגיש בעל החזקה תכנית פירוק

 יקבע, ולא הצליחו הממונה ובעל החזקה להסכים על תכנית פירוק, לאישור ראויה אינה שהוגשה

 לאומיים מקובלים.-בהתאם לתקנים בין הפירוק תכנית את הממונה

בעל  שלפיהאישור תכנית הפירוק על ידי הממונה יקבע הממונה לבעל החזקה תכנית  במועד .36.2

החזקה ייתן בטוחה או יפקיד ל"קרן נטישה", במועדים, במתכונת ובשיטת הצבירה כפי שיורה 

 . הפירוקהממונה במטרה להבטיח שיהיו בידי בעל החזקה האמצעים הדרושים לביצוע תוכנית 

 תקניםיהממונה לקנות, עם פקיעת החזקה, מ כדי לגרוע מסמכות 36.2 -ו 36.1בסעיפים  באמור אין .36.3

 .לחוק 61 סעיף ותבהתאם להורא והכל, החזקה בעל שהקים

 : קידוח נטישת .36.4

 הוא שבו המועדחודשים לפני  3 לפחותקידוח  לנטוש רצונו על לממונה יודיע החזקה בעל .36.4.1

 CFR 30המידע הנדרש לפי  כלהנטישה ואת  תכניתאת  ויגיש, הפעולה את לבצע מבקש

 לתנאי ובהתאם בכתב יבצעה אלא לאחר קבלת אישור הממונה ולא, 250.1712

 . האישור

קידוח לא פעיל אם בעל החזקה לא ביקש  לנטוש החזקה לבעל להורות רשאי הממונה .36.4.2

, יגיש לו בעל החזקה, בתוך המועד שעליו כאמור הממונה הורהלעשות כן מיוזמתו; 

בתוך התקופה שיקבע הממונה  הנטישה את ויבצע, נטישה תכניתהורה הממונה, 

 האישור. באישורו ולפי תנאי

 

 ערבויות': י פרק

 

 תיוערבו .37

 בעלמציא יאישור וכתנאי להענקת שטר החזקה,  וכתבי החזקה שטר הוראותלצורך הבטחת מילוי  .37.1

סכומה , לטובת מדינת ישראל, שאוטונומית בלתי מותנית ובלתי חוזרת בנקאיתהחזקה ערבות 

י צורך להוכיח או לבסס שולם למדינה או למי מטעמה בכפוף לקבלת דרישה בכתב מטעמה, מבלי

בנוסח המצורף בהתאם לאמור בהנחיות הממונה למתן בטחונות, ואת הדרישה כאמור, הכול 

 (. הערבות–)להלן  החזקה לשטר ד'נספח כ

 . מיליון דולר ארה"ב 7.5תינתן ערבות בסך של  ,שטר החזקה מסירתום ממועד י 45תוך  .37.2

מסירת שטר חודשים ממועד  54 יה בתוקף למשךתהדולר ארה"ב  מיליון 7.5-להערבות בסך השווה  .37.3

, נוספת לשנה פעם בכל, בסכומה באותה עת, תוארך הערבות אמורהעם תום התקופה ה החזקה;
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 ותמשיך חזקהימים לפני מועד פקיעתה, כך שהיא תהיה בתוקף למשך כל תקופת ה 30-לא יאוחר מ

 לסעיף ובכפוף בה צורך שאין ההממונ הודיע לא עוד כל החזקה פקיעת לאחרלעמוד בתוקפה גם 

לחלט את הערבות כפי סכומה ערב  מונה. לא חודשה הערבות במועד כאמור, רשאי המלחוק )ג(57

 פקיעתה. 

, להבטחת החזקה בעלאישור על ידי  וכתבי החזקה שטר הוראותתשמש להבטחת קיום  הערבות .37.4

פוי המדינה וכל רשות למדינה בגין פיצוי ושי החזקה מבעלתשלומים המגיעים לפי כל דין 

אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו להן, במישרין או בעקיפין, עקב אי מרשויותיה על כל נזק, תשלום, 

, או עקב ביטול תנאי הובמלוא האו כתב אישור, במועד חזקהה שטר מהוראות הוראהמילוי 

 חזקהר עם הבקש החזקה בעל, הגבלתו או התלייתו או עקב כל מעשה או מחדל של חזקהה מתנאי

 כל לפי החזקה בעל על יוטלו אם כספיים עיצומים תשלום להבטחת וכן, החזקה שטר איתנ וקיום

 .דין

החזקה כלפי המדינה לתשלום מלוא  בעלבסכום הערבות כדי להגביל את היקף אחריות  אין .37.5

פי החזקה ל בעלהנזקים שנגרמו למדינה )לרבות לרשות מרשויותיה( ואשר חובת תשלומם חלה על 

 או לפי כל דין. חזקהה שטר

 

 ערבות חילוט .38

בהתאם לאמור חילוט(,  –סכום ממנה )להלן  כלאת הערבות, כולה או  לחלטרשאי  הממונה .38.1

 .בהנחיות הממונה למתן בטחונות

 עילות החילוט יכללו גם את המפורט להלן:  .38.2

ביצע את תכנית הפיתוח שאושרה בידי הגיש תכנית פיתוח או לא  לא החזקה בעל .38.2.1

או לא  מתקני מערכת ההפקה,הקים את  לא, או ממונה ולפי תנאים שנקבעו האישורה

האמור החזקה;  שטרתכנית הפיתוח או  לפיהחל בהפקה מסחרית במועדים שנקבעו לכך 

 בסעיף זה לא יחול בנסיבות שמחוץ לשליטה הסבירה של בעל החזקה;

 ;בעל החזקה לא עמד בהוראות תוכנית העבודה .38.2.2

ובעל החזקה לא  כתוצאה מפעילות בעל החזקה, חותית או סביבתיתתקלה בטי ארעה .38.2.3

 וכל דין; הממונה הנחיות לפי תוצאותיהתיקן את התקלה או את 

 הוראותאו שנקבעה לפי  שאושרה נטישה לתכנית בהתאםהחזקה לא ביצע נטישה  בעל .38.2.4

 ;החזקה בשטר 36 סעיף

 ק שנגרם בשל הפרת תנאיהוגשה נגד המדינה תביעה או דרישה לתשלום פיצוי בגין נז .38.2.5

כתב או  הוראות שטר החזקה, בשל ביצוע לקוי של מתנאי שטר החזקה או כתב אישור

, וכן אם נגרמו למדינה הוצאות עקב תביעה או דרישה שטר החזקהבשל ביטול אישור או 

כאמור; חילוט הערבות לשם כיסוי סכום התביעה כאמור, ייעשה רק לאחר שפסק הדין 

לרבות פסק בורר( יהפוך לחלוט, ובהתאם לסכומים שנפסקו כנגד באותה תביעה )

, החזקה בעלבכפוף לאישורה על ידי  -המדינה בפסק הדין כאמור )ובמקרה של פשרה 

הזדמנות  החזקה לבעלאשר לא יסורב אלא מטעמים סבירים בלבד( ובכפוף לכך שניתנה 

 להצטרף כצד להליך; 

 ;חזקהיטול הנגרמו למדינה הוצאות או נזקים עקב ב .38.2.6
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 ומסמכים דיווחים הגיש לא, החזקה שטר לפי כנדרש בדיקות ביצע לאהחזקה  בעל .38.2.7

 ;החזקה שטר לפי כנדרש

או  החזקה שטרמן ההוראות לעניין ביטוח הקבועות ב הוראה םהחזקה לא קיי בעל .38.2.8

 לפי כל דין; והמוטלות עלי

 לעניין הערבות;  חזקהה שטרהחזקה לא מילא אחר הוראות  בעל .38.2.9

 בהנחיות או אישור בכתב או החזקה שטרב אחרמהותי תנאי  באופןהחזקה הפר  בעל .38.2.10

 . לפיהם הממונה לו שנתן

 9-ו 8בהנחיות הממונה למתן בטחונות, לרבות סעיפים הליך החילוט יהיה בהתאם למפורט  .38.3

 להנחיות הממונה למתן בטחונות, כפי שישתנו מעת לעת. 

 

 

 : אחריות, שיפוי וביטוחי פרק

 

 אחריות .39

ואישורים,  רישיונות, היתרים, הוראות זה ובכלל, דין ולפי לסמכות בהתאם שניתנה הוראה .39.1

 כל או המדינה על יטילו לא, אחרת הוראה וכל חוק כל הוראות, אישור כתביהוראות שטר החזקה ו

, עובדיו, החזקה בעל כלפי כלשהי חבות או אחריות, מעובדיה עובד כל על או, מרשויותיה רשות

 כדי או האמורים כלפי מאלה מי של לתביעה עילה ישמשו ולא, אחר' ג צד וכל הצרכנים, קבלניו

 להקמת, אישור כתביו החזקה שטר ולפי דין לפי המלאה האחריות את החזקה מבעל להסיר

 .ותקין בטיחותי באופן ולהפעלתם המתקנים

 בכל בשימוש או, וראיש כתב או החזקה שטר לפי או החוק לפי הפיקוח או האישור בסמכות אין .39.2

 רשות לכל או למדינה דין לכל או אישור לכתב, החזקה לשטר בהתאם הנתונה אחרת סמכות

 בעל על המוטלת כלשהי אחריות מהאמורים מי על להטיל כדי, מעובדיה לעובד או מרשויותיה

 .זו מאחריות להמעיט או להסיר כדי או החזקה

 

 שיפוי .40

ל רשות מרשויותיה ועובד מעובדיה, בשל כל נזק, ממוני החזקה ישפה את המדינה, לרבות כ בעל

או לא ממוני, או כל חיוב כספי לרבות הוצאות משפטיות והוצאות אחרות, שהם יחויבו בהם לצד 

 של, אישור כתב או החזקהשלישי כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני, או בניגוד להוראות שטר 

, וזאת אישור כתבאו  החזקה שטר פי על ההחזק בעל ומחויבויות החזקה עם בקשר החזקה בעל

פי פסק דין חלוט, בהליך שבעל החזקה היה צד לו או שניתנה לו הזדמנות להיות צד לו, -על

אלא מטעמים סבירים  תסורבלאחר אישורה על ידי בעל החזקה, שלא  –ובמקרה של פשרה 

 בלבד. 
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  ביטוח .41

החזקה, את כל הביטוחים המקובלים בעל החזקה יעשה על חשבונו, ויקיים במהלך כל תקופת 

לכל הנחיות הממונה למתן  או הפקת נפט או גז, ובהתאםלחיפוש לאומיות -אצל חברות בין

בטחונות, כנוסחן מעת לעת, ויפעל כנדרש בהנחיות אלה, לרבות ביחס להגשת תכנית ביטוח 

 ואישורי ביטוח לממונה.

 

 פקההעברה או שעבוד של שטר החזקה ושל נכסי מערכת הה .42

לחוק, שטר חזקה זה הוא אישי, ולא הוא ולא כל טובת הנאה בו,  76בהתאם להוראות סעיף  .42.1

ניתנים לשעבוד או להעברה בכל דרך שהיא, אלא באישור הממונה לאחר שקיים התייעצות עם 

לפיו יחולו על שעבוד והעברה של זכויות לפי שטר  והנחיותלחוק  76המועצה; הוראות סעיף 

תבי אישור לכשיינתנו; מובהר כי לא יהיה באישור להעברת זכות כאמור כדי החזקה, ולפי כ

 הנובעת ממעשה או מחדל שנעשו לפני ההעברה. תלשחרר את המעביר מאחריו

לא יעניק ולא יעביר זכויות כלשהן במערכת ההפקה או בכל חלק ממנה לגורם אחר,  בעל החזקה .42.2

  .בכתב ומראש הממונהאלא באישור 

 



 - 30 - 

 

   074-7681531  :טל' 9136002ירושלים  36148ת.ד. , 7בנק ישראל רח' 
 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  wyossi@energy.gov.il  דוא"ל:

 

  ותשונ :אפרק י

 .משרד האנרגיהשטר החזקה יהיה פומבי ויפורסם באתר האינטרנט של  .43

בקשות, דיווחים, מצגים, נתונים או מסמכים אחרים שיש להכין ולהגיש לממונה יוכנו וייערכו  .44

וישלחו בדואר, בידי שליח,  באופן מקצועי ובהיר ובהתאם למקובל בתחום, ויוגשו לממונה בכתב,

 דרישת לפי אחר אלקטרוני בפורמט אוק שיישלח בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה או כמסמך סרו

כי לא נכלל בו  או, לממונה שהגיש במסמך שגוי מהותי פרט קיים כי החזקה לבעל התגלה. הממונה

 כשהם יוגשו ודיווחים בקשותלממונה על כך מיד לאחר שהתגלה לו הדבר.  יודיעפרט מהותי, 

 .החזקה בעל מטעם לכך שמוסמך מי ידי על חתומים

 התמלוגיםנאותות תשלומי  ובקרת בדיקה לצורך. החוק הוראות לפי תמלוגים  ישלם החזקה בעל .45

שיידרש על ידו,  ובמתכונת במועדיםעל ידו,  שידרשוהנתונים  כל אתלממונה  יעביר החזקה בעל

 ותביסודי הביקורת עבודת לביצוע שיידרשחוזים, חשבוניות, תחשיבים, וכל חומר  ובכלל זה

 .וביעילות

 בהתאם לאמור בכל דין. לשלם נדרש הוא אותו אחר תשלוםאו  מסשלם אגרות וכן כל י החזקה בעל .46

שטר המלא והמדויק של הוראות  ןבכל מקרה שבו המדינה, או מי מטעמה, לא יעמדו על קיומ .47

שוב יתור מצד המדינה, והמדינה לא תהיה מנועה מלווהוראות כל דין, לא יתפרש הדבר כו החזקה

ושל הוראות כל דין, ולקבל כל סעד בגין  שטר החזקההמלא והמדויק של הוראות  ןולדרוש את קיומ

 אי הביצוע המלא והמדויק.

 אובפקסימיליה  ,או לביצועו תינתן בכתב, ותישלח בדואר, בידי שליחהחזקה  שטרלהודעה בנוגע  .48

זקה או הדין יישלחו לכל בעלי . הודעות בקשר להפרה של הוראות שטר החלמפעילבדואר אלקטרוני 

 החזקה.

 תהיה במדינת ישראל והדין החל הוא הדין הישראלי. בהקשר חזקה זו סמכות השיפוט  .49
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 נספח א'

 "שמשון"  I/18 חזקת מפת
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 ב'נספח 

 

לעניין תוספת שטחים לחזקת שמשון בהתאם  2019בדצמבר  22מיום לאור אישור בקשתכם  .1

 :ית העבודה בחזקה יכללו את אבני הדרך הבאותהתנאים ותכנ, למפורט בבקשתכם

עיבוד הנתונים הסיסמיים של הסקר האמור, קשירה לסקר הקודם, והעברת כל תוצרי  .א

 .30.6.2021: עד ליום לממונההעיבוד, החומרים והדוחות הנלווים 

פענוח משולב של כל הנתונים הגיאופיסיים החדשים והקיימים, הכנת מפות עומק  .ב

וח גיאופיסי וגיאולוגי עדכני, קביעת מיקום קידוח והגשת פרוספקט מעודכנות, נית

 30.9.2021גיאולוגי לביצוע קידוח: עד ליום 

 31.12.2021: עד ליום PRMSהגשת דוח משאבים מעודכן לפי דרישות  .ג

 30.6.2022הנחיות הממונה: עד ליום  ל פיהגשת מסמך סביבתי ע .ד

ברת זכויות כך שיוכנס מפעיל, כנדרש לחוק הנפט, להע 76הגשת בקשה בהתאם לסעיף  .ה

וקבלת אישור : 2016-תקנות הנפט )עקרונות פעולה לחיפושי נפט והפקתו בים(, תשע"זב

 30.6.2022עד ליום הממונה 

 30.9.2022חתימת חוזה עם קבלן קדיחה לביצוע קידוח: עד ליום  .ו

 31.12.2022תחילת ביצוע קידוח: עד ליום  .ז

ו"דקר",  1-ר" אשר תאפשר פיתוח משותף של תגליות שמשוןותוכר תגלית בקידוח "דקהיה  .2

לא יאוחר מחודשיים מיום  התמהיל(,  -יבשה )להלן  -יגישו השותפים בחזקה מסמך תמהיל ים 

ההכרה בתגלית בפרוספקט דקר. הממונה יעביר את התמהיל למועצה הארצית לתכנון ולבניה. 

משותף כאמור, בפרק זמן שייקבע על ידי בנוסף, תוגש תוכנית פיתוח קונספטואלית לפיתוח 

 חודשים מיום ההכרה בתגלית בפרוספקט דקר.  8-הממונה, ולא יאוחר מ

 נספח זה מהוה חלק בלתי נפרד מתנאי החזקה לכל דבר ועניין.  .3
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 בעלי  החזקההתחייבות   ג'פח נס
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 ד'נספח 

 נוסח ערבות

 
 

 ________________ הביטוחחברת /הבנק שם

 ________________________ הטלפון' מס

 : ________________________הפקס' מס

 

 ערבות כתב

 לכבוד

 משרד האנרגיה 

  הנפט ענייני על הממונה באמצעות

 

 ____________'מס ערבות: הנדון

 

)במילים  USD              ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך אנו

: מאת תדרשו אשר __________________(_____________________

 שניתנה", שמשון" I/18חזקה  עם בקשר__________________________________ )להלן "החייב"( 

, 1952 -"ב התשי, ובקשר עם עמידה בתנאי החזקה, בהוראות חוק הנפט, 1952 -"ב התשילפי חוק הנפט, 

י להיגרם בקשר עם הפעילות או אי הפעילות בחזקה, ובהנחיות הממונה על ענייני הנפט, ועם כל נזק שעשו

 .ביצועה אי או נטישה תוכנית ביצוע עם ובקשר, והפעלתהלרבות בכל הנוגע להקמת מערכת ההפקה 

 

 בדואר במכתב אלינו שנשלחה הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוך"ל הנ הסכום את לכם נשלם אנו

 שיכולה שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי םדרישתכ את לנמק חייבים שתהיו מבלי, רשום

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש או, כלפיכם לחיוב בקשר לחייב לעמוד

 

 ______________תאריך לעד ו ___________ זו תהיה בתוקף מתאריך ערבות

 

 ___________________שכתובתו הביטוחחב' /הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 

 ____________________________ הבנק/חב' הביטוח _______ שם

 ___________________________________ הסניף' ומס הבנק' מס

 ___________________________ הביטוחחברת /הבנק סניף כתובת

 ____________________________להעברה ניתנת אינה זו ערבות
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 ה'נספח  
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