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 מ ד י נ ת     י ש ר א ל

 ש י ו ןיר 

     72 מספר רישיון

 1952 - ב"התשי, הנפט לחוק 16 סעיף לפי סמכותי בתוקף

 -ל ניתן זה  רישיון

_______________________________________ ...................% ____ 

 . להלן 17.4ובהתאם לאמור בסעיף  הראשונה בתוספת המתואר השטח על  ניתן הרישיון

 המיוחדים ולתנאים, פיו שעל לתקנות, 1952 -ב"תשי, הנפט חוק להוראות בכפוף ניתן הרישיון

 .זה מרישיון נפרד בלתי חלק שהינה השנייה בתוספת המפורטים

 

   תש"פה _____ב ___ ביוםניתן בירושלים, 

      2020 _____ב ____

 

        

 ני הנפטיהממונה על עני 

 

 

   התש"פ _____ב ___ ביוםרישיון זה נרשם בפנקס הנפט  

      2020 _____ב ____
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 מ ד י נ ת     י ש ר א ל
 

 72 ’מס  רישיון  

 

 ת ו ס פ ת     ר א ש ו נ ה

 ת י א ו ר    ה ש ט ח:

Y X מספר 
3672800.00 650000.00 1 
3672800.00 630000.00 2 
3683100.00 630000.00 3 
3683100.00 628000.00 4 
3689501.13 628000.00 5 
3681371.36 650000.00 6 

   

 

  מבוססות על רשת  תהקואורדינאטו .קמ"ר( 257.4 -)כדונם  257,400-כ :שטחהסך כלUTM. מפת 

 לרישיון.ב' הרישיון מצורפת כנספח 

 

  שטח הרישיון מוגדר על ידי נקודות הציון דלעיל בלבד. מובהר בזאת, כי במקרה של אי התאמה

 .דלעיל יגברועל ידי בעל הרישיון והפרוט דלעיל, נקודות הציון  שהוגשובין מפות 
 

 לרישיון 17- 9 בסעיפים כמפורט מיוחדים סייגים כולל זה רישיון. 

 

  כל היתר, אישור או רישיון הנדרשים על פי כל דין מכל גוף אין במתן רישיון זה, כדי לייתר קבלת

ציבורי או אחר וכן אין ברישיון זה כדי לייתר הסדרת כל ההיבטים הנדרשים על פי דין מול כל גוף 

 .ציבורי או פרטי
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 מ ד י נ ת     י ש ר א ל
 

 72 ’מס   ש י ו ןיר 

 ת ו ס פ ת     ש נ י ה

 םת נ א י ם    מ י ו ח ד י 

 .2023 _____ב ____-עד 2020 ______ב ___-מ לתקופה ניתן זה רישיון

 :כדלהלן העבודה תכנית את הרישיון בעל יבצע הרישיון בתקופת

 

 

 .שיון זהילר 17-ו 9.3פים להוראות סעי ףעבודה כפותוכנית הב 2 ףר כי סעיהמוב

 במלואה המטלה לביצוע זמן מטלה 

ביצוע עבודות גיאולוגיות וגיאופיזיות הכלולות בתכנית  1
כגון עיבוד מחדש של נתונים סיסמיים,  ,העבודה המאושרת

רכישת נתונים סיסמיים חדשים, פענוח וניתוח של הנתונים 
לקידוח  אפשריהרישיון וזיהוי מיקום  בשטח לוהפוטנציא

 חיפוש. 

 חודשים ממועד קבלת הרישיון 18

לרבות  לשם כך,כל הנדרש  התחלת קידוח לאחר שבוצע 2
והיתר הנוגע לקידוח ר השלמת כל הדרישות לקבלת כל אישו

 .חיפוש בים

חודשים ממועד קבלת אישור  9
ע וצילב מהממונה על ענייני הנפט

 קידוח. 
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 פרשנות .1

, הנפט או בתקנות( החוק)להלן:  1952-הנפט, תשי"ב בחוק הוגדרוש וביטויים מילים .1.1

 נפט לחיפושי פעולה עקרונות) הנפט בתקנות או"( הנפט תקנות: "להלן) 1953-ג"תשי

 )תקנות הנפט ותקנות "(בים החיפושים תקנות: "להלן) 2016-ז"התשע(, בים והפקתו

 2002 -ב"התשס, הטבעי הגז משק בחוק או"(, התקנותיכונו להלן ביחד: " בים החיפושים

 או הנפט או בתקנות בחוק להם שניתנה המשמעות להם תהיה, "(הטבעי הגז חוק: "להלן)

נכתב במפורש אחרת או  אם זולת, העניין לפי, הטבעי הגז בחוק או בים החיפושים בתקנות

 .אחר מובן מהקשרו או הכתוב מלשון משתמעאם 

 , ביחד ולחוד,נויים לעילהממבעלי הרישיון למען הסר ספק, "בעל הרישיון" משמעו כל אחד  .1.2

 על יחולו בעל הרישיון עלרישיון ב המוטלות החובות. חוקהלרבות חליפיהם שיאושרו לפי 

 .ולחוד ביחד או חליפיהם כאמור, ,הרישיון מקבלימ כל

 שיון יקופת הרת .2

)להלן,  שנים כמפורט בתוספת השנייה לרישיון זה 3הינה תקופה בת  הרישיון תקופת .2.1

 "(. המקורית התקופה", ""התוספת השנייהבהתאמה: 

: להלן)כל אחת  תקופות רצופות בנות שנתיים 2-ל להארכה ניתנת הרישיון תקופת .2.2

 כלו הוראות החוק, התקנות לקיוםבכפוף  ("השלישית"התקופה  -ו "השנייה התקופה"

 , בהתאם למפורט להלן:הבאים התנאים

מחויב בעל הרישיון לבצע את  ,שנים 3 שתימשך המקורית הרישיון תקופהבמהלך  .2.2.1

תכנית העבודה את , ו72במסמכי ההליך התחרותי לבלוק  המפורטתתכנית העבודה 

ביצוע של תכנית עבודות גיאולוגיות  לרבות ,כחלק מהצעתו להליךשהוגשה 

חודשים  9ביצוע כל הפעולות הנדרשות על מנת להתחיל קידוח בתוך ו ,וגיאופיזיות

ככלל  שר כי ניתן לבצע קידוח.אי"( הממונהמיום שהממונה על ענייני הנפט )להלן: "

 מתןחודשים ממועד  18 בטרם יחלפו אישורו של הממונה לביצוע הקידוח לא יינתן

 . הרישיוןחודשים ממועד מתן  12אך לא בטרם יחלפו  הרישיון, אלא בנסיבות מיוחדות

חודשים לפני תום  3-לתקופה המקורית יש נקודת הכרעה ראשונה, לא יאוחר מ .2.2.2

האם הוא ביצע , ממונהלהודיע ל. עד למועד זה, מחויב בעל הרישיון התקופה המקורית

 חודשים מיום שהממונה 9את כל הפעולות הנדרשות על מנת להתחיל קידוח בתוך 

רישיון להאריך את ה לבקש יהא רשאיבעל הרישיון , שר כי ניתן לבצע קידוחאי

 )התקופה השנייה(.  ל שנתיים נוספותשלתקופה 

בתכנית העבודה כמפורט לעיל, את כל הדרישות בשקידה ראויה ביצע אם בעל הרישיון  .2.2.3

 השנייה.תקופת הרישיון לתקופה הארכת את לבקש יהא רשאי בעל הרישיון 

. חודשים לפני תום התקופה השנייה 3-לתקופה השנייה יש נקודת הכרעה, לא יאוחר מ .2.2.4

עד למועד זה, מחויב בעל הרישיון להודיע לממונה האם הוא מעוניין להאריך את 

 (. השלישיתהקידוח לתקופת השנתיים הבאות )התקופה 

אם בעל הרישיון ביצע בשקידה ראויה את כל הדרישות בתכנית העבודה כמפורט   .2.2.5

 שנתייםלהאריך את תקופת הרישיון לתקופה של יהא רשאי לבקש לעיל, בעל הרישיון 

 .התקופה השלישית -נוספות 
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תקופת הרישיון ניתנת להארכה  תהא ,אם בעל הרישיון יגיע לתגלית בשטח הרישיון .2.3

, הנפט שדה של גבולותיו קביעת לשם מספיק זמן שיוןיהר לבעל ליתן כדי בה שיש לתקופה

 ( לחוק.2)ב()18בהתאם להוראות סעיף  ,שנתייםאך לא יותר מ

 תנאי דרישות תקנות החיפושים בים.כל ביעמוד בעל הרישיון  .2.4

, עותקים 3-ב תוגש השלישית אוהשנייה  לתקופה המקורית הרישיון תקופת להארכת בקשה .2.5

 את ותכלול, העניין לפי, השנייה או המקורית התקופה תום לפני חודשים 3 הפחות לכל

 והפיננסית הטכנית יכולתו בדבר פרטים לרבות, הנפט ותקנות החוק פיל הנדרשים הפרטים

  .המוצעת העבודה בתכנית לעמוד הרישיון בעל של

 רישיון בעל של זכויותיו .3

ובכפוף למגבלות  , התקנות וההנחיות לפיו,חוקה, בכפוף להוראות וילבעל מקנה שיוןיר .3.1

 :המפורטות במסמכי ההליך התחרותי והרישיון

 זכות לחפש נפט בשטח הרשוי; .3.1.1

פעולות חיפוש מחוץ לשטח הרשוי, שיש  מונה,זכות לערוך, במידה ובתנאים שיקבע המ .3.1.2

 על סיכויי הנפט שבתוך השטח הרשוי;  בהן כדי להעמיד

, סיון וקדיחות פיתוח בשטח הרשוי ולהפיק ממנו נפטיזכות ייחודית לקדוח קדיחות נ .3.1.3

 ;הרישיוןבכפוף למגבלות המפורטות במסמכי 

  .הרשויזכות לקבל חזקה לאחר שהגיע לתגלית בשטח  .3.1.4

 תחולת דינים והוראות ;הרישיון בעל חובות .4

 בשטח הפוטנציאלי הנפט במשאב חיפוש פעולות ביצועל ראויה בשקידה יפעל הרישיון בעל .4.1

 המקצועיות ולפרקטיקות רישיוןתנאי הל בהתאם, ויעילות יוזמה של בדרך הרישיון

 .המקובלות

 ל:  התאםב בעל הרישיון, יפעל הרישיוןפעולות בקשר עם  ביצועב .4.2

דיני חקיקת הבטיחות בעבודה, חיפושים בים, התקנות הנפט, תקנות  , החוק הוראות .4.2.1

 בטיחות) הגז וחוק הטבעי הגז משק חוק הוראותסביבה וחומרים מסוכנים, הגנת ה

 חלים םככל שהכפי תוקפם מזמן לזמן אחר רלוונטי ל דין וכ, 1989-ט"תשמ(, ורישוי

 .רישיוןאו נוגעים לרישיון או לפעילויות המתבצעות בקשר עם ה הרישיון בעל על

פי כל דין, וכן הוראות הממונה מכוח -פי החוק ועל-הוראות השר בהתאם לסמכותו על .4.2.2

 בכתבי שייקבעו ותנאים הוראות לרבות, הרישיון הוראות מכוח דין אושב וסמכות

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

או על פעילויותיו, לפי  בעל הרישיוןאמנות בינלאומיות שישראל צד להן ואשר חלות על  .4.2.3

 כל דין; 

 לפי כל דין. בעל הרישיון יפעל להשיג כל הסכמה ואישור הנדרשים מכל גורם ממשלתי,  .4.3

 תכנית העבודה .5

, "("תכנית העבודה)להלן:  שתקבע מזמן לזמן כפי, השנייה שבתוספת העבודה תכנית .5.1

 מהרישיון. נפרד בלתי חלק מהווה
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. good oilfield practice-ל ובהתאם ראויה את תכנית העבודה בשקידה יבצע הרישיון בעל .5.2

""good oilfield practice מקובליםה, וההליכים התקנים, השיטות, הפרקטיקה -משמעו 

, ראויה ובשקידה בזהירות הפועלים, והגז הנפט בתחום וניסיון הכשרה בעלי מפעילים אצל

 קבלת במועד הידועות העובדות ונוכח סביר דעת שיקול בהפעלת, הרלוונטי בעיתוי ואשר

 .הרצויות והמטרות התוצאות את להשיג הצפויים אלה יהיו, ההחלטה

הרישיון חייב לאטום ולנטוש כל קידוח שייקדח, או שתבוצע בו כניסה מחדש, במסגרת  בעל .5.3

 .good oilfield practice"" ל בהתאם ,הרישיון

 ____________.הוא  הרישיוןהמפעיל במועד מתן  .5.4

 אישורים לקידוח, איטום ונטישהקידוח באר,  .6

 :זה בסעיףהמפורטות  להוראות כפוף הקידוח יהיה, קידוח לביצוע אישור ויינתן היה

  קידוח מחייב אישור בכתב ומראש של הממונה. כלביצוע  .6.1

מקום בו התחייב בעל הרישיון לקדוח קדיחת ניסיון, הקידוח יכוון למטרה שהוגדרה  .6.2

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

לאיטום, וכן התחלה או כניסה מחדש לקידוח, כל בעל הרישיון יבקש את אישור הממונה ל .6.3

 של כל קידוח. או לנטישה 

 .שיקבע הממונהכלול פירוט ומידע כפי ה תבקשה .6.4

 . שייקבע הממונה רשאי לאשר את הפעולה בתנאים .6.5

ובאופן  ,, או נטישה של קידוח, יעשה בהתאם לדרישות הממונהאו קבוע כל איטום זמני .6.6

 . קידוחר המשך עבודה בשישאיר את הקידוח במצב טוב ויאפש

כניסה  שבוצעה בועל בעל הרישיון לאטום ולנטוש כל קידוח שייקדח, או  ,לפני תום הרישיון .6.7

, אלא -good oilfield practiceבהתאם ל ואשר טרם נאטם וננטש, מחדש במסגרת הרישיון

 אחרת על ידי הממונה.  יקבעיאם 

 הענקת חזקה .7

בהתאם לחוק ולתקנות  על אודותיה, שנודע לוכמיד על תגלית בעל רישיון יודיע לממונה  .7.1

 .הנפט

  .ההממונתכלול פירוט ומידע כפי שיקבע ההודעה  .7.2

 שיוןיהר תקופת תוך גישי שיוןירה ובעל, תגליתבעל הרישיון הגיע ל כי יאשר הממונהו היה .7.3

 דין לכל בכפוף רישיון לקבל החזקה בעל וכלי, ולתקנות לחוק בהתאם חזקה למתן בקשה

 יעלה שלאאזור ל ביחס חזקה שטר, ובתקנות חוקב, זה שיוןישבר לתנאים בכפוף, זה ובכלל

 .בו נמצאה התגליתואשר  הכלול בשטח הרישיון ,ר"קמ 250 על

מקום בו התגלית המאושרת חורגת מגבולות הרישיון, רשאי בעל הרישיון להגיש בקשה  .7.4

התגלית שיתווספו לו שטחים נוספים כך שגבולות האזור אותו הוא מבקש לפתח יכללו את 

המאושרת, והשר רשאי לאשר הוספת שטחים בהתאם לבקשתו, כל זאת בהתאם לאמור 

גש ותכי אין באמור כדי לחייב אישור בקשה ש ,מובהר. פוף לכל דיןכבו חוקל 49בסעיף 

 לחוק הנפט. 49בהתאם לסעיף 
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 החזקהשלב לשנקבעו ברישיון, הרלבנטיים  הנוספים על אל תנאיםייקבעו  החזקה בשטר .7.5

 . , ובהתאם לנסיבות העניין באותה עתההפקה המסחרית של נפטו

חזקה יחזרו לידי שטח הב שלא ייכלל הזכויות בשטח ו, שיוןיהר יפקע החזקה שטר מתן עם .7.6

 .המדינה

, נפט להפיק, זו חובה לסתור טעם אין אם, הוא חייב, הרשוי בשטח לתגלית רישיון בעל הגיע .7.7

, חזקה בעל היה כאילו - הראויה בשקידה והכל - ולפתחו הנפט שדה של גבולותיו את לקבוע

 הוראה ואין; חזקה בעל של חובותיו בכל המופק הנפט ולגבי פעולות אותן לגבי הוא וחייב

 .רישיון כבעל מחובותיו גורעת זו

 דיווחים ודוגמאות .8

הנפט לתקנות  לחוקבהתאם  ,, וימציאן לממונה לפי דרישתובעל הרישיון ישמור דוגמאות .8.1

 ולהנחיות הממונה. הנפט 

 הרישיון הוראותהתקנות, , החוק לפי ודיווחים דוחות ,רישומים לממונה יגיש בעל הרישיון .8.2

 .הממונה והנחיות

או  נגרם שבואירוע מהותי חריג, לרבות אירוע  כל עליגיש לממונה דוח מיידי  הרישיון בעל .8.3

 .לסביבה או לרכוש, לאדם נזקעלול להיגרם 

 ונתון מידע כל ,בהתאם לחוק, לתקנות ולהנחיות הממונה דוחותבעל הרישיון יגיש לממונה  .8.4

 בעל על הפיקוח לצורך ,הממונה לדעתהדרוש,  אחר מסמך או דוח, הסכם וכל שברשותו

 הרישיון. ופעולותיו בקשר עם הרישיון 

יוחזקו ברשות הממונה ויטופלו בהתאם לכל דין,  ,הנתונים והמידע שיוגשו לממונה כל .8.5

 שיימצא כפי ובמידע בנתוניםרשאי לעשות שימוש  יהא ממונההלתקנות והנחיות הממונה. 

 .בישראל נפט משאבי של מיטבי פיתוח לשם, לנכון

 ביטחון .9

 בכל, לישראל הגנה צבא של מוסמך נציג לו שייתן הנחיות אחר בקפדנות ימלא הרישיון בעל .9.1

 . ןהרישיו לפי פעולותול הרישיון שטחל הנוגע בטחוני עניין

 להנחיות בהתאםבטחון  בנושאי יפעל הרישיון בעל, 9.1בסעיף  מהאמור לגרוע בלימ .9.2

 על שהוסמך מי או ("המשרד")להלן:  האנרגיה במשרד הביטחון על הממונה או הממונה

 .ידם

 ,זה רישיון בשטח פעולה כלביצוע  כילעיל, בעל הרישיון מודע לכך  אמורהמ לגרוע מבלי .9.3

. בעל הרישיון יפעל בנושא זה הפעולה ביצוע טרם טחונייםיב אישורים קבלת מחייבת

 המסוימת לפעולה אישור ללא הרישיון בשטח פעולה כל לבצע שלאבמשנה זהירות וידאג 

, ויינתן אישור לביצוע הפעולה היה. הממונה אישור וכן, הביטחון בתחום המוסמך הגורםמ

 הפעולות כי יתרה הקפדה ויקפיד הפעולות בביצועמשנה זהירות  נקוטי הרישיון בעל

 .  שיינתן האישור לתנאי בהתאם תבוצענה



8 
 

 וחובת תיאום עם רשויות  פיקוח .10

להשיג את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים  הבלעדי אחראייהא ה הרישיון בעל .10.1

במועדים שיאפשרו את ביצוע תכנית  להשגתם ראויה בשקידה ויפעלהדרושים לפי כל דין, 

 .הקבוע בהזמנים ההעבודה בלוח 

והבטיחות  התחבורה במשרד והנמלים הספנות אגף עם בתיאום יפעל הרישיון בעל .10.2

 . לספנות הקשור בכל ,בדרכים

, לכך שהסמיכו למי או, לממונה יאפשר הרישיון בעל, לחוק 50 סעיף מהוראות לגרוע בלי .10.3

 גישה לנציגיו או לממונה יאפשר זה ובכלל, זה רישיון לפי פעולה כל ביצוע בעת נוכח להיות

 ידיעה או מסמך, נתון לכל וגישה הרישיון בעל של פעילות מבוצעת שבו מקום לכל מיידית

 תפקידם. מילוי לצורך שיבקשו אחרת

, כאמור דיווחים הגשת לדרוש בזכות או, כדין שהופעלו והבקרה הפיקוח בסמכויות אין .10.4

 כדי או, כלשהי חבות או חובה, מטעמם אחר גורם כל או הממונה, המדינה על להטיל כדי

 .הרישיון במסגרת פעולות ביצוע עם בקשר השתק או מניעות טענת ליצור

 רישיוןכדי לגרוע מאחריות בעל ה ,בסמכויות הפיקוח והבקרה ובזכות לדרוש דיווחים אין .10.5

בהתאם להוראות דרך ביצועה של תכנית העבודה, ולקיום חובות בעל הרישיון לעניין 

 דין. הרישיון וה

 הרישיון לבעל להורות רשאי הממונהוראות הרישיון ומהוראות הדין, לגרוע מה בלימ .10.6

 הרישיון הוראות ביצוע על פיקוח לצורך לדעתו הדרושות ובדיקות פעולות לבצע

 עשה לא; בהם הנזכרים והנהלים התקנים, המסמכים, הדין הוראות לרבות, והאישורים

 הפעולה את לבצע רשאי הממונה יהיה, הממונה שיקבע סביר זמן בתוך הרישיון בעל כן

 להעמיד הרישיון מבעל לדרוש רשאי והוא, לכך יסמיך שהממונה מי באמצעות הבדיקה או

 כך. לשם ציוד לרשותו

 לפגוע כדי, לדעתו, בה יש אשר מוסמכת רשות של דרישהרישיון  בעל של לידיעתו  הובאה .10.7

 .לממונה מיד כך על יודיע, הרישיון בדרישות לעמוד ביכולתו

  מישראל טובין ושירותים ת עובדים ישראלים, רכשהעסק .11

 מתאים אדם כוח בישראל שקיים ככל ,מקומי ישראלי אדם לכח עדיפות תןיי הרישיון בעל .11.1

 למטרות הנדרשים והניהוליים המקצועיים התפקידים למילוי ויכולת כישורים בעל

 . כאמור לתפקידים המקובלת בעלות, הרישיון

 לטובין עדיפות הרישיון בעל ייתן ,הרישיון בשטח פעולות לביצוע ושירותים טובין ברכישת .11.2

 לטובין ועלותם זמינותם, באיכותם תואמים שאלה ככל, בישראל המיוצרים ושירותים

 . לישראל מחוץ המיוצרים ושירותים

 את לספק שביכולתם מקומיים שירותים ונותני יצרנים ישנם אם יברר הרישיון בעל .11.3

 שייעשה יכול כאמור בירור. הרישיון בשטח הפעולות לביצוע הנדרשים והשירותים הטובין

 פעולה לשיתוף הרשות או, תעשיינים איגודי, רלוונטיים ממשלה משרדי אצל או במישרין

 מקומיים שירותים ונותני ליצרנים ושווה הוגנת הזדמנות יספק הרישיון בעל. תעשייתי

 . ברישיון בפעולותיו להשתלב

 תכלול זו תכנית. מקומי תוכן תכנית לממונה בעל הרישיון ימציא ,חזקה מתן סמוך לאחר .11.4

 הנפט במקצועות מקומיים עובדים והעסקת מקצועיות הכשרות בדבר תכנית הפחות לכל
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 במחקר ותמיכה ,בחזקה הפעולות ביצוע לשם מקומיים ושירותים טובין רכש, והגז

 .בישראל והגז הנפט בתחומי ופיתוח

 הסביבה להגנת פעולות .12

 ,בעל הרישיון יפעל בהתאם להנחיות הסביבתיות לחיפוש והפקה של נפט וגז טבעי בים .12.1

 שעניינן הגנה על הסביבה. וכל רשות ממשלתית הוראות הממונה כל לו

מהמשרד בעל הרישיון לא יבצע קידוח לפני קבלת כל אישור או היתר הנדרשים לביצועו  .12.2

 ,היתר רעלים והיתר הזרמהאישור בדבר תכנית חירום מפעלית, להגנת הסביבה, לרבות 

 ויפעל בהתאם לתנאיהם. 

 אגרות ותמלוגים .13

כפי שיהיו  ,תקנותההחוק ובעל הרישיון ישלם את האגרה השנתית בהתאם להוראות  .13.1

 .מזמן לזמן

בעל הרישיון תמלוגים  שלםמשטח הרישיון, י או גז טבעי נפטאם בעל הרישיון יפיק  .13.2

 לחוק ולהנחיות הממונה. 32 סעיף בהתאם להוראות ת ישראללמדינ

 ערבויות .14

אוטונומית בלתי מותנית ובלתי  בנקאיתערבות  הרישיון בעל מציאה, הרישיון למתן כתנאי .14.1

: )להלןא'  נספחמצורף כ שהעתקה דולר אמריקאי מיליון 2.5סכום של חוזרת, ב

 (. "הערבות"

 למתן הממונה הנחיותכנדרש על פי  נוספות, להמצאת בטוחות כפוף יהא קידוח ביצוע .14.2

הוראה זו לא תחול לעניין ערבויות שניתנו עבור קידוח . נפט זכויות עם בקשר בטחונות

 המקורית.בתקופה ביצועו התחייב בעל הרישיון לש

 ,כלפי המדינההרישיון  בעלכדי להגביל את היקף אחריות והבטוחות הערבות מי אין בסכו .14.3

, או לפיצוי או לפי כל דיןהרישיון לפי  הרישיון בעלאשר חובת תשלומם חלה על  מיםלתשלו

 .הנזקים שנגרמו למדינה )לרבות לרשות מרשויותיה(על 

יחלט את הערבות בכל מקרה המוזכר בהנחיות למתן בטחונות בקשר עם זכויות  הממונה .14.4

 נפט, והוראות הנחיות אלה יחולו על חילוט כאמור. 

 אחריות שיפוי וביטוח .15

 רישיונות, היתרים, הוראות זה ובכלל, דין ולפי לסמכות בהתאם שניתנה הוראה .15.1

 יטילו לא, אחרת הוראה וכל חוק כל הוראות, אישור הרישיון וכתבי הוראות, ואישורים

 כלשהי חבות או אחריות, מעובדיה עובד כל על או, מרשויותיה רשות כל או המדינה על

 של לתביעה עילה ישמשו ולא, אחר' ג צד וכל לקוחותיו, קבלניו, עובדיו, הרישיון בעל כלפי

 ולפי דין לפי המלאה האחריות הרישיון את מבעל להסיר כדי או האמורים כלפי מאלה מי

 .ותקין בטיחותי באופן בשטח הרשוילביצוע פעולות , אישור וכתבי הרישיון

 בכל בשימוש או, אישור הרישיון או לפי או החוק לפי הפיקוח או האישור בסמכות אין .15.2

 רשות לכל או למדינה ,דין לכל או לאישור, לרישיון בהתאם הנתונה אחרת סמכות
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 על המוטלת כלשהי אחריות מהאמורים מי על להטיל כדי, מעובדיה לעובד או מרשויותיה

 .זו מאחריות להמעיט או להסיר כדי הרישיון או בעל

, נזק כל בשל, מעובדיה ועובד מרשויותיה רשות כל לרבות, המדינה את הרישיון ישפה בעל .15.3

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

 או הרישיון להוראות בניגוד או, רשלני מחדל או ממעשה כתוצאה שלישי לצד בהם יחויבו

 וזאת  הרישיון פי הרישיון על בעל ומחויבויות הרישיון עם הרישיון בקשר בעל של, אישור

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

 מטעמים אלא תסורב שלא, הרישיון בעל ידי על אישורה לאחר – פשרה של ובמקרה, לו

 .בלבד סבירים

הביטוחים  כל את, הרישיון תקופת כל במהלך ויקיים, חשבונו על יעשה הרישיון בעל .15.4

יות למתן בטחונות בקשר עם זכויות נפט, וכל הוראות הנחיות נחלה 'המפורטים בפרק ב

 אלה יחולו על בעל הרישיון בשינויים המחויבים. 

 העברה או שעבוד של הרישיון .16

לחוק.  76שיון יחולו הוראות סעיף ישיון, של טובת הנאה בו ועל שעבוד ריעל העברה של ר .16.1

 באישור אלא, שהיא דרך בכל להעברה או לשעבוד אינם ניתנים, בו הנאה רישיון, או טובת

 .הממונה

 או הרישיון של שעבוד או להעברה בקשה על יחולו חוקל 76 סעיף לפי ההנחיות הוראות .16.2

  . בו הנאה טובת כל

 תנאים מיוחדים .17

בקבלת הרישיון, בעל הרישיון מאשר כי הוא יודע ששטח הרישיון ממוקם בקרבת הקצה  .17.1

הצפוני של שטח האזור הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל . לעובדה זו, כמו גם לאינטרסים 

ה עת, עלולה להיות השפעה על כל פעילות אפשרית בשטח מדיניים וביטחוניים באות

הרישיון, ובעל הרישיון מוותר על כל טענה או תביעה עתידית מכל סוג שהוא בקשר עם 

  האמור בסעיף זה

כמו כן מובהר, כי נכון למועד מתן הרישיון לא ניתן לבצע קידוח בשטח הרישיון, וכי לא  .17.2

כל פעולה לקבל אישור לבעל הרישיון על ידוע האם יינתן אישור כזה בעתיד. יודגש, כי 

הממונה יהיה רשאי לשקול שיקולים מדיניים  מראש ובכתב מהממונה. בשטח הרישיון

ידוע לבעל הרישיון כי  ., בקשר לכךמקצועי רלבנטי אחרלרבות כל שיקול  םוביטחוניי

אלא אם  הוכרה תגלית שיון המקסימלית היא שבע שנים יתקופת הר ,בהתאם לחוק

ולא יהיה באי מתן היתר לביצוע קידוח או כל פעולה אחרת  במסגרת בשטח הרישיון, 

 טענה כל על מוותר הרישיון בעלהאמורה. שיון, משום עילה להארכתו מעבר לתקופה יהר

 .הרישיון תפלתקו ביחס לרבות, זה בסעיף האמור עם בהקשר הואש סוג מכל תביעה או

, כל פעולה הנוגעת החוצה את גבול שטח הרישיוןידוע לבעל הרישיון כי אם יימצא מאגר  .17.3

וכן  ככל שיידרשו, לפיתוחו כפופה לחתימה על הסכם יוניטיזציה או הסכם פיתוח משותף,

, לכל פעולת קידוח או פיתוח. מדינת להסכמה של נציגיה המוסמכים של מדינת ישראל

, וכן כאמורישראל שומרת לעצמה את הזכות לאשר או להגביל כל פעילות ביחס למאגר 

לחתום על הסכם או שלא לחתום עליו בהתאם לשיקולים של המדינה, לרבות שיקולים 
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בקשר  מכל סוג שהוא, תביעה ביטחוניים. בעל הרישיון מוותר על כל טענה אומדיניים ו

 .לכך

ניתן על השטח המתואר בתוספת הראשונה. שטח הרישיון נמצא בקרבת הקצה  הרישיון .17.4

הצפוני של האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל, בהתאם לנקודות התיחום של הגבול הצפוני 

עדי של ישראל, שהופקדו במזכירות של המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבל

להעניק זכויות גם בשטח  ככל שמדינת ישראל תחליט בתקופת תוקפו של הרישיון,האו"ם. 

המצוי בין שטח הרישיון לקצה האזור הכלכלי הבלעדי, כמתואר בנספח ג', יצורף השטח 

לרישיון, ככל שבעל הרישיון יחפוץ בכך, בכפוף לפתיחת השטח לחיפוש נפט והפקתו, לפי 

לחוק. היה ויצורף שטח כאמור, כל ההוראות, הדרישות והתנאים המיוחדים  5סעיף 

ורטים במסמך זה, יחולו גם על השטח הנוסף, ורשאי הממונה לקבוע תנאים נוספים המפ

ביחס לשטח הנוסף. יצוין, כי בשטח המתואר בנספח ג' לרישיון, העניקה ממשלת לבנון 

זכויות לחברות מסחריות וזאת בהעדר סמכות ועל אף עמדת מדינת ישראל כפי שבאה 

מיים שהפיצה בעניין והפקידה במזכירות לידי ביטוי בהפקדה כאמור, ובמכתבים רש

גם בעת הזו, מדינת ישראל חוזרת ומדגישה את זכויותיה וטענותיה ביחס לכל השטח  האו"ם.

 המופיע בתוספת הראשונה ובנספח ג'.

 כללי  .18

אין באמור ברישיון כדי לפגוע בחובות בעל הרישיון לפי החוק ולפי כל דין שיחול באותה  .18.1

 עת.

באתר  ,ב להנחיות השונות המפורסמות מעת לעת על ידי הממונהבעל רישיון יהיה מחוי .18.2

 האינטרנט של המשרד.

 הממונה של רגולטורית דרישה לכל בנוסף הינם ,זה ברישיון הכלולים והדרישות התנאים .18.3

 . אחרת מוסמכת רשות כל או

 ביחד, יחוב הרישיון מבעלי אחד כל, אחד מגורם יותר ידי על הרישיון יוחזק בו מקום .18.4

 . הרישיון תנאי למילוי  באחריות, ולחוד

 הרישיון לפי חובותיו את לקיים יכולת בעל, הרישיון תקופת כל במשך, יהיה הרישיון בעל .18.5

 . לכך הנוגע דין וכל

 . ממנו נפרד בלתי חלק יהוו זה לרישיון הנספחים .18.6

 .המשרד של האינטרנט באתר ויפורסם פומבי יהיה הרישיון .18.7

 יוכנו לממונה ולהגיש להכין שיש אחרים מסמכים או נתונים, מצגים, דיווחים, בקשות .18.8

 שלחויוי, בכתב לממונה יוגשו, בתחום למקובל ובהתאם ובהיר מקצועי באופן וייערכו

 בפורמט או, אלקטרוני בדואר שיישלח סרוק כמסמך או בפקסימיליה, שליח בידי, בדואר

 שגוי מהותי פרט קיים כי הרישיון לבעל התגלה. הממונה דרישת לפי אחר אלקטרוני

 לאחר מיד כך על לממונה יודיע, מהותי פרט בו נכלל לא כי או, לממונה שהגיש במסמך

 .הדבר לו שהתגלה

 .הרישיון בעל מטעם לכך שמוסמך מי ידי על חתומים כשהם יוגשו ודיווחים בקשות .18.9

 סמכות תהיה בישראל המשפט ולבתי, הישראלי הדין הינו לרישיון הנוגע בכל החל הדין .18.10

 . לרישיון הנוגע בכל בלעדית
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 ב' נספח
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 ג' נספח

 X Y 
1 628000.00 3689501.13 
2 628000.00 3697968.80 
3 650000.00 3685701.39 
4 650000.00 3681371.36 

 


