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 גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת )"השותפות"(
 
 

 2017, יוניב 22
 

 לכבוד    לכבוד
  לניירות ערך בת"א בע"מ הבורסה    רשות ניירות ערך
  2וזת בית רחוב אח  22רחוב כנפי נשרים 

 65202אביב -תל   95464ירושלים 
 
 

 ג.א.נ.,
 

 / "אופק חדש" )"הרישיון"( 405ן רישיוהנדון: 
 
 

, השותפות (2017-01-063342)אסמכתא  20.6.207ומיום  (2017-01-056478)אסמכתא  4.6.2017מיום  יםהמיידי ותבהמשך לדוח
 את הרישיון 21.6.2017הודיע כי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים העניק ביום מתכבדת ל

 .לשותפות ולשותפיה
 

 דונם. מצ"ב מפת הרישיון. 344,100 -שטח הרישיון הינו כ
 

 .20.6.2020עד  21.6.2017 -שנים מ 3הרישיון ניתן לתקופה של 
 

 כי בתקופת הרישיון על בעלי הרישיון לבצע את תוכנית העבודה כדלהלן: , בין היתר,בתנאים המיוחדים של הרישיון נקבע
 

 
 השותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן:

 
  20% -השותפות 

 70% - מ"בע ישראל י'אנרג. איי. או. אס
 .10% - מ"בע פוינט קפיטל

 

  המטלה לביצוע זמן מטלה 
 20.8.2017 לל הנתונים הקיימים לקידוחריכוז, עיבוד, ניתוח וסיכום כ 1
 20.10.2017 המרת חתכים וקידוחים לפורמט דיגיטאלי, ריכוז מפות קיימות והמרתן לפורמט דיגיטאלי 2
 20.11.2017 ק"מ במימד העומק( 200-)כ הקמת כל הנתונים על תחנת עבודה ועיבוד חוזר של הקווים 3
 20.11.2017  1+2העברת דוח מסכם  לאבני דרך  4
 20.12.2017 + הגשת תכנית מבחני הפקה לאישור חתימת הסכם עם קבלן קידוח 5
 20.2.2018 הכנת מפות עומק וקשירה לקידוחים 6
 20.4.2018 הגשת תכנית מבחני הפקה לאישור 7
 20.4.2018 )כולל אישורים מהועדה המחוזית( השלמת היתרים נדרשים 8
 20.4.2018 משטח קידוח   תיקון 9

 20.5.2018 קידוח שינוע מגדל 10
 20.6.2018 דוח מיפוי מסכם 11
 20.8.2018 תחילת מבחני הפקה  12
שלושה חודשים   הגשת דוח  מסכם 13

מסיום  מבחני 
 ההפקה

חצי שנה  מסיום  בקשה לתגלית על  סמך  מבחני ההפקה 14
 מבחני ההפקה

חצי שנה מסיום   לקידוח חיפוש חדש בשטח  הרישיון  במידה ולא תאושר  תגלית החזרת הרישיון או בקשה
 מבחני ההפקה

 בברכה,
 

 , השותף הכלליגלוב חפושי נפט בע"מ
 ותפות מוגבלתבגלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( ש

 על ידי
 משה טופרובסקי צבי דרין

 מנכ"ל יו"ר הדירקטוריוןסגן 
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