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2 בספטמבר 2020

לכבוד לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך

רח' אחוזת בית 2 רח' כנפי נשרים 22

תל-אביב ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א

עדכון בעניין טיוטת תנאי החזקה 

בהמשך לאמור בדו"חות  המיידיים מיום 7.7.2020 ומיום 26.8.2020 בדבר קבלת טיוטת תנאי 

החזקה ממשרד האנרגיה ועמדת השותפות בנדון, ניתנת בזה הודעה כי הערב קיבלה השותפות מכתב 

מלשכת היועצת המשפטית במשרד האנרגיה ובו הובהר, בין היתר, כי –

משרד האנרגיה דוחה את טענות השותפות ובפרט את טענתה לעניין סמכות הממונה לקבוע  .1
לה הוראות ותנאים ביחס לחזקה. השר קבע כי אם תעמוד השותפות בכל הדרישות שהוצבו 

לה, תשוב זכות הנפט למעמדה טרם החלטת הממונה. משמעות קביעה זו של השר היתה 

שככל והשותפות תעמוד באופן מלא וכנדרש בתנאים שהציב, תשוב החזקה למעמדה ככזו 

שאינה נתונה לסכנת ביטול מיידית. השר לא התכוון לשלול את האפשרות לקבוע תנאים 

לחזקה.

עוד הובהר כי החלטת הממונה לאשר את עמידת השותפות בתנאי השר, היתה כפופה ליתר  .2
התנאים שהציב הממונה במכתב, ובהם קביעת תנאים לחזקה.

כמו כן, חזקת ראש העין נמסרה לשותפות מבלי שנקבעו בה הוראות ותנאים, מלבד תנאים  .3
כלליים במספר עניינים מצומצם, וללא התייחסות לנושאים מהותיים רבים, לדיווחים 

נדרשים, וללוחות זמנים הקשורים בהם. תנאי חזקה מפורטים, הדומים לאלו שנשלחו 

לשותפות נמסרו לכל חזקות הנפט והגז המפיקות כיום, מלבד לחזקת ראש העין. הוראות 

ותנאים מפורטים ניתנים ביחס לכל חזקות הנפט והגז, ואין שום הצדקה לפטור דווקא את 

השותפות מחובת עמידה בהוראות ותנאים שתכליתם הבטחת פיתוח החזקה כנדרש.

ניתנה לשותפות הזדמנות נוספת ואחרונה להעביר לממונה את הערותיה לנוסח תנאי  .4
החזקה, וזאת עד ליום 1 לאוקטובר 2020. ככל שתבחר השותפות שלא לעשות כן, ישלח לה 

הממונה את תנאי החזקה הסופיים, ואלו יחייבו אותה לכל דבר ועניין.



GIVOT OLAM OIL EXPLORATION –
LIMITED PARTNERSHIP (1993)
General Partner:
GIVOT OLAM OIL LTD.
Post Office Box 45422
11 Hartom Street
Jerusalrm
97775

גבעות עולם חיפושי נפט -
שותפות מוגבלת (1993)

שותף כללי:
גבעות עולם נפט בע"מ

ת.ד. 45422 מיקוד: 97775
רח' א.ש. הרטום 11, 

ירושלים 

Fax:  +972-73-3946041 :פקס        Telephone:  +972-73-3946040  :טלפון

בס"ד

בכוונת השותפות להעביר את הערותיה לגבי המסמך במועד וכן לקיים התייעצות עם יועציה  .5
לגבי התשובה לעיל.

אחוזי ההחזקה בחזקת ראש העין הינם כדלקמן:

השותפות-%87

Alberta-Texas Ventures Inc– %12 (אחוז רשום בלבד*)
%1- Millenium Quest Pty Ltd 

* לפרטים על חתימת הסכם הפשרה עם המשקיע לפיו  המשקיע זכאי בשלב זה ל-%3.44 בחזקה ולא %12 הרשומים על 
שמו - ראו דו"ח מיידי מיום 24.6.20.

      

       בכבוד רב,

 גבעות עולם נפט בע"מ השותף הכללי

באמצעות שמואל בקר, יו"ר הדירקטוריון
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