
 
 
 
 

 1 

 1013 יליוב 8
 

 שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה -הזדמנות ישראלית
 "(השותפות)להלן: "     

 
  לכבוד לכבוד

  אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה  רשות ניירות ערך
  45רח' אחד העם  11רח' כנפי נשרים 

  54101אביב -תל 44555ירושלים 
  באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

 
 

 א.ג.נ.,
 

 (או "נכסי הנפט" )"הרישיונות" "/ "רועי 899 -/ "נטע" ו 893רישיונות  נדון:ה
 
 

בקשר עם  עקרונותבר התקשרות השותפות בהסכם ( בד1011-01-144555)אסמכתא  1.11.1011בהמשך לדוח המיידי מיום 
-1013-01כתא )אסמ 14.5.1013ולדוח המיידי מיום , "(רציושותפות מוגבלת )" –( 1441עם רציו חיפושי נפט )הרישיונות, 

הסכמי תפעול משותף להשותפות  הצטרפה 8.4.1013בדבר הענקת הרישיונות, מתכבדת השותפות להודיע כי ביום ( 034144
הסכמי התפעול )להלן: " "( בכל אחד מהרישיונותהמפעיל" או "אדיסון)להלן: " Edison International Spa -רציו ועם 

 יהם, בין היתר, מונתה אדיסון כמפעילת הרישיונות."(, על פJOA" או "המשותף
 

 :1הבאים הנושאים היתר, את , ביןיםמסדירהסכמי התפעול שנחתמו ברישיונות הינם זהים ו
 

 כללי
" נכסי הנפטק זה: ""בס )להלן בתחומי הרישיונות הצדדים בקשר לפעולות וחובות את זכויות לקבוע היא JOA -ה מטרת

 .בשטח ההסכם 2הידרוקרבונים של והפקה פעולות חיפושים, הערכה, פיתוח ת"(, לרבושטח ההסכם"-ו
 

 אופן ההתחשבנות
, כל הזכויות והאינטרסים בנכסי הנפט, ברכוש המשותף ובכל ההידרוקרבונים שיופקו JOA -אלא אם כן נקבע אחרת ב

ות הצדדים בנכסי הנפט. כמו כן, מהם, יהיו בכפוף לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליהם, ובהתאם לשיעורי השתתפ
פי תנאי נכסי הנפט וכל חבויות והוצאות -על JOA -, התחייבויות הצדדים על פי הJOA -אלא אם כן נאמר אחרת ב

, יישאו בהם הצדדים, בינם 4, וכל זיכויים לחשבון המשותף3שהוצאו או נתחייבו ע״י המפעיל בקשר עם הפעולות המשותפות
 Procedure -ורי ההשתתפות שלהם בנכסי הנפט, וכל צד ישלם במועד בהתאם להוראות ה בין עצמם, בהתאם לשיע

Accounting שב- JOA בגין ״( את חלקו בהתאם לשיעור ההשתתפות שלו בכל הוצאות כללי ההתחשבנות)להלן: ״
אינם שוללים  JOA -פי ה-מועדי התשלום הם מעיקרי ההסכם. תשלומים ע״י צד של חיוב כלשהו על פעולות המשותפות. ה

להחזר כל ההוצאות הישירות שתוציא  אדיסוןפי כללי ההתחשבנות זכאית -. עלאת זכותו לאחר מכן לחלוק על אותו חיוב
 הפעולות המשותפות בקשר למילוי תפקידה כמפעיל וכן להחזר ההוצאות הבלתי ישירות הנגזרות משיעור ההוצאות של 

 כמפורט להלן:
 

שיעור התשלום למפעיל 
)כאחוז מההוצאה 

 הישירה(

 הוצאות ישירות )בחישוב שנתי(

 -ליון דולר ימ 4עד  3%

 -ליון דולר ימ 14ועד  4 -מ  1%

 -ליון דולר ימ 14מעל  1%

                                                 
 להלן מתייחס לשניהם.התיאור  ,זהים מאחר והנוסחים של הסכמי התפעול המשותף בכל אחד מהרישיונות   1
2

 כל החומרים המצויים בשטח הרישיונות לרבות גז טבעי ונפט גולמי. הינם "הידרוקרבונים" JOA -בהתאם להגדרות ה           
3
 JOA, -הוראות הל בעבור השותפים בהתאםידי המפעיל -״הפעולות המשותפות״ הינן הפעולות המבוצעות על JOA -בהתאם להגדרות ה  

 ברישיונות. ולות חיפוש, הערכה, פיתוח והפקהלרבות פע
4
 בגין הפעולות המשותפות ותקבולים ם מיתשלוידי המפעיל לטובת -המוחזק עלן חשבו ו״החשבון המשותף״ הינ JOA -בהתאם להגדרות ה  

 .)כהגדרתם להלן( ובכללי ההתחשבנות JOA -בהתאם לכללים שנקבעו ב
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 זהות המפעיל, זכויותיו וחובותיו

י לניהול יהיה המפעיל אחרא JOA -בהתאם ל (.Operatorכמפעיל ) אדיסוןעל פי הסכם התפעול המשותף מונתה כאמור, 
הפעולות המשותפות. המפעיל רשאי להעסיק קבלני משנה ו/או סוכנים )אשר יכול שיהיו חברות קשורות של המפעיל( 
לביצוע פעולות משותפות כאמור. בניהול הפעולות המשותפות יהיה המפעיל, חייב, בין השאר, לבצע את הפעולות 

מפורטים  ן)אשר תפקידיה הוועדותוהוראות  JOA -ם, ההמשותפות בהתאם לתנאי נכסי הנפט והכללים החלים עליה
 good and prudent oil field -להלן( לנהל את כל הפעולות המשותפות בשקידה ובאופן בטוח ויעיל בהתאם ל

practices and conservation principles  המקובלים בתעשיית הנפט הבינלאומית בנסיבות דומות. כמו כן, נדרש
 בהתאם להוראות הכלולות בו. JOA -לקיים את הביטוחים המפורטים בהמפעיל להשיג ו

 
יבחר  סוכנים וקבלנים , המפעיל יקבע את מספר העובדים,JOA -בכפוף לתנאי נכסי הנפט, התנאים החלים עליהם וה

 אותם ויקבע את שעות עבודתם ואת התמורה שתשולם להם בקשר לפעולות המשותפות. המפעיל יעסיק אך ורק אותם
 עובדים, סוכנים וקבלנים הדרושים באופן סביר לביצוע הפעולות המשותפות.

 
בהתאם  נוספים מקצועיים גיאו ססמיים וכן יתכן ששירותים תספק למפעיל שירותיםרציו כי  JOA -כן, נקבע ב-כמו

ותים כאמור תועבר למפעיל התמורה בעבור שיררציו לדרישות המפעיל לטובת הפעולות המשותפות, כפי שאלו יוסכמו בין 
 מהחשבון המשותף.  רציול
 

לכל מידע הדרוש להם לשם עמידה המפעיל יספק לצדדים האחרים נתונים ואינפורמציה ויאפשר להם גישה בכל זמן סביר 
 .בחוק ובהוראות הגילוי הנדרשות

 
ות המשותפות ו/או המפעיל יודיע לצדדים מיד על כל התביעות המהותיות ותביעות אחרות שהוגשו כתוצאה מהפעול

הנוגעות לפעולות המשותפות. המפעיל ייצג את הצדדים ויתגונן בפני תביעות כאמור. המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו 
דולר בתוספת הוצאות משפטיות, והוא יבקש  100,000 הבלעדי להתפשר בכל תביעה או סדרת תביעות בסכום שלא יעלה על

עולים על הסך הנ״ל. כל צד יהיה זכאי, על חשבונו הוא, להיות מיוצג על ידי עורך את אישור ועדת התפעול לכל סכום/ים ה
דין משלו בכל הסדר פשרה או הגנה בתביעות כאמור. שום צד לא יתפשר לגבי חלקו היחסי בכל תביעה מבלי שהוכיח 

 תחילה שהוא יכול לעשות זאת מבלי לפגוע באינטרסים של הפעולות המשותפות.
 

מיידית לצדדים האחרים על כל תביעה כנגד אותו צד אשר נעשתה ע״י צד שלישי ואשר נובעת מהפעולות כל צד יודיע 
יתגונן או יתפשר בתביעה בהתאם להוראות אשר  כאמורהמשותפות או העלולה להשפיע על הפעולות המשותפות, והצד 

ננות או לפשרה ואשר ניתנים לייחוס . ההוצאות והנזקים אשר יגרמו בקשר להתגויד הצדדים הרלוונטיים-על יינתנו
 לפעולות המשותפות יהיו לחובת החשבון המשותף.

 
לרבות הדירקטורים ונושאי המשרה בו, חברות הקשורות בו והדירקטורים  -, המפעיל ולעניין זה למעט אם צוין אחרת
ור השתתפותו בנכסי הנפט( בכל ״( לא יישא )למעט כצד בגבולות שיעהגופים המשופיםלהלן ביחד: ״)ונושאי המשרה בהן, 

נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות הנובעים מביצוע )או אי ביצוע( של תפקידיו והפונקציות שלו כמפעיל, והגופים המשופים 
מחבות לצדדים שאינם מפעיל לכל נזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות וחבויות שהם תוצאה או  JOA -משוחררים על פי ה 

או אי ביצוע( כאמור, אף אם נגרמו, באופן מלא או חלקי, ע״י פגם קודם, רשלנות )בלעדית, משותפת או נובעים מביצוע )
 מקבילה(, רשלנות רבתי, אחריות מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור.

 
נו וישפו את הגופים המשופים על כל בהתאם לשיעורי השתתפותם בנכסי הנפט יג JOA -ל, הצדדים למעט אם צוין אחרת

הנזקים, הפסדים, עלויות, הוצאות )כולל הוצאות משפטיות ושכ״ט עו״ד סבירים( וחבויות, הנובעים מתביעות, דרישות או 
עילות תביעה שהוגשו ע״י כל אדם או גוף משפטי ושהם תוצאה או נובעים מפעולות משותפות, אף אם נגרמו באופן מלא או 

פגם קודם, רשלנות )בלעדית משותפת או מקבילה(, רשלנות רבתי, אחריות מוחלטת או כל אשמה חוקית אחרת חלקי, ע״י 
 של המפעיל או של כל גוף משופה כאמור.

 
מחלקו בהתאם לשיעור השתתפותו, בכל נזק, הפסד, עלות, הוצאה או  ,שום דבר האמור בסעיף זה לא משחרר את המפעיל

 ה של או נובעים מפעולות משותפות.חבות הנובעים או שהם תוצא
 

על אף האמור לעיל, אם נושאי משרה פיקוחית בכירה של המפעיל או של חברות הקשורות בו מעורבים ברשלנות רבתי אשר 
( גורמת לצדדים נזק, הפסד, עלות, הוצאה או חבות לתביעות, דרישות, או עילות תביעה כאמור proximatelyבמקורב )

, הפסדים, עלויות, הוצאות ישירים אותם נזקיםבלחבותו כצד בהתאם לשיעור השתתפותו, יישא המפעיל  לעיל, אזי, בנוסף
 .לתיקון, החלפה או סילוק הרכוש המשותף שניזוק או אבד וחבויות
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 התפטרות המפעיל והעברתו מתפקידו
ודשים הראשונים ממועד חתימת הח 11, המפעיל אינו רשאי להתפטר מתפקידו כמפעיל במהלך JOA -בכפוף להוראות ה

לפחות להתפטר מתפקידו  חודשים 5רשאי המפעיל בכל עת, בהודעה מוקדמת של הסכמי התפעול המשותף. לאחר מכן, 
 כמפעיל.

 
במקרים  שהוא חבר ועדת הניהול )ראה להלן(המפעיל יועבר מתפקידו עם מתן הודעה ע״י צד  JOA -בכפוף להוראות ה 

צו  קדוח את קידוח האקספלורציה הראשון בנכס הנפט בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ברישיון, הבאים: המפעיל סירב ל
פי חוקי פשיטת הרגל; אם המפעיל מתפרק או מפסיק את קיומו באופן אחר; -בימ״ש או החלטה בת תוקף לארגון מחדש על

 כונס נכסים לחלק משמעותי מנכסיו. עושה הסדר לטובת נושיו; או אם מתמנהאו המפעיל אם המפעיל נעשה חדל פרעון, 
 

אם הפר הפרה חברי ועדת הניהול )ראה להלן( שאינם המפעיל כמו כן, ניתן להעביר את המפעיל מתפקידו בהחלטה של 
יום מהמועד שקיבל הודעה המפרטת את דבר ההפרה האמורה, או  30 יסודית של ההסכם ולא החל בתיקון ההפרה בתוך

ליתן הודעה על חברי ועדת הניהול שאינם המפעיל ם את תיקון ההפרה. לכל החלטה של שלא המשיך בשקידה להשלי
מסך כל  54% ים ביחד לפחות/מפעיל המחזיק ושאינחבר אחד לפחות תידרש הצבעה בעד ההצעה של  ,ההפרה למפעיל

יופעל מנגנון בוררות היה והמפעיל יחלוק על החלטה כאמור,  .הינם חברי ועדת הניהולשל הצדדים ש זכויות ההשתתפות
 ועד להכרעה יישאר המפעיל בתפקידו.  

 
 (Operating Committeeועדת תפעול )

קבל החלטות אשר בסמכותה ותפקידה ל ,(Operating Committee)במסגרת ההסכם הקימו הצדדים ועדת תפעול 
ים כולל עדכונים, אישור החלטה ולאשר ביצוע פעולות ייחודיות לפי הפירוט להלן: אישור תקציב ותוכנית עבודה שנתי

לביצוע קידוח אקספלורציה ראשון בשטחי הרישיון, אישור תוכנית פיתוח, קביעה באם תגלית היא תגלית מסחרית, 
ובמידה וישים, הצהרה על מסחור בהתאם לתנאי הרישיון, נטישה של כל או חלק משטח הרישיון או חלק משטחי ההפקה, 

 ,HSE (Healthשיון או תקופת ההפקה או כל שלב שנקבע ברישיון וכן אישור תכנית יהארכה או חידוש של תקופת הר

Security, Environment.שנתית ) 
 

ועדת התפעול מורכבת מנציגי הצדדים )וחליפיהם( ולכל נציג של צד כאמור תהיה זכות דעה השווה לזכות ההשתתפות אשר 
וצדורה להזמנת ישיבות ועדת התפעול והדיון בהן והוא כולל הליכים אותו צד מייצג. ההסכם קובע את סדרי ההליכים והפר

 והסדרים לקבלת החלטות בכתב.
 

, כל ההחלטות, האישורים, ופעולות אחרות של ועדת התפעול לגבי כל ההצעות JOA -אלא אם כן נקבע במפורש אחרת ב
של כל הצדדים. היה ולא כל הצדדים הצביעו בעד ההחלטה אזי המפעיל יכנס המובאות בפניה, יוכרעו ע״י הצבעה חיובית 

מנת לעמוד -ימים או בכל מועד אחר אשר נדרש לדעת המפעיל על 110את ועדת התפעול להצביע שנית על הנושא בתוך 
מסך כל  פים(המחזיקים )שאינם צדדים קשורים/מסונמ 50%ידרש רוב של יה יבתנאי הרישיון ו/או החוק. בהצבעה השני

יום אם הוא בוחר להצטרף לפעולה שאושרה או  10ה יודיע לצדדים האחרים בתוך יצד שהתנגד בהצבעה השני . 5זכויותה
 מההסכם. (Withdrawal)לפרוש 

 
אדיסון במועד הדוח , אשר כן הוקמה ועדת ניהול אשר אחראית על הניהול והפיקוח המקצועי של הפעולות המשותפות-כמו

ות בה ואשר השותפות תוזמן להשתתף בכל ישיבותיה כמשקיף, למעט בישיבות שהן מקצועיות בעיקרן כמו רציו חברו
 . דיונים בנושאים גיאולוגיים וטכניים

 
צדדים או יותר )שאינם צדדים  1צבעה חיובית בעד ההצעה של בהיוכרעו  ועדת הניהול ההצעות המובאות בפני

  מסך זכויות ההשתתפות.רטה( -)בחישוב פרו 50%המחזיקים ביחד לפחות יל, , שאחד מהם הוא המפעקשורים/מסונפים(
 

 תכניות עבודה ותקציבים
( לביצוע פעולות AFEקובע פרוצדורה והליכים להגשת ואישור תכניות עבודה, תקציבים והרשאות להוצאה ) JOA -ה

 חל עליהם. JOA -בשטחים שה
 

 -בתקציבי פעולות אקספלורציה, הערכה והפקה ודולר  400,000 לפני הוצאה או מתן התחייבות בסכום העולה על
פריט שבתכנית העבודה ותקציב שאושרו, ישלח המפעיל לכל לכל  דולר בתקציב פעולות פיתוח בהתייחס 1,000,000

( שתכלול הערכה של הסכומים הדרושים לביצוע העבודה "AFEלהלן: "הצדדים האחרים בקשה להרשאה להוצאה )
נוספת הדרושה לתמיכה בבקשה.  זמן המשוער שההוצאה תבוצע ולפי שיקול דעתו של המפעיל, כל אינפורמציההאמורה, ה

הנהלה הוצאות להוצאות תפעול שוטפות וכן לצדדים בקשר  AFEעל אף האמור לעיל המפעיל לא יהיה חייב להגיש 
 בהתאם לתכנית עבודה ותקציב מאושרים. ונעשאשר וכלליות 

                                                 
5
 JOA -״( השולט או הנשלט על ידי צד לתאגידכחברה, שותפות או גוף משפטי אחר )להלן: ״ JOA -לענין זה, ״צד קשור/מסונף״ מוגדר ב  

מזכויות ההצבעה  40% –״שליטה״ משמעו הבעלות במישרין או בעקיפין על יותר מ  -(; וJOA -)או הנשלט על ידי תאגיד השולט בצד ל
 .או היכולת לכוון את פעולות התאגיד בתאגיד
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AFE למטרות אינפורמציה גרידא, בתנאי שהעבודה והכספים לביצועה אושרו  ך מהסכומים האמורים לעיל הינובסכום נמו

 בתכנית העבודה והתקציב השוטפים.
 

 מההיבט של בקרה טכנית וכספית.  AFE -ועדת הניהול תבחן ותאשר את ההוצאות שב
 

לפריט מהסכום שאושר לאותו פריט ובתנאי  10%המפעיל רשאי לחרוג ללא אישור ועדת התפעול, בשיעור שלא יעלה על 
מסך כל תכנית העבודה והתקציב שאושרו. מקום  4%שהסך הכל המצטבר של החריגות בשנה קלנדרית לא יעלה על 

 נוסף בגין הוצאת היתר הצפויה.  AFEשהמפעיל בטוח שהחריגה תעלה על הגבולות הנ״ל הוא יגיש 
 

 Sole Riskפעולות 
ומוכרות בתעשיית חיפושי  ""Exclusive Operations -כ JOA -ם בהן כל הצדדים )המוגדרות בפעולות שאין משתתפי

קובע  JOA -ה תבוצענה אם הן סותרות פעולות משותפות שכל השותפים משתתפים בהן. ( לאSole Riskהנפט כפעולות 
 .כללי מסגרת ביצוע פעולות אלו

 
 סנקציות החלות על השותפים ותנאים להטלתן

צד ד שלא שילם במועד את חלקו היחסי בהוצאות המשותפות, כולל מקדמות וריבית, יחשב כצד מפר )להלן: ״צ (1)
מיום שניתנה לצד  עסקים ימי״(. הסכום שבפיגור יישא ריבית מצטברת על בסיס חודשי. החל מתום חמישה מפר

באסיפות ועדת התפעול או להצביע המפר הודעת פיגור, וכל עוד הפיגור נמשך, לא יהיה הצד המפר זכאי להשתתף 
בהן, והוא לא יהיה זכאי לקבל נתונים ואינפורמציה הנוגעים לפעולות המשותפות. כל צד שאיננו צד מפר )להלן: 

״( חייב לשאת בחלקו היחסי )כפי חלקו לעומת חלקם של כל הצדדים הלא מפרים האחרים( בסכום צד לא מפר״
ימים במקרה ואירוע כאמור כבר קרה  30)או ימים  50ה למפעיל בתוך שבהפרה )למעט ריבית(, ולשלם סכום ז

 ממועד קבלת הודעת ההפרה, ואם לא יעשה כן יהפוך הוא עצמו להיות צד מפר.החודשים שחלפו(  11במהלך 
 
כל עוד נמשכת ההפרה, הצד המפר לא יהיה זכאי לקבל את החלק לו הוא זכאי בתפוקה, וחלק זה יהיה לקניינם  (1)

הצדדים הלא מפרים והם יהיו רשאים, תוך נקיטת ההליכים המפורטים בהסכם, לגבות מתוכו את המגיע להם  של
עד לתשלום מלא של הסכום שבהפרה )כולל הקמת קרן רזרבית(. כל סכום עודף ישולם לצד המפר וכל סכום חסר 

 יישאר חוב של הצד המפר לצדדים הלא מפרים.
 
 11ימים במקרה ואירוע כאמור כבר קרה במהלך  14ימים )או  30ההפרה בתוך אם הצד המפר לא יתקן את  (3)

 -פי ה-מתאריך הודעת ההפרה, אזי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת שתהיה לצדדים הלא מפרים על החודשים שחלפו(
JOAלכל צד לא מפר תהיה האופציה )הניתנת להפעלה בכל עת עד לתיקון מלא של ההפרה( לדרוש מהצד המפר , 

 לצאת לחלוטין מההסכם ומנכס הנפט.
 
הוא שכל צד חייב לשלם במועד את חלקו היחסי )כדי שיעור השתתפותו בשטח ההסכם(  JOA -עקרון יסודי של ה (5)

. לפיכך, כל צד שהפך להיות צד מפר מוותר על טענות קיזוז ולא יהיה JOA -פי ה-בכל הסכומים המגיעים ממנו על
בגין אי תשלום  JOA -ם הלא מפרים אשר הפעילו נגדו את ההליכים הקבועים ברשאי להעלותה כלפי הצדדי

 הסכומים המגיעים ממנו במועד.
 

 פרישה והעברת זכויות -אופן דילול אחזקת שותפים 
שיון שהוא י(, מלאה או חלקית, של צד מכל רWithdrawalכולל הוראות המסדירות את נושא אפשרות הפרישה ) JOA -ה

החל עליו( וקובעות את המקרים בהם הפרישה אפשרית, וזכויותיו וחובותיו של הצד הפורש כלפי  JOA -המשתתף בו )ומ
 שיון.יהשותפים האחרים בר

 
או מנכסי הנפט, חייב להודיע על החלטתו ליתר הצדדים, הודעה כאמור תהא בלתי מותנית  JOA -צד המבקש לפרוש מה

יום מיום מסירת הודעת  30״(. בתוך הודעת פרישה)להלן: ״ JOA -בועים בובלתי חוזרת מיד עם מסירתה, תחת תנאים הק
זכאים למסור הודעת פרישה גם הם. במקרה שכל הצדדים ימסרו הודעת פרישה, הם  JOA -הפרישה יהיו יתר הצדדים ל

יטו לפרוש ויתר התחייבויותיהם הקשורות לפרויקט ולנכסי הנפט. במקרה ולא כל הצדדים יחל JOA -יפעלו לסיום ה 
כאמור לעיל, יפעל)ו( הצד)ים( הפורשים להעביר במהירות האפשרית את זכויותיהם לשותפים שבחרו שלא לפרוש )להלן: 

״(. העברת זכויות כאמור תהיה ללא כל תמורה, כאשר הצד)ים( הפורש)ים( נושא)ים( בכל ההוצאות השותפים הנשארים״
הוחלט אחרת. העברת הזכויות לצדדים שלא פרשו תתחלק בהתאם  המתחייבות מעצם פרישתו כאמור לעיל, למעט אם

 לשיעור אחזקותיהם של הצדדים הנשארים.
 

, הכולל JOA -העברת זכויות ההשתתפות של צד בנכס הנפט, כולן או חלקן, תהיה תקפה רק אם ענתה על כל התנאים של ה
 בין השאר את התנאים הבאים:
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פי -ויות ההשתתפות שלו בנכס הנפט, לא תעשה העברת זכויות אשר עלפרט למקרה שהצד מעביר את כל זכ (1)
 .JOA -בשטח נכס הנפט או ב 4% -תוצאתה יישארו בידי המעביר או הנעבר זכויות השתתפות של פחות מ

 
בגין כל החיובים, פיננסיים ואחרים,  JOA -על אף ההעברה, יישאר הצד המעביר חייב כלפי הצדדים האחרים ל (1)

לפני מועד ההעברה כולל, מבלי להגביל, כל  JOA -פי נכס הנפט או ה -ו מוקנים, הבשילו או נצברו עלאשר הי
הוצאות שאושרו ע״י ועדת התפעול לפני שהצד המעביר נתן הודעה בדבר העברת הזכויות המוצעת לצדדים 

 האחרים להסכם.
 
, כל עוד ועד אשר לא קיבל את האישור JOA -הפי -נכס הנפט, בשטח נכס הנפט או עלבלנעבר לא תהינה זכויות  (3)

הממשלתי הדרוש והתחייב במפורש במסמך בכתב לשביעות רצון הצדדים האחרים, לבצע את התחייבויות 
לגבי זכויות ההשתתפות המועברות לו, יספק את הערבויות הנדרשות ע״י  JOA -פי תנאי נכס הנפט וה-המעביר על

 פי נכס הנפט.-הממשלה או על
 
אלא  JOA -פי ה-בל ההעברה, למעט גוף קשור למעביר, לא תהיינה זכויות בנכס הנפט ועל פיו בשטח נכס הנפט או עלמקל

אם כן כל הצדדים האחרים הסכימו בכתב להעברה והסכמה כזאת לא תינתן אך ורק אם מקבל ההעברה לא יוכל להוכיח 
 -פי תנאי נכס הנפט וה-ו למלא את התחייבויותיו עללשביעות רצונם הסבירה של כל אחד מהצדדים האחרים את יכולת

JOA. 
 

-שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע מצד למשכן או לשעבד בדרך אחרת, כל או חלק מהאינטרס שלו בשטח נכס הנפט ועל
בוד שאר אחראי לכל ההתחייבויות הנוגעות לאינטרס האמור; השעיכבטוחה למימון, אולם בתנאי, שאותו צד י JOA -פי ה 

 -( לזכויות של הצדדים האחרים לפי הSubordinatedיהיה כפוף לכל אישור ממשלתי שיידרש ויעשה במפורש כמשני )
JOA וכן שהצד האמור יבטיח כי כל משכנתא, משכון, או שיעבוד אחר כאמור יהיה מותנה בכך שהוא לא יפגע בהוראות ;

 .JOA -ה
 

 השותפים ברישיונות ושיעורי אחזקתם:
 .10% –ת השותפו
 .10% –אדיסון 

 .40% –רציו 
 

 בכבוד רב,
 

 חיפושי נפט וגז בע"מ –הזדמנות ישראלית               
 שותפות מוגבלת –מקורות אנרגיה –השותף הכללי בהזדמנות ישראלית 

 על ידי אייל שוקר, מנכ"ל
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