
הזדמנות ישראלית 

שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה

2012דצמבר  



הצהרה

."(השותפות)" מוגבלת שותפות ,אנרגיה מקורות ישראלית להזדמנות בנוגע בלבד כללי רקע לתת נועדה זו מצגת

  הנתונים מלוא את ממצה ואינו ,בלבד הנוחות למטרות מוצג ,בכלל אם ,עמה בקשר שיימסר אחר מידע וכל במצגת הכלול המידע

  מצבה על ומקיף מלא מידע קבלת לשם .השותפות בדיווחי בעיון הצורך את להחליף נועדה לא המצגת .ופעילותה השותפות אודות

.השותפות של השונים בדיווחיה לעיין יש הכספיות ותוצאותיה עסקיה ,השותפות של

  עובדות ,ועסקיה השותפות של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים עובדות הינם ,זה למידע בסיס ששימשו העיקריים והנתונים העובדות

  כפי והכול ,כלכליים מאקרו ונתונים ועובדות ,פעילותה באזורי השותפות פועלת בו הפעילות תחום של הנוכחי למצב בנוגע ונתונים

  ,שונות ורשויות גופים ידי על שפורסמו וציבוריים סטטיסטיים ופרסומים נתונים זה ובכלל ,זו מצגת הכנת במועד לשותפות שידועים

  הכלול עתיד פני הצופה המידע .לנכונותם אחראית אינה השותפות ולפיכך עצמאי באופן השותפות ידי על נבדק לא תוכנם אשר

  ניתן לא אשר מגורמים שיושפע יכול או ,שנצפה מכפי שונה באופן להתממש או חלקו או כולו ,להתממש שלא עשוי במצגת

  וכן החברה פעילות את המאפיינים הסיכון מגורמי באיזה שינוי עקב ,החברה של בשליטתה אינם ואשר ,מראש להעריכם

.החברה על המשפיעים החיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מהתפתחויות

  וגז נפט חיפושי ישראלית והזדמנות השותפות ,זו במצגת המופיע המידע נכונות את להבטיח מנת על נעשו המאמצים שכל בעוד

.זו במצגת המופיע המידע על מהסתמכות הנובע לנזק אחריות בכל יישאו לא ועובדיה "(החברה)" מ"בע

.זו במצגת המופיע המידע את לעדכן או לתקן שהיא צורה בכל מתחייבות אינן והחברה השותפות

.אדם כל של המיוחדים ובצרכים בנתונים המתחשב השקעות לייעוץ תחליף שהיא צורה בשום מהווה אינה זו מצגת

.בהמלצה מדובר ואין השותפות של ערך ניירות לרכישת הצעה מהווה איננה זו מצגת

  ,הערכות ,תחזיות ,היתר בין ,הכולל ,1968 -ח"תשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת המצגת כן כמו

.והשותפות של בשליטתה ואינה ודאית אינה התממשותם שמידת ,עתידיים ועניינים לאירועים המתייחסים אחר ומידע אומדנים

 .19.12.2012 :הצגתו למועד מתייחס זו במצגת המופיע המידע
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?מי אנחנו

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת נוסדה  

2010בפברואר 

ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי 
"מ"נפט וגז בע חפושי–הזדמנות ישראלית "

או גז  /מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט ו

באזורים גיאוגרפים שמוגדרים או יוגדרו בחוזה השותפות  

המוגבלת כפי שיתעדכן מעת לעת

למועד זה השותפות התקשרה בהסכמים לזכויות השתתפות 

 4-נכסי נפט ימיים בשטח כולל של כבמבחר  10%בשיעור של 

מיליון דונם 

מבחר נכסי הנפט מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים  

תוך פיזור סיכונים, העמוקים של מדינת ישראל
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איתנות פיננסית

מקורות אנרגיה , הזדמנות ישראלית

שותפות מוגבלת נסחרת בבורסה לניירות 

2010ערך בתל אביב מיולי 

 50-השותפות גייסה מיום הנפקתה כ

מיליון דולר

-לשותפות כ 2012, לספטמבר 30-לנכון 

פיקדונות  , מיליון דולר במזומן 34.7

תכנית העבודהמימון וניירות ערך לצורך 

השקעות למדיניות  תשקיפיתהתחייבות 
הון השותפותסולידית לניהול 

http://maya.tase.co.il/4: מקור

*1.1.12גרף שערים ומחזורים מיום 



מבנה החזקות 
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הזדמנות ישראלית 

מ"חיפושי נפט וגז בע

השותף הכללי
פיננסים ומספר   אלדובי-בבעלות הלמן

משקיעים מקומיים וזרים

הזדמנות ישראלית

שותפות מוגבלת, מקורות אנרגיה

שותפות מוגבלת
(אביב-נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל)

הזדמנות ישראלית 

מ "חיפושי נפט וגז נאמנויות בע

השותף המוגבל

נכסי נפט

מוחזק  –בעלות ציבורית 

בנאמנות על ידי השותף 
המוגבל

6.77%

8.27%

84.96%

99.99%

0.01%

10%

Senvest 
International 

LLC

ח אילן  "רו
אולסקר

המפקח

זכויות השתתפות בשותפות המוגבלת  

נמצאות בנאמנות אצל השותף המוגבל  

החזקות

מניות הנהלה

2012בדצמבר  19נכון ליום 



צוות ההנהלה של השותף הכללי

רוני הלמן
ר דירקטוריון  "יו

אלדוביאורי 
דירקטור

ר איגוד תעשיות חיפושי הנפט  "יו
וגז בישראל

אייל שוקר
ל"מנכ

ויצמן   סיון

כספים   ל "סמנכ

שטיינר  ענבר 
יועצת משפטית  
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אגן הלבנט  

אגן הלבנט ממוקם בחלקו המזרחי של  

הים התיכון בין קפריסין לבין הדלתא של  

הנילוס

ב מעריך כי "המכון הגיאולוגי של ארה

-הפוטנציאל באגן הלבנטיני עומד על כ

122 TCF מיליארד  1.7-של גז טבעי ו

חביות נפט

של גז טבעי  TCF 35-עד היום התגלו כ

7 2010מרץ  , המכון הגיאולוגי בארצות הברית: מקור



תגליות משמעותיות במזרח הים התיכון  

מוערכת  TCFכמות מועד הגילוישם המאגר

TCF 20121.2, אפריל  1תנין 

TCF 20120.55, אוגוסטשמשון 

TCF 20110.1, דצמברדולפין  

TCF 201217 ,דצמברלוויתן  

TCF 20090.7, מרץדלית 

TCF 20099.4, ינוארתמר

TCF 19991.1ים תטיס

TCF 20117, דצמבר(12בלוק )קפריסין  ,אפרודיטה
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הנכסים שלנו  

יק'רישיונות פלאג

370/ ישי •

371/  אדיתיה•

372/ ללה •

373/ יהב •

374/ יועד •

*202/ היתר מוקדם גל 

*394/ רישיון עוז 

9
העברת הזכויות הנה בכפוף לכל האישורים הנדרשים, השותפות רכשה זכויות השתתפות בנכס זה*



10 2012בדצמבר  19על פי תכנית העבודה המאושרת נכון ליום *

IO
10%

Frendum Investment. Ltd
33.5%

AGR
5%

Daden 
Investment. Ltd. 

9.0%

NAMMAX Oil and Gas Ltd. 
42.5%

 / 370ישי/ 371 אדיתיה / 372ללה / 373יהב / 374יועדנכס

06.09.2010תאריך הרכישה

שטח כולל של  

הנכס
דונם 400,000דונם 400,000דונם 400,000דונם 400,000דונם 400,000

מיקום
ומצפון  " לוויתן"בהם נמצא מבנה ' רציו ים'גובלים ממזרח ברישיונות . מ מערבית לחופי חיפה"ק 160-נמצאים כ

.'אפרודיטה'הקפריסאי שם נמצא מבנה  12מערב בבלוק 

2013עד ספטמבר *צפי לתחילת קידוח
הקידוח החל 

02.11.2012:ביום

- AGRמפעיל AGR Petroleum Services Hold. AS

ק'פלאגירישיונות 

יק'בפלאגשותפים 



ח המשאבים"עיקרי דו
Ryder Scott , 2012ביוני  14פורסם ביום*

וקן ואוליגוקןמי –' תמר'חולות 

6.7 TCF 0.5-של גז טבעי מורכבים מ TCF 6.2-של משאבים מותנים ו TCF 

(האומדן הטוב ביותר) פרוספקטיביםמשאבים 

  17.7-משאבים מותנים ו 1.6-מורכבות מ קונדנסטמיליון חביות של  19.3

(האומדן הטוב ביותר) פרוספקטיביםמשאבים 

בפרוספקט יועד ועד  28.5%ההסתברות גיאולוגית להצלחה נעה בין 

בפרוספקט אפרודיטה   76.7%

ומאפיינות את  " חולות תמר"המטרות שוכנות בשכבת החולות המזוהות כ

.כלל תגליות הגז הגדולות שנמצאו עד כה בישראל ובקפריסין

11 =743373http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd: המורחבח המשאבים "דותקציר ל– ספחיםנבכמפורט *

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743373
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743373


ח המשאבים"עיקרי דו
Ryder Scott , 2012ביוני  14פורסם ביום*

יורה ואוליגוקן, טורוניאן, קרטיקון

של גז נלווה    TCF 3.5 -מיליארד חביות נפט ו 2של  פרוספקטיביםמשאבים 

האומדן הטוב  ) קונדנסטמיליון חביות של  500-גז טבעי ושל  19.3TCFאו 

(ביותר

ההסתברות הגיאולוגית להצלחה למציאת נפט או גז בשכבות העמוקות  

12.3%-ל  5.3%יותר נעה בין 

12 =743373http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd: המורחבח המשאבים "דותקציר ל– ספחיםנבכמפורט *

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743373
http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=743373


יק'בפלאגהפרוספקטים 

(עומק)עליון  אוליגוקן–מבט על המבנים בשכבות השונות

Ishai

Aditya

Lela

Yahav

Yoad

Oligo-Miocene
Upper Cretaceous
Top Turonian
Top Jurassic

Turonian reef, lower

13 גיא-ר יובל בן"ד/ ענת קדם : מקור



'ישי'ברישיון ' 2אפרודיטה 'קידוח 
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'ישי'ברישיון ' 2אפרודיטה 'קידוח 

www.oilandgas.co.il15

' פרינגטוןנובל הומר 'אסדת  10:30בשעה  2012, לנובמבר 2ביום 

יום 87-אשר צפוי להמשך כ, ברישיון ישי' 2אפרודיטה 'החלה בקידוח 

נמצא מאגר גז טבעי במבנה אפרודיטה בקפריסין   2011בדצמבר 
של גז טבעי TCF 7אשר לפי ההערכות קיים בו פוטנציאל למציאת 

הפוטנציאל  Ryder Scottי חברת "ח המשאבים שנערך ע"על פי דו

של גז טבעי   TCF 3.7במבנה אפרודיטה בשטח רישיון ישי עומד על 

של גז טבעי   TCF 3.6-משאבים פרוספקטיביים עומדים על כ•

גז טבעישל  TCF 0.1-עומדים על כמותנים משאבים •

מיליון דולר 103-עלות משוערת לקידוח כ

'מ 6000-של כהקידוח צפוי להגיע עד לעומק 

'תמר חולות'בגז טבעי  :מטרה



"גל"היתר מוקדם 

דונם 1,770,000שטח ההיתר המוקדם

מיקום

ומגיע עד  " לוויתן"והוא גובל בשטח הרישיון בו נמצא מבנה , מ מערבית לנתניה"ק 150

היתר גל גובל בחלקו המזרחי בחלק הדרום מערבי של רישיונות  . גבול קפריסין ומצרים

ומשתרע דרומה ומערבה להם" רציו ים"

– *Edisonמפעיל Edison International S.p.a 

אבני דרך מרכזיות
תלת מימדי וטרם התקבלו הממצאים  סייסמיבשלב זה בוצע איסוף מידע •

בשטח ההיתר המוקדם הוגשה וממתינה לאישור  ' רועי'ו' נטע'רישיונות  2בקשה לקבלת •

הממונה לענייני הנפט  

16 www.oilandgas.co.il

Ratio Oil 
Exploration Ltd. 

70%

Edison
20%

IO
10%

להשגת כל האישורים הנדרשים  בכפוף *

"*גל"שותפים ב



01.04.2012תאריך הרכישה

דונם 400,000שטח הנכס

אביב-מ מערבית לחופיה של תל"ק 65עד  50-נמצא במדף היבשת במרחק של כמיקום

– CDCמפעיל Caspian Drilling Company Limited

30.06.2014עד אקספלורציהצפי לתחילת קידוח 

*אבני דרך מרכזיות
רישום זכויות ההשתתפות של השותפות בספר הנפט  •

30.09.2013פענוח נתוני הסקר הסיסמי ושיפור הפרוספקט עד  •

31.04.2014ח סביבתי לקידוח עד "הגשת תכנית קידוח מפורטת ודו•

(דרום-בנימין" )עוז/ " 394רישיון 

Lapidot-Heletz Ltd. 
Partn.
41.5%

Coleridge 
Gas & Oil 

Exploration 
Israel Ltd. 

Partn.
12%

Placida 
Investment Ltd.

10%

IO
10%

Frendum Investment. 
Ltd

21.5%

CDC
5%

להשגת כל האישורים הנדרשים  בכפוף **

17 2012לדצמבר 19ליום על פי תכנית העבודה המאושרת במשרד האנרגיה נכון *

"**עוז"שותפים ב



נספחים



Chance of 

Success
2CPhase

Prospective  

Reservoir
Field Area

100%57Gas

Miocene C

Aphrodite 

Prospect

100%0.2Cond.

100%20Gas

Miocene D1
100%0.2Cond.

100%26Gas

Miocene D2
100%0.1Cond.

100%423Gas

Miocene 
Leviathan 
Prospect

100%1.2Cond.

Urisked Gross (100%) Contingent Gas Resources (in BCF) and 

Associated Condensate (in MMBC)

* Warning: Contingent Resources may include, for example, projects for which there are currently no 
viable markets, or where commercial recovery is dependent on technology under development, or 
where evaluation of the accumulation is insufficient to clearly asses commerciality. 

ח המשאבים של רישיונות  "פירוט דו

2012, ביוני 14פורסם ביום יק 'פלאג
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Chance of 

Success
Best EstimatePhase

Prospective  

Reservoir
Field Area

67.7%452Gas

Miocene A

Aphrodite 

Prospect

67.7%1.3Cond.

76.7%1430Gas

Miocene C
76.7%4.1Cond.

72.2%761Gas

Miocene D1
72.2%2.2Cond.

76.7%995Gas

Miocene D2
76.7%2.8Cond.

28.5%938Gas
Miocene 

Yoad Prospect 28.5%2.7Cond.

30.9%1594Gas
Oligocene

30.9%4.6Cond.

ח המשאבים של רישיונות  "פירוט דו

2012, ביוני 14פורסם ביום יק 'פלאג

Urisked Gross (100%) Undiscovered Prospective Gas Resources 

(in BCF) and Associated Condensate (in MMBC)

20
* Warning: Prospective Resources are by definition undeveloped as they are potentially recoverable 
from undiscovered accumulation. 



ח המשאבים של רישיונות  "פירוט דו

2012, ביוני 14פורסם ביום יק 'פלאג

Urisked Gross (100%) Undiscovered Prospective of the following alternatives:
Oil case - Oil Resources and (in MMBO) and Associated Gas (in BCF)
Gas case – Gas resources (in BCF) and associated condensate (in MMBC)

* Warning: Prospective Resources are by definition undeveloped as they are potentially recoverable 
from undiscovered accumulation. 

Chance of Success
Best Estimate

Gas Case
Best Estimate 

Oil Case
Phase

Prospective  
ReservoirField Area

12.3%1116115.6GasUpper Cretaceous

Aphrodite 

Prospect Area

12.3%29.2198Cond.

12.3%20120.4GasTuronian

12.3%5.437Cond.

12.3%23121.8GasJurassic

12.3%642Cond.

12.3%15416.6GasOligocene

Aditya Prospect 

Area

12.3%4.127Cond.

12.3%707.5GasUpper Cretaceous

12.3%1.913Cond.

12.3%15715.7GasTuronian

12.3%4.229Cond.

12.3%19517.8GasJurassic

12.3%5.135Cond.

12.3%717.3GasUpper Cretaceous

Lela Prospect 

Area

12.3%1.913Cond.

12.3%19622.6GasTuronian

12.3%5.241Cond.

12.3%23921.9GasJurassic

12.3%6.342Cond.
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ח המשאבים של רישיונות  "פירוט דו

2012, ביוני 14פורסם ביום יק 'פלאג

Urisked Gross (100%) Undiscovered Prospective of the following alternatives:
Oil case - Oil Resources and (in MMBO) and Associated Gas (in BCF)
Gas case – Gas resources (in BCF) and associated condensate (in MMBC)

* Warning: Prospective Resources are by definition undeveloped as they are potentially recoverable 
from undiscovered accumulation. 

Chance of 
Success

Best Estimate  
Oil Case

Best Estimate
Gas CasePhase

Prospective 
ReservoirField Area

12.3%338.73,589GasUpper 

Cretaceous

Leviathan

Prospect

12.3%57993.7Cond.

12.3%39.2417GasTuronian

12.3%6710.9Cond.

12.3%153.81,575GasJurassic

12.3%28541.3Cond.

12.3%34.3305GasOligocene

Yahav 

Prospect 

Area

12.3%548.2Cond.

12.3%8.987GasUpper 

Cretaceous 12.3%162.3Cond.

12.3%13.9138GasTuronian

12.3%253.7Cond.

12.3%14.7155GasJurassic

12.3%294.1Cond.
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ח המשאבים של רישיונות  "פירוט דו

2012, ביוני 14פורסם ביום יק 'פלאג

Urisked Gross (100%) Undiscovered Prospective of the following alternatives:
Oil case - Oil Resources and (in MMBO) and Associated Gas (in BCF)
Gas case – Gas resources (in BCF) and associated condensate (in MMBC)

* Warning: Prospective Resources are by definition undeveloped as they are potentially recoverable 
from undiscovered accumulation. 

Chance of 
Success

Best 
Estimate  
Oil Case

Best 
Estimate
Gas Case

Phase
Prospective 

ReservoirField Area

12.3%17.3159GasUpper 

Cretaceous
Yoad 

Prospect 

Area

12.3%304.2Cond.

12.3%8.279GasTuronian

12.3%142.1Cond.

12.3%45.7469GasJurassic

12.3%8512.2Cond.

5.3%522.34,835GasUpper Turonian

Turonian 

Reef Area

5.3%916125.5Cond.

5.3%5224,851GasLower Turonian

5.3%915126.0Cond.
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ברישיון עוז הסייסמיםביצוע סקרים 
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