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 קבוצת אשטרום בע"מ

 "(החברה"להלן: )
 

 לכבוד
 

 לכבוד
 

  אביב בע"מ-בתל לניירות ערךהבורסה  רשות ניירות ערך
  2 בית אחוזתרח'  22רח' כנפי נשרים 

  6525216אביב -תל 95464ירושלים 
  מאיהבאמצעות  באמצעות מגנ"א

 
 2015באוקטובר,  28

 א.ג.נ.,
 

 
 " )"הרישיון"(/ "חתרורים 403יבשתי רישיון קבלת  הנדון:

 
לפרק א' לדוח  18.1לאמור בסעיף ו( 2014-01-133860)מספר אסמכתא  14.8.2014מיום  םהמיידי ותבהמשך לדוח

הגשת בקשה  בדבר(, 2015-01-067984אסמכתא מספר ) 2015במרץ,  31שפורסם ביום  2014התקופתי של החברה לשנת 
לקבלת עם שותפים נוספים,  "(, יחדהממונהות הלאומיות, האנרגיה והמים )"לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתי

הממונה כי מתכבדת לעדכן החברה , "(הבקשה)" יבשתי באיזור חלמיש הנמצא במדבר יהודה, בין ערד לסדום ןרישיו
 את הרישיון.לבקשה שותפיה לולחברה  27.10.2015העניק ביום 

 
 צ"ב מפת הרישיון. דונם. מ 94,200 -שטח הרישיון הינו כ

 
 בתנאי הרישיון נקבע כדלקמן:

 
 בתוספת המפורטת העבודה תכנית ביצוע ולשם 26.10.2018ועד  27.10.2015 מיום לתקופה ניתן רישיוןה .1

 )כמפורט להלן(. לרישיון
 
 להוראות ובהתאם 1952-, התשי"בהנפט חוק הוראות זה ובכלל הדין להוראות בהתאם יפעל הרישיון בעל .2

 .הנפט ענייני על הממונה
 
 הנפט תקנות הוראות זה ובכלל הדין להוראות בהתאם, תכנוניים לנושאים הנוגע בכל יפעלהרישיון  בעל .3

 .1965-ה"התשכ, והבניה התכנון חוק והוראות 2012-(, תשע"בוהבניה התכנון חוק מהוראות לסטייה הרשאה)
 
-ל"תש(, חדש נוסח) בעבודה הבטיחות לפקודת בהתאם, ייםבטיחות לנושאים הנוגע בכל יפעל הרישיון בעל .4

 .מכוחו והתקנות 1954-, תשי"דהעבודה על הפיקוח ארגון חוקל ובהתאם , מכוחה והתקנות והצווים 1970
 
 והוראות הנפט חוק תקנות לפי והפיננסיות המקצועיות בדרישות הרישיון תקופת בכל יעמוד הרישיון בעל .5

 .הממונה
 
 .הממונה הוראות לפי ערבויות יעמיד שיוןהרי בעל .6
 
 .הממונה הוראות לפי קידוח ביצוע לפני מסודרת בקשה יגיש הרישיון בעל .7
 
 .הרישיון לשלילת עילה הינה הממונה בהוראות או החוק בהוראות עמידה אי .8
 
 .ל"צה ידי על שייקבעו הביטחוניות להנחיות בהתאם יפעל הרישיון בעל .9
 

 או ציבורי גוף מכל דין כל פי על הנדרשים רישיון או אישור, היתר כל קבלת לייתר כדי, רישיוןה במתן אין .10
 ובכלל, פרטי או ציבורי גוף כל מול דין פי על הנדרשים ההיבטים כל הסדרת לייתר כדי ברישיון אין וכן אחר
 .הנדרשים והסביבתיים התכנוניים ההיבטים כל הסדרת זאת

 
 או, ברישיון נוספים תנאים לקבוע הממונה רשאי, הרישיון בשטח חזקה ותינתן תגלית שתוכר ככל כי ובהרה .11

 .החזקה בשטר
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 בתקופת הרישיון על בעלי הרישיון לבצע את תוכנית העבודה כדלקמן:

 
 
 

 1.5.2016עד  חלמיש לקידוח מחדש לכניסה פרוספקט הגשת
 1.5.2016עד  פרוספקטיביים משאבים ח"דו פרסום
 לסטייה )הרשאה פי תקנות הנפט על חלמיש לקידוח המחוזית לוועדה בקשה הגשת

 2012-והבניה(, תשע"ב התכנון חוק מהוראות
 1.11.2016עד 

 1.11.2016עד  חלמיש לקידוח קידוח תכנית הגשת
 1.7.2017עד  המחוזית הוועדה אישור קבלת
 1.9.2017 עד חלמיש קידוח לביצוע קידוח קבלן עם חתום חוזה הגשת

 1.11.2017עד  חלמיש קידוח ביצוע תחילת
 1.4.2018עד  הממצאים והעברת הקידוח של מסכם ח"דו הכנת

 
 :השותפים ברישיון ושיעור אחזקותיהם הינם כדקלמן

 
 

 28.75% –"( זרחשותפות מוגבלת )" –זרח חיפושי נפט וגז 
 28.75% – "(גינקו)" 1השותפות המוגבלת גינקו חיפושי נפט

 25% -"( הזדמנות ישראלית)"מקורות אנרגיה  – הזדמנות ישראליתהמוגבלת  שותפותה
 10% - החברה

C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Limited
2 - 5% 

 2.5% -בע"מ ושות' חברה  רוזנברג .א"ר ד
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 בע"מ קבוצת אשטרום              
                                

ע"י גיל , יו"ר הדירקטוריון ואברהם נוסבאוםע"י נחתם 
 ודירקטור מנכ"לגירון, 

 
 
 

 

                                                 
 .בגינקוהוא בעל השליטה בשותף הכללי  ללי בה, גינקו חיפושי נפט בע"מהשותף הכלמיטב ידיעת החברה, אשר   1
 חברה בשליטת השותף הכללי בהזדמנות ישראלית.למיטב ידיעת החברה,   2
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 /"חתרורים"403תשריט רישיון מספר  
 קמ"ר 92.4-כ  -שטח 

 
 יוסי וירצבורגר            ירושלים, יד' חשוון תשע"ו 

 הממונה על ענייני הנפט              2015באוקטובר  27
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