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 הנחיות הממונה על ענייני הנפט לאישור תגלית : הנדון
 
 

  
 –בהנחיות אלה תהיה המשמעות הנתונה להם בחוק הנפט, התשי"ב  המופיעיםמושגים לפרשנות:  .1

 ."(חוק הנפט)להלן " 1952

". "שדה נפט" לפי הגדרת סעיף זה הינו נפט שדה גילוי"-בחוק הנפט מגדיר "תגלית" כ 1סעיף  .2

 נפט ממנו להפיק שניתן נפט מצבר בידוע מתחתיה שיש הגיאולוגיות שכבותיה כל על קרקע"

 נפט של מספיקות כמויות" לפי הגדרת סעיף זה הינן "מסחריות". "כמויות מסחריות בכמויות

 ".מסחרי בסיס על להפיקו המאפשרות

ומבחני ההפקה  שנערכו ובעקבות הקידוח  במסגרת רישיון נפט, קידוח ביצע אשר נפט זכות בעל .3

 יגישולבעל הרישיון יש יסוד להאמין כי הגיע לתגלית, נפט,  להימצאות סימנים נתגלובעקבותיו 

 הבאים:  הרכיביםבקשה לאישור תגלית אשר תכלול את "( הממונה)להלן " הנפט ענייני על לממונה

 ופרטי מגיש הבקשה;  לבקשה רקע .א

וכן נתונים  1953-לתקנות הנפט, התשי"ג 63הודעה על תגלית הכוללת את המפורט בתקנה  .ב

 מהימנים ומבוססים בדבר המצאות נפט בשדה נפט המצוי בשטח הרישיון;עדכניים, 

תכנית תכנית עתידית בדבר דרך פיתוח השדה והפקתו של הנפט המצוי בשדה )להלן: " .ג

 (;Conceptual FDP" )פיתוח רעיונית

תחשיב כלכלי המבוסס על הנתונים בדבר המצאות נפט בשדה ועל תכנית הפיתוח  .ד

ים כלכליים שעמדו בבסיס התחשיב, אשר יניחו את דעת הממונה הרעיונית, לרבות נתונ

 כי ניתן להפיק נפט מהשדה על בסיס מסחרי.

 

 להנחיות אלה. בנספח א'הפרטים והמסמכים אשר יצורפו לבקשה מפורטים 

ע סיום מבחני ההפקה, ולאחר שבעל הרישיון ביצ מועד חודשים לאחר 6לכל היותר הבקשה תוגש  .4

את רכיבי הבקשה לעיל, באופן והערכות כלכליות מספקות אשר יאפשרו לו להגיש  הפקה מבחני

, רשמיות אסמכתאות תחשיבים, ,בדוחות כל אחד מרכיבי הבקשה הנ"ל ילווה .מאומת ומבוסס
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 באופן ייערכו אלה מסמכים. לבקשה המצורפים ומחיר נתון, תחשיב ,אומדן לכל מפורט בהסברו

  ."Best Industry Practice")) והגז הנפט בתעשיית המקובל

בחינת המסחריות של התגלית תעשה בהתאם לנתונים שהוגשו במסגרת הבקשה, ובהתאם למבחן  .5

( שיוצג לגבי השדה נושא הבקשה, ולפי שיקול דעתו של NPV 10) 10%ערך הנוכחי הנקי מהוון לפי 

 המידע והאומדנים. הממונה. יובהר כי דעתו של הממונה תכריע בכל שאלה הנוגעת למהימנות

על אלה  ולבצע בדיקות נוספות נתונים נוספים גישלההממונה רשאי לדרוש מבעל הרישיון  .6

 .בעניינם או לספק הבהרות בהנחיות אלה ובנספחיהן,המפורטים 

הגיע הממונה למסקנה כי על בסיס הנתונים שהוגשו לא ניתן לקבוע כי התגלתה תגלית בשטח  .7

 הרישיון, יודיע הממונה על החלטתו בכתב לבעל הרישיון. 

בעל רישיון אשר מעוניין לפנות לממונה בבקשה לבחינה חוזרת של הבקשה לאישור התגלית, רשאי  .8

החלטת הממונה. כן רשאי הוא להוסיף נתונים  ימים ממועד מסירת 30לעשות זאת בכתב, בתוך 

לבקשתו המקורית או לתקנם, ולהשמיע את טענותיו בכתב או בעל פה בפני הממונה בנוגע לבקשה 

לעיון מחדש. הממונה יבחן את הטענות וימסור בכתב לבעל הרישיון את החלטתו הסופית. אין 

 הנפט חוק להוראות בהתאם הממונה טתהחל על לערער רישיוןה בעל של זכותובאמור כדי  לפגוע ב

   .דין לוכ

הגיע הממונה למסקנה כי הנתונים שהגיש לו בעל הרישיון הינם מהימנים ומבוססים, ערוכים  .9

בהתאם למקובל בתעשיית הנפט והגז, וכוללים מידע מספק והנחות סבירות, וכי על בסיס נתונים 

את הרישיון  בכתב לבעלהממונה סור אלה ניתן לקבוע כי התגלתה תגלית בשטח הרישיון, ימ

 .בשטח הרישיוןלעניין קיומה של תגלית  אישורו

 
 
 
 
 
 

                                                                                                               
 יוסי וירצבורגר 

 הממונה על ענייני הנפט 
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 נספח א'

תכלול את הנתונים והמסמכים בעותק קשיח ובעותק דיגיטלי, ובקשה לאישור תגלית תוגש לממונה 

 הבאים: 

  מגיש הבקשהופרטי לבקשה רקע  .1

 הרקע לבקשה; .א

 הרישיון;פרטים בדבר בעל  .ב

  הרישיון;תיאור  .ג

  הרישיון;שנעשו במסגרת  הפעולות פירוט .ד

שם, מספר טלפון, מספר פקס  -בנוגע לבקשהאליו ניתן יהיה לפנות מטעם המפעיל פרטי איש קשר  .ה

 וכתובת דוא"ל.  

 הרישיון בשטח המצוי נפט בשדה נפט המצאות נתונים בדבר .2

מפה של השטח הכוללת את סוג וריכוז הנפט, מיקום הבארות בשטח נושא הבקשה, וכן פירוט  .א

 זכויות ובארות סמוכות אחרות. 

פירוט ובכלל זאת מפות מבנה, מפות עובי וחתכים גיאולוגיים, תיאור המבנה הגיאולוגי של המאגר,  .ב

לתכונות המאגר המתייחסים בין השאר שכבות מאגר, נתוני שכבות ההמידע הפטרופיזי הנוגע ל

 Water( וריווי מימי )Permeability(, חדירות )Porosityנתוני הנקבוביות ) סלעי המאגר

Saturation;) 

ל זאת הוכחות להימצאותם של הידרוקרבונים בשכבות המאגר הוכחות לתגלית המשוערת ובכל .ג

 נוזלים ולגזים שבו;וכן נתונים הנוגעים לסוג 

 ( אשרRecoverableוכן הערכת משאבים בני הפקה ) Initial Gas/oil in-placeמשאבים  הערכת .ד

 ניהול במערכת בקשה להגשת להנחיות בהתאם ונערכו, תלוי בלתי מקצועי גורם ידי על הוכנו

 בדיקות ביצוע באמצעות שהושג מידע על מבוססים יהיו הנתונים. SPE-PRMS (2007נפט ) משאבי

 קיומה את להוכיח יכולים נוספים שדה נתוני עם אשר יחד, לוגים וביצוע דגימות נטילת, הבאר של

 הוודאות-אי של המקובלים והנמצאת בגבולות להפיקם שניתן פחמימנים של מסוימת כמות של

, ואם אין (3D) ממד-בתלת גיאולוגיים מודלים על מבוססת תהיה העתודות הערכת. והסיכונים

פירוט . 90%-ו 50% ,10%של  הסתברות ברמת הערכות ועל (D2ממדי )-במודל דו -אפשרות כזו

 רגישות ניתוח וכן, פרטי ההערכה, בדבר המתודולוגיות על בסיסן נערכה הערכת המשאבים

 המשאבים.  מהערכת נפרד בלתי כחלק וגשי, בעניינה

אשר יכלול את המודל הסטטי של  דיגיטלי סטנדרטי, את הנתונים לעיל יש להגיש לממונה בפורמט .ה

 הנתוניםאת  ,פחמימנים של לחקירה הקשורים הסקרים והמחקרים למיניהם תוצאות, את המאגר

כמו כן, יש להפנות לנתונים ומחקרים . שנעשה בה שימוש לגביהם הפרשנותאת מתודת הגולמיים ו

 קודמים, אם הוגשו כאלה לממונה. 
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 (Conceptual FDPרעיונית )תכנית פיתוח שדה  .3

בשדה הנפט נושא הבקשה  המצוי הנפט של והפקתו הנפט שדה פיתוח תכנית סכמתית בדבר דרך .א

 לתגלית. 

 התכנית תכלול בין השאר:  

 קידוחים עתידיים; רטים בדבר מספר ומיקום פ .1

 תחזית הפקה שנתית, עד למועד סיום ההפקה; .2

(, טכנולוגיות הקידוח וההפקה, Reservoir Managementתיאור כללי של ניהול המאגר ) .3

 והמתקנים שייעשה בהם שימוש לשם ניצול הנפט;

 הקרקע; לפני ומתחת הקרקע פני על המתקנים להתקנת ראשוני זמנים לוח .4

 הידועים נכון למועד הגשת הבקשה. להתייחס לתרחישים העתידייםלגבי כל רכיב יש  .ב

( וכמות (Recovery Factorבהתאם לתכנית הפיתוח של המאגר, יחושב אחוז הניצולת של המאגר  .ג

 .(Gas/oil recoverable)הנפט אשר תופק 

  

 תחשיב כלכלי .4

 גלית מסחרית:והתחשיבים אשר יאפשרו לממונה לקבוע האם הת האומדנים לכלל והסבר פירוט .א

  המכירה, וצפי הכנסות שנתיות; מחיר .1

 בהתאם לנתונים לעיל; -ההפקה כמות .2

 ;ההפקה יעילות .3

 התייחסות לקדיחת בארות, הקמת מתקנים ועלויות השקעה נוספות. כולל ההשקעה עלות .4

 .נוספות שוטפות תיועלוו התפעול תיועלו  .5

 .נפט רווחי מסו חברות מס, על תמלוגי תמלוגים, -תמלוגים ומיסוי .6

הפרויקט )הכנסות בניכוי כל העלויות הרלוונטיות:  חיי לאורך כל מזומנים תזרים דוח .7

תמלוגים, עלויות השקעה, עלויות תפעול, מס חברות, מס רווחי נפט, תמלוגי על  וכו'(. יש 

 למסור פירוט ביחס לנתונים אלה.

יוגש (, עלויות בניכוי הכנסות) 1א קטן בסעיף כמצוין נקי הצפוי המזומנים תזרים דוח

 .10% בריבית ומהוון 5% בריבית מהוון, מהוון לא בשלושה אופנים:

היוון ו 5% של היוון , יש להגיש בשני אופנים:הפרויקט של( NPV) נקיה נוכחיה ערךאת ה

 .10% של 

 של ולשינויים הנפט מחיר של לשינויים NPV רגישות ניתוח דוח להגיש יש -רגישות ניתוח .8

 .שיידרש ככל אחרים לשינויים או ההפקה כמות

 כל נתון נוסף אשר עשוי להשפיע על מסחריות התגלית. .9

 כל מידע נוסף אשר יש בו כדי להשפיע על ההכרעה בדבר מסחריות התגלית. .10

 .התחשיב סיכום .11
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 PDF. סיכומים ומכתבים נלווים יוגשו בקובץ MS EXCELהתחשיבים והדוחות יוגשו בקבצי  .ב

 חתום.

 .  דולר ארה"בבמטבע  תוך שימושגשו הדוחות יו .ג

  .נוספים הסברים או נתונים, דוחות רישיוןה בעליגיש , לפי דרישת הממונה .ד

 

 


