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 א.ג.נ.,
 

 9201במטרה להפיק גז טבעי עד סוף שנת  פיתוח מאגר לוויתןהנדון: 
 

כפי שפורסם  ,31.12.2015לדוח התקופתי של השותפות ליום ( 5)א()7.5.9ף בהמשך לאמור בסעי

"( בדבר תכנית הדוח התקופתי": להלן) (2016-01-016080)מס' אסמכתא:  28.3.2016ביום 

לאור קבלת אישורים רגולטוריים  ;"(תכנית הפיתוח" :להלןהמעודכנת למאגר לוויתן ) הפיתוח

-אישור תוכנית הפיתוח עלוקידום התקשרויות טכניות בקשר עם פיתוח מאגר לוויתן, וביניהם, 

דוח המיידי , כמפורט בידי הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

התקשרות בהסכם לקבלת שירותי הנדסה , (2016-01-043668)מס' אסמכתא:  2.6.2016מיום 

, ( בקשר עם אסדת הטיפול וההפקה כפי שאושרה בתוכנית הפיתוחFEEDותכנון הנדסי מפורט )

לפיתוח , ואישור תקציב (2016-01-063445)מס' אסמכתא:  22.6.2016דוח המיידי מיום בכמפורט 

, 2017ועד לתום חודש ינואר  2016ת ( לשנ100%ליון דולר )מי 119 -מאגר לוויתן בסך של כ

א' )תיאור עסקי השותפות(, כפי שנכלל בדוח הרבעוני של  לעדכון פרק 4.3 בסעיףכמפורט 

; לאור (2016-01-109006)מס' אסמכתא:  24.8.2016כפי שפורסם ביום  ,30.6.2016השותפות ליום 

)ב( 7.13.4בסעיף התקשרויות בהסכמים לאספקת גז טבעי ממאגר לוויתן לאדלטק בע"מ, כמפורט 

)מס'  29.5.2016דוח המיידי מיום , כמפורט בלאי.פי.אם באר טוביה בע"מ, לדוח התקופתי

דוח המיידי , כמפורט ב(NEPCOלחברת החשמל הלאומית של ירדן ), (2016-01-036756אסמכתא: 

דוח , כמפורט בבע"מ פז בית זיקוק אשדוד, ל(2016-01-054468)מס' אסמכתא:  26.9.2016מיום 

, בע"מ)דליה( אור אנרגיות כוח ול, (2016-01-081600)מס' אסמכתא:  24.11.2016מיום המיידי 

חתימת מכתב ; ולאור (2016-01-085113)מס' אסמכתא:  1.12.2016דוח המיידי מיום כמפורט ב

 J.P. Morgan -ו HSBC Bank Plcלבין השותפות בין  (Commitment Letter)התחייבות 

Limitedלמימון חלקה של השותפות בפיתוח ימון פרוייקטלי מ העמדת, לחתום על עסקת מימון ל

, (2016-01-082131)מס' אסמכתא:  27.11.2016דוח המיידי מיום , כמפורט במאגר לוויתן

 , כדלקמן:מתכבדת השותפות להודיע

א' בתוכנית 1התקציב המוצע לפיתוח שלב תכנית הפיתוח, תכנית העבודה ולאחר שבחן את 

 100%)בגין ארה"ב מיליארד דולר  4עד  3.5 -כ היקף שלב, לשנה BCM 12-כהפיתוח, בקיבולת של 

לאשר את תכנית הפיתוח, בשותפות החליט דירקטוריון השותף הכללי , לוויתן( מאגרמהזכויות ב

החלטת השקעה בהקדם  אשרלאת הנהלת השותפות  הסמיךו ,העבודה והתקציב כאמורתכנית 



 

במטרה  (,JOAהמשותף )התפעול הסכם , בהתאם להוראות לוויתן פיתוח מאגרל (FIDסופית )

שנת  עד סוף , בהתאם ללוחות הזמנים שפורסמו,לוויתן מאגרלאפשר תחילת הפקת גז טבעי מ

2019.  

 

דלעיל, לרבות ביחס להיקף התקציב וההנחות ההערכות  - פני עתידאזהרה בגין מידע צופה 

ידי השותפים במאגר -על ולקבלת החלטת השקעה סופיתלפיתוח מאגר לוויתן ולוחות הזמנים 

, א לחוק ניירות ערך32בסעיף  מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעותו, כאמור לעיל, לוויתן

בהתבסס במאגר לוויתן, המפעילה השותפות וות . המידע האמור מבוסס על הערכ1968-התשכ"ח

שינויים בתכנית הפיתוח, עיכובים ביישומה, עיכובים בקבלת אישורים  ,על מגוון גורמים וביניהם

רגולטוריים, נתונים משוערים של זמינות ציוד, שירותים, עלויות ולוחות זמנים וכן על ניסיון 

שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה  ותעשויבדוח זה  ותהעבר. ההערכ

שישתנו ההערכות שנתקבלו, ישתנו תנאי השוק ו/או ממכלול של שינויים גיאופוליטיים ו/או 

 ,יתן ו/או מגורמים בלתי צפויים הקשורים בחיפושיםולו מאגרפעוליים וטכניים במתנאים ת

 . לוויתן עד להשלמתו מאגרפיתוח ו/או כתוצאה מהתקדמות  של נפט וגז טבעיושיווק הפקה 

 

 ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן: לוויתן מאגרהשותפים ב

Noble Energy Mediterranean Ltd.  39.66% 

 22.67%  שותפות מוגבלת ,אבנר חיפושי נפט

 22.67%  שותפות מוגבלת ,דלק קידוחים

 15.00% שותפות מוגבלת ,(1992רציו חיפושי נפט )

 

 

 

    בכבוד רב, 

 השותף הכללי  ,בע"מ( 1993דלק ניהול קידוחים )

 שותפות מוגבלת -דלק קידוחים ב

  מנכ"ל, יוסי אבוע"י 

 יוסי גבורה, המשנה למנכ"ל לענייני כספיםו
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