
חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי בהמשך להליך תחרותי 

שקיימה החברה לרכישת גז קצר טווח, בו השתתפו השותפים בפרויקט "תמר" והשותפים 

בפרויקט "לוויתן", ולאחר שוועדת המכרזים של החברה אישרה להכריז על השותפים בפרויקט 

לוויתן כספק הזוכה בהליך האמור, אישר דירקטוריון החברה ביום 4 באפריל 2019 להתקדם 

בתהליך ההתקשרות עם שותפות לוויתן בהתאם לנהלי החברה ("ההסכם" או "הסכם לוויתן").
 

הסכם לוויתן טרם נחתם על ידי הצדדים והוא כולל תנאי מתלה לפיו כניסתו של ההסכם לתוקף 

כפופה, בין היתר, לאישורן של רשות התחרות, רשות החשמל ורשות החברות הממשלתיות 

(ככל שאישורים כאמור יידרשו).

הסכם לוויתן, ככל שייחתם על ידי הצדדים, יחול ביחס לכמויות גז שהינן מעבר לכמות הגז 

אליה החברה מחויבת בהתאם להסכם עם השותפים בפרויקט תמר (לפרטים ראה ביאור 

35.א.1 בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2018, מס' אסמכתא: 030346-01-2019). 

עיקריו של הסכם לוויתן הינם כדלקמן:

תקופת ההתקשרות הינה החל מאוקטובר 2019 או ממועד תחילת הזרמת הגז משדה  א.

"לוויתן", לפי המאוחר, ועד למוקדם מבין יוני 2021 או תחילת הפקת הגז משדה "כריש" 

(הצפוי במחצית שנת 2021).

ב.   לחברה אין חובה לרכוש כמות מינימלית כלשהי של גז במסגרת ההסכם.

ג.      שותפות לוויתן אינה מחויבת לשמור קיבולת גז לחברה מכוח ההסכם.

ד.     החברה מחויבת לפנות לשותפות לוויתן על בסיס חודשי לצורך רכישת כמויות גז שהיא 

איננה רוכשת מהשותפים בפרויקט תמר. השותפים בפרויקט לוויתן רשאים לסרב (באופן 

מלא או חלקי) לפניית החברה, וזאת כאשר אין ביכולתם לספק גז (גם בשל אספקת גז 

לצד ג').

ה.     החברה רשאית לרכוש בשוק החופשי כל כמות גז שהחברה הזמינה והשותפים בפרויקט 

לוויתן סירבו לספק.

 

מחיר הגז בהסכם לוויתן נמוך בהשוואה למחירי הגז הקבועים בהסכם בו התקשרה החברה 

עם השותפים בפרוייקט תמר. על פי הערכת החברה, צפוי ההסכם הנוכחי להוזיל את עלות 

רכש הגז של החברה, בטווח של 175-145 מיליון דולר בהתבסס על הערכות של החברה לגבי 

הכמויות שייצרכו בפועל מכוח ההסכם.

היקף החיסכון עשוי להשתנות כתלות בכמויות הגז הטבעי שיצרכו על ידי החברה בפועל, 

ועשוי לגדול ככל שהמחיר הסופי עליו יוסכם בהסכם שייחתם יהיה נמוך יותר. 



הערכות החברה ביחס לחתימת הסכם לוויתן, ובכלל זה ביחס להוזלת עלות רכש הגז, הינן 

בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס על 

נתונים ותחזיות המצויים בידי החברה למועד הדיווח, וכן על הערכות החברה אשר עשויות 

שלא להתממש או להתממש באופן ובהיקף שונה מכפי המוערך על ידי החברה, וזאת עקב 

נסיבות אשר אינן בשליטת החברה, כגון אי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בהסכם, 

השינוי בפועל בשיעור האינפלציה בארה"ב, היקף הביקושים במשק, המחיר הסופי שייחתם 

בהסכם  והיקף צריכת הגז הטבעי על ידי החברה בפועל  מכוח ההסכם.

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י:

עופר בלוך, מנכ"ל
עו"ד יעל נבו, סמנכ"ל, היועצת המשפטית
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