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 לחברת החשמללוויתן פרויקט מלאספקת גז טבעי  בהסכםהתקשרות הנדון: 

, כפי 31.12.2018לדוח התקופתי של השותפות ליום  7.28 -( ו4)א() 7.13.4סעיפים בהמשך לאמור ב
)מס'  7.4.2019דוח המיידי מיום ה ,(2019-01-023982)מס' אמסתכא:  24.3.2019שפורסם ביום 

בבקשה לקבלת הצעות ( אודות בחירת הצעת שותפי לוויתן כזוכה 2019-01-031422אסמכתא: 
" או חברת החשמל"-" וההליך התחרותילישראל בע"מ )להלן: " לאספקת גז טבעי לחברת החשמל

( אודות 2019-01-036000)מס' אסמכתא:  18.4.2019", בהתאמה(, והדוח המיידי מיום הרוכשת"
  מן:כדלק ,מתכבדת השותפות להודיע בזאת, 1בקשר עם ההליך התחרותיהמתנהל ההליך המשפטי 

תרכוש לפיו  הרוכשתנחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין שותפי לוויתן לבין  12.6.2019ביום 
כוללת , בכמות ("הסכם האספקה")להלן:  קיבולת פנויה על בסיסמשותפי לוויתן גז טבעי  הרוכשת

 .BCM 4 -ידי השותפות בכ-המוערכת עלבתקופת הסכם האספקה )כהגדרתה להלן( 

או ממועד תחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן, המאוחר  1.10.2019יום מתקופת הסכם האספקה תחל 
, המוקדם "כריש"מועד תחילת הפקת הגז ממאגר באו  30.6.2021 תסתיים ביוםמביניהם, ו

אלא אם תסתיים תקופת הסכם האספקה במועד מוקדם יותר בהתאם לתנאי הסכם , מביניהם
טרם החלה הפקת הגז ממאגר  30.6.2021. ככל שביום (תקופת הסכם האספקה")להלן: " האספקה

 "כריש", יהיו רשאים הצדדים להאריך את תקופת הסכם האספקה בהסכמה הדדית.

 .שאינו מוצמדבהסכם האספקה נקבע מחיר גז 

מהזכויות  100%-)ביחס ל היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לרוכשת ,להערכת השותפות
, הרוכשת ידי-עלבהתבסס על הערכת השותפות לגבי כמות הגז הטבעי שתירכש , יקט לוויתן(בפרו

ההכנסות בפועל  ,יובהר כי. בתקופת הסכם האספקה דולר ארה"ב מיליוני 700-בכעשוי להסתכם 
הפקת ידי הרוכשת, מועד תחילת -יגזרו ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז שתירכשנה בפועל על

 ."כריש" ממאגרת הגז הפקמועד תחילת ו גז מפרויקט לוויתן

רשות החברות הממשלתיות, רשות  של אישורים רגולטורייםיהא כפוף לקבלת האספקה  הסכם
 .(שיהיה צורך באישורים כאמור ככלאם ו) התחרות ורשות החשמל

  

                                                      

דור חיפושי גז, , תמר פטרוליום בע"מ, שותפות מוגבלת ,2ישראמקו נגב חלק משותפי תמר )הגישו  18.4.2019ביום  1
, ( עתירה מנהלית, בקשה לדיון דחוף בעתירה ולמתן צו בינייםשותפות מוגבלת אוורסט תשתיות,, ושותפות מוגבלת

 Noble Energy Mediterraneanכנגד חברת החשמל ושותפי לוויתן )השותפות, אביב, -תלית המשפט המחוזי בלב
Ltd. ( בקשר עם ההליך התחרותי. 1992ורציו חיפושי נפט ,)נערך דיון  4.6.2019-ו 3.6.2019בימים (, שותפות מוגבלת

המשפט כי הניסיונות לסיים את  לביתשותפי לוויתן הודיעו  11.6.2019מוקדם בעתירה ובבקשה למתן צו ביניים. ביום 
  דין בעתירה.-פסקן טרם נית ,ההליך בהסכמה לא צלחו. נכון למועד זה
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 צופה פני עתיד: מידע בגין אזהרה
מהוות  כמות הגז הטבעי שתירכשו הסכם האספקהההערכות דלעיל ביחס להיקף הכספי הכולל של 

דאות כי יתממש, ו, אשר אין כל ו1968-מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות עקב שינויים 

 .הרוכשתידי  -צריכת הגז הטבעי על , קצב ועיתויבהיקף

 

 ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן: לוויתןהשותפים בפרויקט 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 39.66% 

 45.34%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 15.00% ( שותפות מוגבלת1992רציו חיפושי נפט )
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