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  התייחסות להודעת משרד האנרגיההנדון: 

 
)להלן:   1אודות הגבלת ההפקה מבארות מאגר לוויתן  13.2.2020בהמשך להודעת משרד האנרגיה מיום  

"(, מתכבדת השותפות להודיע כי, במהלך בדיקות הנערכות במהלך שלבי הפעילות הבארות"

 30-, התגלה רטט במקטע צנרת קצר )כ"(הפרויקט"להלן: ) הראשוניים של מתקני פרויקט לוויתן

מטרים אורכו, הקרוי "ג'אמפר"( המחבר כל ראש באר לצנרת המונחת על קרקעית הים. בעקבות זאת, 

, כאמצעי זהירות ובאופן זמני .Noble Energy Mediterranean Ltdהגבילה המפעילה בפרויקט, 

ודי ויועצים בעלי מומחיות בתחום, ומבוקר, את ההפקה מהבארות על מנת לבחון באמצעות ציוד ייע

התכנון המקורי. עד זה שנלקח בחשבון במסגרת  אם הוא חורג מבאת טיבו והיקפו של הרטט האמור ו

כה נבחנה באר הפקה אחת מתוך ארבע ולא נמצא כל ממצא חריג ועל כן הועלה כושר ההפקה מבאר 

 .  זו, במקביל להמשך הבדיקות ביתר הבארות

 -כושר הפקה של עד כבארות בעלות  ארבע ,ם בפרויקט כוללים, בין היתרהמתקניכי,  יצוין

400MMCF  התקופתי של השותפות ליום לדוח  )א( 7.18.2כל אחת )לפרטים נוספים ראו סעיף  ליום

ממילא תוכנן וכי (, (2019-01-023982אסמכתא: מס' ) 24.3.2019, כפי שפורסם ביום 31.12.2018

 700-850 -להיקף של כ הפרויקטמהכולל כושר ההפקה  יוגבלת הפעילות הראשונית במהלך תקופש

MMCF  ליום, וזאת במסגרת העלאה הדרגתית(ramp-up ).לכושר הפקה מלא 

, בכוונת ת ההפקהפלטפורמבבמהלך התקופה הקרובה, לאחר השלמת בדיקת כלל מערכות הפרויקט  

ליום   MMCF  1,200  -השותפים, בתיאום עם משרד האנרגיה, להעלות את היקף ההפקה בהדרגה עד לכ

 וזאת לקראת חודשי הקיץ. 

כי, להערכת השותפות, בהתבסס על יועצים בעלי מומחיות בתחום, לאירוע זה לא צפויה להיות  יצוין

לטפל בה, ככל שיידרש, באמצעים פרויקט, וניתן יהיה ההשלכה מהותית על מערכת ההפקה של 

 .מוכרים שעלותם אינה מהותית

 
 .https://www.gov.il/he/departments/news/leviathan_130220: הודעת משרד האנרגיה ראו  1

https://www.gov.il/he/departments/news/leviathan_130220


 

עוד יצוין כי, לאירוע המתואר לעיל לא הייתה השפעה על אספקת הגז הטבעי ללקוחות שותפי לוויתן, 

 בהתאם להתחייבויות הקבועות בהסכמי אספקת הגז.

נכון למועד זה, השפעה לאירוע המתואר לעיל אין,  השותפות,להערכת  בהתאם לכל האמור לעיל,

 , כפי שמשתקפת בנתוני תזרים המזומנים המהווןפרויקטמה מהותית על תחזית המכירות השנתית

 ((.2020-01-005076אסמכתא: מס' ) 13.1.2020ראו דוח מיידי מיום )לפרטים פרויקט השל 

 אירועים עשויים להתרחש ,פרויקטהשל מתקני  במהלך שלבי הפעילות הראשוניים יובהר כי,עוד 

מערכות הפרויקט, כאמור לעיל. כלל פעילותן של  דיקתכתוצאה מב נוספים, בין היתר, שונים

היות בעלי השפעה אשר, להערכתה, עשויים לכאמור רק אודות אירועים   יםוחיוהשותפות תפרסם ד

  פי דין.-בהתאם לנדרש עלהכל ו ,על הכנסות השותפות ממכירת גז טבעית, לרבות מהותי

 

המפורטים לעיל, לרבות בנוגע לעלייה ההדרגתית  רכותמידע וההעה :עתיד פני צופה מידע אזהרת

של היקף הפקת הגז הטבעי ממאגר לוויתן, השפעתו האפשרית של האירוע הנ"ל על מערכת ההפקה 

 תוכמשמעוהעלויות שעשויות להיות כרוכות בטיפול באירוע, מהווים מידע צופה פני עתיד היקף ו

. מידע זה מבוסס על הערכות והמלצות שקיבלה השותפות 1968-ך, התשכ"חבחוק ניירות ער

מהמפעילה ויועציה המקצועיים, ועל הבדיקות ונתונים שקיבלה השותפות נכון למועד דוח זה, 

לפיכך להשתנות באופן מהותי בהתאם למידע ונתונים עדכניים שיתקבלו  והערכות אלו עשויות

 בעתיד.   

 

 לוויתן ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:בפרויקט השותפים 

 45.34% השותפות

Noble Energy Mediterranean Ltd. 39.66% 
 15.00% (, שותפות מוגבלת1992רציו חיפושי נפט )
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