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  שיווק משותף ממאגר תמרללהסדר עדכון בנוגע : הנדון

הודעת בדבר  (,  2020-01-038328  :)מס' אסמכתא  13.4.2020המיידי של השותפות מיום  בהמשך לדיווח  

נציגי משרד האנרגיה, המחלקה הכלכלית בייעוץ חקיקה במשרד המשפטים, משרד האוצר ורשות 

הסדרים החלים ה"(, לפיה התבקשו השותפים במאגר תמר לתקן את המאסדריםהתחרות )להלן: "

 Noble Energyבאופן שיבטיח כי השותפות,  ,ממאגר תמר ביניהם בנוגע לשיווק הגז הטבעי המופק

Mediterranean Ltd.    לא תחזקנה בזכות וטו על החלטות שיווק גז שותפות מוגבלת    -   2נגב  וישראמקו

לאישור תמר    ם בפרוייקטשותפיהגישו ה  27.5.2020ביום  ות לעדכן כי  , מתכבדת השותפמהמאגר  טבעי

כי  הקובע  ,"(השיווק  הסדר)להלן: "  תמר  ממאגרלשיווק משותף  מוסכם  עקרונות  מתווה  המאסדרים  

הסדרים כולל  הסדר השיווק     .השותפים במאגר תמר ימשיכו בשיווק משותף של גז טבעי ממאגר תמר

מעמדו התחרותי של מאגר תמר בשיווק ור פשיו הבטחת זכויות הצדדיםומנגנונים שונים בקשר עם 

אופן האת , בין היתר, קובעים . ההסדרים והמנגנונים כאמורהמקומיגז טבעי ללקוחות במשק 

 מים ימסויבעניינים מסחריים במשק המקומי עם לקוחות ניהול משאים ומתנים והפרמטרים ל

השתתפות ללא זאת במשק המקומי  ותמקובל  Take or Payהנוגעים למחיר, הצמדת מחיר ורמות

התקשרויות הפרמטרים והתנאים לכן את והשותפים במאגר המחזיקים בנכסי נפט מפיקים אחרים, 

 .טבעי בהסכמים למכירת גזעם לקוחות במשק המקומי 

 יתן והם ועם שותפי לו יבינ  הגיעו להבנות עקרוניות  כי  ,את המאסדרים  כן עדכנו השותפים במאגר תמר

חשמל ה מכירת גז טבעי לחברת ל  ההסכמים עם  בקשרביניהם שהיו במחלוקת  הסוגיותבקשר עם 

בקשר מתקיימים דיונים מתקדמים עם חברת החשמל  כי, ו"(החשמל חברת)להלן: " לישראל בע"מ 

 . האמורותהבנות ה יישום  עם 

 

 כדלקמן: ,השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 22.00%  שותפות מוגבלת , דלק קידוחים

 16.75%   בע"מ  פטרוליום תמר

 4.00%  מוגבלת שותפות ,גז  חיפושי דור

 3.50% שותפות מוגבלת ,תשתיות אוורסט
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 רב,  בכבוד
 

 "מבע( 1993) קידוחים ניהול דלק
 שותפות מוגבלת - קידוחים דלקהשותף הכללי ב

 "ל מנכ,  אבו יוסיע"י 
 "ל למנכ משנה,  ניב פרידמןוי
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