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       לכבוד    לכבוד
   אביב-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

    
 

 באמצעות המגנ"א
 
 

 לרכש גז טבעיהתקשרות החברה בתוספת להסכם תמר  הנדון:
 

"( לשנה שנסתיימה החברה( בדוחותיה הכספיים של חברת החשמל לישראל בע"מ )"1א35 בהמשך לאמור בביאור

 החברה של הכספיים בדוחותיה( 1א10 בביאור ולאמור( 2020-01-027093)מספר אסמכתא:  2019בדצמבר  31ביום 

, בדבר ההסכם עליו (2020-01-091785 אסמכתא: פר)מס 2020ביוני  30ביום  שנסתיימו החודשים ושלושת לששת

"(, ובדבר שיחות אשר קיימה החברה ההסכםעם שותפי תמר לרכישת גז טבעי )" 2012חתמה החברה בחודש מרס 

ן לאחר שקודם לכההסכם, מתכבדת החברה להודיע כי  לתיקון אפשרות על מנת לבחון תמר משותפי חלקעם 

ועדת המכרזים של החברה את התקשרותה של  ואישורה של התקבל לכך אישורו העקרוני של דירקטוריון החברה

 - 2נגב  ישראמקו) מהזכויות במאגר תמר 53%, המחזיקים ביחד חלק משותפי תמרעם בתוספת להסכם החברה 

 (בע"מ תמר פטרוליוםו שותפות מוגבלת -תשתיות  אוורסטשותפות מוגבלת,  -, דור חיפושי גז שותפות מוגבלת

ביולי  1חתימתה ועד ליום יום קף החל מו, שתהיה בתתוספת להסכםה היוםעימם , נחתמה "(להסכם התוספת)"

ועל ביחס למחיר המשולם על ידי החברה על פי ההסכם  מוזל במחיר על ידי החברה עניינה רכישת גז טבעיו, 2021

יחושב על פי המנגנון לחישוב המחיר כמפורט להלן,  המחיר אותו תשלם החברה .הגדרתו להלןכפי הסכם לוויתן, 

חיסכון צפוי בהיקף של עשרות מיליוני דולרים בהשוואה לתנאים המסחריים  משקף ואשר להערכת החברה,

 . "(הסכם לוויתן)" עם שותפי לוויתן 2019הקבועים בהסכם עליו חתמה החברה בחודש יוני 

, מוזל אף הוא ביחס למחיר "(מחיר הבסיס)" מנגנון חישוב המחיר אשר הוסכם בתוספת להסכם קובע מחיר בסיס

   הגז בהסכם ובהסכם לוויתן, אשר ישולם עבור הכמות הראשונית אשר תזמין החברה על פי התוספת להסכם

כל שתזמין החברה כמויות גז . כ, וזאת מעבר לכמות החוזית המינימלית שנקבעה בהסכם"(כמות הראשוניתה)"

ממוצע המחיר יעד הנוספות לכמות הראשונית, כי אז ילך ויפחת מחיר הגז ככל שתגדל הכמות, עד שיגיע המחיר ל

 "(, שהינו נמוך ממחיר הבסיס.המחיר הממוצעיעד הקבוע בתוספת להסכם )"

כמות גידול בכתלות ב יורדה המחירהוראות שעניינן הכניסתן לתוקף של  תנאי מתלה לפיו כוללת הסכםל תוספתה

לפי חוק התחרות  התחרות רשות שלהסכמה או  אישורב יתמותנ ,מחיר הממוצעליעד ה עד להגעה הנרכשת

( ולחילופין באישורה בכתב של רשות התחרות כי לא נדרש אישורה או ו)ככל שיידרש 1988-הכלכלית, התשמ"ח

ימשיך  ימים,  45במקרה שלא יתקבל אישור כאמור תוך  .עצמיתהסכמתה כאמור או כי במקרה זה חל הליך הערכה 

 לחול מחיר הבסיס ביחס לכל כמויות הגז שתרכוש החברה על פי התוספת להסכם.

ממועד כניסת המצטברות, רכישות החברה כל חישוב המחיר בגין  ייושם מנגנוןעם התקיימות התנאי המתלה 

 הסכם לתוקף.תוספת לה
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להצטרף  ,ק קידוחיםלנובל אנרג'י וד -, קרי לתוספת להסכם, רשאים שותפי תמר האחריםיצוין כי בהתאם 

 ימים מיום חתימתה.     60וזאת תוך תקופה של ( Opt-In)הסכם ללתוספת 

 , הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך.לחיסכון הצפוי כאמור לעילהערכות החברה ביחס 

, וכן על הערכות החברה אשר פרסום הדיווחמידע זה מבוסס על נתונים ותחזיות המצויים בידי החברה למועד 

להתממש או להתממש באופן ובהיקף שונה מכפי המוערך על ידי החברה, וזאת עקב נסיבות אשר אינן  עשויות שלא

היקף הביקושים במשק , להסכםאי קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בתוספת לרבות  בשליטת החברה,

 .התוספת להסכםוהיקף צריכת הגז הטבעי על ידי החברה בפועל מכוח 

עקב החשש כי דיווח על כאמור לעיל  החברה דירקטוריון אישורו העקרוני שלהחברה עיכבה את הדיווח על 

. הסכםתוספת להמשא ומתן וההתקשרות בהסכם יביא לסיכול התוספת לטרם חתימת החלטת הדירקטוריון 

 הסכם בין הצדדים.התוספת לידי מוגש כעת לאור חתימת יהדיווח המ
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