
 

 שותפות מוגבלת   -  דלק קידוחים
 )"השותפות"( 

 2020, ראוקטובב 14

 לכבוד:  לכבוד: 

 אביב בע"מ -בתל  יירות ערךהבורסה לנ רשות ניירות ערך 

 2אחוזת בית  רח'  22רח' כנפי נשרים 

 אביב -תל ירושלים  

    

 א.ג.נ.,
 

 ממאגר תמר טו על החלטות שיווק גז טבעי והזכות איון עדכון בנוגע להנדון: 

השותפות  וח  לדבהמשך   של  בנוגע  (  2020-01-189191אסמכתא:  )מס'    7.9.2020מיום  המיידי 

"( לבין יתר השותפים  נובל )להלן: "  .Noble Energy Mediterranean Ltd-ו  השותפות  ביןלמחלוקת  
והודעת רשות    ,1תמר   מאגרמטבעי    גז שיווק  בנוגע ל  ,"(השותפים האחרים )להלן: "  בפרויקט תמר

לפיה   מוגבלת2נגב    ווישראמק  השותפות התחרות  שותפות  הוטו לאיון  לפעול  ת  ונדרש  ,    זכות 
כי  ןשברשות לעדכן  השותפות  מתכבדת  התחרותהשותפות    הודיעה   13.10.2020ביום  ,    , לרשות 
 : כדלקמן

לבד  השותפות .1 תתנגד  מ  ה לא  שיופק  טבעי  גז  שיווק  בעניין  לפעולות  או  תמר. להחלטות 
להסכמה או סירוב של אחת    ,הוק- אד  ,בהחלטה עצמאית שלה תוכל להצטרף  השותפות

, ובלבד שההצטרפות לא תעשה בהסכם תמר פרויקט ב השותפות ביחס להחלטה או פעולה
בתמורה.   או  מוסכם  פעולה  שיתוף  תחת  כי  מסגרת,  יובהר,  כן  תוכל    השותפותכמו  לא 

להצטרף לדרישה של שותפה בתמר לקבל מחיר גבוה מיתר השותפות עבור שיווק חלקה  
 בתמר. 

או    לא תוכל לדרוש או לקבל פיצוי )מראש או בדיעבד( עבור הסכמתה להחלטה  השותפות .2
פעולה לשיווק גז, בין אם הדרישה נעשית על ידה ובין אם נעשית על ידי אחר. אף אם יש  

ו  השותפותהחלטה שבמסגרתה שותף מקבל פיצוי,   לא  לא תוכל לדרוש את אותו פיצוי, 
 להתנות את הסכמתה לפעולה או החלטה בדרישת פיצוי כאמור.  

הזכות מכוח הסכם התפעול  דת  עומבמאגר תמר,    יםמהשותפ   דלכל אחגם  יצוין כי לשותפות, כמו  
ד של גז  לעבור למנגנון של שיווק בנפר  ועל רצונליתר השותפים    בכל עת  ( להודיעJOAהמשותף )

פ לאור    .מהמאגרטבעי   לעיל,  לאמור  ובהמשך  בבקשה  ת נזאת  האחרים  לשותפים  השותפות  ה 
בדיו  בהקדם  גיבושנלהתחיל  לצורך  ל  ים  וזאת  עקרונות  תמר  ממאגר  טבעי  גז  של  בנפרד  שיווק 

 בהתאם למנגנונים הקבועים בהסכם התפעול המשותף. 

כן,  כ לדמו  השותפות  המ וח  בהמשך  של  אסמכתא:    5.10.2020יום  מיידי    ( 2020-01-108018)מס' 
"(,  ההסכם)להלן: "לבין השותפים האחרים  לישראל בע"מ  בנוגע להסכם שנחתם בין חברת החשמל  

יועציה המשפטיים, ההסכם אינו מהווה תוספת או חלק  מובהר כי לעמדת השותפות, בהתבסס על  
אלא הסכם חדש שמהווה    2לאספקת גז טבעי ממאגר תמר לחברת החשמל לישראל בע"מ   מההסכם

ההסכם   של  ממאגר  הפרה  טבעי  גז  הלאספקת  לחברת  ונובל    .3חשמל לוויתן    ומסר השותפות 

 
זו    1 מחלוקת  בעניין  נוספים  ב לפרטים  התקופתי    ()כא(4)א().12.47סעיף  ראו  כפי  ,  31.12.2019ליום  לדוח 

ביום   אסמכתא:    30.3.2020שפורסם  "  (2020-01-089191)מס'  התקופתי)להלן:  לדוח    9בסעיף  ,  "(הדוח 
  5ובסעיף  (  2020-01-058762)מס' אסמכתא:    28.6.2020, כפי שפורסם ביום  31.3.2020ליום  הרבעון הראשון  

 (. 2020-01-091527אסמכתא: )מס'   20.8.2020, כפי שפורסם ביום 30.6.2020ליום לדוח הרבעון השני 
 לדוח התקופתי.( 4)א()7.12.4 סעיףב ראו בדבר הסכם זה לפרטים   2

   תקופתי.)ב( לדוח ה7.12.4ראו סעיף  לפרטים  3
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השותפות אפשרויות משפטיות    בוחנת  ,זהכון למועד דוח  . נלהסכםיצטרפו  לא  כי    לשותפים האחרים
 ואת השפעתן האפשרית. האמור   להסכם בנוגע ומסחריות 

 

 כדלקמן: ,השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 22.00%  שותפות מוגבלת ,קידוחיםדלק 

 16.75%   תמר פטרוליום בע"מ 

 4.00%  מוגבלת שותפות ,גז חיפושי דור

 3.50% שותפות מוגבלת  ,תשתיות אוורסט 

 
 

 
 כבוד רב, ב

 
 

 ( בע"מ, השותף הכללי  1993דלק ניהול קידוחים )
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