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 כדלקמן:  ,מתכבדת לעדכן בזאתהשותפות 

הודעה  ,  "(דלק   קבוצת)"  פרסמה קבוצת דלק בע"מ, בעלת השליטה בשותפות  26.7.2021ביום   .1

אפשרות  לפיה   בוחנת  להל היא  )סדרה  חוב  אגרות  ורישומן  'הנפקת  סדרה  הרחבת  של  בדרך   )

ולא    כאמור  להנפקה השותפות אינה צד    ,כי  יובהר.  אביב בע"מ-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 או בתנאיה.   ההנפקה נטלה חלק במתווה 

מספר עדכונים בנוגע    דוח זהב  לכלולהשותפות מתכבדת  ,  ולבקשתה  קבוצת דלקהודעת  לאור   .2

  עסקי ' )תיאור  א  בפרק   הסעיפים  למספרי  יםמתייחס לעסקי השותפות. העדכונים המובאים להלן  

השותפות    התקופתי  בדוח(  השותפות ביום    כפי,  2020לשנת  של  )מס'    17.3.2021שפורסם 

 : אחרת צוין אם אלא "(, התקופתי הדוח( )"036588-01-2021אסמכתא: 

 תוכנית עבודה בפועל ומתוכננת בחזקות תנין וכריש  –לדוח התקופתי   7.8.2סעיף  .2.1

בין    2021  יולי- מאי  יםחודשהבמהלך   "(  אנרג'יאן)"  .Energean Oil and Gas Plcהוחלפו 

, בסך בגין רכיב החובלשותפות מכתבים בקשר עם דרישת השותפות לתשלום יתרת התמורה  

כ ריבית(,    65  -של  כולל  )לא  דולר  ההסכם מיליון  לתנאי  בהתאם  ומיידי,  אחד  בתשלום 

בכר הזכויות  נגד  הדוחלמועד    נכוןותנין.    ישלמכירת  תביעה  הגשת  השותפות  שוקלת   ,

 . בעניין'יאן אנרג

 התקשרויות לאספקת גז טבעי –לדוח התקופתי  417.1.סעיף  .2.2

חתמו שותפי לוויתן עם חברת החשמל על הסכם מסגרת לאספקת גז טבעי    4.7.2021  ביום

למשך תקופה של שנה אחת, לפי מחיר שיסוכם בין הצדדים מעת   (SPOT)על בסיס מזדמן  

כלשהן של גז טבעי וכל צד לעת. ההסכם אינו מחייב את הצדדים לרכוש או למכור כמויות  

  רשאי לבטל את ההסכם בכל עת.
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 אספקת קונדנסט ממאגר לוויתן –( לדוח התקופתי ד )7.11.6סעיף  .2.3

מזכר   1"( שברון")  Chevron Mediterranean Limitedחתמה    14.6.2021ביום     הבנות על 

"( המגדיר את חלוקת האחריות בין  ן"תשבלתי מחייב עם חברת תשתיות אנרגיה בע"מ )"

תשתית  " תשל  שברון של  ותפעול  להקמה  פרויקט  במסגרת  קונדנסט  ין,  להזרמת  יעודית 

  , אשר יושכרו לצורך זה  ,לוויתן למכלי אחסון שבאתר תחנת הכוח "אורות רבין"  מאסדת

גבי  ו על  כי.  מכליותהעמסתו  כפוף לחתימת הסכם   ,יובהר  לעיל  ביצוע הפרויקט המתואר 

לעניין השימוש בשטחים    חברת החשמל  חתימת הסכם בין תש"ן לבין  ,מחייב בין הצדדים

 ולקבלת אישורים רגולטוריים ככל שידרשו.  , שבאתר תחנת הכוח

 (LNGגז טבעי נוזלי )גט"ן/ –)ג( לדוח התקופתי 7.12.2סעיף  .2.4

כי החליטו שלא להאריך  Golar LNG Limited  -הודיעו שותפי לוויתן ל 4.6.2021ביום  .א

 שנחתם עמם.את תוקף ההסכם 

שנחתם   הסכםעל תיקון ותוספת ל  Exmar NV  -חתמו שותפי לוויתן ו  6.7.2021ביום   .ב

 על מנת להאריך את תוקף ההסכם ולהמשיך ולפתח את שיתוף הפעולה ביניהם.  ,ביניהם

עבור פרויקט    FLNG  -ה  הקמת מתקן  לקדם אתשותפי לוויתן    ממשיכים,  הדוח  דלמוענכון  

ותפעולו, לרבות קבלת האישורים הרגולטוריים    הכלכליים של ישראל  במים  שימוקםלוויתן  

 . הנדרשים

הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות   –לדוח התקופתי    .6227.עיף  ס .2.5

 הסביבה

עיצום    שברוןכוונה להטיל על    עלהתקבלה הודעת המשרד להגנת הסביבה    6.6.2021  ביום

של   בסך  נקי  אוויר  חוק  לפי  ביום  ש  914,200כספי  שאירע  לפיד  הפעלת  אירוע  בגין  "ח 

לכאורה    ובמהלכו  17.10.2020 המשרד  הוזרמו  קר(.  )נישוב  נשרפו  לא  ללפידים אשר  גזים 

אי קיום    כך  ובתוך ,  לוויתן  אסדת   של  הפליטה  היתר   של  הפרות   לשתי   טועןלהגנת הסביבה  

  הודיע הוא    אךלהבת פיילוט לשריפה של הגזים ותקלה בחיישן החיווי של להבת הפיילוט,  

טיעוניה להודעת הכוונה ביום    את  הגישה  שברון.  בלבד  אחד  עיצום  בגינן  להשית  בכוונתו  כי

  ולא  זה  לעיצום  בנוגע   הסביבה   להגנת  המשרד   של   הסופית  החלטתו  ניתנה   טרם.  6.7.2021

 . כאמור החלטה  למתן קבועה  זמנים מסגרת קיימת

 מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות – לדוח התקופתי  7.23סעיף  .2.6

 ליום ראשון  הרבעון  הלדוח    9( לדוח התקופתי ובסעיף  2)ב()7.23.1לאמור בסעיף    בהמשך .א

ביום  31.3.2021 שפורסם  כפי  אסמכתא:    19.5.2021,  אודות (2021-01-086418)מס'   ,

בראשות    השותפות  התקשרות משקיעים  עם  מחייב  לא  הבנות   Mubadalaבמזכר 

Petroleum  השותפות    זכויותיה  למכירת  לחברה  תמר  בפרויקט   22%  של  בשיעור של 

ממשיכה השותפות לנהל   , נכון למועד דוח זה, יצוין כי,  Mubadala Petroleum בבעלות 

 

 
, המפעילה בפרויקטים לוויתן ותמר, לשותפות כי החל  .Noble Energy Mediterranean Ltdהודיעה    27.6.2021  ביום  1

 .Chevron Mediterranean Limited -שמה יוחלף רשמית ל 28.6.2021מיום 



3 

 

וכן עם רוכש פוטנציאלי זר נוסף,   Mubadala Petroleumעם    ים ומתנים מתקדמיםמשא

 . הצדדים בתקופה הקרובהחתימה על הסכם מכירה מחייב עם אחד  במטרה להגיע ל

( לדוח התקופתי, אודות החלטות הממשלה בדבר אימוץ א)7.23.5לאמור בסעיף    בהמשך .ב

 המלצות הוועדות לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי, יצוין כי בהחלטת

העוסקת בקידום אנרגיות מתחדשות אושר התיקון    25.10.2020מיום    465ממשלה מס'  

במסגרתו הוחלט שהממשלה תבחן   ,23.6.2013מיום    442השני להחלטת ממשלה מס'  

שנת   במהלך  להגדילן,   2021כבר  במטרה  המותרות  הייצוא  מכסות  על  המגבלות  את 

רסם משרד האנרגיה להתייחסות הציבור את דוח הביניים של הצוות פ  21.6.2021וביום  

הממשלה  מדיניות  לבחינת  הוועדה  המלצות  של  שנייה  תקופתית  לבחינה  המקצועי 

הטב  הגז  משק  בישראלבנושא  היתר, "(הביניים  דוח)"  עי  בין  צוין,  הביניים  בדוח   .

 כדלקמן: 

בישראל,    הוועדה • הטבעי  הגז  משק  ופיתוח  לעידוד  המדיניות  בבחינת  התמקדה 

בחינה וניתוח של היצע וביקוש של גז טבעי בהתבסס על הכמות המובטחת למשק  

בחינה   מכך  יוצא  וכפועל  המקומי  למשק  המינימלית  האספקה  וחובת  המקומי 

לות  כלכלית של התועלת מיצוא גז טבעי וההתאמות הנדרשות לצורך צמצום המגב

 על יצוא גז טבעי. 

הביניים • הנוגע    קובע  דוח  בכל  בייחוד  היצוא,  מדיניות  את  מחדש  לבחון  יש  כי 

למגבלות הכמות השמורה למשק המקומי )חובת האספקה הכוללת והמינימאלית(.  

הצוות המקצועי מדגיש כי אם לא יבוצע שינוי במדיניות זו, ישנו סיכוי לא מבוטל  

בישראל הטבעי  הגז  משאבי  משמעותי    כי  הכנסות  לאובדן  שיביא  מה  ימוצו  לא 

 למדינה. 

קובע הדוח כי הרגולציה על היצוא בישראל היא מכבידה ביחס למדינות אחרות,    עוד •

וכי הנחת העבודה צריכה להיות כזאת שלמכירת גז טבעי ישנו "חלון הזדמנויות"  

למציאת  עשורים. לכן, יש צורך למצות בהקדם את הפוטנציאל הקיים    2-2.5-של כ

  שתתמוך   כך  הרגולציה  התאמת  את  לקדם  יש  כי  קובע  דוח הביניים תגליות נוספות.  

  האספקה   חובת  בעניין  הדרישות  את  מחדש  לבחון  גם  כמו ,  טבעי  גז  יצוא   ותעודד 

 .מאגר  מכל והמינימאלית הכללית 

השותפות, דוח הביניים עשוי להוביל להורדת חסמים ומגבלות ביחס לאפשרות   להערכת

 לייצא גז טבעי. 

בסעיף    בהמשך .ג להפחתת ז)7.23.5לאמור  המוצעים  היעדים  אודות  התקופתי,  לדוח   )

בשנת   כי,  2050פליטות במשק האנרגיה  יצוין  להגנת   23.7.2020  ביום,  פרסם המשרד 

יעד לאומי לשנת  הלטה  הממשלה צפויה לאשר הח  כיהסביבה   להפחתת   2050מציבה 

. ההחלטה 2015ביחס לפליטות ישראל בשנת   85%פליטות גזי חממה בהיקף של לפחות 

לשנת   ביניים  יעד  גם  של    2030קובעת  הפחתה  נקבע  .בפליטות  27%של  שרת   , כי עוד 

חודשים מאישור   12בתוך    2050האנרגיה תפעל לקביעת יעדים לאנרגיה מתחדשת לשנת  

וקביעת מנגנון שמטרתו להבטיח שמדיניות הממשלה תהיה בהלימה   כאמורחלטה  הה

 .ליעדי האקלים הלאומיים של ישראל ולפיתוח יעיל ודל פחמן של המשק
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 הליכים משפטיים  – לדוח התקופתי  67.2סעיף  .2.7

  קוראל"( תביעה נגד שברון, חברת חיפה  נמל"מ )"בע   חיפה  נמל חברת הגישה  3.5.2021  ביום

מיליון    77-"(, בסך של כליין  גולד"מ )"בע  ספנותליין  - גולד  וחברת"(  קוראלשירותי ים בע"מ )"

- ש"ח. לטענת נמל חיפה, פריקה ישירה של מטענים בשטח אסדת לוויתן, כפי שנעשתה על 

א כדין ונעשתה ידי שברון, מבלי לפרוק מטענים אלה תחילה באחד מנמלי ישראל, הינה של

פי הנטען בכתב -על מנת לחמוק מביצוע תשלומי חובה לנמל ובכך נגרם לנמל חסרון כיס. על

ואילך, ביצעה שברון פריקה ישירה כאמור, תוך שהיא מצהירה    2018התביעה, החל מיולי  

כלפי רשויות המס כי נמל חיפה הינו "נמל הפריקה", אף שהמטענים שנפרקו לא עברו בנמל  

ב החברות  חיפה  כלפי  הטענה  הרלוונטיים,  -וגולד  קוראל פועל.  בזמנים  שפעלו,  הינה  ליין 

עבור שברון, עניין אשר מקים להן, לטענת נמל חיפה, חובה לשלם את דמי    האוניהכסוכני  

  קדם. הגנה כתב  במסגרתו הוגש  וטרם מקדמי  בשלב  נמצא  ההליךהניטול בשמה של שברון. 

 . 28.11.2021 ליום נקבע בהליך משפט

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  – לדוח התקופתי  .277סעיף  .2.8

תיקון של תקנון הבורסה אשר , אודות קידום  לדוח התקופתי  7.27.8לאמור בסעיף    בהמשך

ידי  -, עליאפשר לשותפויות נפט וגז לשלב בפעילותן פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות

פורסמה החלטת דירקטוריון הבורסה    20.6.2021, יצוין כי, ביום  הבורסה ורשות ניירות ערך

 , לפיה אושר התיקון כאמור. 17.6.20212מיום 

 

 רב,  בכבוד           

 

 מ"בע(  1993) קידוחים ניהול דלק

 שותפות מוגבלת -קידוחים  דלקב ליהכל השותף

 יוסי אבו, מנכ"ל "י  ע  

 , משנה למנכ"ל יוסי גבורה  
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