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 חשמל החברת בין שותפי תמר לבין גז הספקת אהסכם תיקון להנדון: 

פורסם ביום כפי ש ,31.12.2017ליום החברה לדוח התקופתי של  )ד(7.4.4בסעיף  בהמשך לאמור
"( אודות ההסכם בין התקופתי הדוח"להלן: ) (2018-01-021984: )מס' אסמכתא 21.3.2018

לבין חברת החשמל לישראל  "(שותפי תמר"להלן: ) החברההשותפים בפרויקט תמר ובכלל זה 
כי ביום  ,להודיעהחברה מתכבדת ", בהתאמה(, ההסכם"-" וחברת החשמל)להלן: " בע"מ

ההתאמה למחיר הגז שיחול עד למועד בקשר תיקון להסכם החברה אישר דירקטוריון  14.2.2019
)להלן: היומית אשר חברת החשמל תהיה רשאית להזמין תחת ההסכם כמות הגז הראשון וביחס ל

התיקון להסכם צפוי להיחתם עם קבלת האישורים  ., כמפורט להלן"(התיקון להסכם"
, ביום החברה. יצוין כי, למיטב ידיעת )אם וככל שיתקבלו( הרגולטוריים הנדרשים לחברת החשמל

והסמיך את הנהלת חברת  התיקון להסכםעקרונות שר דירקטוריון חברת החשמל את אי 14.2.2019
וככל שורים הרגולטוריים הרלבנטיים, אם יהחשמל לחתום על התיקון להסכם לאחר קבלת הא

 . יידרשוש

 התאמת המחיראת שני מועדים בהם רשאי כל צד לבקש נקבעו בהסכם כמפורט בדוח התקופתי, 
לחוזה ארוך טווח עם אינו מתאים עוד בהסכם , אם אותו צד בדעה כי המחיר שנקבע החוזי הקיים

יחול מועד ההתאמה הראשון בהתאם להסכם, . קונה עוגן לצריכת גז טבעי לשימוש בשוק הישראלי
 .1.7.2024 יחול ביוםומועד ההתאמה השני "( מועד ההתאמה הראשון)להלן: " 1.7.2021ביום 

)להלן:  מועד ההתאמה הראשוןלועד  2019החל מחודש ינואר נקבע כי  תיקון להסכםמסגרת הב
 לדוח (6)ד()7.4.4)והמפורט בסעיף  לא ייושם סעיף ההצמדה הקבוע בהסכם, "(תקופת הביניים"

המחיר שישולם על ידי חברת החשמל יהיה המחיר החוזי שהיה בתוקף במהלך , כך ש(התקופתי
תוך תבוצע התאמת המחיר החוזי כקבוע בהסכם, וזאת , הראשוןבמועד ההתאמה  .2018שנת 

בהנחת יישום החוזי מחיר האלמלא התיקון להסכם, קרי  משולםלמחיר החוזי אשר היה התייחסות 
  ההצמדה הקבועה בהסכם.

, סכום החסכון אשר עתיד לנבוע לחברת החשמל מתיקון ההסכם כאמור לעיל החברהלהערכת 
מיליון דולר  14-כהחברה חלק ) (100%)במונחי ארה"ב מיליון דולר  85-כהינו בתקופת הביניים 

 . ״(החסכון סכוםלהלן: ״) (ארה״ב

ופן באיזה א, ידונו הצדדים מועד ההתאמה הראשוןבאם וככל שיקבע כי נדרשת הפחתת מחיר 
 כאמור. בהפחתה סכום החסכון בחשבון והיקף עשוי להילקח 

תופחת יתן למשק הישראלי, והחל ממועד הזרמת הגז מפרויקט לו כי בתיקון להסכם עוד נקבע
-מרשאית להזמין תחת ההסכם תהיה חברת החשמל כמות הגז היומית המקסימלית אשר 

MMBTU 655,200 ל-MMBTU 500,000 אשר המינימלית השנתית הכמות הפחתת , וזאת ללא
 .שנקבעה בהסכם (take or pay)בעבורה התחייבה חברת החשמל לרכוש או לשלם 

אישור קבלת וכן ל שותפי תמרחלק מהגופים המממנים של אישור קבלת כפוף ל יהא התיקון להסכם
 .אישור זה נדרש על פי דיןהתחרות, אם וככל ש רשות

  – עתיד פני צופה מידע בגין ותאזהר

 ניירות לחוקא 32 בסעיף כמשמעותו עתיד פני צופה מידע מהווהחתימת התיקון להסכם ל הצפי
, חלקו או כולו, יתממש כי וודאות כל אין אשר, "(חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-"חהתשכ, ערך

מהותית, וזאת עקב גורמים שונים והעשוי להתממש באופן שונה , אחר אופן בכל או האמור באופן
האישורים הרגולטוריים הנדרשים לחברת החשמל טרם החתימה על התיקון קבלת בות אי לר

וכן אישור רשות התחרות )אם וככל  שותפי תמר,חלק מאישור הגופים המממנים של  להסכם,
 .שיידרש(
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 כמשמעותו עתיד פני צופה מידע מהווהביחס לחסכון שעתיד לנבוע לחברת החשמל החברה הערכת 
 בכל או האמור באופן, חלקו או כולו, יתממש כי וודאות כל אין אשר, ערך ניירות לחוקא 32 בסעיף

 שינויים לרבות שונים גורמיםוהעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב , אחר אופן
 .הביניים בתקופת האמריקאי לצרכן המחירים במדד ושינויים החשמל חברת תצרוך אותן בכמויות

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 
Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 

 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 
 16.75%   תמר פטרוליום בע"מ

 4.00%  מוגבלת שותפות - גז חיפושי דור
 3.50%  תשתיות שותפות מוגבלת אוורסט

 
 

 
 

 בכבוד רב,
 

 תמר פטרוליום בע"מ

 , מנכ"לליעמי ויסמןע"י 

 סמנכ"ל כספים, ויובל רייקין
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