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באמצעות מגנ"א
א.ג.נ,.
הנדון :פנייה לממונה על התחרות
בהמשך לאמור בביאור 3ג' לדוחות הכספיים הכלולים בדוח הרבעוני ליום  30.9.2019שפורסם ביום
( 18.11.2019מס' אסמכתא  )2019-01-112237אודות מחלוקות השוררות בין השותפים בפרויקט תמר
שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן (החברה ,ישראמקו נגב  – 2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז  -שותפות
מוגבלת ואוורסט תשתיות שותפות מוגבלת) לבין ( Noble Energy Mediterranean Ltd.להלן" :נובל")
ודלק קידוחים  -שותפות מוגבלת (להלן" :דלק קידוחים") לרבות לגבי יכולתן של נובל ודלק קידוחים למנוע
את התיקון המתגבש להסכם למכירת גז טבעי בין השותפים בפרויקט תמר לבין חברת החשמל לישראל
בע"מ (להלן" :התיקון להסכם חברת החשמל") ,מתכבדת החברה להודיע כי ביום  20.11.2019פנו השותפים
בפרויקט תמר שאינם מחזיקים בפרויקט לוויתן לממונה על התחרות (להלן" :הממונה") כמי שממונה על
קיום התנאים לפטור ,שניתן במסגרת אימוץ "מתווה הגז" ,בהתאם לסעיף  52לחוק התחרות הכלכלית,
התשמ"ח( 1988-להלן" :מתווה הגז") והתנאים לפטור מאישור הסדר כובל שניתן על ידי הממונה ביום 22
באוגוסט  2006להסכם לפיו רכשה דלק קידוחים את זכויותיה בפרויקט תמר (להלן" :החלטת ,)"2006
בבקשה דחופה שעניינה סיכול האפשרות לתחרות מצד מאגר תמר מול מאגר לוויתן על ידי נובל ודלק,
הפועלות בניגוד לאיסורי וטו שהוטלו עליהן מכוח מתווה הגז והחלטת  ,2006החלים עליהן בקשר עם שיווק
משותף של גז טבעי מחזקת תמר ,על רקע החזקותיהן הצולבות בחזקת תמר ובחזקות לוויתן.
במסגרת הפניה האמורה ,התבקשה הממונה ,בין היתר ,להבהיר ,כי בהתאם ללשונם הברורה ותכליתם של
החלטת  2006ומתווה הגז ,דלק קידוחים ונובל אינן רשאיות להפעיל זכות וטו (לחוד או יחדיו) ובכך למנוע
שיווק משותף של גז מחזקת תמר ללקוח חדש או תיקון להסכם לשיווק משותף של גז מחזקת תמר ללקוח
קיים (לרבות התיקון להסכם חברת החשמל) ,בהינתן שיתר השותפים בפרויקט תמר תומכים בשיווק
המשותף או בתיקון להסכם כאמור.
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