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 בקשה לאישור תובענה ייצוגיתהנדון: 

 

אודות הגשת תובענה ייצוגית ובקשה לה נודע  27.2.2020ביום  כי ,להודיעת בזאת דמתכבהחברה 
אביב, -"( אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי בתלבקשת האישורלאישורה כתובענה ייצוגית )להלן: "

 –דלק קידוחים לקבוע, כי  , על פיה מתבקש בית המשפט"(המבקש)להלן: " ידי צרכן חשמל-על
 "(נובל)להלן: " .Noble Energy Mediterranean Ltd -ו"( קידוחים דלקשותפות מוגבלת )להלן: "

מאגר תמר להתקשר עם שותפי המחזיקות בבעלות צולבת במאגרי תמר ולוויתן אינן יכולות למנוע מ
בהסכם המוזיל את עלות הגז הטבעי שהיא  "( החשמל חברתלישראל בע"מ )להלן: "חברת החשמל 

 להן נתונה, שלטענת המבקש, וטו זכות ניצול ידי על לרבותשהיא,  דרך בכל, מספקת לחברת החשמל
 .בתמר רק בבעלות המחזיקים התאגידים עם שלהן בהסכמים

התאגידים יתר  כמשיבים גם כל אליה נובל וכן צורפודלק קידוחים ובקשת האישור הוגשה כנגד 
כאשר המבקש מציין כי הן בעלות דין  ,החברהלרבות  ,לוויתןתמר ובפרויקט  המחזיקים בפרויקט

והן בבחינת בעל דין נדרש לאור זיקתן ההדוקה לאירועים נושא בקשת  סעדן מתבקש נגד שלא
 .האישור

 המחזיקותתמר וב המחזיקותשהציעו  ,ההצעות :הןהמבקש, בתמצית, טענותיו העיקריות של 
ההליך )להלן: " 1ההליך התחרותי לאספקת גז טבעי שערכה חברת החשמללוויתן במסגרת ב

, ונובל קידוחים של דלק מונופוליסטיהכוח הניצול לרעה של הסדר כובל וכן  עולות לכדי ,("התחרותי
תיקון על  ונובלדלק קידוחים אי חתימתן של  כי ;1988-בחוק התחרות הכלכלית, תשמ"חכמשמעם 

בין שותפי תמר שאינם מחזיקים נדון  אשר  אפשרי להסכם אספקת גז מפרויקט תמר לחברת החשמל,  
 מונופוליסטי; ה ןעולה אף היא לכדי ניצול לרעה של כוח  ,2בפרויקט לוויתן לבין הנהלת חברת החשמל

 ,תיחברת החשמל בהמשך להליך התחרואספקת הגז מפרויקט לוויתן לשנקבע בהסכם  ,המחירכי 
האמור בהתאם להסכם  ונובלדלק קידוחים ועתידים לעשות שעשו  ,עושרכי ו ;הינו מחיר בלתי הוגן
 עולה כדי עשיית עושר ולא במשפט.  ,ותוך פגיעה בתחרות

ונובל גרמו וצפויות לגרום נזק לקבוצות אותן הוא דלק קידוחים לטענת המבקש פעולות אלו של 
מיליארד ש"ח, שלפיו מתבקש בית המשפט לפסוק גמול ושכר טרחה.  1.16-מבקש לייצג בסך של כ

כאמור הסעד העיקרי המבוקש הוא ו ,יחד עם זאת, בקשת האישור אינה מציבה בקשה לסעד כספי
מאגר תמר להתקשר עם שותפי אינן יכולות למנוע מונובל דלק קידוחים כי  ,קביעה של בית המשפט

 שהיא. שהיא מספקת לחברת החשמל, בכל דרך ,עלות הגז הטבעיחברת החשמל בהסכם המוזיל את 

 

 
 201918.11. ביום שפורסם  2019לשנת  השלישי הרבעון בדוח  הכלולים 30.9.2019 ליוםלדוחות הכספיים  א. 3ביאור  ראו  לפרטים  1

 "(. הרבעוניהכספי  הדוח ( )להלן: "2019-01-112237 :)מספר אסמכתא
 הרבעוני.הכספי לדוח ג. 3ביאור ראו  לפרטים  2
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