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( 30.3.2020מס' אסמכתא )2020-01-028765 :אודות פניית השותפים בפרויקט תמר שאינם
מחזיקים בפרויקט לוויתן (החברה ,ישראמקו נגב  - 2שותפות מוגבלת ,דור חיפושי גז  -שותפות
מוגבלת ואוורסט תשתיות  -שותפות מוגבלת) לממונה על התחרות בבקשה דחופה שעניינה סיכול
האפשרות לתחרות מצד מאגר תמר מול מאגר לוויתן על ידי Noble Energy Mediterranean Ltd.
ודלק קידוחים  -שותפות מוגבלת ,מתכבדת החברה להודיע בזאת כי ביום  13.4.2020פורסמה
הודעת נציגי משרד האנרגיה ,המחלקה הכלכלית בייעוץ חקיקה במשרד המשפטים ,משרד האוצר
ורשות התחרות ,המצורפת לדוח זה.
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 13אפריל2020 ,

-הודעה משותפת-

השותפות בתמר התבקשו לתקן את ההסדרים ביניהן
באופן שיסיר זכויות וטו בשיווק גז טבעי
נציגי משרדי האנרגיה ,המחלקה הכלכלית בייעוץ חקיקה במשרד
המשפטים ,האוצר ורשות התחרות ,הקצו לשותפות תמר פרק זמן קצר
לתקן את ההסדרים ביניהן באופן שיבטיח ,כי דלק ,נובל וישראמקו
לא תחזקנה בזכות וטו על החלטות שיווק גז ממאגר תמר .הסכמות
כאלו ייתרו התערבות ונקיטת מהלך פורמלי על ידי המדינה.
לוויתן1

ברקע הדברים פניית שותפות תמר שאינן מחזיקות גם במאגר
לממונה על התחרות בטענה שדלק ונובל – המחזיקות גם במאגר לוויתן
– עושות שימוש בזכות וטו במסגרת משאים ומתנים לשיווק גז ממאגר
תמר על מנת למנוע מתמר לספק גז במחירים שהם מחירים תחרותיים
למאגר לוויתן .באופן ספציפי טענו השותפות בתמר שפנו בתלונה,
כי דלק ונובל מנעו מהן להציע הנחה על מחיר הגז לחברת חשמל
ומונעות מהן להציע הצעות מחיר תחרותיות ללוויתן בחוזים
עתידיים .על פי הנטען בתלונה ,התנהלות זאת עומדת בניגוד לשתי
הוראות )1( :בכל הנוגע לנובל  -הוראות מתווה הגז ,2אשר אסר
על נובל להחזיק בזכות וטו בתמר משעה שהחזקותיה ירדו ל25%-
בהתאם לדרישות מתווה הגז; ()2בכל הנוגע לדלק  -תנאי החלטת
הפטור מהסדר כובל שניתן על ידי הממונה באוגוסט  2006,3אשר
אישרה את

 1דור חיפושי גז ש.מ( .להלן דור) ,ישראמקו נגב  2ש.מ( .להלן ישראמקו) ,תמר
פטרוליום בע"מ (להלן תמר פטרוליום) ואוורסט תשתיות ש.מ( .להלן אוורסט)
שמחזיקות יחד  53%מתמר .דלק מחזיקה גם בכ 22.6%-מהון המניות המונפק ובכ-
 13.4%מזכויות ההצבעה בתמר פטרוליום.
 2החלטה  476של הממשלה ה" 34-מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז
הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין"
ושדות גז טבעי נוספים" ( .) .)16.8.2015סעיף (12ב) "החל מהמועד הקובע
לתמר או מיום מכירת החזקות נובל בתמר כאמור לעיל ,לפי המוקדם ,נובל לא
תחזיק בזכות וטו כלשהי הנוגעת לתמר ,לרבות ביחס להתקשרות בעסקאות למכירת
גז מתמר או כל רכיב בהתקשרות כאמור ,וכן פיתוח ,הרחבה או שדרוג של תמר
בכפוף לחובותיה של נובל כמפעיל זהיר ("prudent operator).
 3החלטת הממונה על התחרות בעניין מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין
קבוצת דלק ובין ישראמקו נגב ,נובל אנרג'י ואחרים ( )22.8.2006רשות התחרות
 328533.סעיף  3.1.4להחלטת פטור ,מטיל על דלק וישראמקו תנאי לפיו "בכל
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השותפות בתמר וקבעה כחלק מתנאי הפטור כי דלק וישראמקו לא
יוכלו למנוע לבדן קבלת החלטות בתמר.
נכון להיום ההחזקות בלוויתן ובתמר הן כמפורט להלן (בקירוב):
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לאחר דיונים משותפים ,שכללו גם קבלת התייחסויות מהשותפות
בתמר ,הודיעו נציגי המשרדים לשותפות בתמר ,כי בטרם יביעו את
חוות דעתם הסופית וישקלו צעדים נוספים ,הם מאפשרים לצדדים
להגיע להסכמות שייתרו את הצורך של המדינה לנקוט עמדה פורמלית.
נציגי המשרדים קצבו לצדדים תקופה קצרה לגיבוש הסכמות .ההסכמות
שנדרשו הצדדים לגבש צריכות להיות מסוג שמבטל את זכות הווטו
שמחזיקות נובל ,דלק וישראמקו ,מכח ההתנהלות שקיימת בין הצדדים
עד היום.

הסדר ,הסכם או הסכמה ,בכתב או בעל פה ,בנוגע לקביעת מנגנון או אופן קבלת
החלטות בין המחזיקים ברשיונות "מתן" ו" -מיכל" בנוגע לשיווק גז טבעי,
שיופק ברשיונות "מתן" ו"מיכל" ,לא יחזיק אחד התאגידים המקומיים לבדו,
ישירות או בעקיפין ,כל זכות או כוח למנוע מיתר המחזיקים קבלת החלטה או
פעולה בעניין שיווק גז טבעי שיופק ברשיונות "מתן" ו"מיכל"".

