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  כפי שפורסם ביום ,  31.12.2019  ליוםהחברה  לדוח התקופתי של    )ו(7.16.4בהמשך לאמור בסעיף  

פניית שותפי תמר שאינם מחזיקים בפרויקט    אודות  (2020-01-028765)מס' אסמכתא:    30.3.2020

שותפות    -, דור חיפושי גז  "(ישראמקו)להלן: "  שותפות מוגבלת  –  2ישראמקו נגב  ,  החברהלוויתן ) 

שותפות מוגבלת( לממונה על התחרות בבקשה דחופה שעניינה סיכול    -מוגבלת ואוורסט תשתיות  

  .Noble Energy Mediterranean Ltdהאפשרות לתחרות מצד מאגר תמר מול מאגר לוויתן על ידי  

פרק  לעדכון    8.2כן בסעיף  כפי שעוד,  "(דלק)להלן: "   שותפות מוגבלת,  ודלק קידוחים"(  נובל )להלן: "

  25.6.2020שפורסם ביום    2020לשנת  לדוח התקופתי הכלול בדוח רבעון ראשון  החברה  עסקי  תיאור  

אסמכתא:   התקופתי    פרק  לעדכון  8  ובסעיף(  2020-01-066834)מס'  לדוח  החברה  עסקי  תיאור 

ביום    2020לשנת    שניהכלול בדוח רבעון    (,2020-01-094155)מס' אסמכתא:    26.8.2020שפורסם 

פורסמה חוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה    6.9.2020ביום  בזאת כי    מודיעההחברה  

לפיה   לממשלה,  המשפטי  היועץ  דעת  על  כלכלי(,  כיום  )משפט  הקיים  והמכירה  השיווק  מנגנון 

, לרבות  "(הדעת  חוות)להלן: "  כל אחד משותפי תמר מחזיק בזכות וטומביא לכך שבפרויקט תמר  

נכון למועד  פי חוות הדעת,  -על .  פי מתווה הגז- נובל, אשר החזקה בזכות וטו כאמור נאסרה עליה על

, וכי על  ותיה של דלק במניות החברה()זאת לאור החזק  טו על נובל לתוקףוזה טרם נכנס איסור הו

נובל לפעול לשינוי המנגנון האמור באופן שיבטיח שנובל לא תחזיק בזכות וטו על עסקאות למכירת  

( או עד ליום השלמת מכירת  17.12.2021גז או על רכיב בעסקאות כאמור עד למועד הקובע בתמר )

בתמר   נובל  או  החזקות  לדלק  קשור  שאינו  שלישי  מביניהםנובלללצד  המוקדם  לפי  נודע  .  1,  כן 

כי כל אחת מהן מחזיקות    ,2לדלק ולישראמקו והודיעה להן   התחרותרשות  לחברה, כי במקביל פנתה  

וטו בתמר וטו  וכי  ,  בזכות  בזכות  זו  כובל  לבניגוד  עומדת  החזקה  החלטת הפטור מאישור הסדר 

להסכם לפיו רכשה דלק קידוחים את זכויותיה    22.8.2006ביום  על התחרות  ידי הממונה  - על  נהשנית

  הווטו   זכות  את   לאיין  מנת   על לפעול תוך חודש    תונדרשוישראמקו    דלקובהתאם,  בפרויקט תמר,  

. עד למועד  ןאת זכות הווטו שברשות  ואיינ   שבו  האופן   על  התחרות  על  לממונה   ולהודיע  האמורה 

  ולכרות   היום  עד  שהיו   כפי  בזכויותיה  להחזיקאחת מדלק וישראמקו    כלאיון זכות הווטו רשאית  

  זכות   אתאחת מהן    כל  ילתפע   לא   האמורה   בתקופה   חוזים   על"מ  מו  בניהול   אולם ,  חדשים  חוזים 

 . לבדה  שלה הווטו

 

 
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/opinion-לחוות הדעת המלאה ראו בלינק:    1

vetorightnobel.   
למכתבים שנשלחו על ידי רשות התחרות לדלק וישראמקו ראו בלינק:    2

tamar-https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/letter 
 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/opinion-vetorightnobel
https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/opinion-vetorightnobel
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/letter-tamar


  את האפשרויות בוחנת  והאמורות    החברה לומדת את משמעות חוות הדעת והודעות רשות התחרות

 אמור.לבהתאם העומדות בפניה 

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם, כדלקמן:
 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 

Noble Energy Mediterranean Ltd. 25.00% 
 22.00%  דלק קידוחים, שותפות מוגבלת

 16.75%   בע"מ  פטרוליום תמר
 4.00%  מוגבלת שותפות גז, חיפושי דור

 3.50% , שותפות מוגבלת תשתיות אוורסט 
 

 

 בכבוד רב, 

 תמר פטרוליום בע"מ

 

   מנכ"ל , ליעמי ויסמןע"י 

  , סמנכ"ל כספיםויובל רייקין
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