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 ולוויתן גז עם תמראות עסק

 

אספקת צרכי לצורך הבטחת טבעי כמפורט להלן, גז התקשרה החברה בשני הסכמים לאספקת  2018בפברואר  21 ביום .1
ידי אנרג'יאן או, במקרה של ביטול ההסכם עם -כריש ותנין עלהגז הגז של החברה עד להפעלתם המסחרית של מאגרי 

 ומחיר הגז כפי שנקבענוסחאות , וזאת בהתאם ל2025שנת לסוף אספקת צרכי הגז של החברה עד  להבטחתאנרג'יאן, 
 קבעה הממשלה.מכוח מתווה הגז ש

נועד להאריך את הסכם אספקת הגז הנוכחי של החברה  2תמרשותפות שבו התקשרה החברה עם אחד אספקה ם הסכ .2
רציפה -תמר, לאספקת מלוא צרכי הגז של החברה בישראל. ההסכם עם תמר הוא הסכם לאספקה בלתיהגז ממאגר 

(Interruptible אשר עשוי להפוך להסכם אספקה ,)( מובטחתfirm)  1ביום  לחברה. תמר שותפות במתן הודעה בעניין מאת 
 שמשקף ,(50%בשיעור של חמישים אחוזים )את הכמויות הקבועות בהסכם להפחית תמר  שותפות מחויבת, 2020ליוני  

 מחצית מצרכי הגז של החברה.
החל במועד  ,החברה של מחצית מצרכי הגז שלמובטחת לוויתן לאספקה שותפות עם שני התקשרה החברה בהסכם בנוסף  .3

פי ההסכם עם לוויתן, החברה -. על2019 ברבעון האחרון של לוויתן, הצפויה להתחילהגז ההפעלה המסחרית של מאגר 
תהא רשאית להפעיל אופציה, לפי שיקול דעתה, לצריכת יתרת כמויות הגז הדרושות לחברה  באופן קבוע, בכפוף ליכולתו 

באופן קבוע, וזאת על מנת להבטיח את אספקת הגז לחברה במקרה שקבוצת תמר  של מאגר לוויתן לספק כמויות כאמור
מכוח ההסכם עם תמר. ההסכם עם לוויתן כולל הוראות אשר יגנו  בדרישות הגז של החברהבאופן קבוע לא תוכל לעמוד 

( מכוח ההסכמים עם תמר ועם לוויתן ביחס לאותן take or pay"קח או שלם" )  על החברה מפני נשיאה בכפל התחייבויות
 כמויות גז. 

ידי רשות החשמל מעת לעת, -שייקבע על כפי, החשמל ייצור תעריף לרכיבהן  תוצמד בהסכמיםהנוסחה לחישוב מחיר הגז  .4
 קבעהש הגז מתווה הוראות את משקפות לעיל האמורות וההצמדות המחיר ותאנוסח(. Brent) ברנטלמחיר חבית נפט  והן

 בדצמבר 31 ליום עדעל פי ההסכם של כיל בעסקת הגז לתקופה המקסימאלית  המוערכת הרכישה עלות .ישראל ממשלת
וזאת להיקף  מיליארד דולר, 1.2-עד כ 1.1-הינה בטווח של בין כ )במקרה שההסכם של החברה עם אנרג'יאן יסתיים(, 2025

הרכישה  עלות, 2020סוף שנת עד  תחל את ההפעלה המסחרית במקרה שאנרג'יאן .BCM 6.0-רכישת גז כוללת של כ
היקף רכישה זאת לו ,דולרמיליון  450-לכ 400-תהיה בטווח של בין כ על פי ההסכמים עד המועד האמורשל הגז המוערכת 

אפשריים משינויים רכיב הייצור ו ףבתערי אפשרייםמשינויים כי עלות הרכישה בפועל תיגזר , יצוין. BCM 2.2-של כ
 התקופה הנדונה. ךלאור הברנטמחירי ב

, בכפוף למתן 2020של  האחרון ברבעון ההסכמים את לבטל זכות תהיה לחברה לפיו אשר מנגנון ההסכמים כוללים, בנוסף .5
 הודעה מוקדמת בכתב, באופן שיחפוף למועד ההפעלה המסחרית במסגרת ההסכם עם אנרג'יאן. 

במקרה שלא יעלה בידי אנרג'יאן להגיע להפעלה מסחרית, ועקב כך  ולפיהההסכמים כוללים הוראה בדבר הארכתם,  .6
, כך שהחברה תבטיח 2025בדצמבר  31באופן אוטומטי עד ליום  , כאמור, ההסכם עם אנרג'יאן, יוארכו ההסכמיםיבוטל 

 .2025מבר בדצ 31לעצמה את מחיר הגז, כפי שנקבע במתווה הגז, עד ליום 
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