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ופיתוח מהיר של  "תמר"מאגר המתווה בעניין הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת מהנדון: 

  ושדות גז טבעי נוספים  "תנין" ",כריש", "לוויתן"המאגרים 

 שלום רב,

 התייחסות, ל"(המשרד)" משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים םפרס 02.6.0202ביום 

הגדלת כמות הגז הטבעי המופקת  , שעניינואת טיוטת המתווה להסדרת משק הטבעיהציבור, 

 ז טבעי נוספיםושדות ג "תנין" ",כריש", "יתןולו" המאגרים ופיתוח מהיר של "תמר"מאגר מ

 ."(המתווה)"

משק הגז הטבעי, בקביעת כללי משחק ידועים לכלל  הסדרתי במשמעותמהווה נדבך מתווה ה

הגורמים בשוק, ובהקניית וודאות ויציבות רגולטורית לאחר שנים בהן חלו תמורות 

 רגולטוריות משמעותיות במשק הגז הטבעי.

שלא לשנות באופן מהותי את הרגולציה  , בין היתר,המדינה מתחייבת במסגרת המתווה

וכן להעניק פטור מהסדר כובל למחזיקות  ,שוק הגז הטבעי לתקופה של עשר שניםבשנקבעה 

הגז  לייצוא ,היתרהנוגעות, בין מגבלות  הצבתתוך )הנוכחיות( בזכויות במאגרי הגז הטבעי, 

 .  אחזקות במאגריםומבנה ה ו,, מחירהטבעי

   מסמךמצ"ב קישור ל

  ..12.7.102תגובות להצעת ההחלטה שפורסמה ניתן להגיש עד ליום 

 .1מתווהה עיקרי של סקירהתובא להלן 

I.  במבנה האחזקותנדרשים שינויים 

 כריש ותנין .0

 "(דלקקידוחים שותפות מוגבלת ואבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת )" דלק .0.0

"( תמכורנה את כל אחזקותיהן נובל)"Noble Energy Mediterranean Ltd -ו

רציו חיפושי לנובל ו/או ללדלק ו/או  2איננו קשורלקונה אשר  בכריש ובתנין

ו/או למחזיק  "(,הצדדים" - ", וביחדרציו( שותפות מוגבלת )"0990נפט )

                                                 

 .הטבעי והשפעתו על הצרכניםביחס למחיר הגז בפרק , למעט לאמור סקירתנו זו לא תתייחס לפרק המיסוי שבמתווה 1
 כהגדרת מונח זה במתווה. 2

http://energy.gov.il/abouttheoffice/newsandupdates/documents/shimua/dov_312_2015.pdf
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והממונה על  הממונה על הנפט ם שללאישור , בכפוףלוויתןאו  תמר יבמאגרבאמצעי שליטה 

  ;("הממונים)" ההגבלים העסקיים

ממועד החלטה הממשלה או מיום פרסום טיוטת  חודשים 01המכירה כאמור תבוצע בתוך  .0.0

לא ככל ש, והסדרה חדשה על ידי הממונה על הנפט בנוגע לתנאי הכשירות למפעיל מאגר גז טבעי

בתוך  םלנאמן שיהיה מחויב למכרבמאגרים תועבר האחזקה  -בתוך פרק זמן זה  מצא קונהיי

 .ארבעה חודשים

בכמויות מחירים או ב, ובלבד שאלו לא יותנו תוכל להיות משולמת בתשלומים עיתייםהתמורה  .0.0

מיליון  12 ,, ושהקונה יעביר לנובל ולדלק, במועד העברת הזכויותממאגרים אלהאשר יימכר גז ה

 את סך התמורה המשולמת, לפי הנמוך מביניהם. אודולר 

 מהיראופן המאגרים ב תכתמריץ למכירדלק ונובל יהיו זכאיות לאחוז תמלוגים דיפרנציאלי,  .0.1

וככל שימכרו  ;9% התמלוגים עלו יעמדחודשים מיום החלטת הממשלה  8)ככל שימכרו בתוך 

 . (7%על חודשים מיום החלטת הממשלה  01-ל 8בפרק הזמן שבין 

תוקנה למאגר לוויתן, כך , BCM 17-מכסת הייצוא של המאגרים כריש ותנין, העומדת על כ .0.2

הטבעי הישראלי, וחובת אספקת הגז הטבעי שכלל הגז שבמאגרים כריש ותנין יימכר למשק הגז 

 . 3של המחזיקות במאגר לוויתן תקטן בהתאמה

 להשאיר בידיהן את זכויות התמלוגים ממכירת נפט, ככל שיימצא. ונובל יהיו זכאיותדלק  .0.6

 תמר .0

תמכור חלק מאחזקותיה כך  נובל בעוד תמרבמאגר  וזכויותיה אחזקותיהמלוא תמכור את דלק  .0.0

בשני המקרים המכירה תהא לקונה בלתי מאגר. מה 02%-ב נובל ר, תחזיקלאחר מכירה כאמוש

, ותהא כפופה לוויתןאו  תנין, כרישמאגרים ו/או למחזיק באמצעי שליטה ב לצדדים קשור

JOA-יתר על כן, תוותר נובל על זכות הווטו לה היא זכאית כיום מכוח הלאישור הממונים. 
4 

 שנחתם בין השותפות במאגר.

וככל שלא ימצא קונה בפרק  ,ממועד החלטת הממשלה שנים 6בצע בתוך תכאמור תהמכירה  .0.0

  עשר חודשים.-תועבר האחזקה לנאמן שיהיה מחויב לבצע המכירה בתוך שנים –הזמן האמור 

לא תותנה במחירים או בכמויות הגז תוכל להיות משולמת בתשלומים עיתיים, ובלבד שהתמורה  .0.0

   .אשר יימכר מן המאגר

למעט ) להשאיר בידיהן את זכויות התמלוגים ממכירת נפט, ככל שיימצא ובל יהיו זכאיותונדלק  .0.1

 .(תמר" ביחד עם הגז הטבעי קונדנסאט שמופק משכבת "חולות

 .במאגר לוויתן נותר ללא שינוי מבנה האחזקות .0

                                                 

 .00.6.0200מיום  110החלטת ממשלה מס' ל בהתאם 3
4 Joint Operating Agreement. 

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2013/Pages/des442.aspx
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II.  הסכמי מכירה הגבלות על 

בתקופה שבין מועד  שייחתמו ,תמרממאגר ו לוויתןגז טבעי ממאגר על פי האמור במתווה, הסכמי מכר  .1

 להלן: יעמדו בהוראות המפורטות, 00.00.0208 יוםהחלטת הממשלה ל

 ;הצרכן יהא רשאי לרכוש גז טבעי מספק גז טבעי נוסף .1.0

, ללא את הגז הטבעימכירה משנית )לצרכן חלוקה ו/או הולכה אחר( יהא רשאי למכור בצרכן ה .1.0

וככל מכמות הגז השנתית בכל שנה,  02%של  כמותעד לוזאת  כל הגבלה על מחיר המכירה,

 Take or Pay-הקבועה בתניית השלאחר מכירת כמות כאמור עדיין לא יעמוד הצרכן בכמות 

"(TOP)" מכות הגז השנתית, וזאת עד לשיעור מכירה שלאחריה  02%, אף בכמות העולה על

 הקבועה בהסכם שלו. TOP -יעמוד הצרכן בכמות הקבועה בתניית ה

זכות חד צדדית לצרכן תוענק , שנים 8עולה על  תקופתוש הסכםבלהתקשר  תמרצרכני מי מבחר  .1.0

; צרכני 00.00.0200ליום  0.0.0209שיחול בין יום לקיצור תקופת ההסכם למועד ובלתי מותנית 

 .שנים, ללא מגבלה 8התקשר בהסכם שתקופתו עולה על ל רשאיםיהיו  לוויתןמאגר 

יחולו  ,תניןוב כרישזכויות בהמיום אישור הממונה על הנפט להעברת חודשים  6כל עוד לא חלפו  .1.1

 :לוויתןההוראות הבאות ביחס להסכמי מכר גז טבעי ממאגר 

הפחית את עם לקוח שטבעי הצדדים לא יחתמו על הסכם מכירה להספקת גז  .1.1.0

 ;תמרמשרכש גז ה כמויות

 2.2-הגדול משנים בהיקף הספקה  8-ל 1חתם לתקופה שבין יתוקף כל הסכם שי .1.1.0

BCM שנים ממועד תחילת  0בחלוף  או ,00.00.0200יום לשנה יסתיים אוטומטית ב

 שללתוקף בכפוף לכניסתם . זאת, , לפי המאוחר מביניהםלוויתןהאספקה של 

 ;לכל הפחות ,BCM 002 בהיקף מצטבר שלהסכמי ייצוא 

לקוח להודיע מצד הלו אפשרות לכישנים, י 8לתקופה העולה על שייחתמו הסכמים  .1.1.0

למחצית מכמות  לכמות השווה TOP-על הפחתת כמות הגז הנקובה בתניית ה

הצריכה השנתית הממוצעת של אותו צרכן בפועל בשלוש השנים שקדמו למועד 

שנה  כאמור תינתןהפחתת כמות הרכישה הודעה על . , עד לתום ההסכםההודעה

ועד לסוף השנה תחילת השנה החמישית מ החלותתאפשר  לפני מועד ההפחתה,

 .להסכם השביעית

תביא להרעת מצב לא רכש הנ הגז הודעת הצרכן על קיצור תקופת ההסכם או הפחתת כמות .1.2

מחיר ותנאי התשלום, תנאי האספקה ומועדיה, כמויות רבות ביחס ללהצרכן בכל דרך שהיא 

 . האספקה, הגבלות על מכירה משנית, ועוד
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III.  לוויתןלוחות הזמנים לפיתוח 

ההפקה המסחרית והזרמת הגז  תחילתמועד  כיהממונה על הנפט יודיע לממשלה על פי האמור במתווה,  .2

יתחייבו  תמרו לוויתןהמחזיקות בהשותפויות  . יתר על כן,00.7.0209יידחה ליום  המקומיהטבעי למשק 

של לוויתן  את ביצוע ההשקעות והפעולות הנדרשות לצורך פיתוח מהיר לפעול, באופן מיידי, ולהמשיך

 והרחבת תמר.  

IV. מחירים  

בעלי הזכויות בחזקות ימשיכו לדווח על רווחיות ומחיר הגז הטבעי, בהתאם לפרק ז' לחוק פיקוח על  .6

הפיקוח על מחיר הגז הטבעי המשך ; 5, וזאת עד לתום תקופת המעבר0996-מחירים ושירותים, התשנ"ו

 ייבחן על ידי וועדת המחירים לאחר החלטת הממשלה.

חת משתי אאת לכל צרכן  יציעו תמר ולוויתן אגריםבמהלך תקופת המעבר, המחזיקים בזכויות במ .7

 החלופות הבאות:

, אשר יעודכן כל רבעון, בין הצדדים ההסכם תבמועד חתימשייקבע מחיר הבסיס  -מחיר הבסיס  .7.0

לסכום ההכנסות מכלל מכירות הגז הטבעי שהתבצעו ברבעון שקדם לרבעון שקדם  שווהיהיה 

טבעי שסופקה הגז הכמות ב חלקל )כפי שיחושב על ידי רשות הגז הטבעי( למועד חתימת ההסכם

)כפי שתחושב על ידי רשות הגז  לצרכנים ברבעון שקדם לרבעון שקדם למועד חתימת ההסכם

 . הטבעי(

על פי הנוסחה המיטיבה ביותר עם הצרכנים ע בהתאם למחיר חבית ברנט, גז הטבעי שייקבמחיר  .7.0

  תמר. שבהסכמי מכר הגז של מאגר 

להציע לצרכנים  רשאיםיהיו  תמר ולוויתן יל, המחזיקים בזכויות במאגריםלע 7 על אף האמור בסעיף  .8

את המחיר המוצע בהסכמי ייצוא  יהיו רשאים להציע לצרכנים , וכןהמפורטים לעיל על המחירים הנחה

 ., ככל שזה יהיה נמוך יותרהגז

שיטת ההצמדה בהסכמי המכר תהא כפי שיוסכם על ידי הצדדים להסכם, שיהיו רשאים לבחור בכל  .9

ו מקובלת וסבירה בהסכמי הגז בארץ או בעולם; מחיר שיטת עדכון אחרת למחיר הבסיס, כל עוד ז

 הבסיס יפורסם על ידי רשות הגז הטבעי. 

הסכמי מכר גז טבעי שנחתמו עד למועד החלטת הממשלה לא ישונו, וההסדרים הקבועים בהם, לרבות  .02

 .אופן ההצמדה, יישארו בתוקף

 

 

 

                                                 

המועד בו הושלמה  או"תנין", -ממועד החלטת הממשלה ועד למועד בו הושלמה עברת מלוא זכויות בעלי החזקות במאגרים "כריש" ו 5
 .העברת מלוא זכויות בעלי החזקות במאגר "תמר", לפי המאוחר ביניהם
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V. ייצוא 

תעודכן  6אמצה את המלצות ועדת צמח אשר"(, ההחלטה)" 00.6.0200מיום  110מס' החלטת הממשלה  .00

 :כך

כנגד  לוויתן עם מאגר ,BCM 17-, העומדת על כתניןו כריש המאגריםמכסת הייצוא של  תוחלף .00.0

, בעוד הגז BCM 17-חובת האספקה למשק המקומי, כך שמכסת הייצוא של מאגר לוויתן תגדל ב

 במאגרים כריש ותנין יימכר לשוק המקומי בלבד. 

מהכמות שבעלי הזכויות במאגרים  22%יהיה רשאי לייצא  ,ההחלטהקבלת מאגר שפותח לפני  .00.0

, וזאת באופן מיידי ובלבד שניתן אישור ולא יותר מכךטרם התחייבו לגביה למשק המקומי, 

במסגרת הסכמי מכר לא  כמויות אשר הופחתו על ידי צרכניםכמו כן,  ;מהממונה על הנפט ייצוא

 וא.יוסטו לטובת ייצ

הניח המתווה יסודות להרחבת היתירות במשק הגז הטבעי, באופן שמנהל רשות הגז הטבעי יהא , כמו כן .00

 .למערכת ההולכה, על חשבונם 7לחייב את בעלי הזכויות במאגר תמר לפעול לחיבור צינור נוסףרשאי 

VI.  מיסוי 

חוק )" 0200-התשע"א נפט,ביישום השוואת המחיר הממוצע המקומי למחיר היצוא לפי חוק מיסוי רווחי  .00

 יחולו העקרונות הבאים: "(המיסוי

מיסוי יראו את התקבול מסכום היצוא או את התקבול הכתקבול שהתקבל בפועל לפי חוק  .00.0

 לאותו סוג נפט, לפי הגבוה מביניהם. המחיר הממוצע המקומי המחושב לפי 

ומנגנון  אותו המחיר צעיו -למחיר הממוצע המקומי ככל שיוצע מחיר נמוך יותר לייצוא ביחס  .00.0

ממועד חתימת הסכם הייצוא  שנים 0, למשך 8ההצמדה הצמוד אליו לצרכנים מקומיים חדשים

 .בו הוצע מחיר נמוך יותר

מחיר הסכם הייצוא לצרכנים מקומיים חדשים, יוצע לצרכנים מועד אספקה במסגרת הצעת  .00.0

כם הייצוע ועד לתום שש רלוונטי )שיחול, על פי דרישת הצרכן מתחילת מועד האספקה בהס

שנים ממועד חתימתו(; תקופת אספקה שתהא חמש שנים, לכל הפחות, אך לא יותר מהסכם 

 ועוד. TOP-הייצוא; תנאי מחיר הכוללים את הכמות הנרכשת, שיעור ה

 

 

 

                                                 

מדיניות הממשלה בנושא משק הגז וכותרתה "אימוץ עיקרי המלצות הועדה לבחינת  110שמספרה  00.6.0200החלטת הממשלה מיום  6
 הטבעי בישראל )דו"ח ועדת צמח("

 ועד לכניסה למערכת ההולכה באשקלון.B תוואי הצינור יהא מאסדת מרי  7
לרבות צרכנים קיימים שמעוניינים לרכוש כמות נוספת ו/או צרכנים אשר עדכנו את הכמות הדרושה להם במהלך התקופה שתחילתה  8

 ם היצוא ועד לתום שש שנים ממועד זה. במועד האספקה לי הסכ
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VII. שונות 

הממשלה לא תיזום כי  תכלול הצהרה כחלק מאישור המתווה המוצעשתתקבל החלטת הממשלה  .01

ביחס לאסדרות אלו, וזאת  מהותיים ביחס להחלטה ולמתווה, ואף תתנגד להצעות חוק פרטיותשינויים 

זאת,  , ובכפוף לעמידת בעלי הזכויות במאגרים במתווה.שנים מיום קבלת החלטת הממשלה 20למשך 

לצורך ביסוסה של סביבה רגולטורית יציבה וודאית ומתוך מטרה לעודד השקעות בחיפוש מאגרי גז טבעי 

 . וספים במימיה הכלכליים של ישראלנ

 

 הצעה או המלצה, משפטי ייעוץ, דעת חוות משום מהווה אינו בה האמור, ללקוחותינו כשירות ניתנת זו סקירה

 של ודיוקם לנכונותם כלשהי באחריות נושאים אינם דין עורכי, 'ושות נתן בן, ארדינסט .כלשהי בדרך לפעול

 הכלול במידע השימוש בגין שייגרם, ומין סוג מכל לנזק באחריות מקרה בשום יישאו ולא, ופרטיה הסקירה

 .זו בסקירה

 

 בברכה,

 גל רוב, עו"ד  , עו"ד             נדב אולגן

 


