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 א.ג.נ.,

  דוח מיידיהנדון: 

בעדכון פרק א' )תיאור עסקי השותפות(, אשר נכלל בדוח התקופתי של  3בסעיף בהמשך לאמור 

( בדבר 2017-01-083313)מס' אסמכתא:  15.8.2017, כפי שפורסם ביום 30.6.2017השותפות ליום 

אשר צפויה המפעילה בפרויקט תמר, ושיפור בפלטפורמת תמר ובמתקן הקבלה, עבודות שדרוג 

Noble Energy Mediterranean Ltd. " :(, לבצע במהלך החודשים ספטמברהמפעילה)להלן"-

ביצוע עבודות החלה המפעילה ב 20.9.2017ביום , מתכבדת השותפות לעדכן כי, 2017אוקטובר 

 ולחץ המשמשת לשחרור גז טבעיהפליטה נרת בצסדק התגלה מתוכנן, אשר במהלכן שדרוג כה

, איתור הסדק. בעקבות "(התקלה"" או הסדק")להלן: שגרה וחירום עתות במהפלטפורמה 

אספקת הגז  21.9.2017ביום באופן מבוקר סקה פהוובהתאם לנהלים הקיימים בפלטפורמת תמר, 

 .הטבעי ממאגר תמר

   .כי לא קיימת כל חשיפה בטיחותית וסביבתיתהמפעילה הודיעה לשותפי תמר 

ום התיקון לסיהמועד המתוכנן המפעילה פועלת לתיקון התקלה ועדכנה את שותפי תמר כי 

עלות התיקון אינה יצוין כי,  .במהלך השבוע הקרובהינו בעי ממאגר תמר ולתחילת הזרמת גז ט

 מהותית.צפויה להיות 

במקביל וזאת עבודות השדרוג המתוכננות לאחר ניתוח הנדסי מקיף, החליטה המפעילה להמשיך ב

 כמתוכנן.כאמור צפויות להסתיים במועדן, השדרוג עבודות  .יקון התקלהלת

 ,כנדרש, בהתאם לתנאי הסכמי אספקת הגז שנחתמו עימם םליידוע לקוחותיה יםפועלשותפי תמר 

 .בתיאום מלא עם משרדי הממשלה השוניםופועלים בקשר רציף  יםעומדוכן 

 למועד ועד הטבעי הגז הזרמת הפסקת ממועד החל הטבעי הגז אספקתב הירידה, להערכת השותפות

תמר לפלטפורמת ההפקה של  משדהבמהלכה ממילא הזרמת הגז  תקופה) התקלה תיקוןל הצפוי

 ההפקה מקיבולת מחצית של ובהיקף, שניים מתוך בלבד אחד צינור באמצעותלהתבצע  תוכננהתמר 

-קיטון של כשקפת המ ,BCM (100%) 0.1 -כלהסתכם ל צפויה (,השדרוג עבודות בשל, המקסימלית

. ממכירת גז טבעיהשותפות הכנסות מיליון דולר ארה"ב )נטו, לאחר תשלום תמלוגים ומסים( ב 3.5

לתקלה לא צפויה להיות השפעה מהותית על הכנסות השותפות ממכירת גז טבעי ברבעונים בהתאם, 

 .2017השלישי והרביעי לשנת 

  



 עלות ,תיקון התקלהנים ל: הערכות השותפות לעניין לוחות הזמאזהרה בגין מידע צופה פני עתיד

על הכנסות השותפות ממכירת גז טבעי ברבעונים השלישי והרביעי לשנת התקלה והשפעת  התיקון

, המבוססות, בין היתר, 1968-, הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח2017

על הערכות שקיבלה השותפות מהמפעילה ועל הערכות השותפות לגבי נתוני מכירות הגז הטבעי 

ועלות  בפועל, לרבות לוחות הזמנים התיקון. ביצוע 2017הרביעי לשנת הצפויות ברבעונים השלישי ו

על הכנסות השותפות ממכירת גז התקלה הערכת השותפות בדבר ההשפעה הצפויה של כן , והתיקון

טבעי, עשויים להיות שונים מהותית מההערכות לעיל, בין היתר, כתוצאה מתנאים תפעוליים 

 הפרויקט ו/או מנתוני מכירות הגז הטבעי בפועל. וטכניים ו/או מהביצועים בפועל של

 

 השותפים בפרויקט תמר ושיעור החזקותיהם הינם כדלקמן:

Noble Energy Mediterranean Ltd. 32.50% 
 28.75%  , שותפות מוגבלת2ישראמקו נגב 
 22.00%  שותפות מוגבלת -דלק קידוחים 

 9.25%   תמר פטרוליום בע"מ
   4.00%  מוגבלת שותפות - גז חיפושי דור

 3.50% שותפות מוגבלת -אוורסט תשתיות 
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