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להנחות את הממונה על ענייני הנפט לבחון את אופן  "

442להחלטת ממשלה ' ג1היישום של האמור בסעיף 

".  לצורך עידוד מאגרים קטנים ובינוניים



2012סטטוס חזקות אוגוסט 

:  חזקות4

נעה  וחזקת (  Bשדה מרי )חזקת אשקלון –2–חזקות מפיקות •
. לשנה BCM  1-כ

.  חזקת תמר–1–בפיתוח חזקות •

. דלית–1–חזקות שלא החלו בהליכי פיתוח •



2018סטטוס חזקות ינואר 

: חזקות10

ומאז 2013חזקת תמר החלה להפיק במרץ –3–חזקות מפיקות •
20179.82מהווה את מקור הגז הטבעי העיקרי והפיקה בשנת 

BCM.  , אשקלון ונעה מפיקות כמויות זניחותחזקות .

חזקות צמודות  2שדה אחד )חזקות לוויתן –4–חזקות בפיתוח •
.  נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים( המפותחות בפרויקט אחד

נובל  –המפעיל . 2019תחילת הפקה משוערת ברבעון אחרון של 
.י'אנרג
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(  שדות שונים המפותחים בפרויקט אחד2)כריש ותנין חזקות •
3תחילת הפקה משוערת ברבעון . נמצא בשלבי פיתוח ראשוניים

. יאן'אנרג–המפעיל . 2020של 

מאגר  )וישי , שמשון, דלית–3–חזקות שלא החלו בהליכי פיתוח •
(. חוצה גבולות

לוויתן  , פעילות-ותמר ( חזקת אשקלון)מרי בי –3–מערכות הפקה 
.החלטת השקעהקבלת כריש ותנין לפני , בהקמה-
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Prospective680
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P90  )

אלון  , ערן, דוד,C,A,Bרות 
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לוח זמנים מתוכנן

וקביעת מטלותפתיחה 2018בינואר 21

הצגת תחזית ביקושים2018פברואר 

בחינת המטלות ודיון בהמלצות אפשריות2018פברואר 

טיוטת  המלצותוקביעת סיכום , שימושים בגז הטבעי2018מרץ 

פרסום טיוטת המלצות הוועדה לשימוע ציבורי2018סוף מרץ 

סיכום הערות הציבור ודיון לקביעת המלצות הוועדה2018מאי 

טיוטת החלטת ממשלה2018יוני 



בהצלחה


