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   שלום רב, 
 

 1998-בקשתך לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח : הנדון
 2.1.17מכתבי מיום , 30.11.2016 מיום מידע לקבלת פנייתכם    

 

 

 בנושא הסכם מכירת גז טבעי לממלכת ירדן, הריני להשיבך כדלקמן:  30.11.2016במענה למכתבך מיום 

 

בתקופת כהונת השר סילבן שלום וכל התיקים מתקופתו  ברמדו, מכתבךל 1-2לסעיפים  בנוגע .1

 הוראותל)ד( 14בהתאם לסעיף   ככל וקיים חומר הוא בארכיב המדינה. לארכיב המדינה. הועברו 

 לא חלים על מידע שהועבר לגנזך המדינה.  (החוק - )להלן 1998-"חהתשנ, המידע חופש חוק

מצוי ברשות הגז הטבעי מהטעם כי מדובר בתכנית  נומכתבך, איל 3 ףסעיב המבוקש מידעה .2

 .( לחוק2)ב()9 סעיף תחת חוסה, כן עלו גיבוש בשלבי עדייןרעיונית המצויה 

מפורש כי הנהלת חברת נתג"ז היא זו שהציגה את  באופןהמצורפת לפנייתך רשום  בהודעה .3

אינו מצוי  מכתבך,ל 4בסעיף  המבוקשזאת,  לאור .הטבעי הגז צינור הנחת פרויקט התקדמות

 בידי רשות הגז הטבעי. 

המסמך המבוקש, ככל שיש כזה, אינו מצוי ברשות הגז  ,מכתבךל 5בסעיף  המבוקש למידע בנוגע .4

 הטבעי.

על אף האמור במכתבך, לא מצאנו התייחסות לנושא  – מכתבךל 6בסעיף  המבוקש למידע בנוגע .5

 בהודעה וגם מידע זה אינו מצוי בידי רשות הגז הטבעי. 

 בסוד מדובר, ירדן של הלאומית החשמל לחברת לוויתן מפרויקט טבעי גז ייצואלהסכם  בנוגע .6

, לכן לא ניתן להעביר אליכם את הכולל מידע בנוגע לתנאי ההסכם ומחירים חברות בין מסחרי

 .  לחוק( 6)ב()9המידע בהתאם לסעיף 

 במכתבך, מועצת הנפט לא דנה בהסכם מכירת הגז בין ישראל ומצרים.  8לסעיף  נוגעב .7
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החוזה  ייחתםלהערכת גובה המס שתגבה מדינת ישראל בגין מכירת הגז לירדן, כאשר  בנוגע .8

 המשרד יעשה חישוב תמלוגים. בנוגע לחישוב המס יש לפנות לרשות המסים. 

 
 
 
 

 
 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 חוק חופש המידע הממונה על יישום
 
 
 
 

 : העתק
 מנהל מינהל אוצרות טבע –מר יוסי וירצבורגר 

 מנהל רשות הגז הטבעי - אלכסנדר וורשבסקימר 
 לשכה משפטית –עו"ד יונית שרם ונונו 

 לשכה משפטית –"ד קולין רונן עו
 


