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1 

30/11/2016 

 

 ,לכבוד

 יסמין סאני  גב'

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הממונה על חופש המידע במשרד 

 yasmins@energy.gov.ilבאמצעות דוא"ל: 

 

   שלום רב,

 1998-ח"התשנ המידע,  חופש חוק לפי מידע בקשת :הנדון

 

בירך שר האנרגיה דאז יובל שטייניץ על חתימת מסמך ההבנות בין נציגי  3.9.2014-בתאריך ה

שנים  15ממלכת ירדן לבעלי חזקת לוויתן. ההסכם נועד להסדיר מכירת גז טבעי לתקופה של 

והוא נחתם לאחר קיומן של פגישות רבות בין השר דאז ובכירי המשרד עם גורמים שונים 

 .צורףמ בממלכת ירדן. העתק הידיעה

ביקר השר יובל שטייניץ במתקני חברת נתג"ז וקיבל עידכון על  10.3.2016-בתאריך ה

התקדמות העבודות להקמת קווי הגז הטבעי לירדן באזור סדום ובאזור בית שאן. כמו כן הציג 

מנהל רשות הגז הטבעי תכנית להקמת מתקן ימי לחיבור מהיר של שדות גז חדשים ותכנית 

 העתק הידיעה מצורף. ל גז טבעי.קרקע ש-לאחסון תת

 – "דלק קידוחים-שותפות מוגבלת" ו – הוציאו חברות "אבנר חיפושי נפט 26.9.2016-בתאריך ה

התקשרות בהסכם לייצוא גז טבעי שותפות מוגבלת" הודעה משותפת לבורסה שכותרתה "

פורט בין ".  בהודעה נרשם שנחתם הסכם ממפרויקט לוויתן לחברת החשמל הלאומית של ירדן

ההסכם נחתם   .לבין חברת החשמל הלאומית של ירדן Limited NBL Jordan Marketingחברת 

וקיומו תלוי בסיום פיתוח מאגר לוויתן והקמת  BCM  45 שנה בהיקף של 15 -לתקופה של כ

מחיר הגז יהיה מבוסס על מחיר חבית נפט מסוג ברנט ויכלול מחיר רצפה ודמי מערכת ההולכה. 

 .העתק הידיעה מצורף הולכה.

 בעקבות הודעות אלו נבקש לקבל לידנו את המידע הבא:

וכל מידע נוסף שהוכן  לישיבה של ישיבת ההכנה, חומרי הרקע םהעתק הפרוטוקולי (1

 .3.9.2014-בהודעה מתאריך הכהכנה לקראת סבב הפגישות המוזכרות 

 -ראל וירדן המוזכרים בהודעה מתאריך השל הפגישות בין נציגי יש םהעתק הפרוטוקולי (2

3.9.2014. 
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התכניות שהוכנו על ידי מנהל רשות הגז להקמת מתקן ימי לחיבור מאגרי גז ומתקן  (3

 .10.3.2016 -יבשתי לאכסון גז המוזכרים בהודעה מתאריך ה

 -העתק הדיווח על התקדמות הקמת צנרת הולכת הגז המוזכרת בהודעה מתאריך ה (4

10.3.2016. 

עלות הקמת הצנרת העתידה לחבר את רשת ההולכה  ושבהח שבוהמסמך העתק  (5

  .10.3.2016-מתאריך ההירדנית לישראלית המוזכרת בהודעה 

מן את הקמת הצנרת ללוח הזמנים להקמת יהגוף שמהתחייב בו שהעתק המסמך  (6

 .10.3.2016-הצנרת המוזכרת בהודעה מתאריך ה

 . 26.9.2016 -ההעתק ההסכם המפורט המוזכר בהודעה מתאריך  (7

הדיונים של מועצת הנפט הדנים בהסכם מכירת הגז בין ישראל  ליהעתק פרוטוקו (8

 ומצרים.

בגין מכירת הגז  המס שתגבה מדינת ישראל בכל שנה משנות ההסכם גובההערכת   (9

 לירדן.

 
 

 ,בברכה
 

 ,מתן ניצן
 

 
 

 החברתי במשמר מידע חופש רכז
 

nitzanmatan@gmail.com 
  :054-7879411 נייד

 

 המשפטים משרד, מידע לחופש הממשלתית יחידהב ראשי עוזר, קדח מוחמד ד"עו :העתק

 6546620-02: טלפון; MohamadKa@justice.gov.il: "לדוא
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