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שלום רב,
הנדון :בקשתכם לקבלת מידע בנו שא פ סי ק ת הוצאות ו ש כ״ ט ב תי קי ע תירו ת בהם מעורב מ שרד
האנרגיה

סימוכין :פנייתך מיום  ,12.12.2019מכתבי מיום 12.1.2020

במענה לפנייתך מיום  , 12.12.2019להלן רשימת העתירות שהוגשו בשנים :2017-2019

2017
עת״מ  2128-08-17העמותה להגנת הסביבה כרמל מנשה נ׳ משרד האנרגיה ומשרד הבריאות -
נדחתה ללא צו להוצאות.
עת״מ  68053-06-17המשמר החברתי והתנועה לחופש המידע נ׳ משרד האנרגיה  -נמחקה .צו
להוצאות  ₪ 5000 -לתשלום ע״י משרד האנרגיה.
עת״מ  , 10223-09-17סכום ההוצאות  ₪ 15,000לחובת המשרד .המדינה הגישה ערעור על פסה״ד.
בג״צ  - 7755/14צלול נגד הממונה על ענייני הנפט החלטה מ( 1.1.17 -ערבויות)  -לא נפסקו
הוצאות.
בג״צ  - 1775/15החברה להגנת הטבע נגד הממונה על ענייני הנפט (מגד)  -פס״ד מיום - 14.9.17
המדינה (כלל משיבי המדינה לרבות הממונה על ענייני הנפט והמשרד) חויבו בהוצאות בסך 5,000
.₪
בג״צ  - 1821/15דלק נגד שר התשתיות ואח׳ (אביה וקרן) פס״ד מיום  - 25.1.17לא נפסקו
הוצאות.
בג״ץ  2974/17מגידו ,בת שלמה ,עמותה להגנת הסביבה הביוספרית כרמל-מנשה ,יוקנעם עילית -
עתירה נגד החלטת המועצה הארצית לאשר מכל גיבוי בחגית ,העתירה נדחתה ללא צו להוצאות.
בג״ץ  7189/17החברה להגנת הטבע ,אדם טבע ודין  -החברה להגנת הטבע  -עתירה להחלת חוק
התכנון והבניה במים הכלכליים  -העתירה נדחתה על הסף ללא צו להוצאות.
בג״ץ  10063/17קואליציית אזרחים נגד הקונדנסט  -עתירה לפסול את תכנית.
c
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י.

הפיתוח של לוויתן  -העותרים ביקשו למחוק עתירתם לאחר שביהמ״ש ביקש הבהרה במה שונה
עתירה זו מעתירה קודמת שנדחתה.

יא.

 - 4838/17ניתן פסק דין ,ללא הוצאות.

יב.

 - 56532-03-17גז טבעי דרום בע״מ נ׳ רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה  -ניתן פסק דין ,ללא
הוצאות.

2018
עת״מ  21103-08-18עירית כפר סבא ואחרים נגד הוועדה

עי ישראל ,משרד האנרגיה

הלאומית
 -בקשה

לתשתיות מינהל התכנון,
לקבל מידע בדבר תכנית

לתשתית לאומית מספר  91תחנת הכוח המזרחית  -נמחקה ללא צו להוצאות
ב.

עת״מ  57192-07-18שלומית ולנסי והמרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן נ׳ משרד האנרגיה,
נובל אנרג׳י מדיטרניאן בע״מ  -עתירה לפי חוק חופש המידע לקבלת סקרי סיכונים הנוגעים
להיתר הבנייה לנצרת הקונדנסט מאסדת לוויתן  -העתירה נמחקה ללא צו להוצאות.
בג״ץ  - 7890-18אין צו להוצאות.

בג״צ  - 7189/17החברה להגנת הטבע ואדם טבע ודין נ׳ הממונה על

ענייני הנפט (תכנית פיתוח

כריש תנין) פס״ד מיום  - 3.7.2018לא נפסקו הוצאות.
עת״מ  68053/17המשמר החברתי ואח׳ נגד הממונה על חופש המידע  -החלטה בעניין פסיקת
הוצאות מ  - 14.10.18נפסקו הוצאות של  5000שח לטובת העותרים.
בג״ץ  - 5089/18עדיין מתנהל.
עת״מ  35065-06-18ולנסי נ׳ מדינת ישראל רשות רישוי למתקני גז ואח׳  -עתירה לבטל ההיתרים
לצנרת יבשתית  -העתירה נדחתה נפסקו הוצאות של  4,000לזכות משיבים ( 1-2רשות רישוי
למתקני גז+יו״ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה בשבתו כיו״ר רשות רישוי גז)
בג״צ  6942/18החלקאי בת שלמה ,כפר שיתופי להתיישבות חלקאית ,קיבוץ נחשולים  -עתירה
לביטול הפקעת שטחים שמיועדים להקמת מיכל חירום לקונדנסט בחגית ותשתיותיו  -העתירה
נמשכה בהמלצת בית המשפט ללא צו להוצאות.
עת״מ  23727-10-18עיריית יקנעם ,המועצה האזורית מגידו ,ועד מקומי בת שלמה ,עמותה להגנת
הסביבה כרמל  -מנשה נ׳ רשות הרישוי למתקני גז טבעי ,נובל ואח׳  -עתירה לביטול תנ״ס

4

(פורסם לעיון הציבור ביום  ) 2.9.2018שעניינה עבודות פיתוח באתר ״חגית״  -העתירה נדחתה,
נפסקו הוצאות של  ₪ 7,000למשיבים (1-2רשות הרישוי למתקני גז חיפה ,הצוות הבינמשרדי
מכח תמ״א / 37ח).
י.

עת״מ  44501-10-18גרינברג  -העתירה נדחתה .נפסקו הוצאות של  ₪ 7,500לזכות משרד
האנרגיה (רשות רישוי גז טבעי).

יא.

עת״מ  60792-11-18החקלאי בת שלמה ,כפר שיתופי להתיישבות חקלאית בע״מ נ׳ מדינת ישראל
 רשות רישוי למתקני גז טבעי מחוז חיפה ואח׳  -העתירה נדחתה .נפסקו הוצאות של ₪ 7,500לזכות משרד האנרגיה(רשות רישוי גז טבעי) ביחד עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
ה״פ  - 28131-09-18נפסקו  ₪ 50,000הוצאות לזכות המשרד ,הוגש ערעור שטרם נדון.
 6390/18בג״צ ארצי  -עדיין מתנהל.
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2019
א.

בג״ץ  8206/18עמותת שומרי הסף נ׳ המפקח על המכרות ואח׳  -נדחתה ללא צו להוצאות

ב.

עת״מ  15897-04-19עירית כפר סבא נגד הוועדה הלאומית לתשתיות  -נמחקה ללא צו להוצאות.

ג.

עת״מ  - 11359-02-19אין צו להוצאות.

ד.

בג״צ  - 7776/14נובל נ׳ שר התשתיות (ערן)  -הסתיים בהסדר גישור שאושר ב 11.4.19 -לא
נפסקו הוצאות.

ה.

ת.א RSM 27516-04-15 .וג׳ ק גרינברג נ /משרד התשתיות  -התביעה נדחתה ב  9.1.20ללא צו
להוצאות.

ו.

ע״א  - 7951/19עדיין מתנהל.

ז.

עת״מ  17694-01-19מועצה אזורית חוף הכרמל נ׳ רשות הרישוי למתקני גז ,נובל  -העתירה
נדחתה .נפסקו הוצאות של  ₪ 7,000לזכות משרד האנרגיה (רשות רישוי גז טבעי).

ח.

עת״מ  31320-01-19שומרי הבית ואח׳ נ׳ רשות רישוי למתקני גז חיפה ואח׳  -בבקשת ביניים
נפסקו הוצאות של  ₪ 10,000לזכות משרד האנרגיה(רשות גז טבעי) .בהליך העיקרי לא נפסקו
הוצאות למשרד.

ט.
י.

בג״צ  576/19שומרי הבית נ .שר האנרגיה ואח׳  -לא נפסקו הוצאות.
עת״מ  48847-01-19ספיר ולנסי נ׳ מדינת ישראל  -עתירת חופש מידע לקבלת סקרי סיכונים
ותוכניות הנדסיות של האסדה והמתקנים הקשורים בה .עדיין מתנהל.

יא.

עת״מ  13308-04-19מועצות אזוריות נ .נובל ורשות הרישוי לגז טבעי  -הוצאות על סך של 25,000
לזכות משרד האנרגיה (רשות גז טבעי).

יב.

 58974-08-19שומרי הבית נ .המשרד להגנ״ס ואחרים  -משרד האנרגיה משיב פורמלי  -הוצאות
של  ₪ 30,000לזכות המשרד ביחד עם משרד הגנ״ס.

יג.

בג״ץ  7189/17החברה להגנת הטבע נ׳ הממונה על ענייני הנפט -נדחתה ללא צו הוצאות.

יד.

 10223-09-17פזגז בע״מ נ׳ מנהל ענייני בטיחות הגז במשרד האנרגיה  -הוצאות בסך של 15,000
לחובת המשרד.

טו.

 45302-10-18טיאסג׳י איטי מערכות מתקדמות נ׳ משרד האנרגיה  100,000 -הוצאות לזכות
משרד האנרגיה.

טז.

עת״מ  21330-11-19אלעני נ׳ משרד האנרגיה  -עדיין מתנהל.

בברכה,

יסמין סיאני
ממונה על העמדת מידע לציבור
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