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 תש"פ י' באייר

 לכבוד:

 גב' סילבי רון 

 הממונה על חופש המידע 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל

 

 שלום רב,

 אשקלון-בקשת חופש מידע בהמשך לשימוע בנושא צינור אשדוד הנדון:

 רקע:

בדבר הקמת צינור  הגז"(בפברואר פורסם שימוע המועצה לענייני גז טבעי )להלן "מועצת  12-ב .1

 43.5%המטילה  1,מועצת הגזבמרץ פורסמה החלטת  26-. ב("השימוע" )להלן אשקלון-אשדוד

 . )להלן "נתג"ז"( בעל רשיון ההולכה –מעלות הקמת הצינור עליכם 

במסגרת השימוע הציבורי, שכן ההחלטה המוצעת מטילה עלות  להצעההתנגד  99כידוע לכם, לובי  .2

למרות שעיקר הנהנים מהרחבת התשתית  –נתג"ז  –של מאות מיליוני שקלים על חברה ציבורית 

העלות אמורה להיות מושטת כולה על  2/14הן יצואניות הגז. כידוע, על פי החלטת מועצת הגז 

, באופן 2/14כיצד הציבור בישראל מרוויח משינוי החלטה    –ולא קיבלנו תשובה    –היצואנית. שאלנו  

 שמאפשר הטלת עלויות נוספות על נתג"ז כחברה ממשלתית. 

פרסמתם דיווח מיידי המתייחס להחלטה הנ"ל. בין השאר, ציינתם כי קיים קושי משמעותי   29.3-ב .3

בסיכון  –פויות מדמי ההולכה המתוארים לגייס את ההון הדרוש למימון הצינור, וכי ההכנסות הצ

  2גבוה.

חתמו שותפויות הגז לוויתן ותמר על הרחבות לחוזים לייצוא גז טבעי למצרים, לחברת  2019-ב .4

דולפינוס" -שנה )להלן "חוזה לוויתן 15-בשנה לתקופה של כ BCM 3-7דולפינוס, בהיקפים של 

 3דולפינוס"(.-ו"חוזה תמר

 לא הוצג מידע מהותי לציבור ,למשל.  בניגוד לכללי המנהל התקיןלצערנו, השימוע הציבורי התקיים   .5

גם ההחלטה עצמה התקבלה מבלי .  השימועהמסמכים שהוצגו כרקע להחלטה עליה נערך  במסגרת  

מועצת הגז פועלת מזה תקופה שהוצגו נתונים או מידע התומך את קבלתה, זאת בנוסף לכך כי 

.יודגש כי חרף (4זהעתירה בנושא  מטעמנו הוגשה)כידוע  א נציגי ציבור כנדרש בחוקללארוכה 

על אף עמדתנו כי אין לקבל החלטה בשימוע ללא נציגי ציבור, ואף למרות העדר  ,פניותינו בנושא

לפיכך אנו שומרים לעצמנו התקבלה גם החלטה זו ללא נציגי ציבור.  - הדחיפות בקבלת ההחלטה

 את הזכות לעתור כנגד ההחלטה בשימוע וזאת לאחר קבלת החומר כאמור בבקשה זו.

 
1  https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/board_decision_3_20_access.pdf 
 https://maya.tase.co.il/reports/details/1288516/2/0: 2.4-פורסם תיקון להודעה המקורית ב 2
  https://maya.tase.co.il/reports/details/1256578: 2019, אוקטובר 100243-01-2019פרסום רציו לבורסה,  3

 
 (2020)לא פורסם, פברואר  נ' שר האנרגיה 99לובי  1413/20בג"צ  4

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/ng_council_decisions/he/board_decision_3_20_access.pdf
https://maya.tase.co.il/reports/details/1288516/2/0
https://maya.tase.co.il/reports/details/1256578


 
-מכיוון שההחלטה של מועצת הגז נוגעת לא רק למקרה הספציפי של צינור אשדודעוד נציין כי  .6

שקלון, אלא משנה את הקריטריונים להחלטות בדבר מימון פרויקטי הולכה מעתה הלאה, יש א

, התנהגות הנוגעים בדבר והמסמכים התהליךחשיבות ציבורית גדולה לשקיפות מוגברת בדבר 

 . שעמדו בבסיס ההחלטות

נו מצפים כי יעשה מבחינתכם כל מאמץ להעביר לידינו בהקדם האפשרי את מלוא החומר על כן א .7

 המבוקש כמפורט להלן:

 

 המידע הדרוש:

, או ששימש כבסיס להחלטה הנ"לבמסגרת השימוע  למועצת הגז  מסמך שהוגש על ידי נתג"ז  כל   .א

סודיות, לדוגמא  חל עליהם סעיףסעיפים במסמך לעמדתכם במקרה בו . במסגרת השימוע

; או כפרפראזה ראשון לקבל את המסמך בהשחרות חלקיותבשלב סודות מסחריים, נסכים 

 לתקוף את טענות הסודיות בהמשך. תוך שמירת זכותנו 

הפורטים את הקיבולות  , מצגת, קובץ וורד או כל אמצעי המחשה אחר,טבלה  לרבותמסמך  כל   .ב

, שעתית ,. ניתן להתייחס לקיבולת יומיתדינהבכל המ בכלל מקטעי מערכת ההולכה של נתג"ז

 . MMBTU-או ב BCM-חודשית או שנתית ב

וברבעון   2019-היומי או החודשי בההזרמה השעתי,  טבלה הפורטת את היקף  מסמך לרבות  כל   .ג

אשקלון; תל -קרית גת; קרית גת-שורק; שורק-במקטעים הבאים: אשדוד 2020הראשון של 

או בכל יחידת מדידה   MMBTU-הנתונים יכולים להיות בירדן.  –דוברת; דוברת -קשיש

הניטור שלכם על מערכת  מערכותמקובלת אחרת. הכוונה למידע הקיים בחברתכם במסגרת 

 ההולכה. 

כל מסמך לרבות טבלה הפורטים את צריכת הגז של כלל צרכני הגז הטבעי הניזונים ממערכת  .ד

 . חודש\ליום MMBTU-לשנה, וכן בחלוקה ל BCM-. נבקש את המידע ב2019נתג"ז, בשנת 

במקטעי ההולכה  הצפויים או המתוכננים מסמך המתאר סימולציות בדבר השימושיםכל  .ה

בעתיד: בשנתיים הקרובות; בחמש השנים הקרובות; בעשור הקרוב. תוך כך, רשימת 

המקטעים אשר קיים ספק לגבי יכולתם לעמוד בקיבולות הדרושות הצפויות, ופירוט לגבי הפער 

זאת לרבות הצפי להזרמה לפי יום, חודש או שנה; מקטעים אשר  בין הקיבולת לצורך הצפוי.

 (. Peakלגביהם שיגיעו להספק המקסימלי ) קיים חשש

הנושא בכל דיון ודיון, דיונים בנתג"ז בנוגע לשימוע הנ"ל, המועדים בהם התקיימו רשימת  .ו

הדיונים. במקרה בו חלקים כן אחד ואחד מ, ופרוטוקולים מכן דיוןרשימת המשתתפים ב

תוך מסוימות, מהפרוטוקול נדרשים בסודיות, נסכים לקבל את הפרוטוקולים בהשחרות 

מסמך או טבלה המתארים את צפי כל  שמירת זכותנו לתקוף את טענות הסודיות בהמשך

חוזה  –ההכנסות מדמי הולכה שיתקבלו מחברות הגז במסגרת יישום חוזי הייצוא למצרים 

דולפינוס". תוך כך פירוט של היקף ההזרמה הצפוי בשנתיים -דולפינוס" וחוזה "תמר-"לוויתן

שנתית )החוזים האמורים -וקה חודשית, ובהיעדר חלוקה חודשית, בחלוקה חציהקרובות בחל



 
וההכנסות ( BCM-)במשלבים שינויי כמויות במחצית השנה(. כמו כן פירוט של ההזרמה 

 הצפויים בעשור הקרוב מחוזים אלו בחלוקה שנתית. 

ההכנסות הצפויות מיישום חוזי הייצוא ציינת כי קיים להבנתכם  5בדו"ח המיידי שלכם .ז

את הסיכון המוערך על ידיכם לגבי ומפרט מסמך המתאר כל למצרים הינן בסיכון גבוה. נבקש 

 הכנסות ממימוש העסקה המדוברת, כפי שצוין בדיווח המיידי שלכם. 

מידע )ב( לתקנות חופש ה6הינה חברה לתועלת הציבור הפטורה מתשלום אגרה על פי סעיף   99לובי  .8

. עם זאת, ככל שיידרש אנו מתחייבים לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום 1999-)אגרות(, התשנ"ט

₪ ובכל מקום שיידרש סכום גבוה יותר, נדרשת מראש הסכמתי להמשך הטיפול בבקשה  150של 

 בנספח(. – 2020)ראו אישור ניהול תקין לשנה 

המידע, ככל שקיימים סייגים להעברת פריט מן המידע לחוק חופש  11כן נציין כי בהתאם לסעיף  .9

בשלמותו, נבקש לקבלו לאחר עריכתו על ידכם, או השחרת פרטים בו, תוך מתן בכורה  המבוקש

לחוק חופש המידע, לפיו לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע  1הקבוע בסעיף לעיקרון 

 מרשות ציבורית.

 30  -על הרשות לתת מענה ללא שיהוי, ולא יאוחר מ  לחוק חופש המידע,)ב(  7כן נזכיר כי על פי סעיף   .10

. בהתאם, נבקשכם להעביר אלינו את המידע המבוקש בהקדם האפשרי, ימים מיום קבלת הבקשה

 אף אם מדובר במידע חלקי ונדרש זמן נוסף לאיסוף שאר המידע המבוקש.

 .לתשובתכם בהקדם, נודה .11

 בברכה, .12

 סוויצקי-אריאל פז

 99חקר, לובי מנהל מ

 

 
 (:2.4.2020) 4-ו 3תיקון בסעיפים  - 2/2014החלטת מועצת הגז לאמץ את טיוטת התוספת להחלטת מועצה   5

https://maya.tase.co.il/reports/details/1288516/2/0 
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