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 שלום רב, 
 
 

 החלטה לפי חוק חופש המידע : הנדון
  

 

המשמר החברתי ואח' נגד משרד  68053-06-17בהתאם להחלטת כב' השופט אברהם רובין בעת"מ 

 האנרגיה ואח' להלן החלטתי בעניין המידע המבוקש כמפורט ברישא של העתירה:

 

 חיפושי נפט וגז טבעי בישראל בנושאאתר האינטרנט מפורסם בהמידע המפורט להלן  .1
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, 2008 -וכן סקר מ 2001 -מ TGSסקר   הבארות, 19בכל הנוגע לבקשתכם לקבל מידע אודות  .2

הבארות )קידוחים( הכולל את שם הקידוח, מיקומו, החברה הקודחת, תאריך  19יימסר מידע על 

הקדיחה, עומק סופי וגיל גיאולוגי בעומק הסופי, וכן מפת המיקום וקובץ המיקום של קווי 

sea.gov.il/English-http://www.energy- מצורף הקישור למידע הסקר הסיסמי.

sources.aspx-Site/Pages/Data%20and%20Maps/Data  

 

 –( ו 1)ב()9לא יימסרו למבקשת בהתאם להוראות סעיפים אשר ביקשה המבקשת נתונים נוספים 

מדובר במידע בעל בהתאם לעמדת גורמי המקצוע אשר הוצגה בפניי,   ( לחוק חופש המידע.6)ב()9

להשתמש בו לצורך קידום  OECD-מדינות הבקרב רגולטורים בערך כלכלי רב, אשר מקובל 

תמורה בעדו. לא זו בלבד שמסירת המידע ללא  פעילות חיפוש ופיתוח עתידית, לרבות גביית

, -OECDמהווה סטנדרט מקובל במדינות התשלום המשקף ולו חלקית את ערך המידע אינה 

פגע בערכו ובמאמצי הרשות לפעול בסטנדרט מקצועי מקובל. יאלא שמתן המידע באופן המבוקש 

משוך מפעילים נוספים תלהערכת גורמי המקצוע במשרד, פעולה לפי סטנדרטים מקובלים בעולם 

ם בתחום הם בעיקר להשתתף בהליכים התחרותיים שיוזם המשרד, היות שהגורמים המעורבי

. משיכת מפעילים נוספים והרחבת מעגל המציעים -OECDה חברות זרות, הפועלות במדינות

לחיפוש ופיתוח שדות נפט וגז נוספים ותועיל  ביאהפוטנציאלים בהליכים התחרותיים ת

   אינטרס הכלכלי של המדינה.ל

 

בו מחייב תוכנות מחשב ייעודיות, העיון מהווים חומר ייחודי ש המבוקשיםעוד יצוין, כי הנתונים 

 לצורך הבנתו נדרשת מומחיות מיוחדת. ו

 

לחוק חופש המידע תוכל העותרת לשלוח מומחה מטעמה לעיין  11יחד עם זאת בהתאם לסעיף  .3

 בחומר במשרדי הממונה על ענייני הנפט, בכפוף לחתימה על הסכם סודיות.

 

 

 
 בברכה,

 
 יסמין סיאני

 לציבורהעמדת מידע ממונה על 
 
 
 

 מנהל מינהל אוצרות טבע  –העתק: מר יוסי וירצבורגר 
 לשכה משפטית –עו"ד יונית שרם ונונו              
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