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 כםהריני להשיבולאחר סיום הליך הפניה לצדדי ג', , 29.7.2019לקבלת מידע מיום  כםבהתייחס לבקשת

 כדלקמן:

 

מצורפת רשימת הפגישות שקיימו השר, המנכ"ל ומנהל מינהל אוצרות טבע עם נציגי ממשלת  .1

 חזקת ישי. בנציגי השותפים וקפריסין 

 

הסכמים שנחתמו בפועל עם ממשלת קפריסין בהקשר שבנדון, קיים לגבי בקשתכם לקבלת  .2

ין. מצ"ב עותק הסכם אחד בנושא תיחום האזור הכלכלי הבלעדי בים התיכון בין ישראל לקפריס

 ההסכם האמור.

 

ישי החוצה את קו התיחום הנ"ל בין -עד כה, לא נחתם הסכם בילטראלי בנושא מאגר אפרודיטה .3

מדובר בחומר העומד  ,בעניין זה ל לקפריסיןת הסכמים שבין ישראוטיוטשתי המדינות. באשר ל

מידע בהתאם לפיכך, המשרד מנוע ממסירת ה במרכז המשא ומתן שנערך בין שתי המדינות.

החוק( משחשיפתו מקימה חשש  –)להלן  1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח1)א()9לסעיף 

לפגיעה ביחסי החוץ של המדינה. כמו כן, אין באפשרות המשרד לחשוף את המידע המבוקש 

( לחוק, בהיותו המידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; 2)ב()9בהתאם להוראת סעיף 

וף שמחוץ ( לחוק, בהיותו מידע לגבי פרטי משא ומתן עם ג3)ב()9וכן בהתאם להוראת סעיף 

 לרשות. 
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מצ"ב  ישי,-בנושא מאגר אפרודיטה לגבי התכתבויות בין ממשלת ישראל לממשלת קפריסין .4

המבוקשים שאותרו בהתאם  יתר המסמכים המשרד מנוע ממסירת .מסמך אותו ניתן למסור

של המדינה  חשש לפגיעה ביחסי החוץלהוראות החוק שלהלן: גילוי מרבית המסמכים מקים 

לשבש את התפקוד התקין של המשרד כרשות  העלול המסמכים מסירת(; ( לחוק1)א()9סעיף )

 המסמכים(; לחוק (1)ב()9)סעיף  הנדון ציבורית ואת יכולתה לבצע את תפקידיה בנושא

; לחוק( (2)ב()9למדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, בין היתר, בנוגע לניהול המו"מ הנ"ל ) יםמתייחס

 גילוי-ואי ;(לחוק (3)ב()9ומתן עם גוף שמחוץ לרשות )סעיף  לפרטי משא יםמתייחס המסמכים

)סעיף  המידע קבלת בהמשך לפגוע עלול שגילויו או למסירתו תנאי היההמידע המובא במסמכים 

 . לחוק( (7)ב()9

 

בהתייחס להתכתבויות בין המשרד לבין בעלי חזקת מאגר ישי, לבקשתכם מצורפים המסמכים  .5

בלת עמדת צדדי ג' רלוונטיים בעניין. בחלק מהמסמכים הושחר מידע אותם ניתן למסור, לאחר ק

( לחוק. יתר המסמכים שאותרו מהווים מידע הנוגע 6)-( ו3) –( 1)ב()9מסוים בהתאם לסעיפים 

לסוד מסחרי, וכוללים חוות דעת מקצועיות רגישות בקשר למו"מ הנ"ל ולפיתוח המאגר, ולכן לא 

 לחוק. ( 6)ב()9 ףניתן למסרם בהתאם להוראות סעי

 

 
 
 

 
 בברכה,

 
 יסמין סיאני
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 המנהל הכללי –מר אודי אדירי העתק: 
 מנהל מינהל אוצרות טבע  –מר יוסי וירצבורגר              


