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   צירוף השותפות כמשיבה בעתירה לבג"צ: ןו דנה

 
ידי "(  העתירה)"   למתן צו על תנאי  צר כי היא צורפה כמשיבה לעתירה לבג"סת נמלשותפו    שהוגשה על 

הטבע   להגנת  האנרגיה  כנגד"(  העותרת)"החברה  במשרד  הנפט  ענייני  על  משרד  "(הממונה)"  הממונה   ,
המשרד הנפט,  מועצת  הר   האנרגיה,  הסביבה,  ו להגנת  הטבע  לשמירת  וחברת  שות  הלאומיים  הגנים 

 (."אנרג'יאן)" אנרג'יאן ישראל לימיטד
 

העתירה   העתק  כי  כי  יצוין  עולה  אליה  שהגיע  מהעתקה  אך  לשותפות,  כדין  נמסר  התבקש  טרם  בג"צ 
 יתן טעם:המורה להם ל  שרד האנרגיהלהוציא צו על תנאי כנגד הממונה ומ

 
יח .1 לא  פלמחים" השטח    ריג הממונה את תחומימדוע  הפרעת  שניתן    1"באתר  מתחומי הרישיון 

 קולוגית של האזור. אבשל רגישותו ה Dלאנרג'יאן ולשותפות במקבץ 
 

   – לחילופין
 
עצת הנפט בו  לדיון נוספת במו  Dהממונה את הדיון במתן רישיון חיפוש במקבץ    מדוע לא ישיב .2

רישיון  במתן    ח מבחינה סביבתית, לצורך הכרעה מחודשתעל חשיבות השטם  יוצגו מלוא הנתוני
 ור, במסגרתו יתקיים הליך שיתוף ציבור. ז יבאהחיפוש 

 
   -לחילופי חילופין  

 
שהלי .3 להבטיח  מנת  על  האנרגיה  ושר  הממונה  יפעלו  לא  קידוח  מדוע  לביצוע  הבקשה  הגשת  ך 

לאופן  להביע עמדותיהם באשר העניין   שיאפשרו לבעלי חיפוש יכלול פרסום והליכי שיתוף ציבור
 הניצול של משאב ציבורי.

 
 . וצירופה כמשיבה בה השותפות בוחנת עם יועציה את השלכות העתירה הנ"ל 

 
 

 בכבוד רב, 
 
 

 חיפושי נפט וגז בע"מ  –ית ות ישראל זדמנה                
 ת ל שותפות מוגב  – מקורות אנרגיה –תף הכללי בהזדמנות ישראלית השו
 "ל , מנכוקרדי אייל שעל י

 
התגלה  י ישראל, בתחום המים הכלכליים של ישראל, שבעתירה צוין כי מדובר באתר הנמצא כשלושים ק"מ מערבה לחופ   1

העמוק הים  של  נדירים  גידול  בתי  ובו  האחרון  בעשור  ומשגשגיםרק  עשירים  חיים  עם  אי    ,  בשל  כך  קרוי  הוא  כי  וכי 
 ת המצויה באיזור.סדירות גיאולוגי 
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