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 רשות הגז הטבעי
 

                               
 

 2019.1218.שהתקיימה ביום  9/2019בעי מספר עצה לענייני משק הגז הטטוקול ישיבת המוורפ
 
 
 

 :יםחברי מועצה נוכח

 ל רשות הגז הטבעימנההמועצה ויו"ר , וורשבסקי אלכסנדר מר

 )לא היה נוכח בחלק מהזמן( ר, חבר המועצהמר יוסי וירצבורג

 , חבר המועצה מר הראל שליסל

 
 

 :ים נוספיםמשתתפ

 גב' שרה הדר, ראש תחום בכיר )כלכלה(

 ימשפטייעוץ  צחי בר ציון,עו"ד 

 מזכירת המועצהגב' גולדה מאיר, 

 משרד האנרגיה - מר משה גראזי, סמנכ"ל פרוייקטים

 מינהל אוצרות טבע, משרד האנרגיה -גב' אורית גנור, מנהלת תחום )סחר בינלאומי בגז טבעי( 

 אגף תקציבים, משרד האוצר -אנרגיה , רפרנט לאל ח'לאילהמר ה

 חברת נתיבי גז טבעי לישראל -מר שמואל תורג'מן, מנכ"ל 

 חברת נתיבי גז טבעי לישראל -מר איתן פדן, יו"ר 

 חברת נתיבי גז טבעי לישראל -דניאל סובל, סמנכ"ל כספים ורכש מר 

 חברת נתיבי גז טבעי לישראל -מר גלעד שי, יועץ משפטי ומשנה למנכ"ל 

 חברת דלק קידוחים -מר נדב פרי, סמנכ"ל רגולציה 

 חברת דלק קידוחים -מר סער פרג, מנהל סחר 

 חברת נובל אנרג'י -מר אורי לוינשטיין, מנהל שיווק 

 
 

, 7, רחוב בנק ישראל 2, קומה 2בניין ג'נרי  -, משרד האנרגיה התקיימה במשרדי רשות הגז הטבעיהישיבה 

 ירושלים.
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פנייה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין תוספת להחלטת מועצה מספר 

הישראלי ואספקה מקטע משולב שהוא המקטע המיועד לייצוא ליצירת יתירות למשק  - 2/2014

 אשקלון-לצרכנים ישראלים וחלוקת עלויות ההקמה של המקטע הימי אשדוד

, נציגי חברות נתיבי גז טבעי לישראל, נובל אנרג'י ודלק 11.12.2019בהמשך לישיבה קודמת מיום 

חברת נתיבי גז טבעי לישראל בנפרד, וחברות נובל אנרג'י  תם.חים הציגו בפני המועצה את עמדקידו

 ק קידוחים בנפרד.ודל

 
 לאחר מכן התקיים דיון בנושא, שלא בנוכחותם.

 

 

 גולדה מאיר: רשמה

 

 שק הגז הטבעי את הפרוטוקול.המועצה לענייני מאישרה , 22.12.2019 שהתקיימה ביוםבישיבה 
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                 ___________________________________________________________ 
 מר אלכסנדר וורשבסקי               תאריך            

 יו"ר המועצה                           

 רשות הגז הטבעיומנהל                                                                                                         


