
 

 

 

 ' אלול, תשע"חה
 2018אוגוסט,  16

 
 לכבוד

 צוותה ר"יו מר אודי אדירי
 בנושא הממשלה מדיניות לבחינת הוועדה המלצות של תקופתית לבחינה מקצועיה צוותה יוחבר
  בישראל הטבעי הגז משק
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 ,רב שלום

המקצועי לבחינה תקופתית של  צוותה לדו"ח הביניים שלתגובת עמותת אדם טבע ודין "הנדון: 

המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי אשר אומצו בהחלטת 

 "2013ביוני  23מיום  442ממשלה 

 

בשם עמותת אדם, טבע ודין, אשר פועלת למען איכות הסביבה בכלים מדעיים, תכנוניים, ציבוריים 

 :בנדון כדלקמןומשפטיים הננו לפנות אליך בעניין ש

הינו משאב ציבורי בבעלות כל אזרחי המדינה. המדינה מחזיקה  הישראלי הגז הטבעי .1

וחלה עליה החובה להגן על קניין זה בבעלות מקורות הגז ומשמשת כנאמן הציבור בלבד, 

 . ניצול מיטבי שלו, באופן שיבטיח את מימוש האינטרס הציבורי במלואוולהבטיח 

אנו מודעים היטב לתועלות בשימוש בגז הטבעי שהתגלה במים הכלכליים של מדינת ישראל  .2

. הגז הטבעי שהתגלה הינו דלק ישראלי להשלכותיו ולחסרונותיובצד זאת שאנו מודעים גם 

המגדיל את הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל ומצמצם את התלות שלה בייבוא דלק 

מפחם וממזוט וסולר ושימוש בו עשוי לצמצם במידת מה  מחו"ל. דלק זה הינו מזהם פחות

את זיהום האוויר )כל עוד הוא מחליף דלק מזהם יותר ולא מתווסף אליו(. לגז גם תועלות 

. עם משאב הטבע הבעלים של כאמורכלכליות, שמהם אמורים ליהנות אזרחי ישראל שהם 

וגזי חממה, השימוש בו מצריך זאת, הגז הינו דלק פוסילי שיוצר פליטות של זיהום אוויר 

בניית תשתיות רבות ומורכבות בעלות השלכות סביבתיות נרחבות )על האוויר, הים, 

 שטחים פתוחים, מאגרי מים, ועוד(, ובשימוש בו יש גם סיכונים.

לאור זאת נציין, על המדינה לראות בתקופה זו, תקופת הביסוס של המשק הישראלי על  .3

הגז הינו משאב  כך גם לתפיסתנו.. למשק אנרגיה בר קיימא כשלב מעבר בלבדגז טבעי, 

מתכלה ודלק פוסילי הפולט מזהמים לאוויר ואין לראות בו כפתרון ראוי ויחיד למשק 

הישראלי לטווח הארוך, אלא יש לפעול ולפתח טכנולוגיות ומדיניות להתייעלות אנרגטית 

 ואנרגיות מתחדשות. 

תינקטנה פעולות להשגת מרב התועלות ממנו בד בבד , שימוש בגזבשלב מעבר זה בו ייעשה  .4

. כל זאת, תוך השקעה של מרב המאמצים והתכנון העתידי עם פעולות למזעור נזקיו
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 העתידייםלפיתוח משק אנרגיה בר קיימא כאמור, בין היתר תוך שימוש בתמלוגים 

מה וביטחון אנרגטי מהכנסות הגז. הגז הטבעי מאפשר למדינת ישראל רווחה, אורך נשי

בזמן שהיא מתרכזת במשימה החשובה ביותר במשק האנרגיה שהיא פיתוח משק אנרגיה 

 בר קיימא לאורה של חשיבה לטווח ארוך ותכנית כוללת ומסודרת.

הגז מהווה כאמור הזדמנות למשק האנרגיה הישראלי, אך הוא אינו אך ורק מוצר כלכלי  .5

שיש לנהוג בו לפי חוקי ההיצע והביקוש בלבד. הגז הינו נכס לאומי אסטרטגי, ואין למכור 

לשיטתנו השיקול של צרכי המדינה ושמירה אותו לכל המרבה במחיר בזמן הקצר ביותר. 

ול כלכלי כגון ייצוא, הגברת התחרותיות או כל שיקול אחר על הסביבה גובר על כל שיק

 המחשיב את הגז מההיבט המוניטרי בלבד.

המקצועי לבחינה תקופתית של  צוותה דו"ח הביניים שלללפיכך, כל הערותינו הפרטניות  .6

המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי אשר אומצו בהחלטת 

שתובאנה להלן מתבססות על )להלן: "דו"ח הביניים"(  2013ביוני  23מיום  442ממשלה 

שמירה מקסימלית על משאבי הגז לצרכי המשק הישראלי תוך מזעור העיקרון של 

 . בניית מינימום תשתיות יניהםוב – ת הסביבתיותההשפעו

 שמירה מקסימלית של משאב הגז למשק המקומי

לדו"ח( לשמור עתודות גז מעבר לביקוש  43)בעמ'  ובהמליצ המקצועי צוותהה עש טוב .7

הצפוי, לצורך התמודדות עם האפשרות שמדינת ישראל לא תעמוד ביעדי האנרגיה 

המתחדשת וההתייעלות האנרגטית שהציבה לעצמה. עם זאת, אין די בכך. לאור העובדה 

 לבחינת הוועדה המלצות שלעת הזאת נראה כי אכן לא נעמוד ביעדים, ולאור העובדה כי

חזה קיום  ("דו"ח ועדת צמח)להלן: "  בישראל הטבעי הגז משק בנושא הממשלה מדיניות

 .בדו"ח הביניים( 25עמ' )ראו לדוגמא את  וגילוי של עתודות גז גדולות יותר מהידועות כיום

שנה )ואולי למעט  25 -הרי שאין זה די לשמור לצרכי מדינת ישראל גז בהיקף שיספיק ל

תחנות אשר  –יותר(. ממשלת ישראל מקדמת הקמה של תחנות כוח נוספות רבות בגז טבעי 

בצד פעולה נחרצת לעמידה ביעדי האנרגיה שנה. לפיכך,  25אורך חייהן הצפוי עולה על 

יש צורך בהעלאת מכסת הגז הטבעי הנשמרת לצרכי  1,טיתהמתחדשת וההתייעלות האנרג

 שנה.  40-50המשק הישראלי לטווח של 

לדו"ח( הינו נמוך יותר אפילו  28עמ'  - 2.47%זאת ועוד, תרחיש הגידול שאומץ במסמך זה ) .8

 במשק הייצור מקטע לפיתוח הדרכים מפת"שאומץ במסגרת ( 2.7%)מתרחיש האמצע 

שפרסמה רשות החשמל  "2018 יוני הציבור להתייחסות טיוטה – 2018-2030 החשמל

                                                           
לתכנון מושכל של משק החשמל תוך הפחתת עלויות ושמירה על בריאות הרי התייעלות אנרגטית היא שמתירה  1

 הציבור, ואין להתעלם מהתחייבויות של המדינה במסגרת הסכם פריז מהם לא ניתן להתנער באמירות בעייתיות כגון
לאור העובדה כי קיימת חוסר ודאות באשר לעמידה ביעדי הממשלה בתחום ההתייעלות " 38זאת המצויה בעמ' 

תלויה בהתנהגות הצרכנים ולא רק במדיניות רגטית, וזאת בין היתר לאור העובדה כי עמידה ביעדים אלו האנ
 ממשלתית..."



 

 

 

( ובוודאי נמוך מהתרחיש הגבוה שבוצע ע"י חברת "מפת הדרכים למשק החשמל)להלן: "

BDO  מדיניות שמרנית וזהירה הייתה שומרת . כפי שמוצג במפת הדרכים %3.7של

בהתאם לתרחיש הגבוה על מנת לא לעמוד בפני שוקת שבורה  למשק הישראלי עתודות גז

כמובן שמתרחיש זה אין לגרוע את השפעת הרכב החשמלי בה . במידה והיא אכן תתממש

  בשעה שהמשרד להגנת הסביבה מנסה לקדם תחבורה ציבורית מונעת בחשמל.

ם את יש לעדכן את מכסת הגז הנשמרת לישראל בהתאם, ולצמצ לאור כל האמור לעיל, .9

לדלדול מהיר של מאגרי הגז ולמנוע מן המדינה את וזה כדי למנוע  מכסת הייצוא בהתאם

 .היתרונות שפורטו לעיל

 חובת האספקה המינימאלית למשק המקומי

בהחלטת  והמקצועי לתקן את "העיוות" שנגרם בשל הכללים שנקבע צוותממליץ הבדו"ח  .10

 הממשלה מדיניות לבחינת הוועדה המלצות עיקרי אימוץ" 26.06.13מיום  442ממשלה 

בנוגע  ("442"החלטת ממשלה )להלן:  "(צמח ועדת ח"דו) בישראל הטבעי הגז משק בנושא

כדי פגיעה בכמויות הגז הטבעי שכל שדה  תוךובת אספקה מינימאלית למשק המקומי לח

  . מחויב לספק למשק המקומי

לבטל כלל את הכמות שתישמר למשק המקומי משדות שכמות  צוותמצד אחד ממליץ ה .11

לממונה ניתן אפשרות  442כאשר בהחלטת ממשלה  25BCM –הגז הטבעי בהם נמוכה מ 

המקצועי  צוותהמלצת הלקבוע את הכמות המינימאלית של כל מאגר כזה. יתרה מכך, 

( 2Cעל משאבים מותנים ) צוותסתמכות ה( יחד עם ה50-49לעודד ייצוא בעשור הקרוב )עמ' 

 .וזה למרות הגידול בביקוש הצפויאת כמות הגז שיוותר למשק המקומי  מסכנות

הגז כמות חישוב לצורך  ,ניתן להכיר גם בעתודות גז שאינן ודאיותשמשמעות התיקון הוא  .12

הגז בעשור יצוא ילאחר ברורה:  הסכנה בהסתמכות על עתודות "נחותות"א. ולייצהמותרת 

נשארה בפועל כמות גז קטנה ביותר, שחלקה  הישראלי משקיתברר לפתע כי ב –הקרוב 

 . להפקה ןניתאיננו 

משדות כמויות גז הממונה לקבוע כי יש לשמור למשק המקומי  של יש להתיר את אפשרות .13

וכאמור לעיל יש להגדיל ולא לצמצם את  25BCM –שכמות הגז הטבעי בהם נמוכה מ 

 .כמות הגז הטבעי שישמר למשק המקומי

 חובת החיבור למשק המקומי

המקצועי חשש  צוותבדו"ח עולה כי "בנוגע להגדלת ההיצע ועידוד התחרות, הוצג בפני ה .14

טבעי ממשי כי חובת החיבור מהווה חסם משמעותי לכניסה להשקעות בחיפוש גז 

בישראל... משכך, חובת החיבור הגורפת למשק המקומי פוגעת בתחרות כיוון שהיא יוצרת 

 חסם כניסה משמעותי להשקעות בתחום."



 

 

 

חיבור כל מאגר למשק הישראלי. בעוד  באופן אוטומטיאין לחייב לעמדתנו, אמנם,   .15

ששמירת גז מכל מאגר לצרכי המשק היא הכרחית, הרי שחיבורו בפועל אינו הכרחי. לאחר 

שיהיו שלוש מערכות אספקה נפרדות )תמר, לוויתן וכריש/תנין( תהיה למשק הישראלי 

ככל תוך שימוש יתירות מספקת, ועל כן חיבור מאגרים חדשים ייעשה רק לפי הצורך, ו

התחרות במשק הגז אינה מצדיקה את העלות הרבה ואת הנזק  .האפשר בתשתיות קיימות

הסביבתי שבפיתוח תשתיות נרחבות לכל מאגר, קטן כגדול, ואין להפוך את הים התיכון 

 לחצר האחורית של מדינת ישראל.

 , משק החשמל הישראלי צועד בימים אלו לכיוון של הסתמכות כמעט מוחלטתיחד עם זאת .16

זאת  למרותוזאת במקום הישענות מסיבית יותר על אנרגיות מתחדשות.  (83%על גז טבעי )

צמצם את חובת החיבור ממליץ להמקצועי  צוות( ה49. בעמ' 5.5)סעיף  "ולמען היתירות"

וזה כדי לעודד ייצוא בעשור הקרוב. כל זה, וכפי שפורט לעיל, למרות אי הוודאות בנוגע 

לאור זאת, ולמרות שיעמדו לרשותה של מדינת ישראל.   למשאבים הפרוספקטיביים

כך  שיקול דעת בנוגע לחובת החיבור למשקיש להותיר  , לעמדתנוהמלצות דו"ח הביניים

, כך שבעת הצורך ובהתאם לצרכי המשק ניתן יהיה שהפטור מחובה זו לא תהיה סופית

 .המקומי לחייב את חיבורן של אותן מאגרים למשק

  קת גז טבעי בישראלחיפוש והפ המשך

הדו"ח מניח הנחה סמויה כי ייצוא גז הינו תנאי הכרחי לפיתוחו של כל  שינוי תפיסה: .17

מאגר. זה היה עשוי להיות נכון במודל פעולה של הפרטה מלאה ומוחלטת של משק הגז. 

עם זאת, הדבר אינו מחויב המציאות. יש לבחון מודלים נוספים לפיתוח שדות גז עתידיים 

 באמצעות חברה ממשלתית או בשותפות בין המגזר הממשלתי והמגזר הפרטי.כגון 

, החקיקה הקיימת אשר מסדירה את כלל סוגיית החיפוש וההפקה של גז ונפט לעמדתנו .18

שאינה נותנת מענה לצרכי השעה ואינה מתאימה להיבטים חקיקה מיושנת הינה 

ל שהממשלה בוחרת מדיניות של עידוד חיפוש ופיתוח גז טבעי ככ .העכשוויים של התחום

שתכלול בחקיקה מודרנית בישראל, יש צורך לבחון מחדש את החקיקה הקיימת ולהחליפה 

שיקולים סביבתיים שונים וביניהם כללים בנוגע לפיתוח והפקה של מאגרים חדשים. יש 

מקומי ובין היתר לבחון , יפותחו בהתאם לצרכי המשק הלהבטיח כי המאגרים החדשים

 וזה כדי לשמור את אותם משאבים למען הדורות הבאים. של מאגרים פיתוח -אי

 21מתאן הינו המרכיב העיקרי בגז הטבעי והוא נחשב כגז חממה חזק פי מיסוי פליטות:  .19

מהפחמן הדו חמצני. לאור ידע הולך ומצטבר על דליפות גדולות של מתאן לאורך שרשרת 

קה וההולכה נראה כי תוספת פליטות זו מקזזת את הפחתת הפליטות של גזי חממה ההפ

. לפיכך, יש לשקול ואולי אף עולה עליההנגרמת ממעבר מפחם או דלק נוזלי לגז טבעי, 

לכלול יש  הטלת מס פחמן על פליטות ודליפות של גז טבעי, וזאת כדי לצמצם פליטות אלו



 

 

 

התייעלות  שלו, ולייעד את כספי המס להמשך עידוד שלבמחיר הגז את העלות החיצונית 

 .אנרגטית ואנרגיות מתחדשות

 המקצועי צוותבחינה עיתית נוספת של מסקנות ה

יש להמשיך ולקיים בחינה של משק הגז הטבעי אחת לחמש שנים, כפי שבוצע בדו"ח  .20

ר את שמיעת לאורך תהליך זה. אין כל סיבה לאפש לשלב נציגות ציבורהנוכחי, אך יש צורך 

הציבור אך ורק בשלב האחרון שבו כבר יש לוועדה דו"ח מוכן, מבלי לאפשר לציבור לקחת 

 חלק בקביעת הנחות היסוד לבדיקה.

של ישיבות  יםפרוטוקוללא עד כה  מולא פורסלמרות פרסום הדו"ח להערות הציבור,  .21

 טבע לאומי, נכסעוסק ישירות במשאב  צוותלהזכירכם, ה ואף לא סיכום דיון אחד. צוותה

 האינטרס את המשרת ולנהל באופן בבעלות הציבור, ושלמדינה חובה להחזיק ,ציבורי

למידע הנוגע לשימוש במשאבי טבע לאומיים ישנה חשיבות מיוחדת, ממנה נובעת . הציבורי

של המדינה לנהוג בהתאם לעקרונות השקיפות ושיתוף הציבור ביחס למידע  חובה מוגברת

 צוותלפרסם את כלל המידע עליו התבסס ה צוותל אלו, אנו דורשים מהבשל כ. שברשותה

שהתקיימו. בהמשך עבודת  צוותישיבות של הבעת עבודתו, יחד עם פרוטוקולים וסיכומי 

 , יש לשאוף לפרסם מידע זה באופן שוטף ולא לאחר המעשה. צוותה

 בתכנון משק האנרגיה בראייה רחבה וארוכת טווחהצורך  –סיכום 

אנרגיה של מדינה הינו, כידוע לכולנו, עניין מורכב וסבוך ביותר המערב מספר רב משק  .22

מאד של שיקולים, וביניהם השיקול הסביבתי, אינטרסים, צרכים, אילוצים, מגבלות 

ונקודות מבט. מדיניות אנרגיה משלבת צורך בתכנון אסטרטגי וארוך טווח יחד עם יכולת 

לפיכך, אנחנו דורשים כבר שנים  וחי זמן קצרים יותר.הסתגלות לשינויים דינמיים גם בטו

ומגורמים נוספים להכין תכנית אב למשק האנרגיה שתבחן  אנרגיהארוכות ממשרד ה

בראייה רחבה וארוכת טווח את מכלול השיקולים ותקבע את מדיניות האנרגיה של 

אשר לעמדתנו צריכה להיות מבוססת  ישראל, ובכללה גם את תמהיל מקורות האנרגיה

בהתחייבויות בשלב הראשון בחלקה הארי על אנרגיות מתחדשות תוך התחשבות 

 .יותר שאפתניים יעדים על מכן ולאחר, הבינלאומיות של מדינת ישראל

אף להבנתנו, בימים אלו עמל משרד האנרגיה על תכנית כוללת למשק האנרגיה בישראל, ו .23

 צוותהגם למסקנות  2.מפת הדרכים למשק החשמללותינו לאחרונה הגשנו את הער

השלכות על תכנון ארוך הטווח של משק האנרגיה הישראלי. לעמדתנו, על  המקצועי

 כוללת לאומית ראייה להתקבל מתוךההחלטות בנוגע לפיתוח משק האנרגיה בישראל 

   .ורחבה
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במנותק מבחינה המשך בחינה עתידית של משק הגז ועתודות הגז אינו צריך להתבצע  .24

ותכנון של משק החשמל, משק הדלק, תמהיל הדלקים העתידי, תכנון ארוך טווח של משק 

האנרגיה בכללותו, ענף התחבורה, יעדים סביבתיים, וכדומה. יש למצוא דרכים לבצע 

בחינה ותכנון של כל אלו בראייה כוללת ואינטגרטיבית, ולא לבחון כל אחד בנפרד )גם אם 

 השקה מסוימת וחלקית לבדיקות האחרות(.בכל בחינה יש 
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