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 ,רב שלום

 – 2030-2018ם טבע ודין למפת הדרכים לפיתוח מקטע הייצור במשק החשמל הערות אדהנדון: 
 2018טיוטה להתייחסות הציבור יוני 

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

 ומשפטיים הננו לפנות אליך בעניין שבנדון כדלקמן:

ופועלת שנים רבות לקידום משק אנרגיה בר קיימא בישראל,  עמותת אדם טבע ודין מייחלת .1

 ובכלל זה ייצור חשמל בנתח משמעותי ממקורות אנרגיה מתחדשים.

דא עקא שאין כל מקור אנרגיה מושלם אשר לו יתרונות בלבד וללא חסרונות כלשהם,  .2

של ובפרט כאשר משק האנרגיה צריך לספק את צורכי המשק תוך כדי איזון בין שיקולים 

בטחון אנרגטי, שיקולים כלכליים ושיקולים סביבתיים רב ממדיים ובהם זיהום אוויר, גזי 

 חממה, שטחים פתוחים, שמירת טבע, בריאות הציבור, ועוד.

זאת ועוד, בניית תחנות כוח מסוגים שונים, אשר פועלות במשך עשרות שנים ומשפיעות  .3

עצמה שנים ארוכות, מצריכה מימון במספר רב של דרכים במדינה קטנה וצפופה, אורכת ב

  רב ומחייבת ראייה רחבה, כוללת וארוכת טווח.

מקודמות במוסדות התכנון מדינת ישראל חזון אמיתי למשק האנרגיה שלה, ל על אף שאין  .4

 2592החלטה ממשלה מספר תחנות כוח רבות מסוגים שונים מכוח החלטות ממשלה )כגון 

"עידוד מאגרים קטנים ובינוניים והכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי המתיר הקמתן 

, תכניות בות"ל, ועוד 41תמ"א  -חדשות(, תכניות סטטוטוריות וביניהן  25,000MWשל 

תכניות כגיבוב של תחנות כוח "על כל חלקה ריקה" ו"תחת כל עץ רענן" כטלאי על טלאי. 

 קובעות עובדות בשטח לשנים רבות בלא המדיניות ארוכת הטווח הנדרשת. אלו

משק אנרגיה של מדינה הינו, כידוע לכולנו, עניין מורכב וסבוך ביותר המערב מספר רב  .5

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

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

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

ומגורמים נוספים להכין תכנית אב למשק האנרגיה שתבחן  אנרגיהארוכות ממשרד ה
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ל בראייה רחבה וארוכת טווח את מכלול השיקולים ותקבע את מדיניות האנרגיה ש

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

בהתחייבויות בשלב הראשון בחלקה הארי על אנרגיות מתחדשות תוך התחשבות 

 שאפתניים יעדים על מכן ולאחר, הבינלאומיות של מדינת ישראל ובפרט הסכם פריז

 .יותר

תכנית אב למשק האנרגיה צריכה להיות תכנית עם חזון ארוך טווח אשר לאור מכלול  .6

. בראיה משולבתהשיקולים והאיזונים תשמש כבסיס וכתשתית למדיניות האנרגיה בארץ 

מדיניות המבוססת על ראיה וחזון אלה צריכה לכלול )בין היתר( את מדיניות ייצור 

י, מדיניות ניהול צד הביקושים, מדיניות משק החשמל, תמהיל הדלקים האופטימאלי הרצו

הדלקים בישראל, מדיניות חיפושי הדלק בישראל, עמידה במחויבויות הבינלאומיות של 

 מדינת ישראל, מדיניות תכנונית של שימושי הקרקע הנגזרים, ועוד. 

-2018 החשמל במשק הייצור מקטע לפיתוח הדרכים אנו מברכים על פרסום מפתאמנם  .7

( אך יש לבהיר כי "מפת הדרכים")להלן:  2018 יוני הציבור להתייחסות טיוטה – 2030

כאמור, אלא אך מסמך טכני המנתח מתכנית אב כוללת  חלקמהווה אינו המסמך 

. שוניםוגידול בתרחישים שונים את הצורך בבניית תחנות כוח חדשות לאור תרחישי ביקוש 

טוב לה למדינת ישראל שנכתב מסמך זה מאשר שלא נכתב, שהרי סוף מעשה במחשבה 

מסמך מכונן שיכול להוות תשתית למדיניות ארוכת טווח עם זאת, זהו אינו תחילה. 

כדי  2030ומבוססת חזון, אלא מסמך יישומי המראה כמה תחנות כוח יש צורך לבנות עד 

עם האמינות הרצויה( תוך כדי עמידה  )יחדלספק את החשמל הדרוש למדינת ישראל 

 זהו מסמך חשוב, אך לא חשוב מדי. . 542בהחלטת הממשלה 

מל משרד האנרגיה על תכנית כוללת למשק האנרגיה בישראל, ומפת בימים אלו עלהבנתנו,  .8

חלק מאותה תכנית אב. אנו מברכים על תהליך שיתוף הציבור של  עשויה להוותהדרכים 

ובוודאי מפת הדרכים אך יש לשאוף להמשיך את העבודה על שני המסמכים הללו ביחד, 

חס ביחד אף לאפשר לציבור להתייו שיש לפתוח לשיתוף ציבור את תכנית האב הכוללת

הזדמנות להתייחס ינתן תהרי כעת לציבור  – )ככל שתהיה( למפת הדרכים ותכנית האב

 . ביניהם המסויםבמנותק לכל אחת מן התכניות הללו וזה למרות הקשר 

 מפת הדרכים:להערות 

 הסכם פריזיעדים לכך שנקבעו בוה היעדר התייחסות להתייעלות אנרגטית .9

לחוק משק החשמל,  1של סעיף  ומלשונמטרת העל של התכנית נשאבה ככל הנראה  .א

מטרתו של חוק שקבע עד לאחרונה כי " ("חוק משק החשמל")להלן  1996-ו"תשנ

זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת 



 

 

 

אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור 

 . "עלויות

החשמל, תוקן חוק  בחברתיש לציין כי לאחרונה במסגרת הרפורמה יחד עם זאת,  .ב

על פי דברי  החוק. היא אחת ממטרותית" משק החשמל כך שגם "התייעלות אנרגט

ההסבר לתיקון לחוק, "התייעלות אנרגטית משמעה צריכת חשמל יעילה, שיכולה 

להביא אף להפחתת צריכת החשמל הכוללת, וזהו פן נוסף בהסדרת ניהול משק 

אם כך, ובכל מקרה יש צורך להתאים את המסקנות  החשמל לטובת הציבור."

והיא  של חוק משק החשמל והמבורכת החדשהשנקבעו בתכנית למטרה 

 התייעלות אנרגטית. 

אנרגיה מוצר על חשיבותה של ההתייעלות האנרגית. לצד היותה של  הרי, אין חולק .ג

ליות מפותחת ומתפתחת, הרי שההשלכות  הסביבתיות והכלכלכל מדינה קריטי 

בשלוש שנים האחרונות אישרה ממשלת הנובעות מייצורה הינן מרחיקות לכת. 

החלטות ממשלה שעסקו בהתייעלות אנרגטית. לאחרונה, ביום  3ישראל 

 לאומית תוכנית "אישור 3269קיבלה הממשלה את החלטה  17.12.2017

 אנרגטית."  להתייעלות

 גזי פליטות "הפחתת 20.09.15מיום  542לא ניתן להתעלם מהחלטת ממשלה  .ד

יעד לאומי להפחתת פליטות גזי במשק" שבאה לעגן  האנרגיה צריכת וייעול חממה

 . 2030חממה לשנת 

פליטות גזי  להפחתת הלאומי היעד השגת , ל צורך542( להחלטה 1על פי סעיף ב) .ה

 שנת עד 17% לפחות של בשיעור החשמל צריכת חממה, המדינה קבעה של "צמצום

. כרגיל עסקים תרחיש לפי השנה באותה הצפויה החשמל לצריכת ביחס 2030

 צריכת היקף את המשקף תרחיש הוא" כרגיל עסקים תרחיש" – זו החלטה לעניין

קרי, מדינת ישראל  ".2015 לשנת נכון המגמות פי על, 2030 בשנת הצפויה החשמל

 בצריכת החשמל שלה.  17%התחייבה להביא להפחתה של לפחות 

בענייני  ישראל מדינת של בהתחייבויות עמידה להבטיח שבמקום תמוהאם כך,  .ו

 שאינם תרחישיםלבחון ואף לבחור ברשות החשמל התייעלות אנרגטית, בוחרת 

שנבחר  המרכזי התרחיש כאשר, האנרגטית ההתייעלות ביעדי עמידה כלל כוללים

 התייחסות כל ללא בייצור 2.7% של שנתי גידול של הוא, במסגרת מפת הדרכים

 .אנרגטיתה התייעלותיעדי הל

מעבר להבטחת עמידה ביעדי ההפחתה של מדינת ישראל, אין להמעיט בחשיבות  .ז

של התייעלות אנרגיות במסגרת בנייה, עיצוב ותכנון של משק אנרגיה בר קיימא. 



 

 

 

הרי התייעלות אנרגטית היא שמתירה לתכנון מושכל של משק החשמל תוך 

רה על בריאות הציבור, לכן אין לקבל אמירות בעייתיות כגון ימהפחתת עלויות וש

 לראות ניתן מהתרשים"למפת הדרכים הקובע כי  20בעמ'  37בסעיף  ותהמצויאלו 

 ביעד עמידה ללא גם, הפליטות ביעד לעמוד צפוי המשק המרכזי בתרחיש כי

 המינימלית ההעמסה מדיניות והמשך 1-4 יחידות סגירת בהינתן זאת. ההתייעלות

אמירות כגון דא ממעיטים בחשיבות של ההתייעלות האנרגטית וכך  ."הפחם של

 .הבעצם מבטלים אות

. יש אגף המופקד על התייעלות אנרגטיתהעיקרי אינה הגוף אמנם רשות החשמל  .ח

המיועד לכך במשרד התשתיות. עם זאת, לרשות כגוף המופקד על יישום חוק משק 

ד התשתיות יש כלים לתמוך בהשגת היעד הממשלתי, ולא החשמל, וכחלק ממשר

כך לדוגמה, הרשות יכולה להסדיר ולהקצות רק לחזות האם נעמוד בו אם לאו. 

)במגוון וואט -נגהה משאבים למנגנונים שונים להתייעלות אנרגטית כדוגמת מנגנון

 , שבה מוענק ערך כלכלי"שיוצר מעין "תחנת כוח וירטואלית (צורות אפשריות

תפקיד הממשלה )ורשות החשמל כזרוע שלה( אינו רק לחזות  לחשמל שאינו מיוצר.

אם יש פערים בביצוע התכנית להתייעלות תרחישים לעתיד, אלא לעצב אותו. 

, יש צורך להוסיף אמצעים ולא להסתפק 12ג בעמ' 12אנרגטית, כפי שמוזכר בסעיף 

 בעדכון התחזית.

 ה המתחדשת הקבועים בתכניתיש לשאוף להגדיל את אחוזי האנרגי .10

תכנית לעמידה ביעד הממשלתי של אנרגיה מתחדשת.  למפת הדרכים מציע 5פרק  .א

מדובר בפרק חשוב ומבורך ויש להבטיח צעדים קונקרטיים אשר  יגדילו בצורה 

את אחוזי האנרגיה המופקת מאנרגיה מתחדשת במדינת ישראל. לא  משמעותית

ימות כמעט כל  –היא מדינה ברוכה בשמש שמדינת ישראל בניתן להתעלם מכך כי 

גם היום תרומתן של אנרגיות מתחדשות למשק האנרגיה הישראלי –השנה 

ת על יותר וזה כאשר מדינות כגון גרמניה ואנגליה עומד. %3 –פחות מ עומדת על 

 ייצור ממקורות מתחדשים. 30%-מ

כי יעדי הממשלה להסכם פריז הם כי למדינת ישראל יהיו  בעובדה בהתחשב .ב

)כפי שהחלטת הממשלה  2030אנרגיות מתחדשות עד לשנת  %17 לפחות

נדמה שהרשות שואפת להפחית ככל שניתן את השימוש באנרגיות מנוסחת( 

 מתחדשות.

דוגמא לכך ניתן לראות כאשר מפת הדרכים כן מתייחס להתייעלות אנרגטית  .ג

סעיפים  13)ובדומה בעמ'  36בעמ'  19)אמנם עם ספקות(.  ראו בעניין זה את סעיף 



 

 

 

 ההתייעלות ביעד עמידה תתאפשר, זאת לעומת, שם נאמר כי: " אם( 13-14

 הנדרש הייצור, בלבד TWh 85 על יעמד החשמל של השנתי והיצור, האנרגטית

הרי מכך ניתן להבין  בלבד." TWh 14.6 על יעמוד זו בשנה מתחדשים ממקורות

כי ככל שמדינת ישראל תעמוד ביעדי ההתייעלות, ניתן יהיה להפחית בכמות 

מדובר בגישה מוטעית, ככל  . וזה כפועל יוצא מהאחוזים שנקבעו המתחדשות

צם את כמות האנרגיה שנעמוד ביעד ההתייעלות האנרגטית יש לשאוף לצמ

את אחוזי המתחדשות במשק  ילהקונבנציונלית שתיוצר תוך שאיפה להגד

אנרגטית הינו לאפשר מדיניות שקולה ההתייעלות ה הגיונה שלהרי הישראלי. 

בר  וארוכת טווח אשר תוכל להטיב עם בריאות הציבור ולהבטיח תמהיל דלקים

קיימא למשק החשמל בישראל. עם ובמקום זאת, בוחרת הרשות לצמצם ככל 

 .הניתן את מדיניות הממשלה בעניין זה

בכל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות אופק הזמן של  :התכנית של הזמן אופק .ד

 צפויות הקרוב שבעשור ההבנה מתוך וזה. 2030 לשנת עד רק אוההתכנית 

למרות זאת, . הבא לעשור התכנית על מהותי באופן ישפיעו אשר מגמות להתפתח

ק זמן ארוך יותר על מנת פבאו יש התמקדותבניתוח צרכי הגז של משק החשמל 

ת לאפשר דיון מושכל בהחלטות הנדונות כיום על יצור הגז מהמאגרים במסגר

ההסתכלות קצרת הטווח (. 5-6סעיפים  10הועדה לעדכון המלצות ועדת צמח )עמ' 

רגיות מתחדשות, ובמיוחד יחד עם ההסתכלות הפסימית בכל מה בנוגע לאנ

הרי התכנית באה לבחון תרחישים,  שקשור להתייעלות אנרגיות היא בעייתית.

ולדעתנו היה על הרשות לבחון מספר תרחישים הן בכל מה שקשור לאנרגיות 

 ישראל תפתח משק בר קיימא.  מתחדשות ולהבטיח כי בטווח הארוך

 דר בחינה של התרחישים האפשריים בנוגע לאנרגיות מתחדשותאותו חשש והיע

 ולאגירה בהפחתת הצורך בהקמתמתבטא גם בתפקיד הזוטר שניתן למתחדשות 

על פי סעיף . למפת הדרכים( 6)פרק  האמינות רמת ולשיפור תחנות קונבנציונליות

של נמצא כי תרומתה של אנרגיות מתחדשות יכולה להביא לחיסכון  39-40בעמ'  4

)עמ'  7יחד עם זאת, בטבלה  וזה מבלי לשלב אגירה בשקלול.  1200-2500MWבין 

לייחס למתחדשות ואגירה יחד כ  ובוחרת הזהיר למדי( הרשות פועלת על הצד 40

– 1200 MW   כתרומתן לחיסכון בהספק הקונבנציונלי. אמנם הרשות מתירה

 המתחדשת שילוב האנרגיה היקף שיגדל ככל את אותה תרומה ולבחון מקום לשוב

 במשק, אך נדמה שהיא בהינף יד מוותרת גם על כך.

בשל היתרונות הסביבתיים הבאים : במשאב הקרקע הישראלי מושכלשימוש  .ה

בשימוש באנרגיות מתחדשת, אדם טבע ודין תומכת בקידום פרויקטים של אנרגיה 

ל מתחדשת מגדלים שונים. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מטביעת הרג



 

 

 

הסביבתית הכרוכה בהקמת פרויקטים רחבי היקף באזורים בעלי ערך אקולוגי 

ולכן לעמדת הארגון יש לעודד בראש ובראשונה הקמת פאנלים סולאריים על גגות 

כצעד ראשון עד כדי ניצול מקסימום שטח הגגות האפשרי. אף יש לבחון הטלת 

בפרט בבנייה חובת הקמת פאנלים סולאריים על גגות פרטיים ומשותפים ו

 . חדשה

למפת הדרכים וההמלצה להקים  34/35בעמ'  7סדר העדיפויות בסעיף  לא ברור

יש צורך להפוך את הפירמידה לעמדתנו, "מתקנים קרקעיים בשטחים פתוחים." 

בגגות ומתקנים שאינם ברירת מחדל כשמציעה רשות החשמל. להתמקד 

קרקעיים, תוך בחינת שימוש בשטחים שאני קרקעיים נוספים )מעבר לגגות גדולים 

 דבר המשמש הן להצללה והן לייצור חשמל.    –חניונים ומאגרי מים( כגון 

יש לציין כי : מתקנים לשריפת פסולת ביעדי האנרגיות המתחדשותאין להחשיב  .ו

ס לשריפת פסולת כ"אנרגיה מתחדשת" במפת הדרכים בוחרת הרשות להתייח

לצורך עמידת ביעדים במסגרת הסכם פריז. אדם טבע ודין חולקת על גישת הרשות 

, גיסא מחד. סביבתיים וחסרונות יתרונות ישנם פסולת בעניין זה. לשריפת

 מפסולת אנרגיה והפקת, ההטמנה של צמצום משמעותי מאפשרת זו טכנולוגיה

 זיהום פוטנציאל ובעלייקרים  במתקנים מדובר, גיסא מאידך. מיחזור-בת שאינה

משק  על שלילי באופן להשפיע מסוימות בנסיבות עלולים אשר, מבוטל לא

של האיחוד האירופי, ההגדרה של מהי  EC/2009/28 על פי דירקטיבה   1.המיחזור

 energy from renewable sources’ means energy‘ אנרגיה מתחדשות:

from renewable non-fossil sources, namely wind, solar, 

aerothermal, geothermal, hydrothermal and ocean energy, 

hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas and 

biogases; . מכאן, שאנרגיה משריפת פסולת, למעט ביומסה, אינה אנרגיה

להקמת מתנים לשריפת באופן גורף ם טבע ודין מתנגדת אמנם, אין אד  מתחדשת

הכרחי. יתרה  תנאי מהווה שקיומם יסוד עקרונות למספר בכפוף אך זאתפסולת, 

מכך, ככל ששריפת פסולת תשולב במשק החשמל הישראלי, אין לראות בכך 

כהגדרתן באיחוד האירופי אנרגיות מתחדשות  17%כתחליף לשילוב של לפחות 

 הדלקים הישראלי.בתמהיל 

 שדרוג רשת החשמל: .11

                                                           
 . ומסומן נספח א' ראו בעניין זה נייר עמדה מטעם אדם טבע ודין "שריפת פסולת והשפעותיה" מצורף למסמך זה 1



 

 

 

לצאת לפועל  שאמור ללא התייחסות לשדרוג הרשתפת הדרכים נכתבה נדמה שמ .א

קובע כי "מימוש מרכיב זה בתכנית  13בעמ'  17סעיף כדוגמא לכך, . כבר בימים אלו

מחייב תכנון מתאים של פיתוח הרשת ויצירת מלאי מספק של תכניות 

 כאילו יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל. סטטוטוריות מאושרות." 

 במשק רפורמה" 03.06.2018 מיום הממשלה של 3859 מספר החלטההרי על פי  .ב

" אשר עוגנה גם ממשלה החלטת ותיקון החשמל בחברת מבני ושינוי החשמל

( הרי רשות "הרפורמה במשק החשמל"לחוק משק החשמל )להלן: בתיקון 

 19סעיף תפקיד אינהרנטי בתכנית לפיתוח הרשת.  משחקת כבר היוםהחשמל 

בהתייעצות עם רשות החשמל טיל על שר האנרגיה, להחלטת הממשלה מ

 120, לסיים את בחינת תוכנית הפיתוח לרשת ההולכה בתוך ובהסכמת שר האוצר

 .יום מיום קבלת החלטת ממשלה זו

של המשק יש צורך לתכנן את הרשת כבר היום בהתאם להתפתחויות הצפויות  .ג

דרכים התמוה כי מפת  ובפרט כהיערכות להתחייבויות המדינה לשינוי אקלים.

אינה באה יד ביד עם התכנית לפיתוח רשת החשמל ולכל הפחות אינה מושתתת 

יסוד.  יש לפעול כבר כעת להבטיח כי הרשת תוכל לקלוט את  על אותם הנחות

( והן בטווח 2030)עד שנת רבית של אנרגיות מתחדשות, הן בטווח הקצר הכמות המ

 הארוך.

 2030ההספק הקונבנציונאלי הנדרש למשק החשמל עד  .12

יות גרמצד אחד הרשות מדגישה את החשיבות של הקמת תחנות כוח המונעות מאנ .א

מתחדשות והתפקיד שלהן ושל האגירה לצמצם את הספק הקונבנציונאלי הנדרש. 

התרומה של המתחדשות יחד עם זאת, היא גם בוחרת את הצד הקונסרבטיבי של 

גישה זו . את נושא האגירה אין היא מחשיבהכאמור, לחיסכון של אותו הספק ו

 הביוגז, הרוח כסותמ למימוש באשר הוודאות חוסר "לאורמשתקפת באמירה כגון 

 מתקני של הצפויה התרומה כי נכון להניח זה בשלב כי סבורים אנו, והביומסה

 ככל הבאות בשנים .בלבד MW 1,200 היא בהספק לחיסכון המתחדשת האנרגיה

 לדחות חלק יהיה ניתן, והביומסה הביוגז, הרוח מכסת של מלא מימוש שיתאפשר

וזה במקום לעודד ואף  "(40בעמ'  5)סעיף  הקונבנציונליים במתקנים מההשקעות

  לחייב את אותו גידול בשימוש באנרגיות מתחדשות והתייעלות אנרגטית.

המדיניות שבאה לצמצם ואף להפסיק את השימוש בפחם היא מדיניות מבורכת.  .ב

ה אמירה כי יתר הביקוש שאינו מפחם יסופק גייחד עם זאת, מפת הדרכים מצ

יגדל השימוש  יפחת,קרי, ככל שהפחם  (.17בעמ'  31)ראו סעיף באמצעות ייצור בגז 

למרות יתרונותיו של הגז הטבעי, כידוע, הגז הינו משאב מתכלה ודלק  בגז טבעי.



 

 

 

פוסילי הפולט מזהמים לאוויר ואין לראות בו כפתרון ראוי ויחיד למשק הישראלי 

להתייעלות אנרגטית  לטווח הארוך, אלא יש לפעול ולפתח טכנולוגיות ומדיניות

ואנרגיות מתחדשות. כל זאת, בין היתר, למען הדורות הבאים אשר יאלצו להישאר 

ללא המשאב )שכן הוא מתכלה( ולהתמודד עם בעיית זיהום האוויר וההתחממות 

, תוך פיתוח כאמור יש לשאוף להגדיל את אחוזי המתחדשותהגלובלית. 

אנרגיות אשר יועילו במעבר לשימוש מסיבי של חדשניות טכנולוגיות של אגירה 

 2כלי רכב חשמליים.כדוגמת שילוב של מנגנוני אגירה יחד עם טעינת מתחדשות 

תוספת ייצור חשמל קונבנציונאלי בהספק של מצביע על הצורך בבניית  המסמך .ג

6,700 MW  במסלולים מקודמות בימים אלה לעיל  4. כפי שצוין בסעיף 2030עד

סטטוטוריים שונים תכניות להקמת יחידות ייצור קונבנציונאליות רבות בהספק 

מאות אחוזים )גם אם מתחשבים ברזרבה תכנונית(. בנ"ל העולה על ההספק ה

באופן זה לא ברור כלל בסופו של דבר כמה תחנות כוח נוספות סבורה המדינה 

ת שנמצאות במסלולים אם התחנו ומתי. ןשצריך להקים, איפה יש להקים אות

, הרי שרובן הגדול מיותרות בהתאם למפת 2030התכנוניים השונים מיועדות לשנת 

 -לחילופין, אם האופק התכנוני שלהן חורג לעתיד רחוק יותר מעבר לדרכים זו. 

 ?, מדוע מפת דרכים זו לא בוחנת אופק זמן מתאים2030

 המשך ייצוא הגז הישראלי –תמהיל הדלקים  .13

מספר אמירות מדאיגות בעניין הייצוא ממאגר פזורות לאורך מפת הדרכים  .א

 עודף צפוי, לוויתן כניסת עם"נקבע כי  50-51בעמ'  )ג(49סעיף לוויתן. כדוגמא ב

  ".ליצוא לשמש עשוי זה עודף. החשמל משק לצרכי ביחס קיבולת

שנקבע לעמדתנו אין לכלול או לקבל אמירות אשר יביאו לגידול של כמות הגז  .ב

מסקנות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי לייצוא ב

עצמן היו פשרה כואבת . גם מסקנות ועדת צמח "ועדת צמח"(בישראל )להלן: 

אשר ביכרה את עמדת חברות הגז על חשבון טובת הציבור והדורות הבאים. 

גה באופן חד כיווני אף ממסקנותיה הבעייתיות של ועדת ינסמאמירות אלו עולה 

מערערת כליל את האופק האנרגטי של מדינת ישראל לשנים הבאות הצמח, 

ומאפשרת את הגברת הייצוא על חשבון השוק המקומי, ללא קבלת בטחונות ביחס 

העצמאות האנרגטית של מדינת ישראל ושמירת מאגרי גז לטווח  לעתיד לבוא.

ההחלטות  שר מעבר למשק אנרגיה בר קיימא צריכים להנחות אתשיספיק לאפ

לעמדתנו, הבטחת אספקת גז סדירה ואמינה לתקופה של המנהליות בעניין זה. 

                                                           
2  storage.html-energy-billions-vehicles-electric-05-https://phys.org/news/2018 

https://phys.org/news/2018-05-electric-vehicles-billions-energy-storage.html
https://phys.org/news/2018-05-electric-vehicles-billions-energy-storage.html


 

 

 

את כל ענפי המשק( תבטיח את פיתוח  תשנים למשק הישראלי )הכולל 50לפחות 

 .המשק הישראלי ומעבר משימוש בנפט ופחם לגז והמשך קידום משק אנרגיה ירוק

לעיל, תכנון משק הדלקים בישראל לרבות משק  6כפי שצוין בסעיף בכל מקרה,  .ג

הגז צריך להיות חלק מתכנית אב כוללת למשק האנרגיה, ואינו יכול להיעשות 

 כאמירות אגב במפת דרכים זו.

. והמלצות מסקנות של ברור פרק ללא למדי מאכזב באופן מסתיימת הדרכים מפת :סיכום .14

 את מבטאת הדרכים מפת" כי אילת אסף' דר כותב 4' בעמ 4 בסעיף המנהלים בתקציר

 לאחר החשמל רשות במליאת לדיון תובא והיא הרשות צוות של המקצועיות התובנות

 לו אין אך מקצועיות תובנות רק יש הרשות לצוות האם". הציבור התייחסות קבלת

? הרשות במליאת הדיון לקראת ברורות המלצות הרשות לצוות תהיינה האם? מסקנות

 מעוניין הציבור, מכך חשוב פחות לא אולם, חשוב הוא במסמך שנעשה המקצועי הניתוח

 ולאן צועד משק החשמל הישראלי.  הרשות מדיניות מהי לדעת

 בברכה,

 

 ד"עו, גולדנברג היא-לי    ד"ר אריה ונגר
 כלכלה ומשאבי טבע  תחום אשר          אוויר ואנרגיה ראש תחום           

          
 


