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דו"ח הביניים של הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת הנידון: 

 מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל
 

 :מאת

 פרדס חנה 7שדרות קק"ל    baruchaltman@yahoo.com  6167882-052 ברוך אלטמן   

 

 שלום,

 להלן הערותי.

 נדרש לייצר ולכלול מילון מונחים משותף ואחיד לכל הגורמים.  .1

a.  רק כדוגמא, בחלק מהחומרים כתוב "הפסקת פעולת תחנות פחמיות", בחלק אחר

בקיסריה, בחלק אחר  1-4"סגירת" ובחלק אחר "הקפאת", בחלק מדובר רק על יחידות 

 מדובר על סגירת כל התחנות הפחמיות.

b. ם תמיד כיצוא, וכן שאר או ירדן מחושבי\בדומה גם הגדרת "יצוא", למשל האם רש"פ ו

 מונחים שעומדת מאחוריהם משמעות

c. מילון אחיד ומוגדר היטב מאפשר לכולם לדבר על אותו דבר ולהתייחס לאותו בסיס 

שנים, נדרשת התייחסות השוואתית  5החלטת ממשלה של לפני כיוון שמדובר בבקרה על  .1

 .לאותה החלטה ולהנחות העיקריות שעל פיהן התקבלה

a. !התייחסות כזו כלל לא קיימת 

b.   התייחסות זו חיונית כי: )א( זו משמעות "בקרה" )ב( אפשר לעמוד על שינויים ומגמות

רגישויות נדרשים בהחלטות )ב( אשר להסיק על אמינות נתונים ומכך על מרווחי בטחון ו

 הנוכחיות והבאות

c.  ,בעיקר, אבל לא רק, לתחזיות הדרישה, יכולת הייצור והאספקה, כמויות החיבורים

צי החדשים המצורפים \הנחות\בפילוח פרמטרי כפי שמופיע בנתונים –תאריכים וכ"ד 

 להמלצת הנוכחיות.

d. ל שינוי משמעותי גם מצד סמכות הועדה מופיע כי התמקדה "בהחלטות שלגביהן ח

בנסיבות". ואם הועדה חשה שלמשל נושאי צפי הביקוש או היקף הייצור או דומים הינם 

כאלה, שהלוא בכך עסקה, חייבים להראות את אותו "שינוי הנסיבות". האם חיזוי 
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הצריכה אז היה שונה מהותית מעכשיו? בכמה? באלו פרמטרים? מה ניתן ללמוד מכך 

 גישויות שנדרש לכן להוסיף? וכן הלאה.על הצפי הנוכחי? מה הר

e.  ?חד משמעית השתנו.כנ"ל גם, למשל, לגבי תחזיות היצוא. האם לא השתנו מהותית 

 נדמה שסמכויות הבחינה, או הביצוע בפועל, נופלות מהכתוב בחוק. .2

a. ". שעניינו בחינה של הוראות ההחלטה 442,ט' בהחלטת ממשלה 1לאור הוראת סעיף

 "אישורה ממועד לאחר חמש שנים

b.  כלומר, בחינת הוראות ההחלטה כוללות את כל ההוראות, ולכן את כל ההנחות העומדות

 מאחוריהן.

c. " :התמקד הצוות בבחינת ההמלצות לעומת זאת, הבחינה שבוצעה מצומצמת בהרבה

משמעותי בנסיבות. לפיכך התמקד  אשר מחייבות בחינה תקופתית או שלגביהן חל שינוי

נדונו כמות הגז  ת ההיצע והביקוש של הגז הטבעי, וכנגזר מכךהצוות המקצועי בבחינ

 הטבעי אשר תובטח למשק המקומי, דרישת חובת החיבור למשק המקומי, ושיעור חובת

 "האספקה המינימאלית למשק המקומי בו מחויב כל שדה לפי גודלו

d. כלומר, לא רק שלא נבחנו אספקטים מהותיים שהשפיעו על הוראות ההחלטה המקורית ,

 אלא גם לא ניתן לכך כל הסבר.

e.  ?שינוי כלומר, מדוע למשל לא נבחן שינוי מצב היצוא? שינוי המצב המדיני? הבטחוני

אפילו לשיטת ועדת הבחינה מדובר בנושאים שברור כי עברו "שינוי צפי היצוא? 

 משמעותי בנסיבות", והלוא בכך התבקשו "להתמקד"?

f. לא על פי הוראות החוק. ביצוע בחינה חלקית לכן, משימת הועדה בוצעה חלקית בלבד ו

 שכזו יביא למסקנות אמת רק בצורה אקראית.

נדרש לספק גז למדינת ישראל  שנההועדה לא התיחסה להחלטה מהותית והיא לאיזה  .3

 מהמאגרים.

a.  2042שנה, עד  29ההחלטה המקורית דיברה על . 

b.  ההחלטה שדורשים את לא ברור איך לגבי ביקוש והיצע היו שינויים מהותיים מאז

בחינתה מחדש ואילו על אורך הזמן בו תובטח אספקת גז למדינת ישראל לכל השינויים 

 הללו אין שום השפעה ואין שום בחינה!

c.  .ושוב, גם הפעם, אין שום התיחסות למה קורה אחרי שנת היעד, ולא משנה מה היא

 ?האם משק החשמל שיהיה תלוי בגז ישאר באוויר באותה נקודת זמן

 הועדה לא התיחסה לנושא מהותי שהשתנה מהותית מאז והוא נושא איכות הסביבה. .4

a. אסדת תמר מול אשקלון החלה לפעול אחרי החלטת הממשלה 
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b.  לכן ניתן לבדוק עובדתית את כל הנושאים הקשורים בכך ובהם אולי במיוחד נושא איכות

 הסביבה.

c.  הנמדד בפועל?מה היה הצפי לזיהום אוויר, מים ואחר? מה הזיהום 

d. ?מה היה מערך האכיפה הצפוי? האם אכן קורה בשטח ובאיזו מידה וקורלציה 

e.  מהי ההשפעה הכלכלית והבריאותית של השינויים שללא ספק היו בין הצפי לפני החלטת

 הממשלה למצב בפועל?

f. ?מדוע הועדה לא בדקה נושא זה 

 עים ומחפשי גז.לעידוד משקי ויצירתיים הועדה לא מציעה שום מנגנונים חדשים .5

a. .בכך הועדה חוטאת מהותית לסמכויותיה 

b.  השנים שעברו ולאור השינויים האחרים לא קיימים מנגנוני עידוד  5קשה להאמין שב

אחרים מלבד שימוש באותם מנגנונים שכבר אומצו והעיקרי )היחיד?( שבהם הוא 

 הגדלת היצוא והעלמת הצורך לחיבור למאגרים קטנים.

c.  בחינת מנגנונים אפשריים אחריםנדרש להראות 

d.  או  ההתחברות בעלותהמדינה למשל, תימרוץ כספי לחיבורים חדשים ע"י השתתפות

חיבור -חלק מחברות הולכת בבורסה של הנפקהאו  או קונצרניהנפקת אג"ח ממשלתי 

 ,להשתתפות במימון כזה( יוקמושז ואחרות נתג" – )של חברות הובלת וחיבור הגז הגז 

 אחרכספי מימוני או או כל מנגנון 

e.  למשל בחינת הפרדת המוליכים מהמפיקים ובכך להשיג גם הגדלת התחרות והקטנת

 התלות במפיקים וכ"ד.

 אינן מוגבלות בזמן או בכמות ואינן מדורגות בזמן. ההמלצות .6

a.  לכאורה אין סיבה לאפשר לכל המאגרים הקטנים הפוטנציאליים לא להתחבר, או להגדיל

 יצוא לכל המאגרים וכ"ד, לא כל שכן מכאן והלאה ללא הגבלת זמן או נפח.

b. נדרש להוסיף שלביות, הדרגתיות והגבלת זמן וכמות 

c. אם למשל יוחלט רץ מחפשים ומפיקים להיות ראשוניםם לתמהוספות שכאלה עשויות ג ,

 הראשונים יזכו להטבות שילכו ויקטנו גם בזמן וגם בנפח.  X רק הש

 לפי הבחינה וההמלצות נדמה שהבעיה העיקרית היא היעדר חיפוש נוסף ופיתוח. .7

a. !והלוא לא כך המצב 

b. ד של בעיות קיימות נוספות שאולי משפיעות ישירות או בעקיפין היא פיתוח עצל מאו

 התשתית היבשתית וחיבור צרכנים אליה, תמחור הגז ועוד.

c.  נק. גילוי זה, ואולי גורמים שאינם בשליטת המדינה, דוגמת גילוי המאגר המצרי העוכן

או צפויים, משנים את תמונת כדאיות היצוא  )קפריסין?( גם גילויים נוספים קיימים
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לחברות ולכן משפיעים מהותית על פיתוח מאגרים. אין כל התיחסות לגילויים וגורמים 

 אלו!

d.  אי התיחסות לגורמים אלו משמעותו: )א( הנצחת הבעיות ולכן אי פתירתן ופגיעה

מתמשכת כלכלית ואחרת  )ב( אמינות נמוכה של חלק מהמסקנות שכן לא מין הנמנע 

 מונה השלמה.שה"נסיבות" שהביאו אליהן הן נסיבות חלקיות בלבד ולא נשקלה הת

 

 אשמח לעמוד לרשותכם.

 

 ,בכבוד

 ברוך אלטמן

 פרדס חנה 7שד קק"ל 

 baruchaltman@yahoo.com 
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