
 משוב לוועדה לבחינת מדיניות הממשלה לפיתוח שדות הגז הטבעי.

 הקדמה
 נפתח במחמאה - ועדת צמח וממשלת ישראל בהחלטות אמיצות עמדו ב 2013 על שמירת זכויותיה של

 מדינת ישראל במשאב הגז הטבעי, זיהו נכונה כי נוצר מונופול במשק הגז, פעלו להקטין את המונופול
 וכתוצאה מכך נאלצה חברת דלק למכור את פיתוח שדות תנין וכריש לאנרג'יאן. צעד זה איפשר הכנסת

  שחקן נוסף וצמצום המונופול.
 המנדט המרכזי שהוועדה קבעה:הינו  ״בחינת המדיניות הרצויה לעידוד ותמרוץ אקספלורציה בתחום
 הגז הטבעי ולפיתוח משק הגז הטבעי בישראל, תוך איזון בין היעדים הבאים: הבטחת בטחון אנרגטי

 למשק, עידוד התחרות במשק המקומי והשאת התועלת הכלכלית והמדינית של ישראל״
 קראנו בעיון את הדוח הראשוני ולצערנו הוא אינו ממשיך את הכיוון שהתוותה ועדת צמח. הוא אינו עונה

 על המנדט המרכזי שהועדה בעצמה קבעה,  אינו מתייחס לבעיות המרכזיות של משק הגז הטבעי
  בישראל שהינן:

 מונופול - קבוצה של משקיעים + נובל אנרגי שולטת בתמר ולוויתן שיספקו כ 85% (22 מתוך 126.
  bcm) בשנת 2022.

 תחרות - היצע גדול של שדות גז במזרח הים התיכון (מצריים, ישראל, קפריסין) כמעט ללא2.
  קונים פוטנציאליים.

 שמירה על איכות הסביבה - כיצד מפתחים את שדות הגז תוך התחשבות יותר טובה במניעת3.
 זיהום האוויר והים של ישראל ושמירה על בריאות הציבור.

  בטחון - שמירה על בטחון הציבור בהתחשב באיומים הצפויים.4.

 אלטרנטיבות לגז - אלטרנטיבות ליצירת אנרגיה כגון אנרגיות מתחדשות (PV במיוחד ) אשר5.
 הפוטנציאל ליצירת אנרגיה נקייה בישראל הינו רב ביותר.

  הורדת הזיהום של אחד המזהמים הגדולים - מכוניות, ע"י מעבר לשימוש במכוניות חשמליות.6.
 קצב השינויים בתחום האנרגיה בחמש השנים האחרונות הינו עצום,  ומצד שני התחילו להגיע תוצאות
 מהשטח לגבי הנזקים הפוטנציאלים בתחום זיהום האוויר (זיהום מדוד מתמר), זיהום משפך קונדנסט
 (טביעת המכלית בים סין). בדו"ח הוועדה אין התייחסות לכל אלה, ולזיהומים פוטנציאלים אחרים. לא

 יעלה על הדעת שההשפעות הסביבתיות לא ידונו כלל על ידי הוועדה, ולא תהיה להם  כלל השפעה על
  מדיניות האנרגיה.

 דו"ח הביניים איו  מתייחס למה שנלמד בחמש שנים האחרונות בתחום יצירת אנרגיה ובמיוחד בנושאי
 אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.  דו"ח הביניים מתאר מצב קיים, הוא מנסה לנבא צריכה ללא הצעה

  של צעדים קונקרטיים הנדרשים כדי להגיע ליעדי הצריכה.
 לדעתנו יש לשפר דו״ח זה כך שיפתור את הבעיות, יתמודד עם האתגרים שצוינו לעיל, ויאפשר לקדם

 את מדינת ישראל בתחומי האנרגיה. להלן ניתוח של כל הנקודות שצוינו לעיל.

  מונופול במשק הגז הטבעי:
        ראשית נגדיר רמות של תחרות בשוק באופן כללי.

                               מספר חברות בשוק.
             1      מונופול מוחלט



              2-3מונופול חלקי
 4-5התחלת שוק תחרותי

 <6 שוק חופשי.
 

 דוגמאות - שוק התקשורת הסלולרי היה שוק מונופוליסטי במשך שנים כאשר היו בו 3 חברות פלאפון,
 אורנג וסלקום, ולא הייתה בו תחרות אמיתית, המחירים היו גבוהים, השירות גרוע וכד'. ורק כאשר

 הוסיפו עוד שתי חברות לשוק החלה תחרות אמיתית.
 דוגמה נוספת תשתית ומפעיל אינטרנט, או ערוצי טלוויזיה  שרק לאחרונה מתחילים לצאת ממצב של

 שוק מונופוליסטי ואכן המחירים מתחילים לרדת.
 

 ועדת צמח זיהתה נכון את הבעיה בשוק הגז, ואכן הכריחה את חברת דלק למכור לאנרג'יאן את שדות
 כריש ותנין. ואכן החוזים הראשונים של אנרג'יאן  נעשו במחירים הנמוכים ב 20-25% מהמחירים

 המוצעים ממאגר תמר. אנו נמצאים בנקודת הזמן המתאימה לבצוע של המהלך הבא לצורך יציאה משוק
  מונופוליסטי.

 
 מצב התחרות בשוק בשנת 2022 לפי התכנון הנוכחי יהיה:

 כ BCM 22 85% דלק ושותפות הגז + נובל :
 כ BCM  4  15% כריש -  אנרג'יאן

 
 המצב שבו כ 85% מהשוק מסופק על ידי יצרן אחד ויש בשוק רק שני שחקנים הוא מצב גרוע

 משמעותית לעומת השוק הסלולרי, שוק האינטרנט או שוק הטלוויזיה לפני הכנסת המתחרים הנוספים.
 למעשה, לפי המפורסם בעיתונות, אנרגיאן חתמה חוזים להספקה של מעל BCM 4 לשנה שזו התפוקה

  המקסימלית שלה בשלב הראשון. ולכן בעצם חזרנו למצב של ספק יחיד לגבי כל לקוח גז עתידי.
 כאמור, ועדת צמח החלה לטפל במונופול של נובל אבל המלאכה לא תמה וחובה על ועדת אבירי לטפל

 בנושא זה.
 להלן רעיון אחד מתוך כמה  לפתרון הבעיה ואין לנו ספק שהוועדה יכולה לבוא עם פתרונות טובים

 מאלה:
 הבעיה בשוק הגז הטבעי מאוד דומה לשוק האינטרנט והטלוויזיה - גם שם יש צורך בתשתית מאוד יקרה

 שלוקח שנים לבנות ורק חברות גדולות כמו בזק והוט הצליחו להקימה. ובכך, משעה שמכרו את
  התשתית והתוכן כחבילה אחת, יצרו מונופול, המחירים הרקיעו שחקים והשירות היה גרוע.

 בצורה דומה, גם בגז יש את השדה עצמו, הזיקוק, הצנרת ובעזרת מכירת המוצר הסופי כחבילה יוצרים
  מונופול ותלות.

 הצעת הפתרון הינה למעשה העתקה של המודל שהביא לשבירת המונופולים בסלולרי ותביא בעתיד
 הלא רחוק לשבירת המונופולים באינטרנט ובערוצי טלוויזיה.  גם כאן ניתן להפריד בין התשלום על

 השאיבה בשדה הגז לבין הזיקוק לבין ההולכה או ההנזלה. כך לדוגמה, הקמה של אסדה צפה בסביבת
 השדות שנמצאו ע"י חברה שלישית שתשמש כרכזת (HUB) של כלל השדות (לוויתן, תמר, כריש ותנין
 ושדות נוספים שימצאו באזור. חברה שלישית זו תוכל לקנות גז מהשדות בסביבה במחיר שיפוקח ע"י

 ממשלת ישראל (בדומה תשתית של בזק והוט הנמכרים ללקוחות במחיר מפוקח). חיבור האסדה



 לישראל לקפריסין למתקני ההנזלה במצרים ומכירה לאוניות הנזלה יהוו את השוק לאסדה. ובכך יכנס
 מתחרה חדש לשוק שיאפשר הגדלת התחרות לתועלת אזרחי המדינה.

 חלוקת שוק הגז לחלקים תקל גם על שחקנים נוספים, קטנים יותר, להכנס לשוק. שדה עתידי יוכל
  להסתפק בהשקעה בקידוח בלבד וחיבור לתשתית קיימת.

  אחת הבעיות שהוועדה הצביעה עליה הינה החוסר בחיפושים נוספים בתחום המים הכלכליים.
 הוצג בפני הועדה החשש כי העלות הגבוהה של הקמת תשתיות זיקוק והולכה היא זו שמונעת כניסת

 משקיעים נוספים לקידוחי שדות גז. הצעה הנ"ל פותרת להערכתנו את הבעיה הנ"ל בכך שהיא מאפשרת
 שימוש בתשתיות של שדות שכנים, כך שגם להם פתוח מסלול למשק הישראלי או ליצוא ללא צורך

 בהשקעה באסדת טיהור וצנרת חיבור נפרדת ליבשה. אפס קידוחים נוספים משנת 2013 מוכיח כי הנחה
 של ועדת צמח שאפשור יצוא גז יתן מוטיבציה מספקת ליזמים לקידוחים נוספים אינה נכונה. טיפול

 בצמצום עלויות התשתיות הזיקוק וההולכה הכרחיות להמשך פיתוח עתידי של משק הגז במיוחד לאור
 עודף ההיצע הצפוי במזרח אגן הים התיכון.

 
 

 תחרות כתוצאה משדות הגז שנמצאו בחמש שנים אחרונות במצריים וקפריסין.
 במצריים נמצאו שדות ענקיים בשנים האחרונות  בשיתוף  עם חברות גדולות ואיכותיות מנובל אנרגי. גם

 בקפריסין נמצא שדה אפרודיטה וגם שם כמו במצרים כמות הגז הקיים גדולה משמעותית מהביקוש
 המקומי.  לכן צפויה תחרות משמעותית על המחירים ליצוא ממזרח הים התיכון. במצב הנוכחי שבו
 בישראל קיים מונופול בגז קשה לראות מצב בו מחירי הגז בישראל יהיו תחרותיים מספיק ויאפשרו

 כדאיות כלכלית להספקת גז לאירופה. רק שבירת המונופול כפי שתואר לעיל תאפשר מחירים תחרותיים
 של הגז הנמכר, תוריד את המחירים בישראל ותאפשר ייצוא של הגז. אחרת ישראל תמשיך להיות "אי

 מונופוליסטי" בו הגז נמכר במחירים גבוהים בעוד שבשאר המדינות המחירים ירדו עקב עודף ההיצע
 בסביבה.

 הורדת מחיר האנרגיה (דהיינו הגז) הינה קריטית להמשך הפעלת מנוע צמיחה לכלכלה הישראלית.

 שמירה על איכות הסביבה
 דו"ח הביניים של הוועדה אינו כולל כלל התייחסות לנושא שמירת איכות הסביבה. קיים כבר ניסיון עגום

 ביותר בזיהום מאסדת תמר לעומת התכניות המקוריות. כמו כן, קיים ניסיון עגום אף יותר לגבי יכולת
 משרד להגנת הסביבה לכפות את התקנים של איכות הסביבה על המפעלים השונים במפרץ חיפה. לגבי

 הזיהום במפרץ חיפה ידועות כבר ההשפעות הטרגיות של זיהום הסביבה על התמותה והתחלואה
  במפרץ חיפה.

 המצגת של המשרד להגנת הסביבה אינה דנה כלל בשיטות והאמצעים להגן על הסביבה מפני הזיהומים
 הצפויים מאסדות הגז. משום מה המצגת של המשרד להגנת הסביבה דנה בביקושים לגז. המצגת אינה

 מציגה אמצעים להורדת הזיהום מאסדות הגז, אינה דנה או מציעה תכניות למקרה שתקרה תקלת שפך,
 אינה דנה באלטרנטיבות ירוקות לגז וכו'. ניתן להגיד, ששיקולי סביבה לא הוצגו כלל ע"י המשרד להגנת

 הסביבה, ולא נלקחו כלל בחשבון הן בדוח המקורי של וועדת צמח והן בדוח של וועדת אדירי. וזאת



 למרות שהמנדט שקיבלה הועדה הדגיש את הצורך ל"שילוב בין צורכי משק האנרגיה המקומי ובין
  מטרות כלכליות, סביבתיות, ומדיניות.

 קיימים מספר אמצעים שניתן באמצעותם להגביר את רמת הבטיחות של קידוחי הגז והולכתו. נציין
 בקצרה כמה מהם"

 ניטור רציף של הפליטות לאוויר ולים●
 הטלת מס זיהום כפונקציה של רמת הזיהום●
 הגדרת אחריות של חברות ההפקה על תקלות, אחריות לתיקון התקלות והשבת●

  הסביבה למצבה הטבעי ופיצוי כספי לציבור.
 וכו'●

 האמצעים הנ"ל ונוספים שניתן להציע,  ידרבנו את חברות הגז לעמוד ביעדי הבטיחות, יצמצמו את
 חששות הציבור כאשר יראו שמשרד האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה, לא רק עושים  יחסי ציבור אלא

 נותנים התייחסות עניינית ודורשים באמת מחברות הגז להגן על הסביבה.

 בטחון

 גם פה אין התייחסות עניינית בדו"ח הביניים. למעשה המילה בטחון בהקשר לסיכונים אינה מופיעה כלל
 בדו"ח. בהתחשב באיומים מסביב, הנושא הבטחוני צריך להיות נדון ברצינות הראויה, דבר שלא קרה.

 לא נדונו המשמעויות הבטחוניות של פגיעה באסדה הנמצאת בקרבת מקומות יישוב. לא נדונו
 המשמעויות הבטחוניות של מיכל קונדנסט שנמצא בקרבת מקומות יישוב. וכו'. הנושא הבטחוני ראוי

 שיידון ברצינות הראויה על ידי אנשים מתאימים כולל ובמיוחד ממערכת הבטחון, תוך התחשבות
 באמצעים הצבאיים שכבר נרכשו לצורך הגנה על האסדות, תוך התחשבות בעובדה שצריך להגן על כלל

 האסדות של השדות השונים. תוך התחשבות שיש להגן הן על השדות והן על האסדות וכו'. יש צורך
 בעבודה השוואתית סדורה שתשווה בין החלופות השונות למיקום אסדת ההפקה והשפעתן על המצב

  הביטחוני.

 אלטרנטיבות לגז
 הפופולריות של פתרונות יצירת אנרגיה חשמלית מתאים פוטו-וולטאיים והוספת סוללות להסטת צריכה

 משעות השיא לשעות השפל הולכת ועולה.  להלן מספר נתונים
 דו"ח שנתי שבחן את העלויות בשוק האנרגיה האמריקאי, שבוצע על ידי חברת הפיננסים●

 האמריקאית .Lazard Ltd, מצא שייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות (שמש ורוח) הוא זול היום
 יותר מייצור של חשמל ממקורות מתכלים כמו פחם ואנרגיה גרעינית.

 מחירי התאים הסולריים והסוללות הולכים ויורדים●
 קליפורניה הפכה למדינה הראשונה בארה"ב שקבעה בחוק שהחל משנת 2020 בתים חדשים●

 חייבים בהתקנת תאים סולריים.
 דוגמה לשימוש בסוללה להסטת צריכת החשמל●

 בגלל פיזור בצריכת החשמל ממוצע כ MW 8000 שיא כ MW 13,000 ניתן להסיט○
 צריכה לשיא באמצעות סוללה ולחסוך בהקמת תחנות גז יקרות ( עלות הקמת תחנה ל

($ 1.5B 1000 הינה כMW 

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-2017/


 לפי הערכת משרד האנרגיה האמריקאי מחיר סוללה לאגירת 1KWH בשנת 2020 יגיע○
  ל $125

 זמן הקמה של סוללה כזו מהיר ביותר (טסלה הקימה סוללה של 130MWH באוסטרליה○
 ב 100 יום)

 לפי עקום העומס שפורסם בדוח מבקר המדינה, ניתן להראות שהסטה של יצור○
 500MW למשך 4 שעות משעות השיא לשעות השפל תוריד את הצורך בבניית תחנה

 המונעת בגז.
 דו"ח הביניים אינו דן כלל באנרגיות אלטרנטיביות. לא ברור כיצד מדינה שבה 300 ימי שמש בשנה, עדיין

 מייצרת את רוב החשמל שלה מגז, מדלק מזהם, מפחם? ובדו"ח שדן בתכנית האנרגיה ל 5 השנים
 הקרובות כמעט ואין התייחסות למקור אנרגיה זה. יתרה מכך, אין גם התייחסות ליכולת לחסוך בהקמת

 תחנות חשמל בגז ע"י שימוש בסוללות להסטת הצריכה. מגוחך שמדינה שקבעה בחוק הקמת תאי שמש
 לא שיכפלה את החוק להקמת תאים סולריים וסוללות. לטעמנו, מדיניות סובסידיות מתאימה לאזרחים

 שיקימו תאים סולריים ויתקינו סוללות כדוגמת החוק בקליפורניה. יציבו את ישראל בחזית המדינות
  המשתמשות באנרגיה סולרית כפי שראוי למדינה עם כמות שעות שמש כמו ישראל.

 מכונית חשמלית
 הועדה עוסקת רבות ובצדק בנושא ניבוי הצריכה במשק האנרגיה בעשורים הבאים. הועדה זיהתה נכונה
 כי מעבר לשימוש ברכבים חשמליים יכול להשפיע משמעותית על גידול הצריכה בחשמל חסכון בשימוש

 בדלק ושיפור בזיהום האוויר. היה מצופה מוועדה שהמנדט שלה לקבוע מדיניות בשוק האנרגיה לא
 תגביל את עצמה בחיזוי מספר רכב חשמלי ברמת דיוק שבין 500,000 ל 1,500,000 (?) אלא תתווה

 מדיניות אשר תגרום להגיע ליעדים נדרשים.
 מבורכת הצהרתו של שר האנרגיה כי מ 2030 לא יותר לייבא רכב בנזין לישראל, ואכן חשוב ששר

 האנרגיה יתווה מטרה אך ללא הגדרה של צעדים קונקרטים ע"י משרד האנרגיה והממשלה שיעודדו
 ויקדמו שימוש ברכבים חשמליים בחמש שנים הקרובות זה לא יקרה.

 מצופה מוועדה שקיבלה מנדט למדיניות בחמש שנים הקרובות לעזור לשר ולפרט יעדי ביניים וצעדים
 כיצד נגיע ליעד שקבע.

 ישראל היום היא אחת מהמדינות המפגרות ביותר בעולם המפותח בשימוש ברכבים חשמליים בכל
 פרמטר אפשרי.

  אחוז הרכבים החשמליים מכלל הרכבים, מספר המודלים של רכבים פרטיים חשמלים לחלוטין●
  שואף לאפס.

 לטסלה אחת היצרניות המובילות המשווקת רכבים ברוב המדינות בעולם אין אפילו יבואן●
 בישראל !!!. כך נוצר מצב שבמקום שיהיה לטסלה מרכז פיתוח בישראל אין לה אפילו מפיץ!?

 מבחינת תשתית של תחנות טעינה לרכב חשמלי ישראל מפגרת אחרי רוב המדינות.●
 אנו סבורים כי על הוועדה להגדיר יעדי ביניים וצעדים קונקרטים אשר יעודדו מעבר לרכב חשמלי בשנים

 הקרובות.
  דוגמאות לצעדים אפשריים ( בטוח שהועדה יכולה להביא צעדים נוספים וטובים יותר)

 עידוד מסעדות, תחנות דלק, מקומות עבודה להתקין תחנות טעינה מהירה.1.

 חיוב כל יבואן רכב בישראל לייבא לפחות דגם אחד של רכב פרטי חשמלי לחלוטין.2.



  מתן הנחות במס משמעותי לרכב חשמלי לחלוטין3.

 עידוד בחקיקה של חניות טעינה לרכב חשמלי בלבד.4.

 פתיחת חסמים בירוקרטיים שונים5.
 רוב המדינות המפותחות בעולם הבינו את חשיבות המעבר לרכב חשמלי והממשלות פועלות בצעדים

 ממשיים לעודד ולגרום למעבר זה לקרות.לעניות דעתנו, אחת מהמטרות החשובות של הועדה הינו
 קידום הנושא תוך הצבת יעדים מוגדרים עם אבני דרך הניתנים למדידה.

 סיכום
 מדינת ישראל נמצאת בצומת קריטי שבו ניתן להשפיע על מדיניות האנרגיה וכתוצאה מכך מדיניות איכות
 הסביבה לדורות הבאים. על הוועדה שהוקמה להתוות אסטרטגיה ולקבוע אבני דרך שיאפשרו את סגירת

  הפער שנוצר ממדינות העולם המתקדמות  בניצול אנרגיות מתחדשות ובמעבר לרכבים חשמליים.
 בטווח הקרוב יש צורך בקביעת מדיניות שתאפשר:

 פירוק המונופול כך שתתאפשר הורדת מחירים לשוק המקומי ויצוא למדינות אחרות.●
   מזעור זיהום הסביבה הנוצר וזה שיווצר מהתחנות הקיימות ומקידוחי הגז●

 




