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  התייחסות ציבורית –ועדת אדירי 

  עמדת עמותת ישראל יקרה לנו

 gonenb1@gmail.com 3588053-052ד גונן בן יצחק "עו: באמצעות

  

  2018אוגוסט 

  

  מבוא - פרק א

תמיד יותר מאפשרות צופן העתיד , בשדה המדיניות הציבורית ותהליכי קבלת החלטות לאומיים

אך , לא לייצא גזשחוסר ידע לגבי העתיד אינו סיבה , יצוא הגז מישראללמדיניות  בהקשר. אחת

ה התקבלה זגז מישראל יצא ילהעקרונית ההחלטה . גזצוא ילאפשר אינו סיבה הוא , בה בעת

משק הישראלי ואזרחי צוא מבחינת השל יהיא המינון הנכון אך השאלה שנותרה פתוחה , מכבר

העתידיים מצמצם את הסיכונים ר שאהמינון הנכון מהו , השאלה היא אם כן. ישראל

  . 1לאזרחי ישראל ממקסם את התועלת הכלכליתאידך ומ, מחדהלאומי למשק

  

נבונה , אחראיתמדיניות ממשלתית אך . לעיתים מיקסום הרווח דורש לקיחת סיכונים מושכלים

גם כאשר  ,אלא לקחת את הדרך הבטוחה פראייםלא לקחת הימורים שאמורה ,פני עתיד וצופה

  . 2בתשלום פרמיות גידור מסוימות המנטרלות את מירב הסיכונים דרך זו כרוכה

  

מקריאת דוח התמונה העולה , ואכן .אבחנה זו נכונה שבעתיים כאשר מדובר במשאב לאומי קריטי

בישראל להיות משק החשמל צפוי ,ממחצית העשור הבאהחל מלמדת כי הביניים של ועדת אדירי 

לאחר . מייצור החשמל במדינה 80%-70%-אשר ישמש כמקור לכ, טבעיהבגז משמעותיתתלוי 

, בגז הטבעימשק התחבורה הישראלי לתלות כמעט מוחלטת צפוי לעבור גם 2040-שנות העד ,מכן

  .)גז טבעיתופק ברובה מ, אשר כאמור( או הנעה חשמלית יםתחליפי דלק בהתבסס על 

  

תהליך ארוך של הסבת המשק לגז טבעי לאחר , דווקא בנקודה זו בזמןהאם יעלה על הדעת ש

במשאב הגז בגלל החלטת מדיניות שגויה השימוש  ייפסק לפתע, הנדרשתוהקמת התשתיות 

  ?גרעיניותכוח ישראל יסכים להקמת תחנות בהאם אנו מהמרים שהציבור  ?המתקבלת היום

  :אפשריות בלבדחלופות שלוש של כצירוף לינארי העתיד וקטור ועדת אדירי בונה את 

  

ענקיים גז במהלך העשורים הבאים יימצאו באזור הכלכלי של ישראל שדות  :1אפשרות מספר 

  .או עשרות רבות של שדות גז קטנים יותר ,כל אחד BCM 200 -בהיקף של למעלה מ

                                                           
 85' עמ 9.2.4כהגדרתו בדוח צמח סעיף  1
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בהסבירו את מנגנון ההצמדה של חוזה הגז של  ,שאול מרידורמר , במשרד האוצרכך טען בעבר ראש אגף התקציבים 

  .אשר בדיעבד התברר שירדו, לעומת הימור על הצמדה למחירי הדלקים בעולם, שרק עולהקאי יי למדד אמר"חח
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יהפכו ברשת ההולכה אגירה אנרגיה מתחדשת בתוספת צור יילטכנולוגיות  :2אפשרות מספר 

  .חשמל בישראלביקושלהמ 100%המספק מקור ל2040- בשנות ה

  

דוגמת (פיתוח תשתית ענפה של מתקני גיזוז באמצעות , זאת. נצטרך לייבא גז :3 מספר אפשרות

תשתית של  "היפוך כיוון"או באמצעות , של גז נוזליואמין כדי להבטיח יבוא רציף )בחדרההמצוף 

בדיוק מאותן מדינות שאליהן  - לתלות מוחלטת ביבוא גז מהלך אשר יביא את ישראל , יצוא הגז

  .עד לנקודה זו בזמן צאנו את הגז הישראלייי

  

חשובה לא יסוד הנחת . לא ניתן לבסס מדיניות אחראית על שתי האפשרויות הראשונותכי רור ב

האם . מנקודת הזמן הנוכחית שנים 29מדינת ישראל תמשיך להתקיים גם אחרי ות היא כי פח

  ? באפילה או לאור נרותנחגוג  2048 שנתלמדינה ב 100- החגיגות שאת יעלה על הדעת 

  

  עקרונות למדיניות אחראית במשק הגז - פרק ב

להגיע לפעול משיכת יזמים וחברות גז בינלאומיות גדולות המשך ו,חיפושי גזהמשך  .1

  .גם באמצעות התרת יצוא ממאגרים שטרם התגלו ,בישראל

יש לזכור .מתחדשת לקראת עתיד המבוסס כולו על משאב זהמיקסום השימוש באנרגיה  .2

שנים עם התפתחות  10-5 -כרק בעוד הריש, עם זאת כי כל עוד ישראל היא אי אנרגטי

מתחדשת אכן אנרגיה ימוש בהאם השניתן יהיה לבחון , אגירהוכן תחום הטכנולוגיה 

יש לקחת בחשבון את האפשרות כי יידרש גז , בינתייםאך . לספק את צרכי המשק יכול 

  .בעתיד הנראה לעיןוזאת ,החשמל בישראלמצריכת  80-70%טבעי כדי לספק 

בנזין  ,מזוט ,סולר ,פחם: השימוש בגז טבעי על פני כל אנרגיה מזהמת אחרתמיקסום .3

 .'וכד

  .נו ולנכדינויאנרגטית לילדעצמאות  .4

  

  ם לחיפוש גז באמצעות הבטחת יצואמשיכת משקיעי -פרק ג 

לצורך יצוא האפשרות של . חשוב למשוך משקיעים למשק האנרגיה ולחיפושי הגז והנפט בישראל

ל חזון ועדת צמח דיבר רבות ע. להידרש לפרטיםאך יש , א עקרון טוב בבסיסויהמשיכת משקיעים 

הקיבולת הגדלת ול, הגדלת כמות הגז הזמינה למשק הישראלילקידום פעילות חיפוש שתוביל 

הדרך שבחרה ועדת צמח להשיג יעדים אלה הוא למשוך חברות . השעתית באספקת הגז למשק

 -  לחפש ולמצוא גז בישראל, )ורס'ייגמ(בינלאומיות ובפרט חברות גדולות מהשורה הראשונה 

) netback(כמו כן הניחה הוועדה כי מחיר הנטבק . יצוא גזלאפשרות ההבטחת וזאת בהתבססעל 

  . 3הוא גבוה מהמחיר שבו יימכר הגז בארץ, לאחר הורדת עלויות הנזלה ושינוע שיתקבל ביצוא גז

  :מחיר ולאחר מכן הערות עקרוניותנבדוק תחילת את הנחת ה

מאז נפילת . mmbtuל$ 6.5 -כ הוא כיום 2021באירופה לשנת  TTF מחיר חוזה גז עתידי בבורסת

מעיב מחיר זה על השגת חוזי , ולמרות ההתאוששות החלקית 2015מחירי הגז בעולם באמצע 

יותר . י"נמוכים משמעותית ממחיר חוזה חח ,מחירי הנטבק שניתן לקבל לפיכך ביצוא. יצוא

                                                           
 פסקה אחרונה 95' עמ 9.6סעיף , דוח צמח3
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למעשה פיתוחו מתאפשר שעמד למכירה ורבים על שדה כריש  "קופצים"התברר כי לא היו , מזה

  .ולא ייצוא גז בזכות אספקה למשק המקומידווקא 

גם אפשרויות היצוא . יום בגלל מגבלות ביקושהלא רק אספקת הגז לשוק המקומי רוויה אולם 

  :יחסית מתבררות כמצומצמות

, כמו גם יצוא ישירות לשוק הטורקי עצמו, היצוא לאירופה דרך צינור העובר בטורקיה .1

, אזרי, גז רוסירב של סיבות מדיניות וכן בגלל הצע של ניום בהריאליים  שניהם אינם

  .כורדי ואיראני המוזרם לטורקיה

בעיקר אינו ריאלי משיקולים טכניים ו, היצוא לאירופה דרך צינור ימי ארוך טווח .2

 ביחס למחיר הגז אותו ניתן לקבל בשווקי אירופה, כזהשהקמת צינור שבעלות המשיקולי 

  .ולכמויות בהן מדובר

עלות גבוהה , בשל מחסור בקרקע, להקמת מתקני הנזלה בישראלריאלית אין תכנית  .3

  .והליכי תכנון מורכבים

צינור הקמת והקפריסאים מעדיפים , בקפריסיןתכנית ריאלית להקמת מתקן הנזלה אין  .4

. צמהפריסין עקמאשר בניית מתקן הנזלה ב, למתקני ההנזלה העומדים ריקים במצרים

כדי להצדיק את של גז בניית מתקן הנזלה יקרה ומחייבת כמויות גדולות מאוד (

  .)ההשקעה

התוכנית להגדלת הקיבולת השעתית משדה תמר נכרכה משום מה ביצוא גז למתקני  .5

ירדה גם אפשרות , אולם משנתגלה שדה זור במצרים. בדמייטהבמצרים ENIהנזלה של 

 .זו מהשולחן

  

יצוא י:ריתאפשרות אחת עיקהלמעשה נותר, ו לייצוא גזהיום אפשרויות אלמשירדו מעל סדר 

) או בצינור חדש(הצינור הקיים כיום בין ישראל למצרים דרך , משדות תמר ולוויתןמאסיבי של גז 

אכן ) BCM 9 -כ(קיבולת זו אך אם . במצרים) BGלשעבר ( Shellאל מתקני ההנזלה של חברת

על .ייסתמו אפשרויות היצוא של מי שיגלה שדה חדשהרי ש ,ולוויתןי יצוא מתמר "תתמלא ע

בסיס אותו הגיון לפיו האפשרות לייצוא גז היא תנאי בסיסי למשיכת משקיעים וחברות אנרגיה 

את הגבלת הייצוא דווקא שקול לועדת אדירי ברי כי על , אשר יחפשו בישראל משאבי גז ונפט

מתן הבטחת ייצוא לשדות  .גלותשטרם נ לשדותקיימים והפניית כל מכסת הייצוא השדות המ

  .(!)במטרה שלשמה הותר הייצוא בוועדת צמחלמעשה בדיוק פוגע , קיימים

  

לא להתערב שכלומר (חלטה להעניק במסגרת מתווה הגז יציבות רגולטורית לתמר הה:הערה

נומקה ברצון המדינה לעודד את ההשקעה בפיתוח שדה תמר , )י השערורייתי"במחיר חוזה חח

SW אולם משבוטל מכתב הכוונות ליצוא הגז מתמר . 4והרחבת הקיבולת השעתית ממערכת תמר

להרחבת הקיבולת  - החיונית לצרכי יתירות  -לא עמד משרד האנרגיה על הדרישה , ENI -ל

ליעד  ותמוביל ןכלומר שוב קיבלנו הוכחה שהסתמכות על הבטחות יצוא אינ. תמר השעתית משדה

לצרכי יתירות ואמינות מערכת , גדלת קיבולת האספקה למדינת ישראלה :הנדרש לטווח הארוך

  . אספקת הגז
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 אודי אדירי מר, אגף התקציבים דאז' הנימוק הושמע בידי סגן רנות לפי פרסום בעיתו



4 
 

  ביקושים מול היצע הגז הטבעיתחזית הניתוח  –פרק ד 

העיקרון המרכזי שעמד לנגד  –המקומי  הבטחת ביטחון אנרגטי ומתן עדיפות באספקה למשק"

  " טחת ביטחון אנרגטי לציבור בישראלעיניה של הוועדה היה הב

  )14' עמ, דוח צמח(

  

 העדווהבחרה , ךלשם כ. ת צמחשהועמד על ידי ועדואיעד המדיניות המרכזי ה5ביטחון אנרגטי

  :מתדולוגיה זו גורסת כי. לדוח הועדה 93במתודולוגיה המתוארת בעמוד 

 25של  חלון זמןיש לקבוע  לחזות לטווח ארוךמשק האנרגיה והקושי בשל דינאמיות . 1

  ;ת הביקושיםהערכלשנה

  ;לתי אפשרי לחזות במדויק את העתידבכי מתוך הבנה חלופיים מספר תרחישים התבססות על . 2

ולבחון מחדש את תחזית , של החלון לתקופת הזמן הבאה "הזזה"יש לבצע שנים  מדי חמש. 3

אותו החליטה  שנה 25ועדת צמח המליצה על חלון של . מול ההתפתחויות במשק הביקושים

אנו סבורים שלאור חשיבותו הגוברת של הגז . שנים 29-להאריך ל 442ממשלת ישראל בהחלטה 

  . שנים 37 -ראוי היה לבחון חלון ארוך טווח יותר של כ, הטבעי כאמצעי ייצור אנרגיה נקי וזול

ועמה כל נציגי משרד  ,בחרה ועדת אדירי ,שנים 29-הממשלה החליטה להגדיל את החלון לאף ש. 4

  .6שנה 24 -להקטין חזרה את החלון ל, האנרגיה

' עמ(רק מצגת המשרד להגנת הסביבה ביצעה נכונה את המתודולוגיה שהותוותה בוועדת צמח . 5

-2048לשנים , שנה 31 - 29 והעריכה את הביקושים לחלון הזמן המתחיל כעת ומסתיים בעוד ) 93

2050.  

  

אולם נפעיל את התחזית לחלון , אנו נשתמש במספרים המופיעים בתרחישי ועדת אדירי עצמה

 – 33וכן לחלונות זמן ארוכים יותר  ,כולל 2047עד 2019 כלומר: שנים 29 -שהוגדר בממשלה  הזמן

  . 7צריכת הגז כלל אינה עולה 25-ה לשם הפשטות נניח כי החל מהשנה. שנים 37

  

  
תית צריכת גז שנ

 BCM -ב 2042 -ב
כ צריכת גז עד "סה

  BCM - ב 2047
כ צריכת גז עד "סה

  BCM - ב 2050
כ צריכת גז עד "סה

  BCM - ב 2055

 837 720 603 29.3  5תרחיש 

 756 653 550 25.7 6תרחיש 
  

  

העצמאות האנרגטית  אנו רואים כי יש אפשרות לישראל למשוך את שנות, לפי תרחישים אלו

וזאת מתוך הנחה שתשתית . של המאה 60- שנות הלאף שוייתכן  50- לתוך שנות ה )ללא יבוא גז(

. 2060 – 2049 תשמש את המשק לפחות עד שנת 2040 – 2019 אשר תיבנה בין השניםהשימוש בגז 

                                                           
 58עמוד 4.1.3כהגדרתו בדוח צמח סעיף 5
 שנים 25כלומר .2019אלא ב  ,שזה עתה נגמרת 2018בשנת  תחזית לעתידראוי לציין אין זה ראוי להתחיל 6

שנים  32. כולל 2047הם עד ) לפי החלטת ממשלה(שנים  29.כולל 2043עד  2019הם מ  ,שתוחם דוח אדירי
 . כולל 2050 עד

  בין היתר בשל עלייה צפויה בשימוש באנרגיה סולרית7
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ולוקח לפעמים שנות דור , לילה- שינוי של תשתית שכבר נבנית אינו דבר שניתן לבצע אותו בין

 . 8גם כאשר קיימות אפשרויות טכנולוגיות זולות יותר, לערוך את השינוי

  

 ,לדוגמא. לה אי הוודאותכן גד, ווח התחזית רחוק יותרל שטבכל תחזית לעתיד יש אי ודאות וככ

וזאת לימי ( 2030כאשר היא מתכננת את ההספק המותקן הנדרש לישראל לשנת , רשות החשמל

אנו סבורים . מעל התחזית הנדרשת 20% -מוסיפה טווח ביטחון של כהיא , )שיא הביקוש בלבד

הגז  לתחזית כה משמעותית כמו צריכת -בלבד  10% - ישהרזרבה שהקצתה ועדת אדיר

  .דיהינה רזרבה נמוכה מ, בישראל

שהיא , מעל לתצרוכת הגז המינימליתתוספת בתור רזרבה  20% לפחותעל ועדת אדירי להקצות 

רזרבה  ועוד BCM 650לפיכך על ועדת אדירי לשמור למען המשק הישראלי . BCM 650כאמור 

אפילו .הקצאה לטובת המשק הישראלימינימום BCM 780קרי , )%20שהם ( לפחות 130BCMשל

ואילו כיום כאשר  BCM 100ח צמח הוסיפה רזרבה של "החלטת הממשלה שאישרה את דו

  .40ולא לצמצמה ל  BCM 130-150השענות על גז משמעותית יותר צריך להגדיל רזרבה זו ל 

  

אחוז (משמעותי של שימוש באנרגיה מתחדשת ס הכוללים אחוז "נציין כי תרחישי המשרד להגנ

  שבין) 2050עד שנת (מדברים אף הם על צריכת גז כוללת ) שכלל לא ברור שנוכל להגיע אליו

650 – 850 BCM. 650לפיכך ברור שתחזית גז של שלBCM  שנדרשת לצרכי  מינימליתהיא תחזית

 .9הפעלת רזרבות למקרים בלתי צפויים לפני, המשק הישראלי

  

  היצע הגז - פרק ה 

"There are known unknowns… there are also unknown unknowns" - Donald Rumsfeld 

יש דברים שאנחנו יודעים שאנו לא , ברים שאנחנו יודעים שאנו יודעיםיש ד"  :תרגום חופשיב

, בהיסטוריה של העולם החופשי .שאנחנו לא יודעים שאנו לא יודעיםויש דברים  ,יודעים

  " הקטגוריה האחרונה היא המאתגרת ביותר

  

  : לפני כל חישוב מספרי ראוי לציין מספר עובדות

  

-הנכון גם לשנות ה, מעמידה יעד חיוני ביותר) פסקה אחרונה 64עמוד  5.2.4.1סעיף (ועדת צמח . 1

כשל של שדה בודד " :בהם המשק יהיה תלוי לחלוטין בגז 60- עד שנות ה 30-לשנות הקל וחומר  20

  ". או אף של שני שדות לא יוביל לנזק בלתי סביר למשק

  

. כשל של שדה אינו בהכרח הפסקת כל ההפקה בו או בקריסתו המוחלטת באופן בלתי הפיך. 2 

" מזדקנים"מעיד על כך שככל ששדות גז ) מצרים ועוד ,הולנד ,נורבגיה, בריטניה(הניסיון העולמי 

מתקשות הבארות לספק את היקפי הגז אשר , וככל שמרובה יותר ומהירה יותר שאיבת הגז מהם

תפוקה כדי להמשיך ולתת .פרצו מהשדה בעוצמה בשנותיו הראשונות כאשר לחץ גז היה גבוה

                                                           
שהן בעצם , זאת היטב במשק החשמל אשר משתמש עד היום אפילו בטכנולוגיות כמו פחם אנו רואים8

  .חלופות אחרותבמקום ) כולל העלות הסביבתית הכבדה(יקרותיותר למשק 
מה יקרה אם שיעור זה יעלה . מכלל האנרגיה של המדינה 6% -כבר היום משתמשים לצרכי התפלה ב ,למשל9

 ?יית הנגב תגדל משמעותית דבר שיחייב יותר מיזוג בקיץ וחימום בחורףמה יקרה אם אוכלוס? משמעותית
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ך בהגדלה משמעותית של כמות יתכן שיהיה צור, קצב דומה לשנותיו הראשונות של השדהב

עלולה לפיכך להביא לדעיכה , 20 -השאיבה מסיבית של גזלצרכי יצוא בשנות . שדההבארות בכל 

יהיו  וזאת כאשר שדות אל. 40-וה30- בשנות ה) וייתכן שגם לוויתן(בפרט שדה תמר , בתפוקת הגז

שנתית גדולה ביותר ובדיוק כאשר מדינת ישראל תזדקק לכמות הגז ה, שנות פעילות 20לאחר 

  .10שלה

 

  . 11לצרכי קביעת מדיניות הייצוא BCM 950ועדת צמח הניחה את קיומם של . 3

  :2018נכון לסוף שנת  2Pיצע הגז ברמת ה

  )2018עד סוף  BCM 50פחות הפקת  2013במרץ  282לפי ( BCM 232  - תמר 

 BCM 360–בפיתוח  -לוויתן 

  P2ברמת  BCM 592כ "סה

 

  :המשאבים הבאים 2Cנלקחים בחשבון ברמת , בנוסף לכך

  BCM 19כמות של  - SWתמר 

  32BCM כמות של - כריש 

  BCM 140 - חלקים נוספים בלויתן שטרם נקדחו 

  C2ברמת  BCM 191: כ"סה

  

על פני אך , BCM 23(ותנין ) BCM 5( שמשון ) BCM 8( דלית: השדותלהערכתנו פיתוח  :1 הערה

אינו מובטח כלל בשל הכמות הנמוכה של הגז שתתקבל בכל אחד  - ) גז שונים ישלושה כיס

כך שלא , יזרום יחד עם הגז הקפריסאי ממאגר אפרודיטה, אם יפותח, שדה ישי.מקידוחים אלו

  . יגיע בעצם לישראל

ניתן בעצם להשתמש אך , שנים הבאות 29לפיכך לצרכי עדכון קביעת המדיניות לגבי יצוא גז ב 

  )191+592BCM(.בעיט גז BCM 783ורק ב 

  

כהיצע גז )BCM 838( נעיר כי במסמכי התכנון של רשות החשמל מופיע מספר דומה:2הערה 

עומדת לרשות המשק הישראלי , אם נסתכל על ההערכות השונות. העומד לרשות המשק הישראלי

כהערכת  BCM 800-לשם פשטות הדיון נשתמש במספר של כ.830BCM -ל 780כמות גז שהיא בין 

  .כמות הגז עומדת לרשות המשק הישראלי

  

, ברשימת המשאבים הפרוספקטיביים מופיעים למשל שדות דניאל מזרח ומערב:3הערה 

אך זכיונות אלה הוחזרו למדינה . נשמע נפלא. כמות השווה בגודלה לשדה תמר לכאורההמכילים 

סי גז וגילה כי פיזורם בכמויות גדולות של כי, לאחר שבעל הזיכיון ביצע בדיקה מעמיקה לגביהם

אותנו כי לא סביר לבסס מדיניות ממשלתית על זה מלמד . קטנים לא ייאפשר את הפקתם

  .ת הפקתם אינה מוכחתמשאבים פרוספקטיביים שאפשרו

  

  

                                                           
  30 -רשות הגז במצגת לוועדה התייחסה לאפשרות שתפוקת הגז השעתית תרד החל מאמצע שנות ה10
 בתוספת משאבים פרוספקטיבייםנוספים11
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  הגז אל מול שמירת הגז לצרכי המשקעלות תועלת של יצוא  -פרק ו 

הוועדה סבורה כי מצב שבו המשק הישראלי מצוי במצב של מחסור באנרגיה ובמקביל מוצרי "

  "אנרגיה המופקים בשטחה של מדינת ישראל נמכרים לשווקים אחרים איננו מצב ראוי

  )9.4סעיף  89' עמ, דוח צמח(

  

חישוב , תבצע ותעמיד לרשות הציבור, ציפינו כי ועדת אדירי המשופעת באנשי כלכלה .1

לצערנו אין בדוח . של יצוא הגז) הכדאיות- או אי(כלכלי מפורט המראה את הכדאיות 

ולא פורסמו לציבור מעולם האקסלים הנמצאים אצל הכלכלן , הוועדה חישוב כזה

. של תקבולי הממשלה מיצוא הגז וכן משימוש מקומימהווןהכוללים חישוב , הראשי

טרם אישור  2015ארגוני החברה האזרחית עם שר האוצר כחלון באוגוסט בפגישה של 

ענה השר כחלון . 2021נשאל השר מה יהיו תקבולי המדינה הכוללים בשנת , מתווה הגז

ברור כיום . מעל מיליארד וחצי דולר: אלואת תשובתו בהתאם למופיע באקסלים 

 12אבל אין לנו ספק שתחזית מעודכנת נמצאת במשרד האוצר, שתחזית זו אינה נכונה

נבקש שמסמכים אלה יועמדו לעיון לציבור לציבור כדי שנוכל להגיב . ובידי בנק ישראל

 . עליהם בטרם תפרסם הוועדה את הדוח הסופי שלה

ומוצע בדוח BCM 830 -לפי דוח אדירי כמות הגז הקיימת במאגרים בישראל היא כ .2

המשמעות הכלכלית . 330BCM -הדוח מאפשר לייצא ככלומר , מהם 500 -לשמור כ

לעומת שימוש מקומי , 2040 – 2020 בין השנים BCM 300-לאוצר המדינה בייצוא של כ

היא אך ורק בהקדמת הגעת התמלוגים לאוצר  2058 – 2042 באותה כמות בין השנים

  . שנה בממוצע 15 -המדינה בכ

 30-כי ביצוא גז תקבולי המדינה יהיו גבוהים ב) 88' עמ, Dאיור ( צמח חישבה ועדת

היא החליטה שהמדינה ולעומת זאת , מיליארד דולר לעומת התרחיש של חוסר יצוא

  .שנות עצמאות אנרגטית 9על תוותר בתמורה 

משוואת תקבולי המדינה מול שנות בכי  יםשביצענו מרא יםעדכני יםחישוב, אולם

הקדמת  ,נוילפי חישוב. צמח מדוחהעצמאות האנרגטית המצב כיום שונה מהותית 

שליש ממה שחושב , מיליארד דולר בלבד 10התקבולים בזכות הייצוא תעניק למדינה 

שנות עצמאות  18-כ  מוש מקומי בגז יעניק למדינה שי, לעומת זאת. בוועדת צמח

  .כלומר כפול ממה שחישבה ועדת צמח ,תואנרגטית נוספ

  .85% -ירידה של כ. 6רדה למעשה פי לפיכך כדאיות היצוא י

אפילו ללא , משק כאשר הוא בלי גז למספר שניםלסתכל על העלות כדאי לה, לחילופין

רק במונחי העלות העודפת של צורך עתידי לייבא כלומר יש להתבונן . העלות הסביבתית

כי בטווח מזה מגלים . או ממקורות אחרים, טורקיה, גז מונזל או גז בצינורות ממצרים

את מלוא התועלת העודפת מהשווי המהוון ישלם המשק , של יבוא גזבלבד שנים  3-6של 

יארד דולר מיל 10אותם  :ובמילים פשוטות.של הקדמת הגעת התמלוגים בזכות יצוא

 ,יקריםומיובאים מחקובשל תחליפי הגז יי,מהיצוא והקדמת התמלוגים" הרווחנו"ש

והתועלת  ,האנרגטית יצוא גז הינו סיכון בלתי סביר לעצמאותלכן . בתוך שנים בודדות

 .בעלות האלטרנטיביתשבו קטנה מאוד לעומת הסיכון 

                                                           
 ישראל משרד האוצר ובמחלקת המחקר של בנקבמחלקת הכלכלן הראשי ב12
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רפרנס הנבדלים זה מזה יש לו מספר מחירי , מחיר הגז בעולם אינו בשליטת ישראל .3

טרינידד , ב"למשל מארה: בעיקר בהפרשי עלות השינוע ממקורות הגזאל צרכני הגז

למשל לאירופה דרך (מחיר הגז שנייצא אל מדינות יעד , לפיכך. מזרח רחוקוהאירופה ל

ממחיר זה  ). NPB ,TTF( הרפרנס באירופהבהתאם למחירי מחיר הנקבע הוא , )מצרים

המשק הישראלי , בעת יבוא הגז אולם.שינוע+או הנזלה/שינוע ויר יש להפחית את מח

זהו אם כן הבדל מהותי בין יצוא  .ישלם מחיר הכולל בתוכו את עלויות השינוע לישראל

. בלפחות פעמיים מחיר השינוע, מחיר היבוא יקר מהנטבק של מחיר היצוא:וא גזליב

  .mmbtu-ל$ 4עד $ 2יכול להגיע ל הפרש זה  2018במונחי 

  

אלא גם למזער , שתפקיד מדיניות ממשלתית אינו רק למקסם תמורה להזכיריש  ,בנוסף

אין לנו שליטה על יכולת . זהו סיכון, שליטה על מחיר הגז בעולם אין לנו . סיכונים

וצרכי אנרגיה , אוכלוסיה גדולה מהר, יש לנו מדינה צומחת. זהו סיכון, עתידית לייבא גז

הדורות הבאים של מדינת ישראל  ,כלומר. ודאיים שהגז יהיה חלק משמעותי בהם

הם יצטרכו להביא . אדירה על גז טבעי" שורט"הם בפוזיציית , )ואילך 2042בשנים (

הגז באדמה שמחיר הפקתו ידוע . למשק גז ממקור כלשהו כדי להניע את גלגלי המשק

לשמור גז . הוא בעצם גידור פוזיציית שורט זו, מראש ונמוך יחסית לכל מחיר יבוא

  .הבאים זוהי בפשטות מדיניות של ניהול נבון של הסיכוניםלדורות 

  

  סיכום והמלצות - פרק ז 

עוד שדה תמר  )EEZ( של ישראל הכלכלייםבמים  והשנים הבאות יתגל 15-20אם במהלך  .1

אולם ניסיון העשור האחרון . אז אפשר לזרוק לפח תגובה זו, או חצי תריסר כרישים

מלמד אותנו שלא ניתן לבסס  ,)גז אך קשה להפקהשיש בו  -ל מזרח דניא, מירה, שרה(

האם בכלל תהיה , מי יודע מה יהיה בעתיד"מדיניות על תקוות שאננות או התירוץ של 

  . "שנים 29עוד במדינה 

. 2042-המדינה אינה נגמרת ב, ולתחזיות ולהחלטות הממשלה, עם כל הכבוד לתרחישים .2

, צפי לא וודאי בכלל, יעלות האנרגטיתגם הצפי האופטימי ביותר של עמידה ביעדי ההתי

הגז שיש לנו : אינו מבטל את האפשרות הסבירה ביותר, או שימוש נרחב באנרגיה סולרית

לא , 13מיליון נפשות 13 ומצד שני הצורך באנרגיה למדינה ובה לפחות. כעת הוא מה שיש

 .בין לילה 2042-יעלם ב

בניית תשתיות לשימוש בגזטבעי כאשר תהליך , 40- ובתחילת שנות ה 30-בסוף שנות ה .3

עלולה ישראל למצוא  ,)נעה תחבורתיתה+ מהפקת חשמל  80%-70%(יגיע למיצוי מלא 

  .של גז טבעי) או אף ברמה השנתית(את עצמה במצב שבו היא תעמוד בפני מחסור שעתי 

יפסיק שדה כריש לתת  2035צוות אדירי מודע היטב לכך שלכל המאוחר בסביבות שנת  .4

יהיה כבר בדעיכה שתוריד את הכמות השעתית , שנות הפקה 20לאחר , תמרשדה . גז

 . ולפיכך גם הכמות השנתית עלולה לרדת, שהוא מסוגל להניב

                                                           
ראוי שגם משרד  .מיליון 22ל  15שבה מספר התושבים יהיה בין  2062שנת תחזיות עד נתס נות"הלמ13

 .2042האנרגיה יתן תחזיות עד שנה זו בערך ולא יעצור ב 
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צוות הוועדה אולי אינו מודע לכך שככל ששאיבה מתמר ולוויתן תהיה מואצת יותר  .5

הדרוש גדל הסיכוי שהשדות האלה יתקשו להניב את הגז , )לצרכי יצוא( 20- בשנות ה

 . 40-וה 30- בשנות ה

לסיים את ) פרט לנציגי המשרד להגנת הסביבה(למרות כל אלה החליטה ועדת אדירי  .6

בחרה ומצד שני  .הן בשיא, צריכת הגז והסתמכות עליו התחזית דווקא בשנים בהן

בטרם יגיע העשור השלישי שבו יבחין , 20-להמליץ לייצא מהר מהר בשנות ההוועדה 

 .תלויה כל האנרגיה של המדינה בגז הטבעיהציבור עד כמה 

ולכן מדיניות , האם לא עלה על דעתו של צוות אדירי שכל תחזית מבוססת על הבלתי ידוע .7

למקרה הכמעט ודאי שיעדי BCM 40 ( 10%רק לא? אחראית חייבת להשאיר רזרבה

להתמודד עם , אלא שולי ביטחון של ממש ,)ההתייעלות האנרגטית לא יושגו במלואם

מעל לכל  25% - 20%דורשים תוספת של  אלו . Unknown unknowns- בלתי צפויה

 .תחזית

מעבר לכך שהביטחון האנרגטי מחייב הגדלת התחזית לטווח הזמן שבו ישראל תהיה  .8

חישוב כלכלי קר .שיש משמעות ליצואהרי , )2050-2055לפחות עד שנת (בגז תלויה עדיין 

מיליארד דולר  10 -מראה שהסכום הוא כ, המדינה מהקדמת הגעת התמלוגים רווחשל 

רק שבדרךמדיניות משרד . ון של התמלוגים בזכות יצוא מוגברתוספת לשווי המהו

אלא אף מטילה על המשק , שנים נוספות של עצמאות אנרגטית 18מסכנת לא רק האנרגיה

שבו כל התשתית בנויה בעיקרה על  לייבא גז למשק, סיכון בלתי סביר של עלות לא ידועה

 .צריכת גז טבעי

, האם צוות אדירי סבור שישראל תוכל בין לילה לזרוק את כל תשתיות הפקת חשמל מגז .9

מדיניות ? ולעבור לשיטות אנרגיה אחרות, ואת תשתיות התידלוק והרכבים מונעי הגז

 .אמורה להתבסס על מקצועיות ולא על חלומות

  :לפיכך אנו ממליצים .10

המתאימה לאורך החיים ( שנים 37 – 32להגדיל את טווח תחזית צריכת הגז לטווח של . א

טווח תחזית צריכת כלומר ).השנים הקרובות 15של תשתיות השימוש בגז שייבנו במהלך 

  .2055 – 2050 שניםהעד 2019 הגז צריך להיות משנת

, מעל התחזית שחייבת להישמר לצרכי המשק המקומי 25% - 20% להוסיף רזרבה של. ב

של Unknown unknowns -בכמו גם  ,של תחזית הצריכהאת כדי לטפל באי הוודאות ז

  .שנה ויותר 25 – 20 מה שעלול לקרות לתפוקה בשדות הגז הישראלים בעוד

לרשות BCM 50 - וכן כ, לירדן BCM 75 - 45לאשר לייצא מתוך שדות הקיימים . ג

מתוך תקווה ששצריכת החשמל שם לא תעלה בהרבה על כמות גז מוקצית (פלסטינית ה

  . השנים הבאות 35 - 30 -כמות יצוא זו היא ל). זאת

, יש לאשר לשדות חדשים בלבד, כדי למשוך לארץ חברות נוספות לחפש ולמצוא גז. ד

למתקני ההנזלה וא הנוכחי אישור הייצ. לייצא גז באחוזים ניכרים, אלו שטרם נתגלו

יגרום לכך שלא רק שהמונופול של דלק ונובל , )לוויתן, תמר(שדות הקיימים במצרים מה

על אפשרות היצוא אזורית בכך אלא הוא משתלט , מחזיק ברוב האספקה למשק המקומי

  .ובכך הוא מקטין את הסיכוי שירצו לבוא לפה חברות נוספות, היחידה שקיימת

הון וחוב צריך לגייס מתי : שר נלמד בפקולטות למימוןיודע את הכלל א  CFOכל . ה

שאפשר בריבית נמוכה ולא להמתין לרגע שבו החברה נזקקת נואשות לכסף ומחזרת על 
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כדי להאריך את שנות העצמאות האנרגטית של מדינת , בצורה דומה. פתחי הבנקים

ה הנוכחית שבהן מערכת הפק( 30- וכדי להגדיל את ההיצע הגז השעתי בשנות ה, ישראל

יש לפעול כבר כעת . LNG - הלא די להמשיך את יבוא , )לא תוכל לעמוד בשיאי הביקוש

 BCM 10-עולה עד ל, בשנה BCM 3-5בהיקף ראשוני של : להשיג חוזה יבוא גז ממצרים

לא נהיה תלויים בלעדית , כך נוכל לשמר את הגז הישראלי לזמן ארוך יותר. בשנה בעתיד

  .14וון את מקורות אספקת הגז למשקומצד שני נג, במצרים

שהגיעה אלינו מבורא העצמאות האנרגטית שהוענקה לישראל היא מתנה בלתי צפויה . ו

ואו נשמור חלק מהמתנה הזו ב. המתינה במעבה האדמה מיליוני שניםלאחר ש, עולם

 .שיהנו גם הם מאנרגיה נקייה, דינושל ילדינו ונכ לדורות

  

                                                           
אנו מוצאים עצמנו נדהמים מהקלות שבה משרד האנרגיה ורשות החשמל דואגים למכסות יצוא גז במקום 14

 50%כלומר , לפחות 1:1תקשורת בעולם קיימת יתירות של  בכל רשת. ליתירות במערכת אספקת הגז למדינה
קבעה למעשה רשות החשמל כי רק , כך גם בחשמל. רק למקרה שיצטרכו להשתמש בו, מהתשתית עומד ריק

עומד ללא שימוש  40%ואילו ) כמקובל במדינות מתפתחות בעולם(מהשנאים ברשת ההולכה יופעלו  60%
כך ראוי גם במשק הגז להקים תשתית הפקה ויבוא גז שעולים . רי תקלהיתירות ורזרבה למק, לצרכי אמינות

בתוספת מתקני אגירה לפחות (על הצריכה השעתית המקסימלית של המשק ) 75%-25%( באחוזים ניכרים 
תשתית זו אינה צריכה לשמש ליצוא אלא צריכה להיות מוקדשת ). בהיקף של צריכת גז חדשית של המדינה

מבחינת זמן מסירת הגז לרוב מכיל  interruptibleנעיר כי חוזה יצוא גם אם הוא . ונית זוליתירות במערכת חי
 .כמויות שנתיות שיחייבו את המדינה למסור כמות מסוימת של גז


