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 דוח הביניים של ועדת אדירי

 1מטה מאבק הגז עמדת
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 orly.barlev@gmail.com 3748970-052לי ברלב -באמצעות: אור מוגש

ח הביניים של ת מטעמנו לדוהננו מתכבדים בזאת להגיש התייחסו ועדת אדיריבהתאם להחלטת 

 :עדהוהו

 מבוא - 'פרק א

אנו נשענים על מספר  ,בבואנו לבחון את סוגיית השימוש המקומי בגז הטבעי לעומת יצוא הגז

 עקרונות לניהול מדיניות אנרגיה אחראית:

 .בדומה לנעשה במדינות מתוקנות בעולם אופק רחב לשנות עצמאות אנרגטית .1

כמקור אנרגיה מרכזי באמצעות הטמעת הגז הטבעי  2הקטלנית הורדת זיהום האוויר .2

כך שכלכלת ישראל תעבור למשק מבוסס  ,במשק בייצור החשמל, בתעשייה ובתחבורה

 .אנרגיה נקייה ככל הניתן

מעבר מהיר ונרחב לאנרגיות מתחדשות ונקיות, כאשר ככל שאלה ייכנסו יותר ויותר  .3

מש כמקור לשימוש, בצירוף שכלול יכולות אגירה והתייעלות אנרגטית, יוכל הגז הטבעי לש

 .אנרגיה נוסף וכגיבוי לשנים ארוכות

 

 טווח תחזיות הביקושים - 'פרק ב

הגדילה את אופק החיזוי  442שנה והחלטת הממשלה  25 -לאחר שוועדת צמח קבעה אופק חיזוי ל

. אנו 3שנים בלבד 24 -שנים, משום מה בחרה ועדת אדירי להקטין את אופק החיזוי, והפעם ל 29 -ל

? 2042בשנת  תחדל מלהתקייםתוהים מדוע עצרה ועדת אדירי דווקא בנקודת זמן זו. האם המדינה 

ראש אגף תקציבים היום, שאול מרידור, נציג האוצר דאז בוועדת צמח ושל  שאלתואנו מניחים כי 

בבסיס החלטת ועדת אדירי לתחום את תחזית  שנה?", לא עמדה 30אני יודע אם תהיה מדינה בעוד "

. אז מדוע נעצרת התחזית שם? גם אם יש קושי לחזות בסבירות ברמה טובה 2042הביקושים עד 

והנתונים הנוכחיות של הוועדה שנה קדימה, מספיק להתבסס על הנחות העבודה  40או  30עוד 

                                                           
 מטה המורכב מאזרחים וארגוני חברה אזרחית שקם במטרה להגן על האינטרס הציבורי בנושא הגז הטבעי 1
איש מתים בשנה בישראל מזיהום אוויר, לפי ארגון הבריאות העולמי  OECD ,2,200-של ה 2015עפ"י נתוני  2

 איש מתים בכל שנה בישראל. 2,500 – 2010נתוני 
כבר כמעט חלפה וראוי לערוך את החיזוי  2018אולם שנת  2042 - 2018ים תחזית ועדת אדירי עוסקת בשנ 3

 שנים בלבד. 24משמעו  2042 -. סיום התחזית ב2019משנת 
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לכל בהמשך אופק החיזוי,  דקקתז, כדי לראות שישראל של ועדת אדירי הקיימים בדוח הביניים

 תנין(. -במאגרים הקיימים היום )תמר, לוויתן, כריש הנמצאהגז הידוע 

עוד בטרם נבחן את המספרים, חשוב לציין כי מדינות מתוקנות עורכות תחזיות למשק האנרגיה 

עשורים קדימה. יותר מזה, מדינות מתוקנות שומרות עתודות עשורים רבים ארבעה ואף חמישה ל

 ארה"ב. לשנים ארוכות דימה, מתוך דאגה אחראית לביטחון האנרגטי ולעצמאות האנרגטיתק

. גם ארה"ב פועלת להכנסת אנרגיות מתחדשות, שכלול 4)נספח א(שנה  90 -למשל, שומרת עתודות ל

למרות שהתירה יצוא מסוים בשנים האחרונות, יכולות אגירה והתייעלות אנרגטית. ובכל זאת, 

 כמעט ארבעה דורות קדימה. מדוע בישראל זה נעצר בדור אחד?למשך רזרבות ארה"ב שומרת 

בדוח ועדת צמח הוצג טיעון לפיו אין טעם לשמר גז וניתן להתיר יצוא מאסיבי מכיוון שנקבל רק 

ל שנזדקק לכ מראהשנה קדימה  42 -לשנות עצמאות אנרגטית ולכן עדיף לייצא. אולם תחזית  9עוד 

 . שנות עצמאות אנרגטית 18 -מה שיביא ל – הגז הידוע שיש היום

. לפי ניתוח שערך חיוביותיש משמעויות כלכליות לעצמאות אנרגטית ארוכת שנים נזכיר גם כי 

הכלכלן הראשי באוצר דאז, ד"ר מיכאל שראל, אין כדאיות כלכלית ליצוא מאסיבי, ודווקא יש 

  בשימוש מקומי נרחב.כלכלית כדאיות 

תחזית המכווצת שבחרה בה ועדת אדירי, לאור העובדה שאורך חיי התשתיות הכמו כן, תמוהה 

 שנה.  24, ולא שנה 40 – 30 -הוא כ

 18ולהוסיף , 5שנים 42קרי טווח זמן של , 2060 -עד ל על ועדת אדירי להאריך את תקופת החיזוי

 לישראל. שנות עצמאות אנרגטית

 

 צע הגזיה -פרק ג' 

מדוע ועדת אדירי סופרת במצאי הגז של ישראל נכון להיום, גז אשר כבר השתמשו בו ויצא 

 BCM 40( מציגה את כמויות הגז הטבעי, כאשר 22-23בדוח הביניים )עמ'  2מהמאגרים? טבלה 

 .BCM 876, מחושבים בכל זאת בסך הכולל של הגז הטבעי בישראל: מתמר אשר כבר הופקו

 .BCM 836הוא בעצם נכון להיום ( C2 -ו P2בשדות שהוכרה בהם תגלית )קרי, סך הגז הטבעי 

אולם גם סך זה אינו מייצג, שכן יש להוריד מהספירה מאגרים שסיכוי הפיתוח שלהם קטן: דלית 

חלק מאפרודיטה של קפריסין ולא צפוי  –שנים מאז שנמצא ואין תכניות לפתחו; ישי  10כבר  –

 מסובך להפקה. –קטן וכלל לא ברור שיפותח; תנין  –; שמשון להיות מחובר לארץ

 .BCM 793כלל לא ברור שיפותחו, מקבלים כשמורידים מסך היצע הגז את השדות הללו אשר 

 של ועדת אדירי. מההיצע הכולל בדוח הביניים BCM 80 -מדובר בפער של כ

                                                           
שנה, בעוד שוועדת אדירי מסתמכת על היצע גז של עתודות מוכחות  90-ל מוכחותארה"ב שומרת עתודות  4

 וצפויות.
והוא הרחיב את הטווח בשמונה שנים נוספות עד  2042עד גם המשרד להגנת הסביבה לא הסתפק בתחזית  5

 2060שנים נוספות, קרי תחזית עד  10. אנחנו מבקשים שעל זה, יתווספו 2050
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להן עתודות צפויות.  לכל זה יש להוסיף את העובדה שמספר זה כולל בתוכו עתודות מוכחות ובנוסף

  אינה כמות מובטחת. - BCM 793 -גם כמות זו המשמעות היא ברורה: 

עדה מסתמכת במסקנות שלה על בסיס ורבה את העובדות הללו לפיהן הו בתמיההיש לראות 

נכון, והדבר מטיל צל משמעותי של ספק על כל מסקנות הועדה, שלא לדבר מדויק ועובדתי שאינו 

 ועדה.ומנתוני האמת היא בגדר "רשלנות רבתי" של הכי התעלמות 

 

 ביקושים מול היצע - 'דפרק 

שנות ביקוש  5שנה בלבד, למעשה מורידה  24-החלטת ועדת אדירי לערוך תחזית ביקושים ל

השנים שבהן צפויה צריכת הגז  ולם אלווא. 442השנים שקבעה הממשלה בהחלטה  29-בהשוואה ל

( הצריכה השנתית 38, עמ' 7לפי סיכום תרחישי הביקוש שערכה ועדת אדירי )טבלה הגבוהה ביותר. 

שנות ביקוש  5להוריד  .2042בשנת  BCM 26 -כהוא  )בו בחרה הוועדה כנקודת איזון( 6בתרחיש 

 ביקוש. BCM 130משמעו להוריד לפחות 

שכבר הופקו מתמר נכללים בכל זאת בהיצע הגז  BCM 40 -לחישוב את העובדה שאם מוסיפים 

זה  תרגיל. עולה מחשבה האם הולכים ליצואלמעשה ש BCM 170הטבעי בישראל, מקבלים 

המספרים מתכנסים בדומה להמלצות צמח, וזאת למרות בפועל במספרים נועד לייצר מצב שבו 

ולמרות שהביקושים הצפויים , BCM) 950שעמד אז על )שהיצע הגז היום נמוך מזה שהיה בצמח 

 עלו בהשוואה לחישובי ועדת צמח.

לפי הנתונים הקיימים כיום שנה קדימה  18כמו כן, וכפי שנזכר בפרק ב', הארכת תחזית הביקושים 

, 6שיש במאגרים הקיימים היום. אם ניקח לדוגמא את תרחיש מראה כיצד אנו זקוקים לכל הגז 

 BCM 900 -כ של, נקבל ביקוש לגז קדימה שנה 18עוד  BCM 26 -ונמשוך את הצריכה השנתית של כ

תביא  למשל, שנים 13 -הגדול משמעותית מהיצע הגז הידוע. הארכת טווח התחזית בביקוש  –

 לאיזון בין הביקוש המקומי לבין ההיצע, וזאת מבלי לכלול עסקאות יצוא לירדן ולרש"פ.

מקטינה ביקושים באמצעות קיצור טווח  עדת אדירי למעשהוושנראה לסיכום פרק זה נאמר כי 

וכן מאגרים שסיכויי  ,התחזית, ומהצד השני מציגה סך היצע גז מנופח הכולל כמויות שכבר הופקו

  עד קלושים.הפיתוח שלהם נמוכים 

 

 ויתירות מחסור שעתי, רזרבה - 'פרק ה

 43 -, ועדת אדירי הקטינה רזרבה זו לBCM 100 -בעוד שוועדת צמח שמרה רזרבה בחישוביה של כ

BCM בתרחישים "שמרניים", האם רזרבה כל כך  בחרה. ועדת אדירי טוענת כי היא בלבד

המדינה תעמוד הסתברות קרובה לזה( שמצומצמת אינה סיכון משמעותי? שהרי אין כלל ודאות )או 

כיר כי המדינה לא עמדה נזביעדי ההתייעלות האנרגטית ו/או יעדי כניסת האנרגיות המתחדשות. 

 עד כה ביעדים הסולריים שהציבה לעצמה, ואף לא קרוב להם. מהיכן הביטחון שהפעם יהיה אחרת?
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צפוי מחסור שעתי של גז במשק )עמ'  2035 – 2033זאת ועוד, ועדת אדירי מודה כי החל מהשנים 

 300 -צפוי בעשור השלישי, מאשרת יצוא מאסיבי של כהאיך ועדה המכירה במחסור שעתי . (43

BCM ?איפה ההיגיון? בעשור השני 

שנה? תהיה תלויה  20 – 15לישראל יחסר גז? מה תעשה המדינה בעוד ומה יהיו הפתרונות כאשר 

ביבוא יקר? או שתמא תחזור לדלקים מזהמים לאחר שכבר נבנו תשתיות לגז? ועם רזרבה 

 ת הנדרשת למדינה במשק האנרגיה? מצומצמת, היכן היתירו

אנו מוצאים עצמנו נדהמים מהקלות שבה ועדת אדירי דואגת למכסות היצוא במקום לדאוג 

 ליתירות במערכת אספקת הגז במדינה.

 

 תחבורה -פרק ו' 

ציפינו שוועדת אדירי ואגף התקציבים ידאגו סוף סוף להרחבת השימוש המקומי בגז לצרכי 

בכוחה של הממשלה  זיהום אוויר( ולתעשייה מסורתית )הרחבת מקומות עבודה(.תחבורה )ומניעת 

האנרגיה ובמדיניות מיסוי  להחיש את המעבר לשימוש בתשתיות תחבורה נקייה. הכל תלוי במשרד

מדוע אזרחי ישראל צריכים ? איפה האוטובוסים החשמליים? איפה תחנות התדלוק בגזם: הדלקי

 לפי התחזיות שלכם?  שנים 15-25ואוטובוסי דיזל עוד  להמשיך לנשום פיח ממשאיות

תחזיות שבהן המעבר הזה להסתפק בבמקום  ,אפשר להאיץ את המעבר לאנרגיה נקייה בתחבורה

ברחובות. גם על יצאו אזרחי ישראל למאבק  הגזלא רק על מחירי  מתרחש רק בעתיד הרחוק.

 הטמעת הגז במשק.

 

 ועידוד פיתוח מאגרים עידוד משקיעים וחיפושים -פרק ז' 

בעידוד חיפושים לצורך מציאת תגליות גז חדשות הוא מובן. יחד עם זאת, מדובר בתגליות הצורך 

חדשות שישראל חפצה בהן. כלומר, ניתן לעודד באמצעות הסרת חסמים והבטחת מכסות יצוא 

, קרי שהתגלו. עידוד משקיעים במאגרים מאגרים חדשים שטרם התגלומשקיעים בחיפושים אחר 

אינו תורם במאום למציאת תגליות חדשות. אם  –שותפויות תמר ולוויתן, באמצעות מכסות יצוא 

מאגרים חדשים, ניתן בהחלט לתת מכסות יצוא ו/או למציאת  ועדת אדירי רוצה לעודד משקיעים

ת כמו כן חשוב להדגיש, מתן מכסוובלבד שאכן מדובר במאגרים שטרם התגלו.  –הורדת חסמים 

ייצוא לבעלי החזקות הנוכחיים מהווה תמריץ שלילי לכניסת משקיעים חדשים בגלל מגבלות 

 בתשתיות היצוא. 

כפי שנסקר לעייל, המשק הישראלי זקוק לכל הגז בתמר ובלוויתן )וכריש, ותנין אם יפותח(. ואילו 

עלויות  מתקזזת בהמשך עםהמהווה כסיבה רשמית ליצוא, היא הקדמת הגעת התמלוגים אותה 

המאסיבי  בשל היצוא - ייגמרהגז.  ייגמר להכשישראל תאלץ לייבא גז יקר, כי  ,עודפות על הציבור

ליצוא מייצרת תת פיתוח של משק הגז, וגם לכך יש  יותר מזה, הציפייה .מאשרתזו שוועדת אדירי 

 השפעות כלכליות שליליות: אבדן הכנסות מיסוי, נזקים כלכליים עקב זיהום האוויר ועוד.  

ובכך שואפת להביא לתגליות חדשות, הערה: יפה שוועדת אדירי חפצה לעודד משקיעים חדשים 

הו על הפוטנציאל האמיתי שנותר לגילוי. מכרזי החיפוש מלמד אולי משהמתעניינים באולם מיעוט 
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, תכניות עידוד זה נהדר, אבל מה אם לא יימצאו עוד מאגרים? מה אם הגז שנמצא עד רוצים לומר

  היום זה כל מה שיש? מה נעשה כשייגמר הגז?

 

 סיכום והמלצות -פרק ח' 

שנים,  42של  , קרי טווח זמן2060 -על ועדת אדירי להגדיל את תקופת חיזוי הביקושים עד ל .1

 שנות עצמאות אנרגטית לישראל. 18ובכך להוסיף 

יש להתייחס באופן אחר לעתודות מוכחות לעומת עתודות צפויות. לא מתקבל על הדעת  .2

 שיש התייחסות לעתודות צפויות כאילו היו באותה רמת ודאות של עתודות מוכחות.

מויות של גז שכבר הופקו יש לתקן את היצע הגז המוצהר בדוח הביניים, להפחית ממנו כ .3

 שסיכוי הפיתוח שלהם קטן עד קלוש. וכן מאגרים

 .יש להקצות רזרבה משמעותית הרבה יותר לצרכי יתירות .4

תועלת שבוחן את הנזקים הכלכליים הישירים והעקיפים -יש לערוך ניתוח כלכלי של עלות .5

 .של היצוא

. ניתן לאשר יצוא )מעבר ליצוא לירדן ולרש"פ( אין לאשר יצוא ממאגרים תמר או לוויתן .6

 מאגרים חדשים שטרם התגלו.בכמויות גדולות ל

 ת המעבר לתחבורה נקייה ולא מזהמת.ש להאיץ אי .7

תוך התערבות במחיר הגז המופקע ובפרט להאיץ בכלל את הטמעת הגז במשק, גם יש  .8

 , המשפיע על רצון המפעלים להתחבר לגז.תמר-בחוזה חח"י

למדינת ישראל קרה נס. תגליות הגז מאפשרות לישראל להיות בעצמאות אנרגטית לשנים ארוכות, 

. הציבור שתפחית דרמטית את זיהום האווירבכלל המשק, אנרגיה נקייה יחסית  הטמעתתוך 

נאבק למען מעבר למשק  ,תקשורת וברשתות החברתיותהנאבק ברחובות, בוועדות הכנסת, ב

ואנחנו למען אוויר נקי. גם נאבק  מעבר בדרך לאנרגיות מתחדשות(. הציבוריית מבוסס גז )כאנרג

 רוצים שגם ילדינו וגם נכדינו יהנו מהנס. זה עד כדי כך פשוט. 

לא מצאנו שום היגיון בהחלטה בדוח הביניים לשמר את מכסות היצוא בדומה לוועדת צמח, ולאשר 

חברות הגז.  ולהן בלבד: ,למי החלטה זו מועילה כולנו יודעיםיצוא מאסיבי ממאגרי תמר ולוויתן. 

  הציבור. חיים של מי זה בא: על חשבוןהועל חשבון הבריאות יודעים כולנו 

תפקיד משרד האנרגיה והרגולטורים השותפים בוועדת אדירי אינו לדאוג למכסות יצוא לטייקוני 

 ונכדיו. הגז אלא לדאוג לציבור ולאוויר שהוא נושם, ולאוויר שינשמו ילדיו
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 'נספח א

  U.S. Energy Information Administrationצילום מסך מתוך האתר של 

 https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=58&t=8מקור: 

 

 

 

 

 


