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 לכבוד 
 משרד האנרגיה

 7רחוב בנק ישראל 
 919502 ירושלים

 

 -באמצעות דוא"ל ודואר רשום-

 א.ג.נ.,

המקצועי נייר עמדה במסגרת פנייה לציבור לשמיעת עמדותיו בעניין דו"ח הביניים של הצוות הנדון: 
לבחינה תקופתית של המלצות הועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי בישראל )להלן: 

 ("דוח הביניים"

 

, )"השותפות"( מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת –בשם הזדמנות ישראלית מוגש בזאת נייר העמדה שלהלן 

בבורסה לניירות השותפות נסחרת  . בע"מ חיפושי נפט וגז –ובשם השותף הכללי שלה, הזדמנות ישראלית 

ברישיון מחזיקה השותפות  .מוחזקות ע"י הציבור השותפות שליחידות ההשתתפות מ 92%-ו אביב-ערך בתל

הנמצאים במים הכלכליים של מדינת  1"רועי"/399רישיון "ישי" וב I/20בחזקת "חתרורים" ו/403היבשתי 

  לתחרות והשותפות תוכל לשמש כאלטרנטיבה למונופול הקיים.זאת מתוך תקווה שהשוק יפתח  ,ישראל

בעקבות פרסום דוח הביניים של  2018ביולי  16בהמשך לפנייה לציבור אשר פורסמה ביום הינו נייר העמדה 

לבחינה תקופתית של המלצות הועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז הטבעי  הצוות המקצועי

 בישראל )להלן: "הצוות המקצועי" ו"ועדת צמח" בהתאמה(.

 הקדמהא. 

אנו מסכימים לחלוטין עם קביעות הבסיס של הצוות המקצועי, לפיהן קיימים חסמים משמעותיים המונעים 

וכן אנו שותפים מלאים  ,נמצאים במימיה הכלכליים של מדינת ישראלהחיפוש ופיתוח של מאגרי גז טבעי 

 ןבביטחווכן גם  במיוחד לטווח הארוך, לחששות הצוות המקצועי מפני הפגיעה בתחרות ובשוק האנרגיה,

 יםהשוכנ ההידרוקרבוניםפוטנציאל הגיאופוליטי הגלום בעתודות אי מימוש הו האנרגטי של מדינת ישראל

  .במימיה הכלכליים

 2013 יונימ 422 ת ממשלהאנו רואים בדאגה רבה את העובדה כי מאז אימוץ החלטגם כמו הצוות המקצועי, 

, (2012קידוחים בשנת  7-)בהשוואה ל קידוח אקספלורציה אחד במימיה הכלכליים של ישראל ולולא נקדח 

לא רק שעתודות הגז המוכחות לא גדלו שעברו שנים החמש , בועדת צמחהעתידיות של  בניגוד להערכותכי ו

"רישיונות שכללו פרוספקטים אשר נכללו בחישוב המשאבים הפרוספקטיביים כמעט בכלל, אלא אף 

דוח הביניים של הצוות המקצועי מציין  ".במסגרת דו"ח ועדת צמח, הוחזרו ללא שבוצע בהם קידוח חיפוש

, נקדחו והוכרו תגליות בשני שדות לפני כשש שנים צמח תשדות פוטנציאליים שהוזכרו בדוח ועד 15כי מתוך 

מונעים למעשה ש אלוכבירוקרטיים הרגולטוריים והחסמים המדגישה את בעיית הטובה אינדיקציה בלבד. 

שענקיות גלובליות  עתבהעובדה שהיא  ,(ולא נסיבות עסקיות או גיאולוגיות) את פיתוחו של משק הגז

                                                           
תלוי הינו  בגבולותיו החדשים, רישיון "יועד"דיון נוסף בבקשה שהגישה השותפות יחד עם שותפים אחרים לקבל את כמו כן  1

 .בזמן הגשת נייר עמדה זה מועצת הנפטועומד בפני 



 

 

ומגיעות  מרחיבות את פעילותן בסקטור האנרגיה במדינות השכנות מצרים וקפריסין Shell-ו ENIכדוגמת 

משקיעים זרים מסרבים להכנס לשוק האנרגיה הישראלי, , לתגליות משמעותיות וכלכליות בסדר גודל עולמי

שר הליך התחרותי אהכי , יצויין אשר כבר קיימים. בהקשר זה אלהשל יציאת הפוכה, וניתן לזהות אף מגמה 

נכשל לעורר עניין בסדר גודל משמעותי באופן , 2017נמשך שנה וננעל בנובמבר שיזם משרד האנרגיה, 

סיונות הרבים יעל אף הנ ,מימיה הכלכליים של ישראלקרקעית פוטנציאל הטמון מתחת לאת ה משקףה

הדוח מציין כי משיחות ומתגובות של משקיעים פוטנציאלים עולה כי חובת החיבור  .למשוך מתעניינים

  למשק המקומי מרתיעים אותם ומונעים את כניסתם לשוק.למשק המקומי והקושי לשווק את הגז 

ובנוסף , לא יסופקו המפורטות בדוח המשק המקומי לשנים הבאותדרישות  כל זאת מקים חשש מהותי שמא

הרגולטור  כיום החסמים אותם מציב. במשק הגזאמיתית אשר תשבור את המונופול ות תחרלא תתאפשר 

בין השאר  םהדוח בהרחבה, וביניה בהם גם נוגע, ששחקנים חדשיםבפני ו הישראלי בפני בעלי החזקות

, עשויים 50BCMבגודל של  קטניםהחובה לחבר כמעט כל מאגר למערכת ההובלה הארצית החל ממאגרים 

, וממילא גם קדח, יפותחיי לכך שאף לא מאגר אחד מעבר למאגרים "כריש" ותנין" ,באופן אירוני ,להוביל

 יחובר לצריכה מקומית.

והיעדר העניין מצד משקיעים  ,442מאז החלטת ממשלה  הקיפאון בו שורר מגזר חיפושי הגז בישראל

הבחינה התקופתית דרוש שינוי מדיניות משמעותי.  כי המתבקשתמסקנה מוביל ל, יםיושחקנים פוטנציאל

ידי הצוות המקצועי מציבה הזדמנות חשובה להסיר את החסמים לפיתוח משק -של המלצות ועדת צמח על

, לצערנו מסקנות דוח הביניים בנוסחם הנוכחי לא הגז ולאפשר לו לממש את הפוטנציאל הגדול הגלום בו

 .מביאים את הבשורה בהקשר הזה

בדוח ועדת צמח ההערכה היא כי חלק ניכר מהשדות השוכנים במי הים התיכון הם מאגרים צוין ש כפי

קטנים ובינוניים. רבות וארוכות נכתב על חשיבות עידוד המאגרים הקטנים והבינוניים אך בפועל נעשה מעט 

והבינונים יכולה ם לעידוד המאגרים הקטנים יאפקטיביאמיצים ומאוד לצורך זה. לגישתנו רק אימוץ צעדים 

להוביל לפתיחת שוק הגז והנפט בישראל לתחרות והמלצות הצוות המקצועי צריכים לתת את החשיבות 

 הראויה לנושא ולשקף הקלות משמעותיות למאגרים אלו כפי שיפורט להלן.

 . חובת החיבור למשק המקומיב

ם והסטטוטוריים הנוספים "העלויות הכלכליות והקשיים התכנונייכי  ובצדק, מציין דו"ח הביניים .1

שחובת החיבור למשק המקומי מטילה על היזמים, יוצרות אפקט מצנן מקדים לחיפוש שדות גז 

טבעי ופיתוחם. משכך, חובת החיבור הגורפת למשק המקומי פוגעת בתחרות כיוון שהיא יוצרת 

לפי הגדרת קל עם מאגרים אשר לה דוח ממליץה ,חסם כניסה משמעותי להשקעות בתחום". על כן

בעוד שמאגרים , ולפטור אותם מחובת התחברות למשק המקומי ועדת צמח הינם "קטנים"

 . 2032נדרשים להתחבר למשק המקומי עד סוף שנת  BCM 50-200המכילים  "בינוניים"

כדי לספק את התמריץ החיוני  2032בכמה שנים לסוף שנת  החובהדחיית יש באיננו סבורים ש .2

מכיוון שמשק הגז מתאפיין בתכנון לזמן ארוך, שבו מספר זאת . התחרות בישראלמצב את לשנות 

אינן פרק זמן משמעותי, ובעיקר מכיוון שאין לדחייה זו בכל מקרה נפקות לעניין שנים בודדות 

  .הכרוכה בחיבורהנובע מגובה ההוצאה הכבדה המרתיע תחשיב הכדאיות 



 

 

למשק המקומי למאגרים בינונים לא מהווה הקלה אנו סבורים שההקלה שניתנה לעניין החיבור  .3

משמעותית דיה ביחס לעידוד מאגרים הבינונים ולכן יש לשנות את ההגדרה של מאגרים בינוניים, 

וגם למאגרים אלו  BCM 50-100המכילה טווח רחב מידי לטעמנו, כך שיצומצם למאגרים בגודל של 

תואמת הגדרות של מאגרים קטנים ובינוניים הגדרה זו  יינתן פטור מלא מחיבור למשק המקומי. 

מעצם גודלם פחות צריכים  BCM 100בדוח ועדת צמח וכן בדוח ששינסקי. מאגרים שגודלם מעל 

את ההקלה האמורה לצורך תימרוץ פיתוחם ולכן ניתן לחייבם מיידית להתחבר למשק המקומי וכך 

 הביניים. המפורטת בדוח בעיית "הביקוש השעתי המקסימאלי"החשש בגם ניתן לפטור את 

לחוות קשיים המשק הישראלי  עשויבו  אופטימי תרחישבדוח הבינים מציג הצוות המקצועי  .4

. על כן מוסיף הדוח, יש לעודד 2030-2040באספקת הביקוש השעתי המקסימלי במהלך העשור של 

מכיר בצורך מאגרי גז טבעי ימיים נוספים להתחבר למערכת ההולכה הארצית. דוח הביניים גם 

בדוח הביניים )רק הנחת הצינור מוערכת לבין הידיעה שיש בהוצאה כבדה זו  לאזן בין הדרישה הזו

כדי ליצור חסם משמעותי להמשך פיתוח וכן נטל תכנוני וסטאטורי כבד מיליון דולר לק"מ(  7-10בין 

. 2033פתח בשנת מצוא פתרונות ביניים אשר יענו על החוסר בהיצע שעתי הצפוי להת, ולמשק הגז

לגישתנו התרחיש הנבחר ע"י הצוות המקצועי הינו אופטימי במיוחד ומנגד נפח הגז הזמין לעתיד 

על הצוות המקצועי לשים דגש גדול יותר על מציאת פתרונות מחושב בחסר. בכל מקרה לגישתנו 

בזמן בו כמו למשל באמצעות אגירה של אנרגיה חלופיים פיתוחים טכנולוגיים  :חלופיים כגון

המוזרם למערכת ההולכה  LNGצריכת , FPSOוהקמת תשתית עבור  שימוש, הביקוש נמוך

 EuroAsia)וואט -מגה 2,000בהספק פרוייקט כבל החשמל התת ימי , הארצית בשעות השיא

Interconnector )כיוונית -דו תהיה האספקה בוקפריסין, יוון ושאר אירופה, , חבר בין ישראלשי

כאמצעי בטחון בשעות  אחריםבדלקים  שימושו גם לייבא חשמל במקרה הצורך אפשר לישראלתו

 ביקוש השיא.

המדיניות אשר הועדה תאמץ חייבת להתחשב בעוד גורמים המשפיעים על בכל מקרה אנו סבורים כי  .5

 כלכליות פיתוח מאגר, ובפרט חיבורו בצינור למערכת ההולכה הארצית, מלבד גודלו בלבד. למשל:

ק"מ  150-( מרוחק כBCM 63-לדוגמא, מאגר יועד )המוערך בדוח הביניים ב –מרחק מהחוף  (א)

מהחוף. אם ניקח את הערכת העלויות כפי שדוח הביניים מציין, הרי שרק עלות הנחת הצינור 

השקעות להקמת תשתית בנוסף ל ליארד וחצי דולריליארד וחמישים מיליון למיתעלה בין מ

המיועדים לצריכה  15.2BCM-הכלכלית הזו צריכה להישקל מול ה. הכדאיות למתקן קבלה

תחת משטר המלצות דוח הביניים, וזאת במידה  63BCM-מקומית ממאגר שגודלו מוערך ב

 למסחור. שהכמות הזאת אכן ניתנת

ישנם מאגרים המורכבים ממספר מבנים בהם כלואים ההידרוקרבונים, מה  –מבנה גיאולוגי  (ב)

 ות הפיתוח ומשפיע באופן מהותי על כדאיות פיתוח המאגר. שמייקר מאוד את עלוי

לחלוטין מחובת חיבור למשק המקומי הרי  BCM 100ככל שלא תתקבל בקשתנו לפטור מאגרים עד  .6

שלדעתנו לחילופין יש לשנות את הרטוריקה כך שאין חובת התחברות למשק המקומי אלא אם כן 

להשיגו רך אספקה למשק המקומי שלא ניתן נוכח הממונה על הנפט שיש צורך בהתחברות לצו

 באמצעים סבירים אחרים.

 

 



 

 

 . חובת האספקה למשק המקומיג

להלן טבלה הממחישה את השוני בכמות הגז המותרת לייצוא ממאגרים מוכחים וכן ממאגרים 

מול  ,לדוח הביניים(, תחת המלצות הועדה המקצועית 24)לפי הטבלה שבעמ' שטרם נקדחו פרוספקטיביים 

 מסקנות ועדת צמח:

)כמות מוכחת  שדהה

או פרוספקטיבית לפי 

 (BCM דוח הביניים

מותרת  BCMכמות 

מסקנות לייצוא לפי 

 ועדת צמח

מותרת  BCMכמות 

המלצות לייצוא לפי 

 ועדת אדירי

 (BCMהבדל )

 0.25- 302.25 302.5 (605לוויתן )

 14.1+ 173.1 159 (318תמר )

 4.4- 67.6 72 (96אריה )

 3.5- 64 67.5 (90רועי )

 1.55- 56.2 57.75 (77עוז )

 0.55+ 47.8 47.25 (63יועד )

 D (53) 39.75 41.8 +2.05אלון 

 

בעלי הזכויות למעשה התיקון המוצע ע"י ועדת אדירי מטיב עם ניתן לראות מהטבלה לעיל ש .1

בשליטת המונופול, ומרע עם המאגרים הבינוניים בעלי דומה למאגרים שמאגרים הגדולים שב

 פוטנציאל הפיתוח שבשליטת המתחרים. 

אך חישוב משמעות השינויים שמציעה אמנם המלצות הצוות המקצועי אינן חלות על תמר ולוויתן, 

לוויתן לא בסדר גודל של בעוד הכמות המותרת לייצוא ממאגר ועדת אדירי לעומת צמח מראה כי 

 BCM 14-תמר המותרת לייצוא תגדל בכגדול כדוגמת ממאגר  עקבות השינויים, הכמותמשתנה ב

 פי ועדת צמח. -על הכמות המותרתלעומת 

ומבצעים  המופיעה בדוח הביניים אם מסתכלים על טבלת המאגרים הפרוספקטיביים שטרם נקדחו .2

למסקנה שאמנם , מגיעים שיטות החישובניתוח של הכמויות האפשריות לייצוא תחת כל אחד מ

בשיטת דוח ועדת צמח היה עיוות מסויים שאותו ההמלצות של הצוות המקצועי אכן שואפות לתקן, 

 בעלי הזכויות ולכן לאגרום לשינוי תחשיב הכדאיות של הצפויה לבשורה עימו אך הוא אינו מביא 

 של המאגרים הפרוספקטיבייםהמשך אקספלורציה ופיתוח המאגרים. רובם הגדול תעודד 

, ותרלוונטי אפשרויות שלוש ושם ניתן לזהות ,100BCM-ל 50BCMנמצא בטווח של בין המתוארים 

בכולן ניתן להגיע למסקנה כי אם במהלך השנים שעברו היזמים לא פיתחו את המאגר, לא המשיכו 

עם פעילות האקספלורציה ואף ויתרו על הרישיון, הרי שגם לא יעשו זאת תחת משטר החישוב 

 :החדש

שדות אשר המלצות הביניים של הצוות המקצועי מרעות את סיכויי הפיתוח שלהם, כאשר  (א)

מאגר "אריה" או למשל הכמות המותרת לייצוא מהם קטנה ביחס למסקנות ועדת צמח )כמו 

 מאגר "רועי"(.

מהותית מאגרים קטנים יותר שמתוכם הכמות המחוייבת לאספקה למשק הישראלי לא משתנה  (ב)

 "יועד" ו"עוז"(.  )כמו למשל מאגרי



 

 

מאגרים קטנים בהם הכמות המותרת לייצוא אמנם גדלה תחת המלצות הצוות המקצועי, אך  (ג)

, ובהתחשב בכך שמדובר בכל מקרה במאגר קטן יותר )שספק אם פיתוחו אף ללא באופן זניח

כלכלי(, לבטח הדבר לא ישפיע על הכדאיות לפתחו הוא חובות חיבור או אספקה למשק המקומי 

 "(.Dעל אטרקטיביותו בעיני משקיעים )כמו למשל מאגר "אלון או 

כי עולה החשש שקביעת חובת ההתחברות עצמאית למשק המקומי וחובת האספקה  אנו סבורים .3

למשק המקומי עבור מאגרים בתנאים מסוימים עשויה להיות לא כלכלית ולכן למנוע פיתוח של 

במסקנות הוועדה בהקשר זה מחטיא את המטרה השינוי המוצע לגישתנו  מאגרים מסוג כזה מראש.

מאגרים קטנים ובינוניים יש של עידוד התחרות ולצורך עידוד אמיתי של התחרות וחיפושי ופיתוח 

לנקוט באמצעים משמעותיים יותר. אנו סבורים כי יש להחריג כמות גדולה יותר מחובת אספקה 

יהיו מוחרגים לחלוטין בעוד שמאגרים גדולים יותר ידרשו לספק  BCM 100למשק המקומי כך שעד 

יותר למשק המקומי מהכמויות הקבועות בהמלצות הוועדה. לדידנו חובת האספקה למשק המקומי 

( מחויב BCM 100וחובת ההתחברות צריכות להיות מותאמות. אם ממילא מאגר גדול )מעל 

כמות גדולה יותר למשק המקומי ולחילופין אם להתחבר לחוף אז מן ההגיון שידרש ממנו לספק 

פוטרים מחיבור למשק המקומי אז גם חובת האספקה צריכה להתבטל. אין צורך במתן תמריצים 

לעידוד מאגרים גדולים, שכן פיתוחם מעודד באופן טבעי מעצם גודלם, לא כך הדבר לגבי מאגרים 

 םעול על מנת לתת תמריצים אטרקטיבייקטנים ובינוניים ואנו סבורים שחברי הוועדה צריכים לפ

 במיוחד למאגרים מסוג זה. 

ראוי לציין כי בעוד שנקבע כי השינוי לא יחול ביחס למאגרים קיימים לא קיימת החרגה דומה לגבי 

מאגרים אשר מבוצעות בהן פעולות חיפוש אך טרם הוכרו כתגלית ויפגעו כתוצאה מהשינוי, אנו 

  .מאגרים מסוג כזה צריכים ליהנות מהחרגה דומה פיןולחילו סבורים כי לכל הפחות

אמנם עסקאות החלף בין מאגרים הותרו, אך עסקאות אלו בתנאים הצפויים לא מייצרות פתרון  .4

אמיתי לבעלי מאגרים קטנים, שכן הן משאירות את הכח בידי בעלי המונופול. זאת מכיוון שמצד 

המחוברים כבר למערכת ההולכה הארצית וגם אחד אין לבעלי המונופול, שלהם מאגרים גדולים 

אינטרס בעידוד תחרות וקיום עסקאות כאלו, ומצד שני גם כל , BCMחוזי מכר ארוכי טוות עתירי 

הרי שיש לצפות שהוא יתקיים בתנאים קיצוניים של חוסר שוויון אשר יעשיר  –אם יסכימו למו"מ 

עלי המונופול כל תמריץ להכנס מאחר שאין לב את הצד החזק על חשבון הצדדים החלשים.

חלף, אז ככל שמבקשים להשתמש בכלי זה אנו סבורים כי יש לקבוע כללים המאפשרים הלעסקאות 

 חלף על בעל מאגר גדול בהתאם לתנאי שוק.הכפיה של עסקאות 

 סיכום. ד

דוח הביניים של הועדה המקצועית מזהה בין השאר את חובת החיבור למשק המקומי ואת חובת האספקה 

למשק המקומי אשר נקבעו בדוח ועדת צמח כחסמים עיקריים לפיתוח המשק. כמו כן, דוח הביניים מזהה 

בתיאור  את הצורך בעידוד פיתוחם של מאגרים קטנים ובינוניים. יחד עם זאת, המרחק בין הרטוריקה

ביחס  עליהם ממליץ דוח הבינייםהחסמים והאתגרים להמלצות שדוח הביניים מציג בסיומו רב. השינויים 

לדוח ועדת צמח אינם מספקים כלל ואין בכוחם להביא לשינוי משמעותי. ההקלות עליהן ממליץ דוח 

, על אף BCM 50א עד דלם הווהביניים מביאות בשורה כמעט אך ורק לבעלי הזכויות במאגרים קטנים, שג

הם אינם מקבלים בעלי הזכויות ב, כך שBCM 50רוב מאגרי הגז הפרוספקטיביים במיימי ישראל הם מעל ש



 

 

באמת את העידוד הדרוש בכדי לפתח את המאגר שברשותם, ובמקרים מסויימים ההמלצות, אם ייושמו, אף 

 מריעות את מצבם לעומת המצב הקודם. 

ים מתעלמות מנסיבות ומשיקולים שונים, שהם בעלי משקל למול הרציונל כמו כן, המלצות דוח הביני

מאחורי החובות החיבור והאספקה לשוק המקומי, אשר עשויים להוביל לכך שמאגרים רבים יישארו לא 

 כלכליים ולא יפותחו כלל.

כפי  על הנקודות הבאות בקביעת ההמלצות הסופיות בין היתר עמדתנו היא כי על הצוות המקצועי לשים דגש

 :שפורטו לעיל בהרחבה

שינוי הגדרת גדלי המאגרים כך שבעלי הזכויות ברוב המאגרים הפרוספקטיביים שטרם נקדחו  .1

)ואלו הצפויים להתגלות בעתיד( יוכלו ליהנות מהקלות אשר נועדו לעודד את פיתוחם של המאגרים, 

וחובת האספקה  מחובה גורפת להתחבר לשוק המקומי 100BCMעד והחרגת מאגרים בגודל של 

 .למשק מקומי

התאמת מדיניות הרגישה יותר למאפיינים הספציפיים של כל מאגר, מעבר לגודלו, כמו למשל  .2

 מרחקו מהחוף והמאפיינים הגיאולוגיים שלו.

 ים בים. דחיית מועד החיבור למשק המקומי איננה תורמת דיה לעידוד פיתוח מאגרים נוספ .3

 בצד ההיצע הינו אופטימי במיוחד ומנגד בנוגע לביקוש הצפוי נבחר ע"י הצוות המקצועישהתרחיש  .4

 לבעיית נוספים פתרונות למציאת תיוהאפשרו לשקול יש .נפח הגז הזמין לעתיד מחושב בחסר

  .השעתי הביקוש

המומלץ אינו מצליח ליצור שינוי אשר יעודד בעלי זכויות במכסות החובה למשק המקומי התיקון  .5

 . ולעיתים אף ההפך הוא הנכון במאגרים להמשיך ולפתח אותם

חלף על הלאור פער הכוחות המשמעותי בין הצדדים יש לקבוע כללים המאפשרים כפיה של עסקאות  .6

 בעל מאגר גדול בהתאם לתנאי שוק. 

 הפתרונות החלופיים כפי שהוצגו לעיל. .7

המלצות דוח הביניים שוב, כמו מסקנות ועדת צמח, מצביעות על האתגרים לפיתוח משק הגז אך מצפות כי 

בעלי הזכויות ומשקיעים פוטנציאליים יישאו בכל הנטל הכלכלי הדרוש לפיתוח זה ולקיום תחרות תקינה 

ים אקטיביים כמו שתטיב עם הצרכנים המקומיים של משק הגז המקומי. הן אינן כוללות תמריצים ממשלתי

השתתפות ממשלתית כלשהי בהוצאות כבדות ומרתיעות אלו, הגורמות לקיפאון הנמשך כבר חמש שנים 

במשק הגז, ואינן מציעות כל פיצוי בצד החובות המוטלות על בעלי הזכויות מכח נסיבותיו של משק הגז בו 

 הם פועלים והחלטותיו של הרגולטור הישראלי.

 "פ.נשמח להרחיב בנושא בע

  בכבוד רב,
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