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בעניין דו"ח הביניים של הצוות המקצועי לבחינה ת החברה להגנת הטבע עמד

תקופתית של המלצות הוועדה לבחינת מדיניות הממשלה בנושא משק הגז 
 הטבעי בישראל

 

 

 המשך חיפושי הגז בישראל. חשוב מחדש על אופן ל .א

 הבאות שניםהצרכי הגז למשק הישראלי לעשרות מובטחים כל כבר כיום  444החלטת הממשלה על פי 

גז טבעי מכיוון שגם . bcm 088עתודות גז בהיקף העולה על עומדות היום  רשות מדינת ישראל שלכ

ובכך להרס מערכות אקולוגיות, פגיעה במגוון )שינויי אקלים שתורם לא מעט לפוסילי  הינו דלק

לנו הגז ( עמדתה של החברה להגנת הטבע היא שיש לנצל את הזמן ש"קונה" זיהום ים ועודהביולוגי, 

ובכלל זה גם לתת עדיפות  הטבעי על מנת לפתח וליישם חלופות טובות יותר להפקתה של אנרגיה

 .מובהקת לחיסכון באנרגיה ולהתייעלות אנרגטית ויישומן של החלטות הממשלה בעניינים אלה

 .מאחוריו העומדות היסוד-הנחות ואת, 2594-ב"התשי, הנפט חוק את מחדש לבחוןגם במסגרת זו יש 

 להשקעות כמהה, וענייה מתפתחת – צעירה מדינה של לרצונה נאמן ביטוי הוא הקיים הנפט חוק

 ולפתח למצוא משקיעים לעודד – והציבור המשק לטובת הטבעיים משאביה של ולפיתוח חיצוניות

 החוק, בהתאם. הלבנט באגן לשכנותינו בדומה בהם התברכנו כי שקיווינו וגז נפט משאבי במהירות

 בעלי) יזמים מזמינה המדינה:  הבא בתיאור למצותה שניתן וחלקית מאוד דלה מסדירה מסגרת מקים

 וגז נפט חיפוש למטרת גדולים קרקע שטחי לידיהם ולקבל לבוא( עצמה למדינה החסרים וניסיון הון

 אספקה של למצב שנים 3 בתוך ולהביאם ולפתחם למהר עליהם – כאלה מצאו; מקלים בתנאים

 .מסחרית

 לכך הסיבות אחת. בפועל כך עובדים אינם הדברים כי, האחרון העשור מניסיון יודעים שאנחנו אלא

 ומבחינת סביבתית מבחינה, תכנונית מבחינה הקמתה שנות מאז מאוד התקדמה שישראל שאף היא

 בו היוצר באופן אלו מבחינות מאחור נותר הנפט חוק – החלטות של בקבלתן הציבורית המעורבות

 הבלבדי דעתו שיקול פי-על טלאים-טלאים, עצמו בחוק הנחיה בלא, המתמלאים" ריקים חללים"

 .הנפט ענייני על הממונה של והבלעדי

 את והתואם ההולם חדש נפט חוק של להתקנתו ישראל מדינת עבור כושר שעת היא זו כי סבורים אנו

  .העכשוויים וצרכיה ערכיה

 



 

 

חלופות ש שלו ותכוללשמל ות במידה רבה על צריכת הגז לייצור חומבוסס ת הביקוש לגז טבעיותחזי .ב

עמידה ביעדי הממשלה, גידול שנתי של  -. תרחיש עמידה ביעדי התייעלות אנרגטית א: / תרחישים

 4838בביקוש לחשמל עד לשנת  %..4קצב גידול שנתי ממוצע של  – גידולתרחיש . בבלבד.  8%..2

הצוות  הנדון כאן בינייםהדו"ח בבצריכת החשמל.  %..3גידול שנתי של  -ג. תרחיש גידול גבוה 

ת : סגירת תחנות הפחמיות בשנ( הכוללממשלה עמידה ביעדיהראשון )תרחיש האת המקצועי בחר 

 %.2,עמידה ביעד ממשלה של  4838ייעלות אנרגטית עד הת %.2 ,עמידה ביעד הממשלה של4838

. החברה וקצב מהיר של חדירת הרכב החשמלי, 4838אנרגיות מתחדשות מסך צריכת החשמל עד שנת 

יחד עם זאת אנו מאמינים כי לאור התגברות תופעות קיצון הקשורות להגנת הטבע מברכת על כך. 

כבר כיום לתת את הדעת על צמצם תפקיד הגז הטבעי כמקור אנרגיה  ח, ישנו הכרלשינויי אקלים

 ומרכזי. אנו מבקשים כי הצוות המקצועי יפעל להגדיר כלי מדיניות ולוח זמנים אשר לאורך זמן יפחית

תמריצים כלכליים לטובת המעבר להתייעלות אנרגטית ושילוב אנרגיה  וראת השימוש בגז טבעי ויצ

 . במעלה ראשוןשמל ההפקת החמתחדשת כמקור 
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