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 הסביבה הגנתל משרדה עמדת

 רקע .1
 הקיימת לפיתוח עוסקות בעדכון המדיניות, אשר את המלצותיה 2אדירי ועדת  מסכמת בימים אלו

עולמי  גז, ובעקבות מעברלביקוש ב התחזיות העולמיות של ירידהלאור  משק הגז בישראל.

 התמודדות עם משבר האקלים, מבקש משרד האנרגיה להאיץעל רקע מאמצי ה דלת פחמן לכלכלה

 של ישראל.  ייםאת פיתוח מאגרי הגז במים הכלכליים והטריטוריאל

 נו בוועדה הן: ואשר נד הסוגיות המרכזיות

כבר ביקושי הגז העולמיים בסיכונים כלכליים לפיתוח מאגרי גז לנוכח הירידה הצפויה  .א

הנוכחי. סיכונים אלו יכולים לפגוע בייתכנות הכלכלית לפיתוח מאגרי גז עשור במהלך ה

 שים ובעקבות כך לירידה בתמלוגים לקופת המדינה. חד

מתחדשות האנרגיות ה לגז למשק הישראלי בעקבות עלייה בשיעוראומדן הביקוש שינויים ב .ב

 במשק החשמל ויישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה בתחומי התחבורה והתעשייה. 

הקטנת הסיכונים ליזמים המבקשים לפתח את משק הגז באמצעות כלים כלכליים  .ג

 מרוץ פיתוח מאגרי גז קיימים וחדשים. ילתורגולטורים שונים 

  :מפיתוח משק הגזוהכלכליים הצפויים האתגרים הסביבתיים עיקרי 

זיק המגז חממה אשר הוא גז מתאן , בדגש על פליטות ישראלשל טות גזי החממה יהעלאת פל .א

, גז מתאן לבדו אחראי 2021שפורסם באוגוסט  IPCC-פי דוח ה-מפחמן דו חמצני. על 28פי 

 (.C°0.8-חמצני האחראי לעלייה של כ-)בהשוואה לפחמן דו C°0.5-של כ להתחממות

יכולת מסכנת ומייקרת את כחלק מפיתוח משק הגז תשתיות פוסיליות הקמה והרחבה של  .ב

לכלכלה דלת פחמן. הקצאת משאבים ציבוריים להמשך המשק ליישם את היעדים למעבר 

בהכרח תבוא על חשבון  , כמוצע על ידי הועדה,סובסידיות לדלקים פוסילייםמתן פיתוח ו

משאבים לפיתוח אנרגיות מתחדשות. הדבר יוביל לקצב חדירה איטי של אנרגיות מתחדשות, 

 ולאי עמידה ביעדים עליהם החליטה הממשלה.
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ולתועלות הכלכליות למשק לעומת  כלכלית לפיתוח משק הגזהתכנות יילבאשר אי ודאות  .ג

הסיכונים המשקיים ממדיניות זו )לא ברורות כל ההנחות שנלקחו לבחינת התועלת הכלכלית 

וכן לא נכלל ניתוח כלכלי מלא של כל העלויות למשק הישראלי מפיתוח המאגרים, כגון,  

של מחסור ארוך טווח  הכלכלית העלותדת, המחיר של אי מציאת גז, עלות הגז שצפויה לר

 לא .ועוד עודף ייצוא של הטעות עלות, הגז הוצאות בחיפושי ההכרה עלותבעתודות הגז, 

 הכרה, השקעה בתשתיות לייצוא, נלוות בתשתיות השקעהכגון בחשבון נלקחו עליות נוספות 

, שמקטינות את הכנסות המדינה נוספות מס הקלות, מתאן אובדני, חיצוניותה העלויות בכל

 הסיכון עלות, הנלוות והתשתיות האסדות על להגנה הנדרשים הביטחוניים אמצעיםה

 , כך שבפועל התועלת הכלכלית נמוכה יותר מכפי שהוצגה(.  ועוד הסביבתי

כתוצאה מפיתוח שדות גז  לאוויר וליבשה, סיכונים סביבתיים ליםעליה בהיקף ובחומרה של  .ד

 והתפעול השוטף של תשתיות הגז ותשתיות תומכות בים וביבשה.

 שהוכנה עבורמבקש לקבל את העבודה הכלכלית המלאה והמעודכנת להגנת הסביבה המשרד 

 .להיבטים הכלכלייםהועדה על מנת להשלים את התייחסותו 

 עיקרי המלצות משרד האנרגיה .2

 פורט להלן:מכ ,גזעל יצוא רגולטורים  מגבלות וחסמיםהסרת  2.1

 ת ותחזי  – הפחתת הכמות המשוריינת לאספקת גז למשק הישראלי מתחת לתחזית הביקושים

. BCM 405-531 -ב נאמדות 2045ת לגז שחישב משרד האנרגיה עד לשנת והמשקי קושיםיהב

, בין השאר 2045עד לשנת  BCM 482התרחיש המרכזי שגובש מגיע לצריכת גז מצטברת של 

גבוה של רכבים  קצב חדירה אנרגיות מתחדשות בלבד במשק החשמל,  30% של על בסיס הנחה

עד  לגז הפחמיות והסבת יתר היחידות 1-4 אורות רבין סגירת היחידות הפחמיותחשמליים, 

ישמר , כך שבפועל הקף הגז ש2031משנת  0.5. על התרחיש הנבחר קיים פקטור של 2026לשנת 

 .   BCM 482ולא  316למשק המקומי הוא  

  המשמעות   – לחיוב אספקת גז למשק הישראלי ממאגרים חדשים 1ביטול החלטת ועדת אדירי

שעדיין לא פותחו, כלומר שאינם היא כי ניתן יהיה לייצא את כל הגז ממאגרים של החלטה זו 

 .תנין-המאגרים תמר, לוויתן וכריש

  1על כל  - המאגרים הקיימים 3-למשק המקומי מהפחתת חובת אספקת גז BCM  נוסף מעבר

. על כל 35%-ל 50%-, תופחת חובת האספקה למשק המקומי מBCM 200 -ועד ל BCM 50 -ל

1 BCM 200 -נוסף מעבר ל BCM  לעומת  40%תחול חובת אספקה למשק המקומי בשיעור של

 .55%הדרישה הנוכחית של 

 הקלה זו תחול על  – ר של מאגרי גז חדשים למשק המקומיחובת החיבו ה בשנתיים שלדחיי

לכל  מחצביםאשר יתחילו בהפקה מסחרית של גז  BCM) 50-200מאגרים בינוניים )בהיקף 
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. 31.12.2035למשק המקומי עד ליום להתחבר יחויבו  . המאגרים1.1.2031 -יום ההמאוחר עד ל

לשיקול דעתו של הממונה על ענייני דחייה נוספת בהתאם מוצע לקבוע כי תתאפשר בנוסף, 

 .במשרד האנרגיה הנפט

 כפורט להלן: ,תימרוץ פיתוח מאגרי גז חדשיםלגיבוש כלים כלכליים לסיוע ו 2.2

 קידום  ידי-במהלך חיפוש ופיתוח מאגרי גז על הרחבת הקריטריונים להוצאה מוכרת ליזמים

. תיקון זה מתייחס להכרה בהוצאות חיפוש וקידוח מקדימים אשר Ring Fence-תיקון ה

לאוצר המדינה  דחיית התמלוגיםנמצאו כמאגרים לא כלכליים. המשמעות של תיקון זה היא 

 מהכנסות על מכירת הגז.   

  לאוצר  דחיית התמלוגיםהגדלת המקדם בהכרה בהוצאות חיפושי הגז אשר משמעותה

 המדינה.  

 הסביבה להגנת המשרדעמדת  .3

יוביל המוצע על ידי משרד האנרגיה מאחר ומתווה זה המשרד להגנת הסביבה מתנגד למתווה 

של ישראל להיגמל מהתלות  היכולת תוך סיכוןגז ונפט,  ם המכיליםשל מאגרי פיתוח מסוכןל

המשרד  עמדת. OECD-בדלקים מזהמים ולעבור לכלכלה דלת פחמן ותחרותית כמו שאר מדינות ה

למחויבות ולאסטרטגיה של ישראל  היא שמדיניות פיתוח משק הגז חייבת לעמוד בהלימה

בלה יחמן ומשגשגת. מחויבות זו קמעבר לכלכלה דלת פלקים פוסיליים וללהפסקת התלות בד

 . 2021ליולי  25מיום  171 מס' משנה תוקף לאחרונה עם החלטת ממשלה

מחויבותה לקחת חלק במאמץ העולמי את מאז כינונה של הממשלה החדשה, ישראל הביעה 

כל לכן, ואף נדרשה להעמיק את היעדים להפחתת פליטות.  ,להתמודדות עם משבר האקלים

בניגוד למחויבות זו  יםמתן תמריצים כלכליים לדלקים פוסיליים, עומדוהסרה של רגולציה 

יו הפסקת הפיתוח של מאגרי דלקים פוסיליים היא הכרחית לבלימת ובניגוד לקונצנזוס המדעי לפ

 שינויי האקלים.

מחויבותה של ישראל להפחתת פליטות אינה יכולה להתמצות בהפחתת פליטות בשטחה, ועליה 

לקחת חלק במאמץ העולמי להפסקת השימוש בדלקים פוסיליים, שכן משבר האקלים הוא משבר 

עת שבצד המאמץ להפחתת פליטות והפסקת השימוש בדלקים גלובלי. לכן, לא מתקבל על הד

פוסיליים בישראל, חברות הפועלות בישראל, בתמיכת ממשלת ישראל, דווקא יאיצו את הפקת 

 הגז לצרכי ייצוא. 

קצר, מחתימה על עסקאות למכירת גז לאירופה, ברורה. עם התועלת הכלכלית הישירה בטווח ה

כתוצאה מפיתוח תעשיה  הסיכונים הסביבתיים והכלכלייםת בחשבון את זאת, היא אינה לוקח

בכך. היום כבר ברור שהמשך  הכרוךמזהמת בתחומי ישראל, כמו גם את ההיבט המוסרי והערכי 

 ייצוא ושריפתם לא תיכלללתמיכה ותמרוץ של תעשיית הדלקים הפוסיליים, גם אם מטרתה 
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ה בשוק גלובלי המשתנה בקצב מהיר, ישראל, אינה השקעה נבונבחישוב פליטות גזי החממה של 

 ואינה ראויה בהסתכלות מפוקחת על דחיפות המאבק במשבר האקלים.

לפיתוח מאגרי גז השפעות כאמור, מעבר לכך שפיתוח מאגרי גז יחריף את משבר האקלים, 

, לאוויר וליבשה, לרבות סיכונים ישירים מרחב הימיל יםמשמעותי ים וכלכלייםסביבתיוסיכונים 

הגז. בפרט, עולה שינוע גז, פעולות להפקה וטיפול בגז ופעולות לתשתיות פים ממכלול רחב של ועקי

 , לרבות:רועים בלתי שגרתייםיארמת הסיכונים מ

  נמצאים במאגר ביחד עם גז המתאן, תוך סיכון חמור הדליפות של הידרוקרבונים נוזליים

, חופית וימית תיירותלדיג ו שטחילסיכון , אשר הינן רגישות מאוד למערכות אקולוגיות ימיות

 ; ההתפלהמתקני לסיכון עליה בואף 

  פליטות תפעוליות של מזהמים וגזי חממה מפעולות ההפקה והטיפול בגז, בין אם בהזרמות

 ;חומרים מסוכניםטיפול בישירות לים או בפליטות לאוויר, וכן חשש לתקלות ב

  תחזוקתה, פעולות לפות, צנרת תת ימית ואסדות נוסתפיסת שטחים בים וביבשה על ידי

במערכות אקולוגיות ימיות תשתיות נוספות אשר יפגעו מתקני הנזלה, מתקני הפחתת לחץ ו

 ויבשתיות רגישות וייחודיות.

על שמירה על המרחב הימי, היבשתי ויישום היעדים הלאומיים למעבר למשק דל פחמן, לצורך 

 ולעבור ונפט פחם, גז כגון מזהמים יםיפוסיל םבדלקי השימוש את בהדרגה להפסיקישראל 

הכלכלית שהתועלת  ומבוסס משמעותיחשש  ישנובנוסף, . מתחדשות באנרגיות לשימוש

להתגמד  עלולהשל ישראל  במרחב הימיממימוש פוטנציאל הגז  ,הטווח קצרת, התיאורטית

העלויות הכלכליות כתוצאה מהעלייה הצפויה בפליטות גזי החממה של ישראל, הסיכונים  לעומת

 דלקים ללאשכלכלה  הזדמנויותהמשמעותיים לסביבה הימית והיבשתית, כמו גם אובדן 

 ידי הוועדה.-כל אלה לא נבחנו על ולסביבה. לחברהפוסיליים מציבה למשק, 

 הבאים:הרכיבים את לכלול יש  משק הגזלהמדיניות מתווה בלעמדת המשרד להגנת הסביבה, 

 קידומםקביעת יעדים למעבר למשק מבוסס אנרגיות מתחדשות ושימוש בתמלוגי הגז ל .א

  '316 משרד האנרגיה לשרייןהמלצת ולאור  ,171בהתאם להחלטת ממשלה מס BCM 

ויעדי ביניים  2050יעד לשנת  –למשק המקומי, יש לקבוע יעדים לאנרגיה מתחדשת 

בלבד  BCM 316 . המלצת משרד האנרגיה לשריין2045-ו 2040, 2035, 2030מחייבים לשנים 

למשק המקומי תוכל להתבצע רק אם ישראל תעבור ליצור חשמל מבוסס אנרגיות 

 . 2050עד שנת  95%מתחדשות, בהיקף של 

 ארוכת טווח מתמשכת, תמיכה טובת יש לגבש קריטריונים לשימוש בתמלוגי הגז ל

לצורך השקעות בטכנולוגיות יעילות ונקיות אשר מאפשרות את בתעשייה הישראלית 

וכן לטיפול ולמניעה של סיכונים וזיהומים סביבתיים  ,הפסקת השימוש בדלקים פוסיליים

 .שמקורם בפעילות של דלקים פוסיליים
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 מניעת פיתוח תשתיות של גז וקונדנסט  .ב

מתקני הפחתת לחץ. ו אסדות, צנרות נוספות מזהמות כגוןתשתיות תוח נוסף של יש להימנע מפי

למען הסר ספק, אין שום הצדקה להקמת מתקן הנזלה נוסף בשטחי ישראל. מאחר וכל מאגר 

פיתוח תשתיות ליגבר הלחץ לשמירה ו ,גז מכיל גם נוזלים הידרוקרבוניים כגון קונדנסט ונפט

בישראל בניגוד לאינטרס הלאומי למעבר לכלכלה שאינה תלויה טיפול בנוזלים אלו ללקליטה ו

 בדלקים אלו.

 החזויות לאור הסיכונים הכנסות המדינה של  בחינה מעמיקה .ג

  שלושת נדרשת בחינה מעמיקה של הכנסות המדינה מפיתוח משק הגז מאחר וכבר היום

וקיימת אי ודאות לגבי הכנסות  מספיקים לצרכי האנרגיה של ישראלהקיימים המאגרים 

המדינה בפועל. זאת גם לאור תחזיות העבר להכנסות גבוהות למדינה, כאשר בפועל 

 ייצרל יש, לכן. לקרן לאזרחי ישראל נמוכות מהתחזיות והקרן טרם החלה לפעול ההכנסות

וסביבתי  כלכלי סיכוןעם  מהשקעות ולהימנעמפוקחת  כלכלית בראייה סיכונים ניהול

ולהימנע מפיתוח שדות שלא יחזירו את ההשקעה הכלכלית בהם בגלל  ,מדינה סודבסב

 העולמיים.  בביקושיםהירידה 

 באמצעות הגלובאלי העובר לכלכלה נטולת פליטות, התערב בכוחות השוק יש להימנע מל

כיום, משרד האנרגיה מסבסד מימון של יזמי הגז על ידי המדינה, לדוגמא דרך הקלות מס. 

בהיקפים של מאות מיליוני שקלים את תשתיות הגז במקום את תשתיות האנרגיות 

המלצה  ,בתחום האנרגיה המוביל, הגוף הבינלאומי IEA-רסם הפ 2021במאי המתחדשות. 

 .1להפסיק בתוך שנה את ההשקעה בפרויקטים פוסיליים חדשים

 על הסביבה הימית ומניעת אסונות ההגנ .ד

  חדשים, בים פיתוח מאגרי נפט או מאגרי גז כל פעילות הכרוכה ביש לעצור לחלוטין

יש לעצור את הליכי המכרז המתוכננים לפתיחת שטחי חיפוש נוספים, ואין . וביבשה

מבין שטחי החיפוש שכבר הוענקו, יש  .להעניק רישיונות נוספים על אלו שכבר ניתנו

פגיעה בסביבה הימית תוך נקיטה בעקרון להבטיח שתהיה הקפדה יתרה על מניעת 

על פי משרד האנרגיה,  הזהירות המונעת, ובמידה ולא נוצלו, אין להאריך את הרישיון.

המאגרים הקיימים משרתים את הצרכים של מדינת ישראל. כל פיתוח נוסף, גם ליצוא, 

אל למשק כרוך בסיכונים כלכליים וסביבתיים משמעותיים ויבוא על חשבון המעבר של ישר

 מבוסס אנרגיות מתחדשות. 

  חובה לפינוי תשתיות במאגרים קיימים או שמצויים בשלבי פיתוח מתקדם יש לקבוע

הפקת הגז )ראשי קידוח, צנרת הולכה, אסדות( ושיקום הסביבה הימית בתום השימוש, 
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 6מתוך  6עמוד 

 מדינת ישראל
 המשרד להגנת הסביבה

 לשכת המנכ"לית

חילוט ערבויות, קנסות, קרן ייעודית או כל מנגנון מחייב אחר, כתנאי לקבלת  ידי-לע

 רישיונות. ה

  ובמים הכלכלייםשמורות טבע ימיות במים הטריטוריאליים  30%יש להכריז על לפחות ,

תוך מתן עדיפות לאזורים ימיים רגישים, בכדי להגן על בתי הגידול הייחודיים מפני פגיעות 

 כתוצאה מהולכת קווי גז, אסדות ותשתיות נוספות. 

 כאזורים ימיים  תדרו כרגישים אקולוגיאזורים ימיים ויבשתיים אשר הוגיש להכיר ב

 . Marine Protected Areas –מוגנים 

  בין בתי גידול ייחודיים, שמורות ימיות, או אזורים ימיים מספקים יש לקבוע אזורי חיץ

 קידוח, חיפוש או הפקה של גז, זאת בהתאם להערכה של טווח ההשפעה ימוגנים לבין שטח

ערכי הטבע המצויים בים העמוק מתחדשים  .ונעתותוך שמירה על עקרון הזהירות המ

 .בקצב איטי מאוד וכל פגיעה בהם עשויה, בסבירות גבוהה, להיות בלתי הפיכה

  העמקת יכולות ל להקצות תקציבים מתאימים, לדוגמא באמצעות שימוש בתמלוגי הגז,יש

ות , ולמניעת אסונההגנה והניטור על הסביבה הימית והמערכות האקולוגיות הימיות

 שהתרחש לאחרונה בחופי ישראל. מדליפות ותאונות כפי 

   

מבקש לעדכנה בהתאם לעמדה שרד מתנגד לטיוטת הדו"ח כפי שהופצה, אור כל האמור לעיל, המל

 .  ומבקש לקבל את העבודה הכלכלית המלאה העומדת ביסוד ההמלצות המפורטת לעיל
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 העתקים:
 ;השרה להגנת הסביבה ,תמר זנדברג

 ;תעשיות ,שולי נזר, סמנכ"לית בכירה
 ;סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע ,אלון זס"ק

  מ"מ סמנכ"ל בכיר לתכנון מדיניות ואסטרטגיה; יובל לסטר,
 ;ד"ר צור גלין, ראש אגף איכות אוויר ושינויי אקלים

 ;ד"ר גיל פרואקטור, ראש תחום אנרגיה ואקלים
 ;רותי קירו, ממונה איכות אוויר ושינוי אקלים ד"ר

 ;מנהל היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית ,רני עמיר
 ;סביבתי אילה גלדמן, ראש אגף תכנון

 ;לשכה משפטית ,עו"ד יעל בן עמוס
 ;סביבתי ממונה תכנון ,פנינה קפלן
 .ראש אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ,תמר רביב


