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I. סיכום מנהלים 

יש לשבח את הוועדה על עבודתה המאומצת ורחבת היריעה. בסוגיות היתירות וההישרדות של מערכת 

אנו סבורים כי הניתוח ומסקנות הוועדה הם  –האספקה, כמו גם בשאלת התוספות והכניסות הנדרשות לה 

ת היצוא נכונים ומלאים. אין למכון כל הסתייגות בצד זה של העבודה. הבעיות מצויות בתחום מדיניו

 והשימור לשוק המקומי.

 נקודות הבאות:טעתה או לא הביאה בחשבון את ההוועדה בכפוף לאמור, עמדתנו היא כי 

  מדיניות כלכלית נכונה מכוונת להגדלת בסיס  .תוצרבסיס הה מרבית של הגדל –אינטרס הציבור

הועדה אימצה נראה כי הביניים מעיון בדו"ח  תעסוקה במשק.הוהגדלת  (Productivity Basis) תוצר

  .(טווח קצר)מהגז עצמו  המסביא להגדלת הכנסות שתמדיניות ה יתאופצי מהי אחר:מבחן 

  "קביעת "קו אופק(Time Horizon)  אינה  - הלאומיתת האנרגיה שנה בלבד לרזרב 52של

  .קדימה שנה 50 -לפחות לתכנון מסוג זה חייב להיעשות . סבירה ואינה מספקת

  הנחת המוצא של   .בלתי מבוססת -יצוא נרחב ללפיה פיתוח התגליות מותנה בהיתר מוצא ההנחת

לא ניתן יהיה  -מן התפוקה של הגז הטבעי  50%כאילו בלי מתן היתר מיידי לייצא לפחות  ,הועדה

 . ואף לא מבוססת בפועל הינה שגויה -  לפתח בארות גז טבעי

  הביקוש הפוטנציאלי ביותר חלקית -ים לגז טבעי במשק בדו"ח ביקושים החזויהוהיקף תמונת .

  .וניתן ליישום בתקופה קצרה יחסית אפילו מתרחיש המקסימום של הוועדה במשק הוא גדול בהרבה

 להגנת אינטרסי המדינה הכללים שהמליצה הועדה  .היעדר אפקטיביות לכללי הרגולציה המומלצים

 אפקטיבית מן הסיבות שיפורטו בהמשך הדברים.  אכיפהרי אינם ב

  לארה"ב בתחום גיות חדשות וחדירת טכנול ירידת מחירים. –מגמות עולמיות בסחר בגז הטבעי

יתר בגם תוריד את מחיר הגז  הגיות אלוריסקה את מחירי הגז. חדירת טכנולהפקת הגז הטבעי 

 ניתן משקל בחשבון הכולל. לא –. נושא זה והשפעתו על תוחלת ירודה של היצוא עולםה

  קיים סיכון בטחוני משמעותי לייצוא באמצעות מתקן  .בטיחותי –האספקט הבטחוניLNG . העבודה

 בנושא זה מחיר הטעות הוא קריטי.  .חסרה -הוועדה בנושא בנושא זה, כפי שמשתקפת בדו"ח 

 האסטרטגיים משקל ליתרונות די תשומת לב ולדעתנו הועדה לא נתנה  .האספקט האיסטרטגי

 .והתועלת מכך בטווח הארוך פנימיים ו/או אזוריים –לישראל משימושים אלטרנטיביים לגז 

  עשוי להוביל למסקנה שונה – בפרספקטיבה רחבה יותרהניתוח המשווה למדינות אחרות.  

   ת המכון:המלצו

 שנה. 50קביעת אופק התכנון ל  .1

 .והאזורי השימושים בשוק המקומי (Intensificationהעצמת )מחייבת יש לאמץ גישה ה .2

 .ולמנוע הפתעה אסטרטגית )נוסח ארגנטינה( יש לתקן משמעותית את תחזית הצריכה .3

 .בהתאם למקובל במדינות מערביות – יש לנקוט גישה שמרנית ביותר בהתרת יצוא .4

 .LNGמחמירה לגבי הסכנות הבטחוניות הכרוכות בהקמת מתקן יש לבצע בדיקה בטחונית  .5
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II .מבוא 

משתרעת על מספר רב . עבודה זו המאומצת ורחבת היריעהיש לשבח את הוועדה על עבודתה ראשית, 

שכל אחת מהן יכלה לשמש, בפני עצמה, מושא לעבודתה של ועדה נפרדת. ומורכבות, של סוגיות נכבדות 

הועדה נכנסה  ,)הן לגבי ההיצע והן לגבי הביקוש(בתנאי אי בהירות וחוסרים משמעותיים בוודאות 

לתחום מורכב וקשה, כשמשק הגז הטבעי בעולם מצוי כבר בתהליך שינוי ההולך ומחלחל לאזורים 

כאשר לישראל עצמה אכן, נסיונה של הוועדה להקיף את מכלול הסוגיות הסבוכות העולה  השונים בעולם.

ראוי  -חות הביקוש צד התפתבודאי מניסיון דל בתחום הגז הטבעי ומשק הגז הטבעי שלה אינו מפותח, 

  -שימור ויצוא הרגולציה הדרושה, מדיניות פיתוח, תחרות, המערכת להערכה ולשבח. סוגיות של יתירות

  רחב יריעה, בפרט לנוכח היעדר ההתנסות של גורמי המדיניות בנושא זה בעבר.מורכב ומהוות אתגר 

 , חות הביקוש לגז טבעי בישראל, השלב המוקדם של התפתהללו הרביםהמידע  לנוכח פערידווקא ברם, 

והמשמעות מרחיקת הלכת למשק המשק העולמי בעיצומן של מגמות שינוי הימצאותו של בנסיבות ו

השאלה אם נכון הדבר לגבש מתחייבת  –האנרגיה ולכלכלת ישראל בכלל של קביעת מסמרות כבר עתה 

כך, בפרט שרות השנים הבאות. שתחייב את מדינת ישראל לעהיצוא, בנושא מחייבת כבר עתה מדיניות 

  –כאשר הועדה עצמה מציינת כי 

לתוך השדות השונים, אשר  קידוחים 19צפויים להתבצע כ  2012-13"בשנים 

לעיל. ככלל, ניתן  תוצאותיהם יאפשרו עדכון של הערכת העתודות והמשאבים המוצגת

הפעילות  עם המשך תמונת היצע הגז הטבעי תשתנה ותתעדכן בשנים הקרובותלהעריך כי 

 [לדו"ח 35]ע"מ  .."צבירת הידע על האגןו

אם אין הועדה מנסה לגבש מדיניות יציבה לעשרות שנים, על  –את השאלה היסודית אפוא,  ,יש להעלות

יסוד תמונת מצב שהיא נזילה מידי לעת הזו, ואם נכון כלל לגבש מדיניות כה גורלית לדורות הבאים, על 

של עתודות הגז המוכחת , הן באשר לכמות האמיתית נתונים מוכחיםוב דע יציבמירקע חסר כה גדול ב

והן באשר לתמונת  שיעור השאיבה השנתי הריאלילבאשר הן , (Recoverable)הטבעי שהן בנות הפקה 

שמהווים את כמות הגז הטבעי העומדת ביסוד דיוני הועדה  BCM 1400השוק העולמית. נזכיר כי מתוך 

 כדברי הועדה עצמה: ,ת הוא מוכחמהכמו מיעוטרק 

. כמות  BCM 256 -הפקה של כ-כמות גז טבעי בר ותמר קיימת B -בשתי החזקות מרי"

. גם שדות אלה הם  BCM 496 -בכ מוערכתדלית ולוויתן  הגז הטבעי בר הפקה בשדות

אך לא בעזרת בדיקות של לוגים בקידוחים,  בשכבת חולות תמר. בלוויתן הגז הטבעי זוהה

. על תוכנית פיתוח והערכה כלכלית טרם הוכנה. כמו כן, בוצעו בהם עד כה מבחני הפקה

 לדו"ח[ 34]ע"מ  ."מותניםכן, עתודות אלה מוגדרות כמשאבים 

ולנוכח משמעויות המאקרו של סכומי הסחר בו מורכבות וכובד הסוגיה הכלכלית כי לנוכח  חשוב לזכור

מידת מחייבת  – חלקובו המידע נזיל למדי ואף דיפרנציאלי ב תקציב מדינת ישראל, הרי שבשלבמדובר ל

אלא לצבור ודאות ומידע ולהחליט על בסיס , מהר לקבוע מסמרות בנושאלא להתקינות שהסבירות ו

 . קברניטמרחבי אי הודאות שבפני הממשי בצמצום לאחר עדכני ומלא יותר, 

ומשקלם היחסי )דבר  מדיניותוהפרמטרים לט היסודות ושרטהסתפק, לעת הזו, בלמדינה לואף נכון מותר 

לציין כי היא תעקוב אחרי הנעשה בחתכים ו, שכשלעצמו הוא בעל ערך גבוה לגורמים העוסקים בתחום(

יותר ולאור תמונת מידע  מושכלמחייבים על בסיס ותגיע לידי החלטה ומדיניות  ותהקרובבשנים אלה 

 לחצים בענין זה, מחייבים ים של השחקנים הפועלים בתחום והעוצמת האינטרסים הכלכלי .שלמה יותר
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ביא בחשבון מספר נקודות אשר דומה, בכל יוכל לה, שיותרומלאה קרקע נתונים יציבה נוסף, על לימוד 

 למסמך זה.  III. אלה יפורטו להלן בפרק נוספים לב, ההתעמקות ותשומת לימודמחייבים הענווה, כי 

בנושא זה, שהשלכותיו על הכלכלה, המשק בטרם בשלות  מחייבתהחלטה בלת צורך או תועאין ברור ש

)כל ה"וותק" של ישראל בתחום הגז הטבעי עומד  והאינטרסים של מדינת ישראל הם רחבים ומשמעותיים

על פחות מעשור(. מן הראוי להדגיש כי במדינות אחרות נדרשה החלטה בנושא היצוא כתנאי מוקדם 

המלצתנו היא לבצע מחקר משלים, . מצוי בעיקרו כבר מאחורינו, שלב שבישראל שנטילת רשיונות חיפול

להתעמק בסוגיות עליהן נעמוד להלן )וסוגיות אחרות אשר יבואו בוודאי מן הציבור הרחב( ולקבל החלטה 

משאבי הטבע האנרגטיים של לדורות של  ההקצאהסדורה ומושכלת בנושא יסודי ותשתיתי זה של 

 .בצורה ממשית, הן בצד ההיצע והן בצד הביקושלכשתתברר התמונה  ,2020-ברק , ישראל

רק להמחשת השלב המקדמי והראשוני בו מצויה התפתחות הביקוש במשק הגז הישראלי נביא להלן את 

 התפלגות תצרוכת הגז הטבעי במדינות מפותחות אל מול התפלגותו בישראל. 

 

 

Source:Congressional Research Service, International Energy Agency, 

Israel Central Bureau of Statistics and IEP Calculations 

 

רק מיעוט  –נתוני ההתפלגות ההשוואתית מראה בבירור כי בעוד שבמדינות מפותחות בתצרכות גז טבעי 

 עי הולך לחברת החשמל. אחוז מן הגז הטב 92%נצרך על ידי סקטור החשמל, הרי שבישראל  ממנו

המשמעות הברורה מכך היא כי המשק הישראלי טרם חווה את פיתוח התצרוכת של גז טבעי לתחומים 

נוספים והתחזית כולה נשענת על הנחת מוצא של אי התפתחות ביקושים מקומיים לגז טבעי ברמה 

 .ואזוריים ותוך התעלמות יחסית מגורמי ביקוש גדולים פנימיים המקובלת בעולם המערבי
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III.ההשגות והמתבקש מהן – הבינייםח "ההערות לדו 

 –בסוגיות היתירות וההישרדות של מערכת האספקה, כמו גם בשאלת התוספות והכניסות הנדרשות לה 

 אנו סבורים כי הניתוח ומסקנות הוועדה הם נכונים ומלאים. אין למכון כל הסתייגות בצד זה של העבודה.

בנושא זה, המוכר למכון, מאופיין דו"ח  –בתחום מדיניות היצוא והשימור לשוק המקומי הבעיות מצויות 

מדיניות כ ,ברמת הסתברות גבוהה ,תבררשעלול לה ות למהמוביל ,במצטבר ,בעיות אשרבמספר הועדה 

 יישום מדיניות זאת יביא את מדינת ישראל . טחונייהבבעייתית בהיבט ואף  "טובת הציבור"שלא ל ,שגויה

בפרק זה נמנה בקצרה את הבעיות הללו ואת תתי למחסור בגז ולעלויות משמעותיות ביותר למשק. 

 הסעיפים עליהם נעמוד בקצרה. 

 

  אופק" "קו קביעת(Time Horizon)  לרזרבה הלאומית שנה בלבד 52של:  

 

לדורות. קביעת מדיניות עקרונית, בוודאי  –על קביעת מדיניות המשאב הלאומי  הועדה הופקדה

 –בתחום כבד משקל כמו עתידו של משאב האנרגיה העיקרי של ישראל ועתיד משק הגז הטבעי בה 

בדורות הבאים. יש להיזהר ממציאות בה החלטת  –מחייבים מבט ארוך טווח הממוקד בעיקרו 

שק האנרגיה בישראל אינו פרוייקט מדיניות כה חשובה תהיה "שבשבת" לאור שינוי בנתונים. עתיד מ

BOT.הוא מחייב תכנון ולימוד וברירה קפדנית של עקרונות המדיניות לטווחים ארוכים . 

 

כלל יסוד בענין  .אינו נכון שנה בלבד 25של  "קו אופק"משאב לאומי על על כן אנו סבורים כי תכנון 

, ופשוטו כמשמעו שתכנון הקצאת המשאבים חייבת להיקבע "הדורות הבאים"זה הוא תכנון לטובת 

לא לחינם נעשה שימוש נרחב בתיאוריית "הדורות הבאים" בתחום התכנון של . שנה 25לתקופה של 

משאבים לעתיד ובמאמץ הבלתי נלאה לבניית יסודות לכלכלה מתקדמת על בסיס תכנון כלכלי 

 Robertאה מאמרו של זוכה פרס נובל פרופ' המושתת על הצפי לעתיד ארוך הטווח )לענין זה ר

Solow   בנושאsustainability almost practical step toward  An.) 

 

ונשען באופן חריג לעולם  ביקוש מקומי שאינו מפותחבפרט נכונה הסתכלות כזו כשאנו עוסקים ב

מהגז הטבעי נצרך על ידי סקטור החשמל )בקרב המדינות המפותחות, כאמור, זוהי  92%על כך ש 

  צריכת המיעוט(.

 

לבחון את כמות "שנות הרזרבה" לצריכה מקומית של גז טבעי במיוחד מעניין על רקע זה, 

 : אהבקרב המדינות מייצאות הגז הטבעי בעולם. מתקבלת התמונה הב
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על שנות רזרבה רבות ושומרות מרבית המדינות המייצאות שמרו : חשובה לענייננוברורה זו תמונה 

 םמזו שבישראל ונתוניה יםצריכת הגז המקומית מפותחייצור ו, וזאת גם בהתחשב במשקים בהם מאד

אירופה נעשה בלועיון ה יפני. (ולא חלקיים ולא מבוררים כמו ישראל)וידועים  , מוכחיםמבוררים

 שנות רזרבה(. 50)מעל  תוצאה דומה יםמניב

 

ה ותכנון הקצאת מלאי הגז הטבעי לתקופה שנ 25בנסיבות אלה, קשה להכיר בתכנון לאופק זמן של 

משום אופק זמן סביר, או כמות סבירה של שנות רזרבה. יוצא מכך כי קביעת  –סמוכה לפרק זמן זה 

שנה מתחייב מנסיבות הענין, ואילו פרק הזמן שנבחר אינו סביר בכל  50-אופק זמן ושמירת רזרבה ל

 קנה מידה.

 

  בלתי מבוססת -והפקה התניה בין היתר ייצוא לפיתוח קיומה של בדבר הנחת מוצא:  

 

 -מן התפוקה של הגז הטבעי  50%מתן היתר מיידי לייצא לפחות הנחת המוצא של הועדה כאילו בלי 

הדברים עולים ברורות בכמה הקשרים מפורשים בדו"ח  . לא ניתן יהיה לפתח בארות גז טבעי

 הביניים.

 

יש לזכור כי במדינות רבות נדרשה  . נה מוצדקתזו אירפת כגובכל הכבוד, הנחת מוצא אולם, 

מדיניות לענין היתרי יצוא כתנאי מוקדם לנטילת רשיונות חיפוש, ואולם מקום שבו נתגלו כבר 

 לא "הופקר" פיתוח השדות, סתם כך.  –תגליות משמעותיות ואיכותיות כבישראל 

 

בסיס נתונים כלשהו שיש על לא ש ,רכים"לא לחינם עשתה הועדה בדוח הביניים שימוש במונחים "

מסקנה כה גורפת בדבק קריטיות של היתר יצוא נרחב והיותו "תנאי מוקדם" לפיתוח בו ללמד על 

ברור הדבר כי מבחינת היזמים, בעלי התגליות  . אינה קיימת תופעהמשום שמציאות עובדתית כזו כ

אך )ויתכן כי במדיניות מסויימות אף יש לכך תוחלת(, " כזה על השולחן חנוח מאד להניח "אקד

ב"תמר" בארות גז טבעי בגודל שבו מדובר אין בו כל ממש: בחינה ריאלית ומשפטית מגלה כי 

, כפי מזו המוצעת על ידי הועדה יפותחו גם אם מדיניות הייצוא תהיה קמוצה יותרוב"לוויתן" 

בתוך תקופה נתונה יביא לנטילת הזכויות ע"י אי פיתוח הבארות  כי תהיה., לדעתנו, שמתחייב

נהפוך הוא, דווקא פיתוח התצרוכת בקרב השוק  זמים יסתכנו בכך.יהמדינה ואין כל סיכוי כי ה
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המקומי והתשתיות הנדרשות לכך, היא שתבסס ותעמיק את כדאיות ההפקה לאורך זמן )וכאמור אין 

 צורך להוכיח זאת כתנאי מוקדם(.

 

כדי להבהיר נוסיף כי אין המכון סבור שיש לאסור על ייצוא באופן גורף כמדיניות מומלצת, ואולם 

בחינת פרופיל שיעור היצוא ביחס לתצרוכת הגז הטבעי הפנימית מגלה כי במדינות המפותחות אין 

כפי שמוצע על ידי הוועדה, ובדרך כלל מדובר בשיעורים  60%או  50%מצב בו הייצוא מהווה 

ועים בהרבה. החריג הבולט בנוף העולמי הוא מדינות אפריקה, הבלתי מפותחות בעליל, המייצאות צנ

כמעט את רוב רובו של המשאב מבלי שהן מפתחות משק מקומי של גז טבעי, וברור כי מבחינת 

 הן לא המדינות להן רוצה מדינת ישראל להידמות.  –הפרופיל שלהן 

 

 

 

 
Graph: For the year 2010. Source: BP, IEP Calculations. 

 

 

  ולא תקבולי מס בסיס התוצרה מקסימלית של הגדל -אינטרס הציבור:  

 

היצוא אימצה הועדה מבחן כלכלי שגוי: במקום לבדוק מהי המדיניות אשר מדיניות דומה כי בסוגיית 

תביא להגדלת בסיס הייצור ולמירוב התוצר הלאומי והגדלת ההכנסה הפנויה למשך  –לו תינקט 

מבחן הכנסת המס, קרי באיזה אופציה של מדיניות  –שנים, אימצה הועדה מבחן נחות לטעמנו, והוא 

 הי , זווהענווה יביא להגדלת ההכנסות ממיסים מהגז עצמו בטווח הקצר. לטעמנו, ובמלוא הכבוד

 ("Productivity Basis") תוצרמדיניות כלכלית נכונה מכוונת להגדלת בסיס ה –בחירה שגויה 

ולמיצוי האפשרות להגדלת תעסוקה במשק. גם בחישוב ההכנסות ממסים, השלכות השימוש בגז 

בשנה לתלג ויגדילו בהרבה יותר את  1%בישראל עצמה, במיוחד בהחלפת יבוא הנפט, יוסיפו לפחות 

הוא יבחר באופציה הקלה והנוחה עבורו  –כי מרגע שתינתן הבחירה ליזם  תקבולי המיסים.  ברור

והיא הפניית המשאב הלאומי הישראלי ליצוא ולא לפיתוח תעשיה מקומית. הכלכלה של משאבים 

טבעיים מוגבלים )כגז טבעי( קובעת חד משמעית כי קיים ניגוד אינטרסים מובנה בין היזם )המעונין 
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המדינה, המעונין בקיימות ומינוף -ן הזמין והמהיר ביותר( לבין הציבורככל בהוצאת המשאב באופ

 המשאב לתמיכה בגידול בבסיס התוצר, בדרך של התבססות "אשכולות" מפעלים על בסיס המשאב.

 

  חלקית -בדו"ח  ביקושים החזויההתמונת:  

 

טבעי במשק הערה שלישית היא לאופן הבחינה של הועדה את התפתחות הביקושים הצפויה לגז 

  .המקומי בישראל. בענין זה הודתה הועדה ברוב הגינותה כי קיים ערפל וחוסר בהירות

 

ובת קיימא המשקפת נורמטיבית מקומית אין ספק שללא מימצא ברור המשקף התפתחות ביקושים 

צה וך נעכבה ליהס לקבוע מדיניות יצוא.ואסור לא ניתן כלל  –את החלק הארי של הפוטנציאל 

במקרים שאירעו בעולם )ר' להלן המקרים של ארגנטינה ומצריים( בהם נקבעה מדיניות ייצוא בטרם 

הגז הטבעי המקומי. במקומות אלה, כתוצאה מהחלטה צריכת נתברר מלוא הפוטנציאל וההיקף של 

נקלעו המידנות לחוסר  –מרחיבה להיתר יצוא שנתקבלה בטרם עת ונוכח תמונת ביקושים חלקית 

תי במשאבי הגז הטבעי עד כדי כך שארגנטינה נאלצת למשל לייבא גז טבעי לצרכיה ובו בעת היא מהו

אסור שתופעה דומה תארע אספקה בינלאומיים. לפי חוזי תיה יומייצאת כדי לעמוד בהתחייבו

 .בישראל

 

את המשקל  הלא נתנה להנכבדה הועדה מת עובדה ברורה, שאין איש חולק עליה, ושבענין זה קיי

תמונת הביקושים המתחייב. כוונתנו לעובדת היסוד, המהווה נקודת המוצא לדיון והיא, ש הדרוש

ראשוניים )בסקטורים שאינם בישראל ביחס לעולם היא חסרה ומדולדלת, ונמצאת בשלבי התפתחות 

 ללמוד מתמונת הביקושים החזויה לעשרות שנים קדימה חייבת נובע כי מכאן חברת החשמל(. 

ביקושים במדינות מפותחות כבר, אשר בהן, השימוש בגז הטבעי להפקת חשמל הוא התפלגות ה

בנוסף,  .הביניים של הועדהח "בדולא פותח כפי שצריך למשל, משני לשימושים אחרים. ענין זה 

נצביע למשל, על כך שמסד התעלמה הועדה מפוטניאל השימוש בתחבורה ובמדינות השכנות. 

ענין תצרוכת הגז הטבעי הנדרשת למיצוי הפוטנציאל המלא של מתאנול הנתונים שהיה בפני הועדה ל

אינה עדכנית ומלאה, וכי פוטנציאל השימוש בתעשייה הינו, ללא ספק, גדול משנצפה.
1
  

מלוא מביאים להתעלמות מ, אשר הועדהגישת ביסוד חוסרים מהותיים כמה בהקשר זה נעמוד על 

 :בישראללגז טבעי  הפוטנציאל של התפתחות הביקוש

לאור הפערים ההולכים וגדלים בין מחיר  -משקל הגז הטבעי כתשומה חיוני לשוק התחבורה  )א(

ברור כי הנחת מוצא לפיה רק שליש  –הנפט )המגיע לגבהים( מזה ומחירי הגז הטבעי )היורד( מזה 

על פי מחויבת תיקון ואינה נכונה.  –2040ממשק התחבורה יעבור לצריכה מבוססת גז טבעי בשנת 

 חישוב שמרני כמות הגז הטבעי שתידרש לתחום זה הינה כפולה מתחזית הביקושים של רשות הגז.

מדיניות המורה על מיצוי הגז הטבעי לביקושים פנים משקיים ומאפשרת מיצוי ומקסום  (ב)

  .מביאה לגידול בביקושים הקיימים –הביקושים האלה היא, כפי שעמדה על כך הועדה בעצמה 

                                                 
1

למגזר משקי ( 30%-לא למותר לציין כי לא ניתן כל משקל לשימוש החיוני והנכון בגז טבעי )העומד במדינות מפותחות על כ 

לפחות, ניתן וצריך לחזות הנחתה של  2040אך כשמדברים על טווחי זמן של שנת  –. אכן בענין זה טרם הונחה תשתית ביתה

 (.לביצוע אפשרי )שבעבר אף תוכנןבוודאי תשתית כזו כצעד חיוני, מוצדק ו
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של חברות המתמחות בשימושי גז טבעי ונשענות על  Clusterניות של פיתוח "אשכול" מדי (ג)

פיתוח השימושים בגז  –ויודגש הביקוש לו, מביאה להגדלת הביקושים בצורה משמעותית ביותר; 

 התמונה הבאה:הטבעי לתעשייה אינו "חלום עתידי" אלא מציאות בפועל כפי שממחישה 

 

Source: Adding Value to Methane, Strategic Opportunities for the Middle East, 2007, 

Nexant Chemical Systems, Gulf Organization for Industrial Consulting. Screengrab. 

 

לאמצו כמדיניות מיצוי מלוא הפוטנציאל הביקוש המקומי כפי שנעשה בחו"ל ויישם יש ל ,בהתאם

 המכירה בשימוש בגז הטבעי כצורך כלכלי חיוני בענפים דוגמת: כלכלית מכוונת ומובנית

 לרבות כרמל אולפינים בע"מ.החברות הישראליותעל  – התעשייה הפטרוכימית , 

  תעשייתBase Chemicals  הטבעי משמש כתשומה מהותיתבה הגז; 

 תעשיות הפוספטים והדשנים; 

 וחומרים נוספים שייצורם עתיר אנרגיה תעשיות ייצור האמוניה, פרופילן; 

 תעשיית ההתפלה. 

חשוב לציין כי הטמעה מלאה של הגז הטבעי הינה צורך כלכלי לאומי המביא להגדלת בסיס 

שנים רב לאין ערוך מאשר התרת הייצוא התוצר והייצור במשק וככזה ערכו החיובי לאורך 

 . Productivity Base -שאין בצידה הגדלה כלשהי של ה

חסר זה בדו"ח הועדה באבחון, תיאור ומתן משקל למיצוי הפוטנציאל לצריכת גז בתוככי המשק 

הניסיון ממדינות הישראלי קיים אף ביחס לפוטנציאל הביקוש לגז טבעי מצד תחום התחבורה.  

 50%ניתן להחליף בתוך פחות מעשור  –מתאימה אה כי בהינתן מדיניות ממשלתית אחרות מר

אין מדובר ב"חזון אחרית  –יודגש . )מקרה ברזיל( בתחליף מתאים -לתחבורה מתצרוכת הדלקים 

http://www.chemsystems.com/reports/search/docs/prospectus/MC07_AddingValueMethane_Pros.pdf
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שהממשלה החליטה כבר על נקיטתו, המיושם במשרד  ,נכוןוהימים" אלא בצעד כלכלי מתבקש 

אין סיבה מדוע תמשיך ישראל קטים גם במדינות שונות ברחבי העולם: האנרגיה עצמו ושכדוגמתו ננ

ולא תעשה שימוש )וסכום כפול בעתיד( ייבוא נפט בכל שנה  מיליארדי דולרים 6-8לשלם 

 .הולך ונהיה זול יותרו מחירה בנקודת המוצא נמוךבתשומת הגז הטבעי ש –לתעשיה ו לתחבורה

עולה התהייה האם לא נכון היה לבסס תרחיש התפתחות ביקוש ההולם מה שקרה גם הקשר אותו ב

הטמעת הגז הטבעי בכל המגזר  –במדינות רבות אחרות כתופעה כלכלית מבורכת ורצויה 

במקסימום הניתן והטמעת השימוש בו אף במגזר משקי הבית )כפי שנעשה שנים רבות  התעשייתי

 לה, היתה מביאה את הועדה לתמונה ריאלית בהרבה.(. התחשבות ולו בחלק ממגמות אחו"לב

דוגמה לכך ניתן למצוא במה שאירע במדינות בהן תגליות משאבים טבעיים הביאו לאימוץ מדיניות 

ות" של המצב ביקושים הקיים, אלא יוזמת ומאכוונת יצירת "אשכולות" לשאינה מסתפקת ב"התגלג

(Clusters) ת המשאב הטבעי שנתגלה. דוגמאות לכך ניתן של חברות הנבנות על זמינות ונגישו

טרינידדבמתאנול , פיתוח אשכול ערב הסעודיתב SABICלמצוא בפיתוחה של חברת הכימיקלים 
2
 

סביב קידוחי הנפט. כל אלה הן דוגמאות מוחשיות  הנורבגיותפיתוח תעשיות הידע  -ובענף אחר 

תעשיית ערך מוסף במקום לאפשר שניתן לפרטן המלמדות על אימוץ אסטרטגיה נכונה של הקמת 

 האינטרס המיידי והשטחי של בעל הרשיון(. לפי הוצאת המשאב הטבעי והעברתו לשווקים בחו"ל )

 

  עשוי להוביל למסקנה שונה: –הניתוח המשווה למדינות אחרות  

 

הערה רביעית היא לניתוח המשווה שערכה הועדה. דווקא בדיקה מעמיקה של הנעשה במדינות 

מראה כי גישת הועדה ביחס לייצוא  ,)אשר הועדה התייחסה לחלק מהן(המייצאות גז טבעי העולם 

 :חסרות ולא מלאותאינה מספקת ולדעתנו גם מובילה למסקנות 

 

 מלמד על מצב בו הערכת חסר של ביקוש מקומי )בגלל  – התקדים של ארגנטינה

( הביא האופטימליהיעדר תמונה ברורה וידיעה טובה על קצב התפתחות הביקושים 

לכך שנתקבלה החלטה שגויה בעליל על ייצוא חלק נרחב מהתוצרת של הגז הטבעי 

למדינות שכנות, כאשר בפועל לאחר כמה שנים נוצר מחסור בגז הטבעי לצרכים 

 .מקומיים

 

  חשוב לציין שבנקודה זו לא יכלה ארגנטינה לחזור בה ממחוייבותה הבינלאומית כלפי

את התחייבות האספקה לאותן  Ad hocולא ניתן היה לשנות  –ת חברות במדינות אחרו

לא במידה רבה )כלומר הרגולציה שמציעה הועדה היא חברות במדינות זרות 

 .ישימה בהתחשב בפרקטיקת הסחר הבינלאומית המקובלת(

 

 

                                                 
2

. 1.9טרינידד פיתחה את משאבי הגז הטבעי שלה לתעשיות של מתאנול, אמוניה, אמוניום סולפה ויצרה ערך מוסף הנאמד בכ  

 עובדים. 3,500ר והמעסיקה בליון דול
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Source: Mazamascience.com, BP 

 

 

 לזה של ארגנטינה גם אם מתווה העלילה ואופן התגלגלות  דומה במהותו – התקדים של מצרים

.הדברים היתה שונה
3
וכולה של הממשלה, אשר היתה צריכה לחסום  –הטעות היא אותה הטעות  

את הנטייה הטבעית של יזמים ובעלי תגליות לממש מוקדם ככל הניתן את המשאב הלאומי. 

 .ון המעטהשיווי המשקל של היזם אינו שיווי המשקל הלאומי, בלש

 

 

 
Source: Mazamascience.com, BP 

                                                 
3
   In 2000. Egypt allocated 1/3 of its then proven reserves for domestic market demand for 25 years; 

1/3 for strategic purposes and the remaining plus upcoming discoveries to exports. (NB in Israel the 

proportional equivalent if considering the proven reserves would be 1/3 of 281 BCM i.e. 92 BCM – 

which is very insufficient. If it would consider the reserves as the committee viewed it (ie beyond 

proven reserves) at 1400 BCM then 1/3 would be 466 BCM). Egypt’s 2000 NG strategy would affect 

many as the country is a regional and LNG exporter .  In June 2008 Egypt decided to put the LNG 

contract on hold due to concerns it was sold under market price. This triggered renegotiations with 

buyers and led to the interruption of supplies to Israel in 2008 . In 2008 Egypt agreed to raise prices at 

which producers could sell gas on the domestic market to enable upstream projects to move forward. In 

2010 the Egyptian High Court decided the decision was legal. [Ref: IEA Medium Term Oil And Gas 

Markets 2010]. 



 

 

12 

 

 

 לקבלת  –הללו ניתן למצוא את אותה בעיה עליה אנו מתריעים במסמך זה  בשני המקרים

מחיר טעות גבוה ( יש 50-60%החלטה המתירה ייצוא בהיקף נרחב כפי שמציעה הוועדה )

 , לעתיד הכלכלה ומשק האנרגיה המקומי. ביותר

 

  היוצרים את הרושם כאילו בכל הרגולציה המוצעים על ידי הועדה בדו"ח הבינייםבניגוד לכללי ,

שנה יוחלט מהם צרכי המשק המקומי והיתרה היא שתשונע לחו"ל, הסכמי הסחר הבינלאומיים 

אינם מכירים באסדרה כזו והתוצאה עלולה להיות מצבים שבהם המדינה תימנע מהפעלת 

 הבינלאומיות של הפרת התחייבות.הרגולציה ומאכיפתה בגלל ההשלכות 

 

 הדור הבא יסבול מ: )א( אי פיתוח של צרכי הסכנה הגלומה במצב הנוכחי בישראל ברורה :

פיתוח שהוא לטובת הציבור הן במישור הכלכלי והן במישור של  –המשק המקומי בגז טבעי 

של גז טבעי  הגנת הסביבה )ב( מחסור במשאבי גז טבעי שלא ניתן לתקנו אלא באמצעות רכישה

תופעה שהיא בעייתית בהתחשב בתנאי הזירה הקרובה  –המיוצא על ידי מדינות אחרות 

 לרכוש גז טבעי ממדינות שכנות(. /עדיף)נהוג

 

 

  מגמות עולמיות בסחר בגז הטבעי– Declining Prices:  

 

היא לניתוח של המגמות בשווקי הגז הטבעי, הן במישור הטכנולוגי והן במישור באה ההערה ה

הועדה זיהתה נכון קיומם של פערי מחיר בין הגוש האמריקני לגוש הסחר ומגמות המחיר: 

 . לאורלרמת המחירים האירופאית המזרח אסיאתי אך שגתה בהנחה כי המחירים בארה"ב יעלו

להישאר נמוך ימשיך בארה"ב צפוי כי המחיר  Fracking-טכנולוגיית הנרחב של אימוץ 

את רדת בשל עודף התפוקה אשר כבר כיום משבית משמעותית ממחיר הגז בעולם או אף ל

הקיימים בארה"ב ואשר צריכים להוות תמרור אזהרה בפני הוועדה לבל  LNG-היבוא מתקני 

 -עמד על כך הראל. משום אינטרס אסטרטגי כלכלי של מדינת ישיצוא תראה בהקמת מתקן 

IEA :באומרו 

 “The current surge on the LNG side comes from FIDs 

(Finance Investment Decisions) taken before 2005” 

 “The most daunting question faced by the gas industry is 

how long the gas glut will last .” 

Source: IEA Medium Term Oil And Gas Markets 2010 

 

נמצאים מתחת להרבה  Fracking-מאגרי גז המתאימים לעל פי מרבית מומחי הגז בעולם, 

למשל אנגליה, סין, אוסטרליה(, ועם התרחבות והתאמת הטכנולוגיה למאגרים ממדינות העולם )

אלה אנו צפויים לראות עולם עתיר גז שבו מגמות המחיר יהיו כלפי מטה בעשורים הקרובים!  

במצב זה אפילו חוזים לטווח ארוך יופרו ע"י הקונים כיון שהעלות האלטרנטיבית של הגז תהיה 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mtogm2010.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/mtogm2010.pdf
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יהיה פיל לבן שעשוי   LNG-הגז הישראלי היקר.  מתקן הכדאית יותר מהמשך רכישת 

 "לתקוע" את פיתוח מאגרי הגז של ישראל.

 

ראייה זו היא שגויה. קיים חשש של ממש כי לנוכח הדברים האמורים, לא תימלט המסקנה כי 

ראיה של בעלי אינטרסים הטתה את הועדה לסבור כך, בתום לב, אולם ראוי להציב תמרור 

 .העלול להטעות ברמה שכזוהועדה לבל תיקלע לשגגה בענין כה דרמטי אזהרה בפני 

 

 –לנוכח המגמה בשווקים העולמיים ניתן וצריך לקבוע בוודאות כי צפוי עודף היצע רב ולנכחו 

אינו צפוי להיטיב עם מוכרי הגז הטבעי, אך  –מצב שוק זה מחירי גז טבעי הולכים ויורדים. 

 שהאינטרס שלו גלום בהקמתו הרווחית של מתקן כזה. LNG-בהחלט מיטיב עם מקים מתקן ה

 

 
 

 

 

  בטיחותי: –האספקט הבטחוני  

 

הערה שישית היא לענין היעדר ההתיחסות בדוח הועדה לסוגיה הבטחונית הכרוכה בקשר בל 

יינתק במדיניות יצוא הגז ואשר יש בה להשפיע באופן מהותי ביותר על המסקנות. לדעתנו לא 

 זה התייחסות ראויה.ניתנה לענין 

 

טחונית של ישראל מהווה סכנה ביטחונית למדינת יבסביבה הב  LNGיצוא גז באמצעות 

השלכות הבטחוניות ראויות לדיון מקיף ולא ראוי כי ייחתכו על פי חוות דעת .  נראה שהישראל

.  הסיכון העיקרי נובע לאו דווקא ממתקן בודדה בשל מחיר הטעות הכבד הגלום בנושא זה

דומה   LNGכמות האנרגיה האצורה באונית ההנזלה.  עיקר הסיכון הוא אונית ההובלה.  

.  בסביבה עתירת איומי הטילים פגיעה ישירה באוניה מלאה יכולה להביא לפצצת אטום בינונית

. LNGיעה באונית למעשה אין הסכמה מקצועית בעולם על תרחיש פג לתוצאות הרסניות.
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ההערכות נעות בין פיצוץ רב עוצמה )כמו פצצת אטום( ועד לדליפה שתבער אך לא תתפשט 

למרחק רב.  הוועדה הסתמכה על חוות דעת אחת בלבד המייצגת את הגישה המקלה )דליפה עד 

לסכן את חייהם של תושבי אילת, חיפה או חדרה על  סביר ואחראיאם הק"מ(.   5למרחק של 

?  לכל הפחות, תן את ההסבר לאלפי ההרוגיםי?  מי ילהגישה מקשאימצה סמך חוות דעת אחת 

 . ושמרני יותר בגישתו יש להזמין חוות דעת נוספת מגורם מחמיר

 :המקלהלהערכתנו, קיים חשש שהוועדה לא הביאה בחשבון אף את המגבלות מחוות הדעת 

 הקמת מתקן מדרום לאילת בצד הישראלי תגרום להרס של העיר במקרה של פגיעה 

באוניה. מכאן שאפשרות זאת כלל אינה אפשרית מבחינה ביטחונית.  בהתאם לטווח 

הביטחון שיוחלט עליו לאחר ניתוח חוות דעת שונות, ייתכן שלמדינת ישראל כדאי לפעול 

)בכל מקרה, לירדן זול יותר לקנות גז ישירות  על גבול סעודיה ירדן LNGנגד הקמת מתקן 

 .לכן עדיף לשתי המדינות יצוא לירדן דרך צינורות יבשתיים( ;LNGמישראל ולא לקנות 

 

  הקמת מתקןLNG  על חוף הים בישראל מהווה סכנה קיומית לישובים הסמוכים  .

מי יהיה מוכן רדיוס ההשמדה והנזק של אירוע בטחוני הוא משמעותי ביותר. ניתן להקשות 

לגור בטווח של חמישה קילומטרים )על פי חוות הדעת המקלה(  מהמסוף?  האם קיים שטח 

כזה בישראל? הניתן טכנולוגית למקם את המתקן על החוף ואת נקודת הטעינה קילומטרים 

לדעתנו יש להוציא אפשרות רבים בים?  אין לכך תשובה )או שאלה( בדו"ח הוועדה.  

 מחיר הטעות הוא פשוט גדול מידי.  .זאת מכלל חשבון

היא ע"י הקמת מתקן  LNGמכאן שהאפשרות הויאבילית היחידה ליצוא גז מישראל באונית 

הנזלה עמוק בים.  עד היום טרם נבנה מתקן כזה בעולם, והמתקן הראשון הולך ונבנה ע"י דרום 

באזורנו.  קיימת גם  קוריאה עבור שדות הגז באוסטרליה.  לא ברורה היתכנות הקמת מתקן כזה

אפשרות ליצוא הגז דרך מתקן הנזלה בקפריסין )אך כאן נכנסים שיקולים מדיניים ושיקולי 

 כדאיות כלכלית(.

 האספקט האסטרטגי  

ליתרונות האסטרטגיים לישראל משימושים נכבד, כמתבקש, הועדה לא נתנה משקל נראה כי 

 שימושים פנימיים ואזוריים.   –אלטרנטיביים לגז 

.  הסבת מדינת למדינת ישראל יש אינטרס איסטרטגי להקטין את כוחו של הנפט בעולם

ישראל לשימוש מלא )או מירבי( בתחליפי דלק )רובם מבוססי גז אך גם אחרים( בתוך תקופה 

קצרה כמה שיותר )בעשור הנוכחי( היא אפשרית בהחלט.  עצם ההכרזה על מהלך זה והתחלת 

ת בעולם לבצע מהלכים דומים.  הצטרפות של מדינות קטנות רבות ביצועו יעודדו מדינות רבו

לטובת האינטרסים של  –ומאמץ סיני מוגבר בנושא דיים כדי ליצור לחץ על מחיר הנפט העולמי 

מדינת ישראל ובעלות בריתה.  מדינת ישראל תהיה עקב כך בחזית הפיתוחים הטכנולגיים בנושא 

משתלב עם התוכנית הממשלתית לפיתוח הדבר . ותוכל להנות מפיתוח תעשייה נילווית

גידול שנתי  1%טכנולוגיות לתחליפי נפט. הורדת מחיר הדלק לצרכן הישראלי תוסיף לפחות 

 ותחזק את מעמדה הכלכלי והבטחוני של ישראל.

השלכות אזוריות של שוק הדלק על מדינות ערב השכנות לישראל שאינן נהנות מהכנסות הנפט 

ריה ולבנון(.  פער המחירים העצום שייווצר בין מחיר הדלק )החלופי( בישראל )רש"פ, ירדן, סו
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לבין שכנותיה ייצור לחצים עצומים במדינות אלה למעבר לדלקים חלופיים בדומה לישראל.  

הגבול בין המדינות פתוח למעשה )דרך ירדן( ויאפשר יצוא של כמויות גדולות של מתנול 

שכנותיה של ישראל זקוקות לתחליפי דלק זולים אפילו יותר  למדינות אלו.  מבחינה כלכלית,

יזלגו  גדולותאפילו ללא הסכם רשמי, השוק יעשה את שלו וכמויות מתנול מישראל.  

שוק דלק דומה במאפיניו שמקור רובו בגז  מעטות, בתוך שנים, וייצרו, מישראל לשכנותיה

ה ובלבנון, הן תעבורנה לייצור עצמי, אך .  עם הזמן, ובמידה ויפותחו שדות גז גם בסוריישראלי

 קשרי השוק יישארו וירידת תלותן בנפט תגביר את גמישותן הפוליטית מול ישראל.

מחיר   עיסקה זאת כדאית כלכלית לשתי המדינות. –אספקת גז לרשת החשמל של ירדן 

הירדני  לירדן תמיד יהיה גבוה יותר ממחיר הגז שישראל תמכור לה.  חלק מהגז   LNGיבוא 

משמש למעלי ים המלח הירדניים הנמצאים מספר ק"מ מזרחית לצינור המגיע עד למתקני ים 

לירדן כרוכה  דהמלח הישראלים.  באופן דומה, יגיע צינור גז עד לבית שאן, כך שהארכתו ע

 .ישראלבעלות מינימלית. הגברת התלות הכלכלית של ירדן בגז ישראלי זול כדאית אסטרטגית ל

.  )בשל הטית מים ע"י הסורים( ירדן ליותר מיםזקוקה יותר מכל משאב   ים לירדןאספקת מ

ישראל יכולה להתפיל מים בדרום הארץ ולהקטין משמעותית את הזרמת המים במוביל הארצי. 

עודפי המיים מהכינרת ייצואו לירדן דרך התשתית הקיימת של תעלת העו'ר.  באם הירדנים 

עמק הירדן, הם יצטרכו להשתמש בחשמל שגם הוא ייוצר מגז יחליטו לשאוב חלק מהמיים מ

בלי משמעויות אסטרטגיות(.  הוא ייצור גם ישראלי. מהלך זה כדאי כלכלית לישראל ולירדן )

רשת קשרים נוספת בין ישראל לירדן שהיא הביטחון הגדול ביותר לשלום וליציבות אזורית.  

 בה הכלכלי של ירדן ולשמירת יציבותה.   למדינת ישראל יש אינטרס איסטרטגי לשיפור מצ

 

  עקב אכילס באכיפה –היעדר אפקטיביות לכללי הרגולציה המומלצים:  

 

דו"ח הועדה בענין היתרי היצוא משרטט שורה של כללים רגולטיביים שיחולו על מחזיקי מאגרי 

הגז הטבעי )המפיקים( ואשר יחייבו אותם לשמור בכל עת על מינימום כמויות התואמות את 

תופעל הרגולציה, אף במחיר של  –צרכי המשק, ובמקרה בו יחול גידול בצרכי המשק הישראלי 

ולטור לשבור חוזים עם צדדי ג' )לקוחות ממדינות אחרות(.  הרגולציה המוצעת הוראה מצד הרג

 ולא פשוטה. , מורכבתתכלול הסדרה עניפה

 

מבעיה קשה של אפקטיביות. כל הבקי באורחותיה של רגולציה הביניים בהקשר זה סובל דו"ח 

הכללים שהם  יודע אל נכון כי הבעיה ברגולציה אינה במציאת הכללים הנכונים אלא במציאת

ברי אכיפה בזמן אמת באופן שהם מייצרים את התמריצים הנכונים למניעת כשל השוק. הבעיה 

במקרה זה היא כפולה: )א( הרגולטור יירתע מלהורות על שבירת חוזים מול צדדים שלישיים, 

של פגיעה ביחסי  –קל וחומר כאשר לשבירת החוזים האלה עלול להיות מחיר גיאופוליטי יקר 

; )ב( הרגולציה בתחום )ראה מקרה ארגנטינה( וץ ובסחר הבינלאומיים של מדינת ישראלהח

האנרגיה סובלת, ככלל, מחולשה ניכרת בתחום האכיפה ולוקה, ככל רגולציה התנהגותית 

. (Regulatory Capture)סימטריה של מידע ו"שבי רגולטורי" -בבעיות ה"מסורתיות" של א

מסקנה הריאלית כי יהיה זה נאיבי לצפות כי הכללים הנזכרים על רקע בעיות אלה, מתקבלת ה

בדו"ח יעמדו במבחן המציאות הכלכלית אכיפתית הקשה, ויש להביא בחשבון כי סביר שכללים 
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סביר יותר שמדינת ישראל תמצא  יקויימו ולא ישמשו פלטפורמה אפקטיבית לאורך זמן. אאלה ל

 מיצאת גז זול בהפסד.את עצמה מיבאת יותר )למשל נפט( תוך שהיא 

 

 הספק של הגז הטבעי  –המימשק שיתפתח בין היזם  :תחרותלזאת מתווספת הערה על ה

לבין צרכני הגז הטבעי אינו תחרותי. נזכיר כי מדובר בספק שהוא מונופול כמעט מוחלט. על כן, 

לו תינתן ליזם זה אופציית יצוא רחבה הוא ימרב את כוחו המונופוליסטי מול צרכני הגז הטבעי, 

שוק המקומי. להבנה דבר שלא יוכל לעשות כל עוד הוא מונופול החייב לספק את רוב מרכולתו ל

 . יוקר המחיהוהן לגבי  המשחק האנטי תחרותי שיתפתחזו קיים משקל מכריע גם לגבי סוג 

 

 

VI .מלצות למדיניות נכונה לשימוש בגז הטבעיה:  

 

במיוחד כאשר  .)ניתן וסביר לתכנן גם ליותר( שנה ולא פחות מכך 50-תכנוני מינימלי הוא ל אופק

ניתן לתכנן  Declining Marketהשימוש בגז הטבעי לאורך שנים הולך ומתגבר ולא נסוג. במוצר שהוא 

ש להעמיד את כמות הרזרבה בהתחשב בהתפתחות ביקושים י "שוק צומח"לפחות, אך במוצר שהוא 

מדובר בשוק  בפרט כאשר –ולא על מאפייני צריכה בפועל, שוב  טכנולוגיההתואמת את הפוטנציאל 

 .צומח

 

  מדיניות מחייבת של יש לאמץ( העצמתIntensification של השימושים בשוק )

 .והאזורי במיוחד בשוק התחבורה המקומי

 

 .יש לתקן משמעותית את תחזית הצריכה 

 

 השנים  5-יש לנקוט גישה שמרנית ביותר בהתרת יצוא )למשל: )א( לא להתיר זאת ב

מכן שלא על בסיס קבוע אלא כאחוז מהרזרבה כפי הראשונות )ב( להתיר לאחר 

כל עוד אין  0%הינו  Bench Mark-שתיקבע מעת לעת על ידי הממשלה, כאשר ה

-ו דלקתחליפי  50%כל עוד אין בישראל  10%, דלקתחליפי  20%בישראל לפחות 

 בתחליפים.     מהדלק 80%כל עוד אין בישראל החלפה של  –מהרזרבה  25%

 

 ה בטחונית מקיפה יותריש לבצע בדיק                      

 

  מתן היתר לייצוא גז טבעי עד לחילופין לאמור לעיל, יש להימנע מקביעת החלטה מחייבת בדבר

 .  2020-לפחות עד ל  ,להתבררות תמונה יציבה של עתודות מוכחות וביקושים מוגדלים

 

 .נשמח להרחיב על הדברים כפי שיתבקש, בכתב או בעל פה

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי


