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ב"תשעאלולה"כ

1121ספטמבר21





 עדה לבחינת מדיניות ממשלתית במשק הגז הטבעיוהמלצות הו -המשרד להגנת הסביבה  עמדת



 כי לציין אינו"הדוכברבפתחהדבריםברצוני כחברתהוחהסופי מביאואאינועדהוהומקובלעלי

לידיביטויכללאתהעמדותשהוצגולוועדהבמהלךהשימועהציבוריוהנתוניםהחדשיםשהוצגובפניה

.חהביניים"מאזפרסוםדו



כמובן)כיאחתהתובנותהמרכזיותהקובעת(ח"שחוזרתמספרפעמיםבדו)מקוממתבמיוחדהאמירה

ועדהכתוצאהמהשימועהציבוריהיאושהתגבשובקרבחבריה(חלאמוזכרותתובנותנוספות"שבדו

אניסבורה(.major)החשיבותהרבהבמעורבותמפעילומשקיעבינלאומימובילבתחוםהפקתגזונפט

בתכלי שונות הינן הציבורי מהשימוע המרכזיות התובנות תכי  את הדגיש הציבורי השימוע וכי,

 התועלות כל למיצוי תנאים יצירת, המקומי המשק לצרכי מוחלטת עדיפות מתן של החשיבות

. הארוך לטווח האנרגטי הביטחון ואבטחת טבעי לגז הישראלי המשק הסבת באפשרות הטמונות

בטחוני אינטרס מהווים אנרגיה ביבוא תלות וחוסר אנרגטית עצמאות כי להדגיש חשוב כלכלי,

 עליון שהינהבעלתמאפייניםגיאווסביבתי ישראל מדינת אסטרטגייםייחודיים-של בפני. לאהוצג

.הועדהניתוחשלהערךהכלכליוהלאומישמגלמתעצמאותאנרגטיתארוכתטווח



במגווה עסקה נושאיםועדה של רחב ון התפתחותו, להמשך והכרחיים חשובים אכן חלקם אשר

וזאתבתנאי,עדההקדימהלדוןגםבסוגייתיצואהגזוהו,יחדעםזאת.המיטביתשלמשקהגזהטבעי

הביקושלגזריטיותדוגמתהיצעהגזהטבעיוהיקףאיוודאותובהעדרמסדנתוניםאמיןדיובסוגיותק

הישר במשק אליטבעי וגזלמרות. נפט בחיפושי העוסקות החברות שמפעילות הרב הלחץ חשוב,

ובשלבכהמוקדם,להדגישכילאניתנהכלהתחייבותמצדהמדינהלאפשרייצואשלגזטבעיבכלל

.שלהתפתחותמשקהגזהטבעיבפרט

 

הן בקרב , ולאור המחסור בניסיון ובידע, ועדהונוכח כלל המידע שהצטבר במהלך עבודתה של ה

המסקנה הראויה והאחראית ביותר , החברות העוסקות בתחום והן בקרב גופי הממשלה הרלוונטיים

וזאת במטרה להקטין , הינה שיש לדחות את ההחלטה בסוגיית ייצוא הגז בשלוש שנים לכל הפחות

. מקבלי ההחלטותאת מידת אי הוודאות ולטייב את המידע עליו מתבססים 



תכליתו"הדו וכל מגמתי באופן ערוך הוועדה של הסופי ובלתיח אחראית בלתי החלטה להצדיק

 מישראלמבוססת טבעי גז של נרחב ייצוא על מקלות. הנחות של שורה על מתבססת זו המלצה

המקומי בשוק הביקוש היקף כגון מהותיות בסוגיות ואופטימיות עתידיו, תגליות של תהיקפן

.והתפתחותהמחיריםבטווחהבינוניוהארוךבשוקהאנרגיההעולמי

 'נספח ד    
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ועדה חייבות וועל כן המלצות ה, וועדה ממשלתית אינה אמונה על מקסום רווחים בטווח הקצר

תוך ניהול סיכונים זהיר , להתבסס על הנחות שמרניות וזהירות ולתת מענה גם לתרחישים מחמירים

לטה שתקבל ממשלת ישראל בסוגיית ייצוא הגז הינה חד פעמית חשוב להדגיש כי ההח. ומפוכח

בחלון ההזדמנויות הנוכחי יש להחליט על ניהול משאבי הגז הטבעי באופן . ובמידה רבה בלתי הפיכה

החלטות בלתי מבוססות  .עבור הציבור המרביתהאחראי ביותר כמי שמופקדים על השאת התועלת 

  .יציבות משק הגז והמשקיעיםשל ר ורעועי מדיניות תכופים יתגרומנה לשינו

 

הטבעי בשלב מוקדם זה  גזהייצוא תבקש בכל זאת לדון ולהכריע בסוגיית במידה וממשלת ישראל  

 נות ואחראיותמאוזלהציג בפניה המלצות ועדה וחובה על ה, ועל אף העדר תשתית עובדתית מספקת

 :כמפורט להלן



 :משקהישראליבתחזיתהביקוש .2

תחזית,חהביניים"לגזטבעיבמשקהישראליביחסלדושינוייםבתחזיתהביקוששהוכנסולמרות

 נאמר בין הבלתי נסבל קיים פער .מובהקבמגזרהתחבורהעדייןמוערכתבחסרטבעיהביקושלגז

 ולפייעד שנקבע ח על מדיניות ממשלתית המקדמת מעבר לשימוש בגז טבעי בתחבורה לבין ה"בדו

זהעומדבסתירהיעד.ק אחוז וחצי מכלי הרכב במדינת ישראל יתבססו על גז טבעיר 0202בשנת 

שביכולתהלהגדילאת,אותהמובילראשהממשלהגמורהלמדיניותקידוםתחליפינפטבתחבורה

תחזיתהביקושגםאינהכוללת.המחיהיוקראתולהקטיןישראלמדינתשלהאנרגטיתהעצמאות

השימוש אפשרות GTLבאת נפט לתחבורהכתחליף , אף על נוזאת זה היבטיושנושא על בחן

.תחליפינפטלתחבורהמבוססיגזטבעיבימיםאלובמסגרתהתכניתלהכלכלייםוהסביבתיים

מדינתישראל המאפייניםהייחודייםשל ישראללחלקגדולמהשווקים, הנגישותשל בהםחוסר

שנמצאבישראלםהגזהטבעיהואמקורהאנרגיההיחידיהמייצאיםאנרגיהוהעובדהכינכוןלהיו

תומכיםבהסבהשלהמשקהישראלילגזטבעיבשיעוריםגבוהיםמהמקובל,בכמויותמשמעותיות

בעולם יבוא)בתחבורהנפטהתזקיקיאתכמעטמלאבאופןלהחליףיכולתותוצריוהטבעילגז.

 של שנתי בהיקף ישראל מדינת על כלכלי נטל יחסית($מיליארד8המהווה קצר זמן ,בפרק

בדו ומשרד"כמפורט הסביבה להגנת המשרד של הראשיים המדענים הועדה בפני שהציגו ח

מדינותרבותבעולםכברהחלולהסבחלקיםניכריםממגזרהתחבורההפרטית.האנרגיהוהמים

נפ טבעיוהציבוריתלתחליפי גז טהמבוססיםעל . "דולפי המטבעהבינחשל "קרן מחודשמאיל

גידולבביקושוזאתעקב,מחירהנפטהריאליצפוילהכפילאתעצמועדלסוףהעשורהנוכחי,1121

במידהומדינתישראללאתשכיללהסבאתהמשקלגז.שיעלהבמידהניכרתעלהגידולבתפוקה

כיהסבת,לאלמותרלציין.טבעימבעודמועדהיאעלולהלהיקלעלמחסורבדלקיםולמיתוןכלכלי

במרכזי האוויר באיכות משמעותי לשיפור גם תביא טבעי לגז ישראל במדינת התחבורה מערך

הערים הכלכ, העלויות את משמעותית בצורה ותקטין ליות האווירוהבריאותיות זיהום של

.בשנה₪מיליארד8הנאמדותבכ
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ככתוב )ישראלי עדה אכן מבקשת לעודד פיתוח תחליפי נפט מבוססי גז טבעי במשק הואם הו

לשריין כמות נוספת לצריכה ו, הרי שיש לקבוע יעדים שאפתניים בהרבה מהנוכחיים( ח"בדו

עדה לקבוע כי ועל הו, בהתאם. שנים הקרובותה 02-ללפחות  BCM 022מקומית בהיקף של כ 

אציין כי . BCM 222הקרובות הינו  02-היקף הגז הטבעי שיש להבטיח לטובת המשק המקומי ב

   . ח הביניים דרשתי להקצות מכסה בהיקף זה לשוק המקומי"גם בהתייחסותי לדו

 :ומכסתהייצואהיצעהגז .1

:תגליותעתידיותויםמותנמשאבים,כורךיחדעתודותמוכחותח"דובהמוצגהיצעהגזהטבעי

BCM181עתודותמוכחות

BCM011משאביםמותנים

BCM081תגליותעתידיות



בלבד מוכחות לעתודות להתייחס בעולםמקובל , אשר לפי 181BCMבבישראלכיוםמוערכות

 P1קטגוריה , בנוסף הכוללת ואפשריותוודאיותלרזרבות צפויות רזרבות גם "דוה. הסופיח

המותניםמ המשאבים על גם תבסס מותנתאשר, והפקתם נמוכה ממשות ברמת נמצאים בין,

היתר גיאול, כלכלית-גיתובהיתכנות והיתכנות טכנית יודגש. וודאות אין להימצאותםכי בנוגע

 אלומותניםמשאביםוזמינותםשל כמו, וקיימתסבירותגבוההכי כתהגז נמוכהיותרתתברר

ח"דוה,לאזאתבלבד.אובעלתכושרשאיבהמוגבלבלתיניתנתלהפקהבחלקה,באופןמשמעותי

הסתברותבטענהכיקיימת,תגליותעתידיותעלגםמציעלהסתמךהסופימרחיקלכתאףיותרו

על מתודולוגיה  תססומבח "בדו תוצגהמזו הסתברות .נוספיםBCM201למציאתםשל01%של

לאניתןלהעריךעלסמךחישוביםסטטיסטייםפשוטיםאת.לא מקובלת וחסרת תוקף לתחום זה

שכן,ולאניתןלהתבססעלחוסרתלותביןהמאגריםהשונים,ודאותגילוייםשלמאגריםנוספים

 שגילוי ברורמאליו גילוי אי מסויםמשליךעלהאו בתחוםרישיון גזטבעי הסתברותשלמאגר

ברישיונותנוספיםולמציאת ולהציג , תמקובלדולוגיה ועדה לדבוק במתוועל המלצות ה, לפיכך.

רזרבות מוכחות בהיקף  –באופן מקצועי ושקוף את הערכת עתודות הגז הטבעי של מדינת ישראל 

082 BCM  202ומשאבים מותנים בהיקף BCM. כפישהוכחמספרפעמים,תגליותעתידיותביחסל

ובוודאישלאלאפשר,עלידיהגורמיםהמוסמכיםנהוכרזתניתןלהתבססעליהןעדשלאחרונהלא

.ייצואנרחבבהסתמךעליהן

ח "אשר מוערך בדו 0202שנת  עדלגז טבעי  המצרפי ביקושמשמעות הדבר הינה שביחס ל, לפיכך

. בלבד BCM 082למדינת ישראל חוסר בגז טבעי אל מול הרזרבות המוכחות שהיקפן , BCM 220 ב

הרי שמתווה ההמלצות , גם אם תתממשנה ההערכות האופטימיות בדבר המשאבים המותנים

, וזאת בשל ההמלצה לאפשר ייצוא נרחב של גז טבעי ,)!( בלבד BCM 572מבטיח לצרכי המשק 

לאפשר ייצוא גז  כוןבשני המקרים המסקנה הינה שלא נ. תאפילו על חשבון הרזרבות המוכחו

 .בשלב זה טבעי מישראל
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ח"בהתייחסלמכסתהייצואהמוצעתבדו BCM011העומדתעלכ, עומדתבסתירה, מוחלטתזו

המכסההמינימאליתהאפשריתשהינהכדאיתדוברעלהקצאתלדיוניםשהתקיימובוועדהבהם

כלכלית מבחינה מכך. יתרה רזרבות, בגדר אינן ישראל מדינת של הגז עתודות מרבית עוד כל

מתן אפשרות לייצוא כה נרחב של גז .ייצואגזטבעיכללצרכיהמשקאינםמאפשרים,מוכחות

הינה בגדר תגליות עתידיות בדבר  בלתי מבוססותותחזיות ים מותנ משאביםבהסתמך על , טבעי

חוסר אחריות לאומית הדבר צריך , ישראל לאפשר ייצוא גז טבעי גם אם תחליט ממשלת.

.ח"מפוכח וזהיר הרבה יותר מהמוצע בדו, להיעשות באופן מצומצם

הגזעתודותבעלותהמדינותביןמצויה",מידהקנהבשום,מדינתישראלאיננה,ספקהסרלמען

וביחסהגזהטבעיהמפיקותלמדינותביחס.(ח"בטיוטתהדו1.0סעיף)"בעולםהגדולותהטבעי

כיוםהידועותהטבעיהגזלעתודות הבינלאומיתבזירהזוטרגורםהיאישראל, הגז. עתודות

ממקמותאותהבמקוםה ישראל מדינות 01המוכחותשל של כללמסך1.20%בעולםעםנתח

.28.1%-כשלנתחלרוסיה,השוואהלשם.מוכחותבעולםההעתודות



 :קטניםובינונייםעידודפיתוחמאגרים .1

עליוממליצההו המרכזי עדהבמטרהלעודדפיתוחמאגריםקטניםובינונייםהינומתןוהמנגנון

.חריםאפשרותלהחלפהביןמכסתהייצואשלהםלחובתהאספקהלמשקהמקומישלמאגריםא

לפיכך הדו, מדוע ברור כולל"לא הסופי עח גם הייצוא במכסות החלפה מאגרים"אפשרות י

חהבינייםובניגודלמטרההמוצהרתשל"וזאתבניגודלהמלצותשנכללובדו,BCM111הגדוליםמ

ובינוניים מאגריםקטנים פיתוח בוועדה.עידוד הדיונים במהלך שציינתי כפי לאפשר, ניתן לא

ייצואבהסתמךעלפיתוחמאגריםקטניםובינוניים ובוזמניתלעקראתהצעדיםאשראמורים,

.בפיתוחםלסייע

תביא,ח"דוכמוצע ב BCM 022ממאגרים הגדולים מ 72%בהיקף של  מתן אפשרות לייצוא,בנוסף

לייצואואילוהמשקהמקומינסמךמוסט(לוויתן)למצבבוהמאגרהאסטרטגישלמדינתישראל

איתנותנעדרימפעיליםעלמאגריםקטניםשכדאיותםעשויהלהיותגבוליתוהםעלוליםלמשוך

לפיכך  .המקומילמשקהרציפההאספקהאתסכןשידבר–מוגבלותהנדסיותיכולותעםופיננסית

י "ח הביניים לפיהן לא תתאפשר החלפה של מכסות יצוא ע"ועדה בדוויש לחזור להמלצות ה

לא , אם יוחלט בעתיד הרחוק יותר על ייצוא, שבכל אופןולקבוע , BCM 022מאגרים הגדולים מ

.BCM 022ממאגרים הגדולים מ 22%בהיקף של למעלה מיותר ייצוא 



 :מתקניייצוא .0

שכןהיא,של אפשרויות ייצוא הגז הטבעי ממדינת ישראל הינה מגמתית ומוטהח "דובההצגה 

:והחסרונותשלכלאחתמהאפשרויותאינהמציגהאתהתמונההמלאהבדברהיתרונות

לאפשרותזועלאףש,אתהחסרונותבלבדחמציין"הדו(FLNG)צףימיביחסלמתקן .א

ביטחוןאנרגטיוביטחון,הגנתסביבה,בהיבטיםשלתכנוןגםמספריתרונותבולטים
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הואאינותופסשטחי,יחסיתהקמתמתקןמסוגזהתתאפשרבפרקזמןקצר–פיזי

חוף , יותר נמוכות באמצעותו המיוצאות הגז גמישות)כמויות יותר שמאפשר מה

רתהעתודותלמשקהמקומיבשמי ו( יותרשהואמהווהנמוךהרבההסיכוןהביטחוני

 .ביחסלמתקןיבשתי

 .ב LNGביחסלמתקן הקמתיבשתי אתהחסרונותשל ושקוף הוגן באופן נדרשלהציג

דונםשלשטחי2111המתקןתופסכ–אי ההיתכנותאשרמביאיםאותולסףמסוגזה

חוף , קילומטרים מספר של הפרדה מרחקי מחייב אזרחית ומייצאמאוכלוסייה

שעשויותלבואעלחשבון(בשנהBCM20למעלהמ)כמויותגדולותמאודשלגזטבעי

.צרכיהשוקהמקומי

 ועדהוכי הפי הסוח "בדוקבוע יש ל ,האמור לעיל ולאור הדיונים שהתקיימו בוועדהכל לאור 

 או קבוע) ימי מתקן להקמת וביטחונית סביבתית, תכנונית מבחינה ברורה עדיפות שיש מצאה

 ועדה להמליץ לקדם את הקמת מתקני הייצוא במסגרתוכמו כן על ה. יבשתי מתקן פני על( צף

ולציין באופן ברור כי לאור הניסיון שנצבר בקידום הקמת , בחוק הקבועים התכנון הליכי

 לעיכובים רק להביא צפוי התכנון מוסדות את לעקוף ניסיון כל, המתקנים לקליטת הגז הטבעי

 .בקידום הנושא משמעותיים

 

:השלכותהייצוא .0

המשרדלהגנתהסביבהדוחהאתהטענהלפיהקיימתחוסרתלותביןקידוםהשימושבגז,ראשית

הטבעיהגזשלנרחבלייצואאפשרותאיןספקכי.לביןקידוםיצואהגזיהטבעיבמשקהישראל

להתמקדיעדיפוהספקיםשכן,המקומיבשוקהשימושיםמלואאתלמצותהיכולתאתקטיןת

הייצואבקידום בנוסף. בהיקף, טבעי שייצואגז כך הוועדהמצביעיםעל בפני הנתוניםשהוצגו

בישראל הטבעי הגז במחיר לעלייה יביא נרחב רבים, במגזרים יישומו בפני חסם תהווה אשר

המחיה ביוקר לעלייה ותביא במשק ילחצוהספקיםנרחבייצואיתאפשרולאבמידהדווקא.

תחבורהב,(כוללגזכחומרגלםלתעשייהמלבדייצורמתנול)הבתעשייטבעיגזשלנרחבלשילוב

בקליפורניה)ביתהמשקיבו שורר, לישראלדומהאקליםבה המסחריהביתמשקי, והמגזר

(.הטבעיהגזמכלל11%כצורכים

בנוסף התמונה , ינת ישראלביחס לפירוט השלכות הייצוא על הביטחון האנרגטי של מדגם ,

בדו.הינה חלקית ומגמתית ח"המוצגת בדו לנטען ח"בניגוד יקדיםאתשנת, לארק הגז יצוא

שלהמאגריםביותראלאגםיביאלדעיכהמהירה,שניםלערך0המחסורהראשונהבגזטבעיבכ

משמעותהדברהינהשבהעדריצואתפוקתהמאגרים.הישראליםלאחרשנתהמחסורהראשונה

והדרתדעךהישראלים איטי לפחותבאופן עשורים שני לאורך גתי , יצוא של בתרחיש גזואילו

נדרש ח הסופי "דוה.שנים0-7מאספקתהגזהישראליבטווחשל01%המשקצפוילאבדכטבעי

להציג את כלל המידע הרלוונטי הנוגע להשלכות הייצוא על הביטחון האנרגטי באופן הגון 

.הייצואולפרט על כלל המשמעויות הנובעות מהתרת , ומאוזן





-00: פקס|  00-0553500-3: 'טל|  04330ירושלים  33033.ד.ת, 5כנפי נשרים 

0535030 |www.sviva.gov.il 

 www.sviva.gov.il 

 

  

 המנהלת הכללית

 

:תלותבמפעילדומיננטיוסיכוניםפיננסיים .0

 כיום שנוצר בוהמצב בשוק דומיננטי מפעיל כ 08%מחזיק מרזרבות הטבעי משאביםהוהגז

עתודותהגזהטבעימכלל01%-מותניםוכה  יוצרתלותגדולהשלהמשקהישראלי, ישלוודא.

בכלמקרה.בשלהיבטיםסיכוניםפיננסייםשמצבזהיתוקןבעתידהןבשלהיבטיריכוזיותוהן

בקפידה להיבדק צריכה ומשקיע מפעיל כל של הפיננסית האיתנות הו,נושא להמליץועל ועדה

.ממשלהלהיערךעםתכניתפעולהלמקרהשלקריסהפיננסיתשלמפעיליםל



:אחסוןגז .7

יומי אחסון כי מלמד למצרים הצנרת חיבור של האחרונה בשנה את-הניסיון פותר לא שעתי

 Bישלפעוללבדיקתאחסוןאסטרטגיבמאגרשהתרוקןבמרי.מאחסון לאומי אסטרטגיישראל

עלמנתלאלבססתלותבמפעיליםפרטייםולהשאיראתהמשקהישראליללאגזלפרקיזמןבלתי

סוןהמקרהשלישראלבהחלטלאחופףלמצבבוצורךבאח.ידועיםועםתלותבחלופותמזהמות

.אסטרטגיהולךופוחת



:ותלצרכניםישראלייםלרכישתחוזהעדיפ .8

לבעיההאמורה"ניסוחההמלצותבדו מענהממשי נותן אינו ח מתן. לחייב ניתן כיצד לאברור

יאיסוראוהגבלתייצוא"זהאלאעעדיפותלצרכניםישראליםלרכישתחו שכןהיזמיםצפויים,

.הייצואלהעדיףאתהערךהכלכלישל

 

אבקשלצרףאתחוות,ההמלצותלביןעמדתנוכאמורלעילנוכחהמחלוקותהמהותיותביןטיוטת .0

 .חבעתפרסומו"דעתמיעוטזולהמלצותהדו

 

,בכבודרב


ד"עו,(קארו) אלונה שפר


ליתהמשרדלהגנתהסביבה"מנכ

 


